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Opmerkingen met betrekking tot de leesbaarheid van dit ondersteuningsplan

In verband met de leesbaarheid van dit ondersteuningsplan is ervoor gekozen de term 
ouders te gebruiken als ouders/verzorgers bedoeld wordt. 

In dit document wordt gesproken over besturen, instellingen, locaties/vestigingen en 
scholen. Met besturen worden de schoolbesturen bedoeld waartoe de scholen behoren. 
Instelling verwijst naar de eerste vier cijfers en letters van het BRIN-nummer. Dit omvat 
vaak een scholengemeenschap of -groep. Met locatie of vestiging wordt het niveau van 
het volledige BRIN-nummer bedoeld met locatiecode, bestaande uit zes cijfers en letters. 
Met scholen worden instanties bedoeld die onderwijs verzorgen. Als deze term wordt 
gebruikt, dan is het organisatorische niveau (bestuur, instelling, locatie/vestiging) van 
ondergeschikt belang.

Met de afkorting VO, voortgezet onderwijs, wordt in principe zowel het regulier voortgezet 
onderwijs bedoeld als het voortgezet speciaal onderwijs, tenzij anders aangegeven.

De geografische indeling van het samenwerkingsverband valt niet gelijk met de gemeen-
tegrenzen. Dit komt voort uit de gemeentelijke herindeling van Veghel, St. Oedenrode 
en Schijndel in Meierijstad in 2015. De eerste twee kernen vallen binnen SWV VO 30 06. 
Schijndel valt onder Samenwerkingsverband VO De Meierij. Als in dit SWV gesproken 
wordt over Meierijstad dan wordt gedoeld op het gedeelte van deze gemeente vallend 
binnen de regio SWV VO 30 06, tenzij anders aangegeven.

Door op dit symbool    in de rechterbovenhoek te klikken verschijnt een lijst met 
afkortingen.

SWV VO 30 06
(ingeschreven als:  
Stichting Samenwerkingsverband 
Voortgezet Onderwijs 30-06)
Postbus 214 
5340 AE Oss
0412 617077
www.swvvo3006.nl
info@swvvo3006.nl

Bestuursnummer: 21658
KvK-nummer: 40219239
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Voorwoord
Met trots presenteert Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 
(SWV VO 30 06) haar tweede ondersteuningsplan, waarin de plannen voor de periode 
2018-2022 beschreven staan. Gedurende de eerste ondersteuningsplanperiode is met 
grote inzet van alle betrokkenen in het samenwerkingsverband gewerkt aan het bepalen 
van de koers voor passend onderwijs in de regio Brabant Noordoost. Deze koers is ver-
volgens vertaald naar een concrete invulling van de ondersteuningsstructuur. Enerzijds 
vinden daarin verworvenheden, zoals ontwikkelde expertise en werkende aanpakken, 
hun plek. Tegelijkertijd is er aandacht voor een toekomstbestendige inrichting van pas-
send onderwijs. Dit betekent dat het samenwerkingsverband vanuit een financieel ge-
zonde situatie passend onderwijs voor iedere jongere in de regio kan realiseren. We heb-
ben de opdracht om in de komende jaren de beweging te gaan maken naar effectievere 
begeleiding in de lagere ondersteuningsniveaus, zodat de doorstroom naar de hogere 
ondersteuningsniveaus afneemt. Dit vraagt innovatie en nadrukkelijkere samenwerking 
tussen scholen onderling, regulier en speciaal. Daarnaast wordt er meer en meer invulling 
gegeven aan de samenwerking met primair onderwijs en vervolgonderwijs (doorlopende 
leer- en ondersteuningslijn) en met jeugdhulp en gemeenten. 

In dit ondersteuningsplan staat beschreven wat de collectieve ambitie van SWV VO 30 06 
is en hoe daar de komende jaren uitvoering aan gegeven zal worden. Planmatig verbe-
teren en doorontwikkelen van passend onderwijs staat daarin centraal. Door informatie 
over het nu te vergelijken met de gewenste situatie bepalen we keer op keer wat een 

goede volgende stap is. Bij aanvang van passend onderwijs moesten nog veel vragen 
beantwoord worden over structuren en systemen. Nu de basis staat kan het SWV door-
groeien naar een organisatie waarin de collectieve ambitie het fundament vormt voor 
een professioneel en lerend netwerk. 

Het SWV bestaat bij de gratie van docenten die met hart en ziel onderwijs verzorgen voor 
de jongeren in onze regio, juist ook aan díe leerlingen voor wie succes in het onderwijs 
minder vanzelfsprekend is. Voor succesvol (passend) onderwijs is het daarom van belang 
dat de inzet van het SWV ertoe bijdraagt dat docenten en mentoren ervaren dat zij in 
staat zijn, waar nodig ondersteund door anderen, deze leerlingen effectief onderwijs te 
bieden. Mede door de inzet van alle betrokkenen kijken we met vertrouwen naar de toe-
komst. We gaan ervan uit dat we over 4 jaar niet meer hoeven te spreken over passend 
onderwijs als variant op onderwijs, maar dat het een en hetzelfde is… dat alle onderwijs 
passend is. 

Mede namens directeurenoverleg en bestuur van SWV VO 30 06,

Drs. Mirjam van Oers
Directeur

Besluitvorming Ondersteuningsplan 2018-2022
Positief advies directeurenoverleg SWV VO 30 06: 27 november 2017* / 22 januari 2018
Vaststelling door bestuur SWV VO 30 06: 11 december 2017* / 4 februari 2018
Instemming ondersteuningsplanraad: 5 maart 2018**
Bestuurlijk OOGO met gemeenten: 18 januari 2018*
* inhoudelijke hoofdstukken (2 t/m 10)
** voor de duur van 1 jaar
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 1.1  Samenvatting van de ondersteuningsstructuur  
in SWV VO 30 06

Iedere jongere succesvol op school. Dat is waar alle middelbare scholen in de regio  
werk van maken. De VO-scholen in de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze  
en Landerd werken in een samenwerkingsverband passend onderwijs, dat bestaat uit 
reguliere middelbare scholen én scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs. 

Als een leerling behoefte heeft aan ondersteuning, dan kijkt de school samen met de 
jongere en de ouders eerst goed naar wat er nodig is. Er zijn verschillende ondersteunings-
mogelijkheden. Het onderwijsprogramma dat alle leerlingen volgen op een reguliere 
middelbare school heet het reguliere onderwijsproces. Naast de reguliere lessen en het 
mentoraat kunnen leerlingen extra begeleiding krijgen vanuit de trajectvoorziening. Elke 
school heeft zo’n trajectvoorziening. De inhoud en duur van de begeleiding is maatwerk 
en afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ook docenten kunnen 
ondersteund worden vanuit de trajectvoorziening om te leren beter af te stemmen op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Voor leerlingen die dagelijks extra ondersteu-
ning nodig hebben is er de koersklas. Er wordt lesgegeven in een kleinere klas, waarin er 
veel aandacht is voor veiligheid en structuur. Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
is er voor leerlingen die intensieve ondersteuning nodig hebben van gespecialiseerde 
docenten in een aangepaste omgeving. Dat kan zijn omdat er sprake is van psychiatrische 
problematiek, gedragsproblemen, een lichamelijke- of een verstandelijke beperking. 
Waar mogelijk bereidt het speciaal onderwijs leerlingen voor op een overstap naar een 
reguliere school, in bijvoorbeeld de koersklas. Als een jongere tijdelijk niet naar een regu-
liere school kan gaan, dan is daarvoor Past. Past biedt tijdelijk zeer intensieve begeleiding 
aan. Zo zorgen zij ervoor dat de jongere zo snel mogelijk weer mee kan doen op school. 

Door zo vroeg mogelijk passende ondersteuning te bieden kunnen jongeren vanuit een 
stevige basis doorstromen naar een zo regulier mogelijke plek. Scholen wisselen daar-
voor kennis en expertise uit, onder andere via het Expertisecentrum. Ook de samenwer-
king met thuis is van groot belang. Als er in de thuissituatie begeleiding nodig is, werken 
scholen nauw samen met jeugdhulpverlening om ervoor te zorgen dat op school en thuis 
aan dezelfde doelen wordt gewerkt. 

Bekijk hier een animatie waarin beknopt wordt weergegeven hoe passend onderwijs in 
het samenwerkingsverband VO 30 06 vorm wordt gegeven.

In de afbeelding hierboven wordt schematisch weergegeven hoe de verschillende 
ondersteuningsniveaus zich tot elkaar verhouden. Aan de linkerkant staat de reguliere 
VO-school met het reguliere onderwijsproces met de ondersteunende schil van de tra-
jectvoorziening. Daarbinnen wordt de koersklas zichtbaar als aparte doelgroep binnen de 
school. Daarnaast staat het VSO met eraan vast, maar niet ingebed, de voorziening Past. 
De pijlen geven de richtingen aan van leerlingenstromen tussen VSO/Past en regulier VO. 
Hoewel het mogelijk is dat leerlingen vanuit een reguliere VO-school doorstromen naar 
het VSO, staat de pijl bewust een richting op, omdat deze stroom vanuit de uitgangs-
punten van preventief werken en doorstromen vanuit succes minimaal zou moeten zijn. 
De rechterkant van de afbeelding bestaat uit een piramide waarin de ondersteunings-
niveaus gerangschikt zijn naar intensiteit van de begeleiding. In deze afbeelding heeft 
Past een bijzondere positie. Organisatorisch staat het dichter bij het reguliere VO dan 
het VSO, omdat de doelstelling van Past is om na een kortdurende interventie weer te 
re-integreren in het reguliere onderwijs. De intensiteit van de ondersteuning is echter 
zeer groot en daarnaast individueel van aard. Om die reden is ervoor gekozen om Past 
als meest intensieve ondersteuningsvorm op te tekenen en bovenaan in de piramide te 
zetten.
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https://www.youtube.com/watch?v=SO_ATp0mg-c&feature=youtu.be
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1.2 Opbouw van het ondersteuningsplan
Het beleid van het samenwerkingsverband is vastgelegd in programma’s. In een pro-
gramma worden de inhoudelijke activiteiten van het samenwerkingsverband beschreven. 
Bij elk programma hoort tevens een budget in de begroting om bijbehorende doelstel-
lingen te realiseren. In de hoofdstukken in dit ondersteuningsplan staat vermeld welk(e) 
programma(‘s) daarin beschreven worden. 

In de eerste alinea van dit hoofdstuk is een globaal beeld geschetst van de ondersteu-
ningsstructuur in samenwerkingsverband VO 30 06. De opbouw van dit ondersteu-
ningsplan loopt in hoofdlijnen gelijk op met de ondersteuningsniveaus: hoe verder in 
het ondersteuningsplan, des te intensiever de begeleiding. Na een start met algemene 
informatie over het SWV, de collectieve ambitie en een schets van de regio, worden 
achtereenvolgens de ondersteuningsniveaus beschreven. Vervolgens wordt er aandacht 
besteed aan de samenwerking met ouders en jongeren. Het ondersteuningsplan wordt 
afgesloten met de hoofdstukken die een beschrijving geven van de randvoorwaarden 
voor het werken binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs: bestuur en 
organisatie; toeleiding, verantwoording en kwaliteitszorg; en financiën. 

Hiernaast staat een overzicht van de programma’s met een verwijzing naar de hoofd-
stukken waarin nadere informatie te vinden is.

Programma Hoofdstuk

de
kk
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ne
tw
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A Regulier onderwijsproces 4

B Praktijkonderwijs 4

C Trajectvoorziening 4

D Koersklas 5

E VSO 6

F Past 7

G Onvoorzien maatwerk 11

H Expertisecentrum 9

on
de

rs
te

un
en

de
 p

ro
ce

ss
en I Toewijzing extra ondersteuning 10

J Bestuur, organisatie en administratie 9

K Projecten 11

Z Overgangsmaatregelen 11
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1.3 Ontwikkelingsdoelen 2018-2022
Passend onderwijs is nooit af. In deze tweede ondersteuningsplanperiode zijn er naast 
algemene doelen, behorend bij de uitvoering van de programma’s, ook specifieke ont-
wikkeldoelen. In onderstaande matrix staan de ontwikkeldoelen die vermeld staan in dit 
ondersteuningsplan samengevoegd met daarbij de beoogde periode van ontwikkeling. 
De ontwikkelingsdoelen dragen bij aan een toekomstbestendige inrichting van passend 
onderwijs. Planmatige verbetering en doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur 
moet ertoe leiden dat de middelen die (de scholen in) het SWV voor passend onderwijs 
ontvangen vanuit de Rijksoverheid toereikend zijn om iedere jongere ook daadwerkelijk 
een passende onderwijsplek te kunnen bieden. Daarvoor is het nodig dat de inzet van de 
ondersteuning zwaar genoeg is (effectiviteit), maar niet intensiever en langer dan nodig 
(efficiëntie). 

Deze matrix vormt de basis voor de jaarplannen, die opgesteld worden om nadere uit-
werking te geven aan de ontwikkelingen gedurende de looptijd van het ondersteunings-
plan. Voor meer informatie en context wordt verwezen naar het bijbehorende hoofdstuk. 
De donkere vlakken geven aan in welke schooljaren de nadruk ligt op de betreffende 
doelstelling. De lichtere vlakken geven aan dat er verhoogde aandacht is in de aanloop 
naar of bestendiging van de ontwikkeling. Actuele landelijke of regionale ontwikkelingen 
die op het moment van schrijven nog niet voorzien zijn, kunnen uiteraard leiden tot een 
wijziging in de prioritering.
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Thema Periode
Basisondersteuning 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Doorontwikkelen toeleiding van jongeren naar trajectvoorziening

Inhoudelijke (door)ontwikkeling van begeleidingstrajecten

De werkwijze bij observatietrajecten en time-out trajecten binnen de trajectvoorziening

Ontwikkeling van effectieve begeleiding vanuit de trajectvoorziening voor leerlingen die doorstromen vanuit een internationale  
schakelklas (ISK) naar het reguliere onderwijsproces

Uitwerking en versteviging van de samenwerking met ketenpartners, met name op het gebied van jeugdhulp

Extra ondersteuning - koersklas 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Doorontwikkeling signalering voor en toeleiding naar koersklassen

Monitoring en vaststelling van de behoefte aan koersklassen op basis van ervaringsgegevens

Kennisdeling tussen koersklassen

Afstemmen van onderwijs- en ondersteuningsprogramma’s tussen VSO en koersklassen 

Verhouding tussen koersklassen en ‘intensieve koersklassen’ onderzoeken en bepalen

Uitwerking en versteviging van de samenwerking met ketenpartners, met name op het gebied van jeugdhulp

Extra ondersteuning – VSO 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Doorontwikkelen van expertisedeling tussen regulier VO en VSO

Monitoren van het benodigde aanbod aan VSO-voorzieningen en waar nodig bijstellen

Afstemmen van onderwijs- en ondersteuningsprogramma’s tussen VSO en koersklassen

Intensivering van samenwerking met jeugdhulp in het kader van onderwijszorgarrangementen

Een aanbod ontwikkelen voor jongeren die ook binnen het VSO moeilijk te begeleiden blijken

Samenwerking tussen VSO-scholen voor jongeren op het grensvlak van doelgroepen (clusteroverstijgend VSO)

Verhoogde aandacht in de aanloop naar  
of bestendiging van de ontwikkeling.

Periode van actieve ontwikkeling.
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Thema Periode
Extra ondersteuning - Past 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Verdere integratie van bestaande expertise in de aanpak van Past

Ontwikkeling van Past als voorziening voor onderwijszorgarrangementen: Past als gezamenlijke voorziening  
van onderwijs en gemeenten (jeugdhulp)

Evalueren en, waar nodig bijstellen, van de toeleidingsprocedure naar Past

Monitoring en vaststelling van de behoefte aan Past op basis van ervaringsgegevens

Bestuur, organisatie en administratie 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Uitwerking en inrichting van de werkgeversrol van het bestuur van het SWV

Reflectie op de governance binnen SWV VO 30 06

Periodieke actualisering van toezichtkader, managementstatuut en reglement directeurenoverleg

Ontwikkeling personeelsbeleid staf SWV VO 30 06.

Ontwikkeling inhoudelijk beleid Expertisecentrum VO 30 06, gerelateerd aan de nieuwe ondersteuningsstructuur

Ontwikkeling beleid gericht op duurzame inzet van medewerkers voor Expertisecentrum bij SWV VO 30 06

Facilitaire aanpassingen doorvoeren naar aanleiding van personeelsbeleid (bijvoorbeeld ICT-voorzieningen)

Doorontwikkeling en verdere implementatie van beleid in het kader van privacy

Oprichting en inrichting Commissie Financiën

Formaliseren van samenwerking tussen samenwerkingsverbanden PO en VO en het MBO in de doorlopende onderwijs- en onder-
steuningslijn PO-VO-vervolgonderwijs

Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda met gemeenten (met name voor wat betreft de aansluiting van jeugdhulp en passend 
onderwijs)

Inrichten van monitoring van de aansluiting jeugdhulp en passend onderwijs

Verhoogde aandacht in de aanloop naar  
of bestendiging van de ontwikkeling.

Periode van actieve ontwikkeling.
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Thema Periode
Toeleiding, verantwoording en kwaliteitszorg 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Nadere uitwerking van indicatoren en methodieken (bronnen van informatie; hard controls)

Uitwerking van de processen en procedures gericht op soft controls

Ontwikkeling en implementatie van technische mogelijkheden voor toewijzing, verantwoording en kwaliteitszorg (digitaal aan-
vraagsysteem met monitoringfunctie)

Uitwerking van rapportagevorm, inclusief uitlijnen van leidende documenten binnen het SWV

Financiën 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Actualisatie van prognose van de leerlingenaantallen

Uitwerking en implementatie van de planning- en controlcyclus in aansluiting op beleid in de nieuwe ondersteuningsplanperiode, 
inclusief cyclisch risicomanagement

Beschrijving van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) passend bij het nieuwe financiële kader: financiële pro-
cessen en procedures alsook controlemechanismen

Monitoring van programmabudgetten voorzieningen en VSO op basis van deelname (onderdeel van procedure kwaliteitszorg- en 
verantwoording)

Actualisatie programmabudgetten H - Expertisecentrum, I - Toewijzing extra ondersteuning en J - Bestuur, organisatie en adminis-
tratie op basis van ontwikkelingen personeelsbeleid

Uitwerken van projecten benoemd in het hoofdstuk financiën

Volgen van en anticiperen op landelijke wetgeving LWOO en PrO ten aanzien van de financiële gevolgen voor SWV VO 30 06

Verhoogde aandacht in de aanloop naar  
of bestendiging van de ontwikkeling.

Periode van actieve ontwikkeling.
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2 Collectieve ambitie 
van SWV VO 30 06
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Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06) bestaat uit  
scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Oss, Uden,  
Meierijstad1, Bernheze en Landerd. Als scholen in dit samenwerkingsverband nemen  
wij de verantwoordelijkheid om op toekomstbestendige wijze voor iedere jongere in  
deze regio passend onderwijs te verzorgen. Wij doen dat in verbinding met elkaar en  
met externe partners.

Opgroeien in de eigen omgeving
We streven ernaar jongeren vanuit een reguliere VO-school door te laten stromen naar 
vervolgonderwijs of arbeid. Als jongeren ondersteuning nodig hebben dan bieden we  
deze bij voorkeur binnen de muren van een reguliere VO-school. School is immers een 
afspiegeling van de maatschappij waar jongeren in leven. Indien regulier VO onvoldoen-
de ondersteuningsmogelijkheden heeft, dan kunnen jongeren gebruik maken van een 
specialistische onderwijsvoorziening, waar eveneens toegewerkt wordt naar passende 
doorstroom. We hechten groot belang aan thuisnabijheid: opgroeien en onderwijs volgen 
in de eigen sociale omgeving. We delen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van 
jongeren in de driehoek jongere – ouders – school. 

Doorstromen vanuit succes
Voor een succesvolle doorstroom is preventief handelen essentieel: overdracht vanuit het 
primair onderwijs, goede signalering en een professionele ondersteuningsstructuur. Door 
vroeg in de schoolloopbaan aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de jongere, 
kan de jongere vanuit een succeservaring de (school)loopbaan vervolgen. Waar nodig 
wordt specialistische deskundigheid ingeroepen. Soms vraagt dat tevens om ondersteu-
ning in de thuissituatie. Daarom wordt nauw samengewerkt met jeugdhulp en andere 
ketenpartners. 

1  Zie opmerking bij het voorwoord: De scholen in de kernen Veghel en Sint-Oedenrode vallen binnen SWV  VO 30 06. De kern Schijndel is een uitzondering binnen Meierijstad en is aangesloten bij SWV VO De Meierij.  

Professionele scholen
Scholen binnen het samenwerkingsverband hebben ieder een eigen signatuur, zichtbaar  
in onderwijsconcept en inrichting van de organisatie. Het fundament voor passend onder-
wijs is kwalitatief goed onderwijs op al onze scholen. Het samenwerkingsverband biedt 
kaders voor de ondersteuning en laat scholen hier tegelijkertijd op eigen wijze invulling 
aan geven, zodat de ondersteuningsstructuur optimaal aan kan sluiten op het onderwijs-
proces. Scholen communiceren op toegankelijke wijze over de ondersteuningsmogelijk-
heden. Ouders en jongeren ervaren dat er op adequate, snelle en zorgvuldige wijze een 
passend aanbod beschikbaar is. 

Samen steeds beter
Het samenwerkingsverband is een lerende gemeenschap waarbinnen deskundigheid 
op het gebied van ondersteuning wordt vergroot en gedeeld. Gezamenlijke ontwikkeling 
zorgt voor meerwaarde. We reflecteren continu en planmatig om de kwaliteit van pas-
send onderwijs te verbeteren. Tevredenheid van de direct belanghebbenden bij passend 
onderwijs – jongeren en hun ouders, docenten en begeleiders – is een belangrijke indica-
tor voor kwaliteit. 

13



SWV VO 30 06 Ondersteuningsplan 2018-2022

3 De regio in beeld
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Binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs hebben scholen samen de 
wettelijke verantwoordelijkheid om voor ieder kind uit de betreffende regio een passen-
de onderwijsplek te realiseren. Daarvoor ontvangt het samenwerkingsverband vanuit 
de overheid een vastgesteld budget. De aangesloten scholen maken met elkaar beleid 
over hoe passend onderwijs in de regio uitgevoerd wordt en op welke manier het geld 
daarvoor wordt ingezet. Voor Samenwerkingsverband VO 30 06 zijn de beleidsafspraken 
vastgelegd in dit ondersteuningsplan. Hieronder wordt een beeld geschetst van dit  
samenwerkingsverband: de regio, aangesloten scholen en relevante historische  
gegevens. 

3.1 De regio
Samenwerkingsverband VO 30 06 is één van de 75 samenwerkingsverbanden passend 
voortgezet onderwijs in Nederland. De regio omvat de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad 
(gedeeltelijk), Landerd en Bernheze. Alle schoolbesturen met een vestiging in dit gebied 
voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs nemen deel aan dit samen-
werkingsverband.
 

3.2 Scholen
In de regio wonen in 2018 ongeveer 14 duizend VO-leerlingen. De verwachting is dat dit 
aantal leerlingen in de komende jaren met ongeveer 2% per jaar zal dalen. Een belangrijk 
deel van deze leerlingen gaat naar een VO-school binnen het samenwerkingsverband.  
Op de volgende pagina staat een overzicht van besturen, instellingen en locaties  
weergegeven.

Het Hooghuis

Udens College

Maaslandcollege

Gymnasium Bernrode

Fioretti College

Zwijsen College

Hub Noord-Brabant

De Sonnewijser

SWV Nijmegen e.o.

Oss

Bernheze

Meierijstad

Landerd

Uden

SWV De Meierij

SWV Eindhoven 
en Kempenland

SWV Helmond-Peelland
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BRIN Instelling/locatie Gemeente Pr
O

VM
BO

-B

VM
BO

-K

VM
BO

-T

H
AV

O

At
h.

Gy
m

n.

VS
O Bestuur

(bestuursnummer)

02DW 00 Gymnasium Bernrode Bernheze Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (13556)

04SU Voortgezet Onderwijs Veghel Meierijstad

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (41211)
04SU 00 Zwijsen College Meierijstad
04SU 02 Fioretti College Meierijstad
20WI 00 Maaslandcollege Oss

06HF Udens College
Samenwerkingsstichting voor  

Voortgezet Onderwijs Uden (40588)
06HF 00 Sector HAVO-VWO Uden
06HF 02 Sector VMBO Uden

19XH Het Hooghuis

Stichting Carmel College (35647)

19XH 00 Locatie TBL Oss
19XH 01 Locatie Stadion Oss
19XH 03 Locatie Heesch Bernheze
19XH 04/05 Locatie ZuidWest Oss
19XH 07 Locatie Den Bongerd2 Oss
19XH 08 Locatie De Singel Oss
19XH 09 Locatie Mondriaan College Oss

Hub Noord-Brabant
Stichting Hub Noord-Brabant (82292)02SW 00 Vestiging Oss Oss

14OT 00 Vestiging Veghel Meierijstad

00RT 00 De Sonnewijser3 Oss Stichting Oosterwijs (42572)

 2     Het Hooghuis locatie Den Bongerd houdt per 1 augustus 2019 op te bestaan. HAVO betreft enkel onderbouw.
 3      De Sonnewijser biedt VSO aan op meerdere onderwijsniveaus, maar doet niet mee aan de reguliere centrale eindexamens (wel mogelijkheden voor staatsexamen). Voor het actuele 

aanbod wordt verwezen naar www.sonnewijser.nl.
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3.3 Historie
Bij de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn de samenwerkingsverbanden in de 
huidige vorm en samenstelling opgericht, waarbij de historie van dit samenwerkingsver-
band reeds teruggaat tot de jaren ‘90 van de vorige eeuw. Het vorige ondersteuningsplan 
met de looptijd van augustus 2014 tot augustus 2018 was het eerste ondersteunings-
plan binnen deze nieuwe structuur. Binnen SWV VO 30 06 werd in deze eerste periode 
gewerkt vanuit een gecombineerd model waarbij -naast de inzet van bovenschoolse 
expertise- de nadruk vooral lag op het leerlingmodel. Bij het leerlingmodel wordt (geld 

voor) extra ondersteuning toegekend op basis van aanvragen voor individuele arrange-
menten en toelaatbaarheidsverklaringen. Naast aanvragen voor leerwegondersteunend 
onderwijs (LWOO), praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), waar 
landelijke criteria voor gelden, konden er binnen dit samenwerkingsverband ook aanvra-
gen gedaan worden voor:
• licht interne ondersteuning (binnen een reguliere VO-school); 
•  licht externe ondersteuning (tijdelijk onderwijs op een andere plek dan de eigen VO-

school).
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Hoewel deze structuur met ingang van 2018 behoorlijk wijzigt worden op de vorige pagina 
de belangrijkste trends in de ontwikkeling van extra ondersteuning geschetst als beginpunt 
voor dit nieuwe ondersteuningsplan. In deze grafieken zijn de percentages weergegeven 
van de leerlingen die gebruik maken van de verschillende ondersteuningsvormen4. 

Bij de landelijk geldige voorzieningen worden de volgende trends waargenomen:
•  De ambitie uit het vorige ondersteuningsplan om het deelnamepercentage VSO te  

laten dalen tot het landelijk gemiddelde (ca. 3,5%) is niet gehaald. Integendeel, het  
aantal leerlingen dat gebruik maakt van het voortgezet speciaal onderwijs is zelfs  
licht gestegen. 

•  Hoewel er een dalende trend te zien is, ligt het deelnamepercentage LWOO in deze 
regio al sinds lange tijd fors hoger dan het landelijk gemiddelde van ruim 10%. 

•  Het deelnamepercentage PrO ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde dat net  
onder de 3% ligt. 

Voor de lichte arrangementen is geen vergelijking te maken met een landelijke trend, 
omdat dit regionaal beleid is. Opvallend is dat het deelnamepercentage voor de lichte 
externe arrangementen min of meer gelijk is gebleven in de afgelopen jaren terwijl het 
aantal leerlingen met lichte interne arrangementen bijna is verdubbeld gedurende de eer-
ste drie jaar van de eerste ondersteuningsplanperiode: van een kleine 2% naar bijna 5%. 
Voor schooljaar 2017-2018 zijn geen cijfers bekend voor de lichte arrangementen, omdat 
het een overgangsjaar betreft van oude naar nieuwe voorzieningenstructuur.

Hoewel SWV VO 30 06 in de eerste jaren weinig thuiszitters heeft en daardoor succesvol 
te noemen is, vormen bovengenoemde trends een risico voor de financiële haalbaarheid 
van passend onderwijs. Daarnaast kent de voormalige ondersteuningsstructuur enkele 
knel- en/of ontwikkelpunten:
• Thuisnabijheid van bovenschoolse voorzieningen;
•   De organiseerbaarheid van de interne arrangementen gebaseerd op individuele  

aanvragen;
•  De overstap van tussenvoorzieningen en VSO naar regulier VO is vaak een te  

grote stap;
•  Tussenvoorzieningen ingericht op basis van aanbod, waardoor mogelijkheden tot 

maatwerk beperkt zijn;

4   De weergegeven percentages zijn in verhouding tot het aantal leerlingen op het regulier VO. 
Bronnen: Kijkglas 1 van DUO; cijfers toewijzingen lichte arrangementen COT.

• Meer aandacht nodig voor preventief werken;
• Verlaging van de bureaucratische last;
• Aanbod voor (dreigende) thuiszitters gericht op re-integratie in het onderwijs;
•  Samenwerking met jeugdhulp met het oog op een onderwijsondersteunende  

thuissituatie.

Bovenstaande ontwikkelingen alsook de behoeften en ambities van aangesloten scholen 
en de inpassing van LWOO en PrO in passend onderwijs hebben geleid tot een nieuw 
ontwerp van de regionale ondersteuningsstructuur. Er wordt een beweging gemaakt 
naar meer inclusief onderwijs: waar mogelijk wordt ondersteuning aangeboden binnen 
de muren van een reguliere VO-school. LWOO is ingebed in deze nieuwe structuur en 
bestaat niet meer als afzonderlijke voorziening. De verwachting is dat het aantal leerlin-
gen dat ondersteuning nodig heeft vanuit het VSO op termijn zal dalen. Deze beleidsrijke 
veranderingen moeten ertoe leiden dat het samenwerkingsverband ook voor de langere 
termijn aan haar opdracht kan voldoen met de financiële middelen van de Rijksoverheid. 
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Alle jongeren succesvol laten zijn op school is de doelstelling van iedere school in de regio. 
Om dat te bereiken stemmen scholen zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van 
de jongeren. De meeste van deze activiteiten zijn ingebed in de organisatiestructuur 
van de school, zoals het begeleidingsaanbod binnen of naast de reguliere lessen. Deze 
ondersteuning kan worden omschreven als basisondersteuning van de school en kent de 
volgende definitie: 

“De basisondersteuning bestaat uit 
planmatig uitgevoerde preventieve en 
licht curatieve interventies binnen de 
onderwijsondersteuningsstructuur van de 
VO-school. Deze activiteiten vinden plaats 
onder regie en verantwoordelijkheid van de 
VO-school, zonder indicatiestelling. Waar 
nodig wordt expertise van andere scholen 
en/of ketenpartners ingezet.” 
Zoals zichtbaar in de afbeelding hier-
naast bestaat de basisondersteuning  
uit twee ondersteuningsniveaus, 
namelijk het reguliere onderwijsproces 
(programma A) en de trajectvoorziening 
(programma C). Deze worden beiden 
toegelicht in dit hoofdstuk. Daarbij is 
specifiek aandacht voor het praktijk-
onderwijs (programma B).

4.1 Doelgroep
De doelgroep die gebruik maakt van de basisondersteuning kan onderverdeeld worden in 
twee groepen, naar de onderverdeling in ondersteuningsniveaus:
•  Regulier onderwijsproces: jongeren die deelnemen aan het regulier onderwijsproces  

-de lessituatie en andere schoolse activiteiten- en voldoende ondersteuning ervaren 
aan de maatregelen binnen dit reguliere onderwijsproces;

•  Trajectvoorziening: jongeren die naast het reguliere onderwijsproces begeleiding nodig 
hebben om binnen het reguliere onderwijsproces hun schoolloopbaan succesvol te 
kunnen vervolgen. Deze jongeren zijn in staat (te leren) om de steun uit de begelei-
dingssituatie mee te nemen naar de reguliere onderwijssituatie. 

De ondersteuningsbehoefte van leerlingen in de trajectvoorziening kan voortkomen uit:
•  Leerproblemen, o.a. lees- en/of spellingsproblemen en dyslexie; rekenproblemen en 

dyscalculie; problemen in de informatieverwerking, concentratie en planning; 
•  Sociaal-emotionele problematiek, o.a. milde vormen van angst en onzekerheid, zoals 

faalangst, examenvrees en keuzeproblemen; moeite in de sociale omgang met leef-
tijdsgenoten en volwassenen, zoals een tekort aan sociale vaardigheden; belemmerin-
gen door een gebrek aan onderwijsmotivatie; 

•  Gedragsproblemen, o.a. bewegingsonrust; impulsiviteit; mild opstandig gedrag; moeite 
met sociale afstemming; angst- en stemmingsproblematiek;

•  En lichamelijke beperkingen, o.a. milde auditieve beperkingen; milde visuele beperkingen; 
milde motorische belemmeringen; milde spraaktaal belemmeringen; milde belemme-
ringen als gevolg van een medische conditie.

De kwaliteit van het reguliere onderwijsproces en de mate waarin gebruik gemaakt wordt 
van de trajectvoorziening hangt naar verwachting met elkaar samen. Daarom wordt de 
trajectvoorziening ook gezien als een belangrijke plek waar de ondersteuningsbehoefte 
van docenten en mentoren gesignaleerd wordt op het gebied van passend onderwijs. 
Uitgangspunt bij de trajectvoorziening is dat het doorverwijzen van een jongere samen-
gaat met het ingaan op de ondersteuningsbehoefte bij het onderwijzend personeel en 
eventueel onderwijsondersteunend personeel. Daarmee vormen ook  medewerkers van  
de scholen een doelgroep voor de trajectvoorziening.

4.2 Inhoud van de basisondersteuning
Alle VO-scholen in dit samenwerkingsverband bieden begeleiding in het reguliere onder-
wijsproces en in de trajectvoorziening. Deze worden hieronder nader toegelicht. In het 
samenwerkingsverband zijn er afspraken gemaakt over het niveau van de ondersteuning 
die geboden wordt. Binnen de afgesproken kaders zijn scholen verantwoordelijk om de 
basisondersteuning in te richten, passend bij het eigen onderwijsconcept, doelgroep, 
organisatiestructuur en cultuur. Het aanbod binnen de basisondersteuning staat voor 
een belangrijk deel beschreven in de schoolgids en/of het schoolplan, met name wat het 
reguliere onderwijsproces betreft. Aanvullende informatie is te vinden in het school-
ondersteuningsprofiel, dat een vast format kent binnen het samenwerkingsverband. Op 
deze manier vormt dit voor het samenwerkingsverband, de scholen, ouders, leerlingen en 
andere betrokkenen een overzichtelijke weergave van de wijze waarop de ondersteuning 
binnen de verschillende scholen ingericht is. Dit format wordt op basis van evaluaties en 
ontwikkelingen door het samenwerkingsverband actueel gehouden.
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De basisondersteuning wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd met de basisbekosti-
ging die de scholen direct ontvangen vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast krijgen scholen 
een gedeelte van het ondersteuningsbudget van het samenwerkingsverband in de vorm 
van populatiebekostiging. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 11 over de financiën 
van het samenwerkingsverband. In hoofdstuk 9 wordt toegelicht hoe gewerkt wordt aan 
monitoring en ontwikkeling van de kwaliteit.

Het reguliere onderwijsproces
Dit ondersteuningsniveau omvat de begeleiding die geboden wordt aan jongeren binnen 
de lessituatie en andere reguliere schoolse activiteiten. Het gaat daarbij om kwalitatief 
goed onderwijs voor alle leerlingen alsook om het afstemmen op specifieke ondersteu-
ningsbehoeften van enkele leerlingen in de groep. Voorbeelden hiervan zijn een goed 
mentoraat, klassenmanagement, pedagogisch handelen, differentiëren en het aanbieden 
van preventieve activiteiten. Kenmerkend is dat de ondersteuning geïntegreerd is in het 
onderwijsaanbod en-proces. De school maakt zelf keuzes in de wijze waarop het regu-
lier onderwijsproces geboden wordt en sluit op deze manier aan bij de doelstellingen en 
doelgroep van de school. 

Trajectvoorziening
Naast de afstemming die plaatsvindt binnen het reguliere onderwijsproces is er op iedere 
VO-school een trajectvoorziening ingericht om jongeren te begeleiden. De trajectvoorzie-
ning omvat de ondersteuningsvormen voor jongeren die meer begeleiding nodig hebben 
dan enkel binnen het regulier onderwijsproces geboden kan worden. Jongeren die gebruik 
maken van de trajectvoorziening volgen in principe onderwijs binnen het reguliere onder-
wijsproces, al dan niet met aanpassingen in het programma. De aard en intensiteit van 
ondersteunende activiteiten varieert en is afgestemd op de behoeften van de jongere.  
Het streven is dat begeleiding binnen de trajectvoorziening tijdelijk van aard is. De on-
dersteuningsbehoefte van de jongere overstijgt de trajectvoorziening als de hulp uit de 
trajectvoorziening niet genoeg is om succesvol deel te kunnen nemen aan de lessen. In 
dat geval werkt de begeleiding van de trajectvoorziening onvoldoende door in de gewone 
lessituatie en is er een intensievere en/of langdurigere vorm nodig van extra ondersteuning. 

Een begeleidingstraject vanuit de trajectvoorziening kan ook tijdelijk plaatsvinden op een 
andere school. Wettelijk gezien mag dit maximaal 3 maanden duren. De jongere draait 
dan tijdelijk mee in een klas (reguliere onderwijsproces) en krijgt daarnaast begeleiding 
vanuit de trajectvoorziening. Redenen voor een dergelijk traject kunnen zijn:
•  Observatie: Voor jongeren van wie niet duidelijk is of ze (nog) op de juiste plek zitten. 

Door middel van tijdelijke plaatsing in een andere omgeving, begeleiding, observatie en 
eventueel onderzoek wordt nagegaan wat de ondersteuningsbehoeften van de jongere 
zijn en hoe hierop afgestemd kan worden.

•  Time-out: Voor situaties waarin een escalatie dreigt plaats te vinden of heeft plaats-
gevonden. Door tijdelijk afstand van elkaar te nemen kunnen jongere, ouders en school 
werken aan noodzakelijke vaardigheden om verder te kunnen in het onderwijs en aan 
herstel van de relatie. 

Uiteraard kan er ook sprake zijn van een combinatie van een observatietraject en time-
out traject.

Zoals aangegeven bij de beschrijving van de doelgroep wordt er vanuit de trajectvoorzie-
ning ook begeleiding geboden aan onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. 
Ook hiervoor geldt dat er sprake is van maatwerktrajecten in aansluiting op de onder-
steuningsbehoefte van betrokkenen. Signalering vindt plaats op individueel niveau (wat 
hebben docenten nodig om deze jongere beter te kunnen begeleiden?) alsook op trends 
(welke thema’s zijn terugkerend in de trajectvoorziening en hoe kan daarop geprofessio-
naliseerd dan wel ondersteund worden?). 

Naast de eigen medewerkers van de scholen binnen de trajectvoorziening, worden door 
het samenwerkingsverband ook deskundigen gefaciliteerd die vanuit hun bovenschool-
se expertise ondersteuning kunnen bieden aan de scholen. Deze schoolondersteuners 
vormen samen Expertisecentrum VO 30 06. In dialoog tussen de school en het Expertise-
centrum vindt er periodiek afstemming plaats over de inzet. Meer informatie over het 
Expertisecentrum is te vinden in hoofdstuk 9 over bestuur en organisatie.
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4.3 Toeleiding
Alle jongeren in een VO-school maken gebruik van basisondersteuning omdat ze deel-
nemen aan het reguliere onderwijsproces. Een deel van jongeren heeft de ondersteuning 
van de trajectvoorziening nodig. Dat betekent dat er afspraken moeten zijn over de toe-
leiding tot de trajectvoorziening. Scholen geven dit proces op planmatige manier vorm, 
passend bij de eigen ondersteuningsstructuur. De beschrijving van de wijze van toeleiding 
is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel. Daarin wordt onder andere beschreven:
•  hoe (tijdig) gesignaleerd wordt;
•  hoe men komt tot een passend begeleidingsaanbod (betrokkenen, procedure,  

eventueel onderzoek); 
•  hoe het effect van de begeleiding gevolgd wordt; 
•  en hoe gezorgd wordt voor een verbinding met de thuissituatie. 
Wanneer een jongere ook ondersteuning nodig heeft op andere levensgebieden dan 
school, dan komen externe ketenpartners in beeld. Voor de verbinding met de thuissituatie 
werken scholen vooral nauw samen met de aansluitfunctionaris van het basisteam jeugd 
en gezin, met de GGD (schoolarts en –verpleegkundige) en met de leerplicht ambtenaar. 
Deze deskundigen worden gefinancierd door de gemeenten.

4.4 Praktijkonderwijs
Een van de onderwijsvormen binnen dit samenwerkingsverband is het praktijkonderwijs 
(PrO). Het praktijkonderwijs is een kleinschalige vorm van onderwijs voor jongeren die 
niet in staat zijn om een diploma te behalen binnen het VMBO. De jongere wordt via stages, 
theorie- en praktijkvakken toegeleid naar arbeid. Praktijkonderwijs is er daarnaast ook 
op gericht de leerlingen competenties te laten ontwikkelen die zij na school nodig hebben 
op het gebied van onder andere wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Na het prak-
tijkonderwijs gaan veel jongeren aan het werk. Sommigen stromen door naar het MBO 
om daar verder te leren. 

De scholen voor praktijkonderwijs krijgen net als andere VO-scholen basisbekostiging 
vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast brengt elke leerling in het praktijkonderwijs een 
landelijk vastgesteld bedrag aan ondersteuningsbekostiging mee vanuit het ondersteu-
ningsbudget van het samenwerkingsverband. Een leerling is toelaatbaar tot het praktijk-
onderwijs als het voldoet aan de landelijke criteria:

• IQ 55-80;
•  50% of meer leerachterstand op 2 of meer gebieden, waaronder begrijpend lezen en/of 

inzichtelijk rekenen;
•  Bij IQ 75-80 en/of tegenstrijdige criteria moet de aanvrager motiveren waarom PrO 

aangevraagd wordt;
•  Ouders moeten een schriftelijke zienswijze geven;
•  Voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of een toelaatbaarheids-

verklaring (TLV) voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan deze omgezet worden naar 
een PrO-beschikking op grond van de ‘Regeling bijzondere gevallen’. 

Het samenwerkingsverband is belast met de beoordeling van de aanvragen voor de toe-
laatbaarheidsverklaringen PrO. 

Binnen passend onderwijs neemt het praktijkonderwijs een bijzondere plek in, vallend 
binnen het regulier voortgezet onderwijs, maar wel met ondersteuningsbekostiging 
voor elke leerling. Binnen SWV VO 30 06 wordt het praktijkonderwijs gezien als een 
schoolsoort, waarbij op basis van de behoefte van de populatie gewerkt wordt in kleine 
groepen en met aangepaste programma’s. Dat is het reguliere onderwijsproces binnen 
het praktijkonderwijs. Daarnaast heeft elke PrO-school een trajectvoorziening voor díe 
ondersteuning die het reguliere onderwijsproces overstijgt. Begeleiding in de trajectvoor-
ziening heeft, naast het doel van een succesvol vervolg van de schoolloopbaan, ook na-
drukkelijk het doel om doorstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs te voorkomen. 
Omdat er reeds sprake is van een kleinschalige setting biedt het praktijkonderwijs geen 
koersklassen. Wel kunnen leerlingen van het praktijkonderwijs, indien nodig, gebruik 
maken van de voorziening Past. Voor alle leerlingen van het praktijkonderwijs wordt een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Meer informatie over het OPP is te vinden 
bij de paragraaf over samenwerken met ouders in hoofdstuk 8.
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4.5 Ontwikkelingsdoelen 2018-2022
Sinds schooljaar 2017-2018 geven scholen uitvoering aan de trajectvoorziening. Bij de 
start van ondersteuningsplan 2018-2022 is het dus nog een jonge ontwikkeling. De 
ontwikkelingsdoelen voor de trajectvoorziening voor de komende jaren zijn met name 
gericht op het doorontwikkelen hiervan, het leren van wat werkt, en het bijstellen waar 
nodig. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van betrokkenen bij de 
voormalige lichte interne en externe arrangementen. Binnen het samenwerkingsverband 
is veel aandacht voor kennisdeling over werkende aanpakken binnen de trajectvoorzie-
ning. Speciale aandacht in de ontwikkeling is er voor:
•  Doorontwikkelen toeleiding van jongeren naar trajectvoorziening;
•  Inhoudelijke (door)ontwikkeling van begeleidingstrajecten;
•  De werkwijze bij observatietrajecten en time-out trajecten binnen de trajectvoorzie-

ning;
•  Ontwikkeling van effectieve begeleiding vanuit de trajectvoorziening voor leerlingen die 

doorstromen vanuit een internationale schakelklas (ISK) naar het reguliere onderwijs-
proces (zie ook programma projecten in hoofdstuk 11);

•  Monitoring, verantwoording en kwaliteitszorg (zie ook hoofdstuk 10);
•  De rol van de medewerkers van het Expertisecentrum ten opzichte van de deskundigen 

in de school (zie ook hoofdstuk 9);
•  Uitwerking en versteviging van de samenwerking met ketenpartners, met name op het 

gebied van jeugdhulp (zie ook hoofdstuk 9).
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Als de basisondersteuning (regulier onderwijsproces en trajectvoorziening) onvoldoende 
bij kan dragen aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan van de jongere, dan is er 
extra ondersteuning nodig. Binnen het samenwerkingsverband zijn er drie soorten extra 
ondersteuning: de koersklas, het voortgezet speciaal onderwijs en Past. In dit hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op de koersklassen (programma D), speciale klassen binnen de 
muren van een reguliere VO-school. Doelstelling van deze koersklassen is dat de jongere 

zich met behulp van de geboden onder-
steuning zo ontwikkelt dat geschakeld 
kan worden naar een reguliere groep, al 
dan niet met nazorg van de trajectvoor-
ziening, of naar (regulier) vervolgonder-
wijs. 

5.1 Doelgroep 
Een aantal jongeren heeft behoefte aan 
meer structurele begeleiding dan in de 
basisondersteuning geboden kan wor-
den. Zij komen daardoor in aanmerking 
voor plaatsing binnen een koersklas. De 
jongeren die gebruik maken van deze 
ondersteuningsvorm kenmerken zich 
door de behoefte aan ondersteuning in 
de vorm van extra structuur, nabijheid 
en veiligheid in de onderwijssituatie. De 
ondersteuningsbehoefte komt voort 

uit complexe en/of gestapelde problematiek op het gebied van leren, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, gedrag en/of fysieke belemmeringen. 

5.2 Inhoud van de koersklassen
Koersklassen vormen een aangepaste kleinschalige setting binnen een reguliere VO-school 
met bijzondere aandacht voor het bevorderen van de didactische en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de jongere. Naast het lesinhoudelijke programma is specifieke aandacht 
voor het ontwikkelen van de persoonlijke en interpersoonlijke competenties die nodig zijn 
in een reguliere onderwijssetting. De ontwikkeling van de koersklasleerling wordt  
planmatig gevolgd met behulp van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

In verband met de specifieke ondersteuningsbehoeften van de jongeren in de koers-
klas wordt het onderwijs voor een belangrijk deel verzorgd dan wel ondersteund door 
gespecialiseerde docenten. Naast de vereiste vakinhoudelijke deskundigheid zijn zij door 
opleiding en/of ervaring aantoonbaar bekwaam in het begeleiden van deze leerlingen. 
Waar nodig kan de trajectvoorziening ingezet worden voor tijdelijke aanvullende trajecten 
of begeleiding van de docenten. Vanuit het samenwerkingsverband worden schoolon-
dersteuners vanuit het Expertisecentrum gefaciliteerd voor begeleiding van de (docenten 
van de) koersklassen. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken wat er nodig is om een on-
derwijsondersteunende thuissituatie te helpen creëren, waar nodig met hulp van keten-
partners zoals jeugdhulp. Zodra een jongere voldoende vaardigheden heeft aangeleerd 
om in een reguliere klas mee te gaan draaien, wordt er geschakeld. Het streven is om dit 
na één of maximaal twee jaar te realiseren. Omdat de koersklassen zich bevinden binnen 
de muren van een reguliere school bestaat de mogelijkheid om het schakelproces met 
een zekere geleidelijkheid te laten verlopen. Vanuit de trajectvoorziening kan bovendien 
nazorg geboden worden. 

De ondersteuning overstijgt het niveau van de koersklassen als de jongere aangewezen 
is op een specialistische, kleinschalige setting om succesvol de schoolloopbaan te vervol-
gen. In dat geval kunnen het lesprogramma van de koersklas of de situaties daaromheen, 
zoals leswisseling en pauzes, onvoldoende afgestemd worden op de ondersteunings-
behoefte van de jongere. Meestal zijn jongeren dan aangewezen op het voortgezet  
speciaal onderwijs. Andersom vormen de koersklassen een logisch vervolg voor jongeren 
die na één of meerdere jaren op het VSO in staat zijn om binnen de muren van een reguliere 
VO-school hun schoolloopbaan te vervolgen.

De koersklassen starten met ingang van dit ondersteuningsplan, per 1 augustus 2018. 
Dat betekent dat er nog geen werkelijke ervaringsgegevens zijn over de omvang van de 
behoefte aan koersklassen. Naar aanleiding van een inschatting, gebaseerd op arrange-
menten voor extra ondersteuning in de oude ondersteuningsstructuur, is er een prognose 
gemaakt voor het aantal leerlingen per leerjaar, onderwijsniveau en subregio. Hieruit 
blijkt dat een dekkend aanbod te realiseren is als een gedeelte van de reguliere VO-scholen 
uitvoering gaat geven aan koersklassen. Binnen het samenwerkingsverband werken 
scholen samen in de vormgeving van koersklassen. In onderling overleg tussen scholen is 
bepaald binnen welke scholen koersklassen georganiseerd worden. Daarbij is er een goede 
balans gezocht tussen enerzijds thuisnabijheid, bij voorkeur subregionaal en anders 
binnen de regio, en anderzijds organiseerbaarheid. Hoewel niet iedere school uitvoering 
geeft aan een koersklas, is er wel sprake van nauwe betrokkenheid van de aanleverende 
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scholen. Immers, verwacht wordt dat de jongere op enig moment onderwijs zal gaan 
volgen op de aanleverende school.

5.3 Toeleiding
In het samenwerkingsverband wordt er veel waarde gehecht aan preventief handelen. 
Dat betekent dat bij het bepalen van het ondersteuningsniveau gekeken wordt met welke 
vorm van ondersteuning de kans reëel is dat de jongere op enig moment succesvol door 
kan stromen naar een meer reguliere vorm van onderwijs. Het is belangrijk om vroeg in 
de schoolloopbaan aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van jongeren om zo vanuit 
succeservaring het onderwijs te vervolgen. De signalering van jongeren met ondersteu-
ningsbehoeften op het niveau van de koersklas dient tijdig plaats te vinden. De nadruk 
ligt daarom op de jongeren die vanuit het primair onderwijs instromen, maar indien nodig 
kan ook op een later moment gestart worden. In verband met de stabiliteit van de groep 
krijgen jongeren in principe per schooljaar een arrangement koersklas. In de loop van het 
schooljaar wordt de ontwikkeling van de jongere zorgvuldig gevolgd zodat tijdig bepaald 
kan worden of verlenging noodzakelijk is.

Toeleiding tot de koersklassen vindt binnen de hele regio volgens dezelfde, met elkaar 
vastgestelde procedure plaats. Op deze manier wordt eenduidigheid en transparantie 
geborgd. Bij de toeleiding tot koersklassen zijn altijd een aantal professionals betrokken 
vanuit verschillende rollen: 
•  Afgevaardigde van de locatie waar de koersklasplaatsing uitgevoerd wordt:  

lijnfunctionaris met mandaat voor toelating tot de school;
•  Afgevaardigde van de aanleverende locatie, indien deze locatie geen eigen koersklas 

heeft;
•  Inhoudelijk deskundige: gedragswetenschapper van de school van uitvoering met  

kennis van de betreffende koersklas(sen);
•  Onafhankelijk bovenschools deskundige: lid commissie ondersteuningstoewijzing 

(COT).

Indien de school van uitvoering en aanvraag dezelfde is, dan bestaat de commissie uit 
drie leden. De locatie van uitvoering coördineert het toeleidingsproces tot de betreffende 
koersklas(sen) en kan ervoor kiezen ook een andere spilfunctionaris binnen de eigen 
school, zoals een zorgcoördinator, uit te nodigen. Deze persoon heeft formeel geen advies-
recht op de toelating tot de koersklas. Indien er aanleiding toe is kan een specialistische 
deskundige op het gebied van de voorliggende problematiek uitgenodigd worden om 
mee te denken. Ook deze persoon heeft geen adviesrecht. Naast de instroom van nieuwe 
leerlingen, adviseert deze toeleidingscommissie ook in dezelfde vorm over een eventuele 
verlenging van het arrangement.

Door deze samenstelling wordt geborgd dat er sprake is van inhoudelijke deskundigheid 
en onafhankelijke toetsing bij de toeleiding. Tegelijkertijd vindt besluitvorming zo dicht 
mogelijk bij de uitvoering plaats wat bijdraagt aan efficiëntie. De toeleidingscommissie 
bezit expertise en mandaat om vast te stellen of de koersklas inderdaad de meest pas-
sende ondersteuningsvorm is voor de jongere. De toeleidingscommissie adviseert de di-
recteur van het samenwerkingsverband over de afgifte van een arrangement koersklas. 
Indien er sprake is van een unaniem advies, dan wordt dit overgenomen door de directeur 
en wordt het arrangement koersklas afgegeven. Indien de toeleidingscommissie niet kan 
komen tot een unaniem advies, dan raadpleegt de directeur voor het besluit de commis-
sie ondersteuningstoewijzing van het samenwerkingsverband. Voordat de periode van 
toeleiding start, is bekend hoeveel plekken er voor het aankomende schooljaar beschik-
baar zijn in de verschillende koersklassen. Als er meer jongeren zijn met een arrangement 
koersklas dan er plekken beschikbaar zijn, dan gaat de school van uitvoering in overleg 
met de aanleverende scholen over een alternatief passend onderwijsaanbod voor deze 
jongeren. De school van aanmelding heeft zorgplicht in dezen. Het samenwerkingsver-
band kan, indien nodig, ondersteunen bij het vinden van een passend alternatief.

Als de locatie van aanmelding anders is dan de locatie van uitvoering, dan wordt de leer-
ling ingeschreven bij de locatie die uitvoering geeft aan de koersklas. Het ontwikkelings-
perspectiefplan (OPP) wordt vastgesteld nadat een besluit genomen is over plaatsing 
in een koersklas. Daarin wordt, in overleg met de school van aanmelding, onder andere 
beschreven wat het verwachte perspectief is op doorstroom (moment en school) en hoe 
de locatie van aanmelding betrokken wordt in dit traject. De scholen die uitvoering geven 
aan één of meerdere koersklassen hebben een beschrijving hiervan opgenomen in hun 
schoolondersteuningsprofiel. Scholen die geen koersklasvoorziening binnen de school 
hebben beschrijven hoe er samengewerkt wordt met andere scholen om dit aanbod te 
kunnen realiseren.
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Te verwachten is dat jongeren die behoefte hebben aan ondersteuning vanuit een koers-
klas vaak ook op andere levensgebieden ondersteuning nodig hebben. Daarom wordt 
rondom een koersklas nauw samengewerkt met externe ketenpartners. Direct betrok-
ken bij de school zijn de aansluitfunctionaris van het basisteam jeugd en gezin, de GGD 
(schoolarts en –verpleegkundige) en de leerplichtambtenaar. Deze deskundigen worden 
gefinancierd door de gemeenten.

5.4 Internationale schakelklas als koersklas
Sinds februari 2016 heeft de regio Brabant Noordoost een nieuwe voorziening: de  
Internationale Schakel Klas (ISK). Deze ISK is er op gericht anderstaligen zo goed mogelijk 
Nederlands te leren en voor te bereiden op een succesvolle doorstroom naar het regulier 
onderwijs. De aanleiding van het oprichten van deze voorziening was tweeledig. Door de 
grote vluchtelingeninstroom in Nederland werd de vraag naar onderwijsvoorzieningen 
voor anderstaligen groot. Daarnaast wordt er binnen het SWV gestreefd naar thuisnabij 
onderwijs voor álle jongeren. Door de verschillende achtergronden (wel/geen onderwijs 
gehad, wel/niet schrijfvaardig e.d.) vraagt iedere leerling om een min of meer individueel 
traject. Deze maatwerktrajecten in kleine groepen zorgen ervoor dat de leerlingen op het 
juiste tempo en op het goede niveau het onderwijs volgen, zodat ze ook op het maximaal 
haalbare niveau uitstromen. Daarnaast is er nog een grote diversiteit in ondersteunings-
behoefte op sociaal-emotioneel vlak. Gezien de intensieve ondersteuning die voor iedere 
leerling in deze klas nodig is, zijn ISK-groepen binnen de nieuwe ondersteuningsstructuur 
te beschouwen als een soort koersklas. Pas als leerlingen deze ondersteuning gedurende 
twee jaar hebben gehad, kunnen ze doorstromen naar een reguliere klas. Eenmaal door-
gestroomd naar een reguliere klas hebben deze leerlingen vaak ook nog ondersteuning 
nodig om succesvol te kunnen zijn. Deze nazorg ligt op het niveau van de trajectvoorziening.

Bekostiging van deze ISK-koersklas komt voor de eerste twee verblijfsjaren van de 
jongere direct van het Rijk. Daarna vormt begeleiding van deze doelgroep onderdeel van 
het ondersteuningsaanbod van het SWV. Hoewel de financieringsstroom voor de extra 
ondersteuning dus in principe niet loopt via het samenwerkingsverband wordt ISK wel 
beschouwd als regionale voorziening waarbinnen uitvoering gegeven wordt aan passend 
onderwijs. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende situaties waarin het SWV 
in beeld komt:

5  Externaliserend wil zeggen dat het probleemgedrag naar buiten, op anderen, gericht is.
6  Internaliserend wil zeggen dat het probleemgedrag naar binnen, op zichzelf, gericht is.

•  Een jongeren is langer dan 2 jaar in NL, maar heeft minder dan 2 jaar ISK-onderwijs genoten: 
Het SWV geeft een koersklasarrangement af voor de resterende kwartalen ISK tot de 
leerling 2 jaar ISK-onderwijs heeft genoten. 

•  ISK-verlenging nadat een jongere twee jaar ISK-onderwijs heeft genoten: Het SWV kan 
op basis van inhoudelijke onderbouwing (aanvraag bij de COT met een OPP) een 
ISK-koersklasarrangement afgeven voor maximaal 4 kwartalen ISK-verlenging. 

Op het moment dat dit ondersteuningsplan in werking treedt stromen de eerste groepen 
ISK-leerlingen door vanuit ISK-voorzieningen (binnen en buiten de regio). De verwachting 
is dat zij intensieve en specialistische nazorg vragen vanuit de trajectvoorziening. Op wel-
ke manier het meest recht gedaan kan worden aan de nazorg voor deze jongeren moet 
onderzocht en ondervonden worden. Om die reden zijn er binnen de begroting project-
gelden opgenomen voor een nog te ontwikkelen pilot voor nazorg in de trajectvoorziening 
van de ontvangende scholen.

5.5 Pilots intensieve koersklassen
Sinds schooljaar 2016-2017 is SWV VO 30 06 gestart met enkele pilots voor groepen die 
binnen een reguliere VO-school intensieve begeleiding ontvangen. Daarnaast wordt voor 
er voor een groep leerlingen vanuit het VSO een pilot gedraaid gericht op een succesvolle 
doorstroom naar het MBO. In verband met de gelijkenis van deze aanpak met het concept 
van de koersklas, maar dan met intensievere begeleiding, is ervoor gekozen deze pilots 
de werknaam ‘intensieve koersklas’ mee te geven. De aanpak is gericht op jongeren die 
zonder deze koersklassen aangewezen zouden zijn op het VSO. Het gaat zowel om groepen 
jongeren met externaliserende5 als internaliserende6 problematiek. Door onderwijs te 
volgen in deze ‘intensieve koersklassen’ kunnen de leerlingen hun diploma halen.  
De eerste ervaringen wijzen uit dat deze jongeren een meer specialistische aanpak  
vragen dan de jongeren in de koersklassen waarnaar in de rest van dit hoofdstuk  
verwezen wordt. In de komende jaren zal verder onderzocht worden of het noodzakelijk  
en wenselijk is om dit onderscheid (‘intensieve koersklassen’ versus ‘koersklassen’) op 
lange termijn te handhaven of dat deze te integreren zijn.
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5.6 Ontwikkelingsdoelen 2018-2022
Het samenwerkingsverband kent een lange historie van een koersklasachtige setting in 
de vorm van de zorglocatie en de structuurklas. Op een andere plek worden de verwor-
venheden van deze voorzieningen voortgezet in de vorm van koersklassen. Daarnaast 
is er al enige ervaring met de zogenaamde ‘intensieve koersklassen’ voor jongeren die 
doorstromen vanuit het VSO. Tegelijkertijd is het concept koersklas voor een gedeelte van 
de uitvoerende scholen nieuw en is de organisatie (aantallen, schoolniveaus, lokalisatie) 
gebaseerd op een prognose, maar niet op ervaringsgegevens. Voor de koersklassen is de 
belangrijkste doelstelling in deze ondersteuningsplanperiode daarom de (door)ontwikkeling 
van de koersklassen. Specifiek zal er gewerkt worden aan de volgende thema’s:
• Signalering voor en toeleiding naar koersklassen;
•  Monitoring en vaststelling van de behoefte aan koersklassen op basis van  

ervaringsgegevens;
• Kennisdeling tussen koersklassen;
•  Afstemmen van onderwijs- en ondersteuningsprogramma’s tussen VSO en  

koersklassen om de kans op een succesvolle doorstroom te vergroten (zie ook  
hoofdstuk 6);

• Verhouding tussen koersklassen en ‘intensieve koersklassen’ onderzoeken en bepalen;
• Monitoring, verantwoording en kwaliteitszorg (zie ook hoofdstuk 10);
•  De rol van de medewerkers van het Expertisecentrum ten opzichte van de deskundigen 

in de school (zie ook hoofdstuk 9);
•  Uitwerking en versteviging van de samenwerking met ketenpartners, met name op  

het gebied van jeugdhulp (zie ook hoofdstuk 9).
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Een klein gedeelte van de jongeren is 
aangewezen op een specialistische 
school om succesvol te kunnen zijn. Een 
aangepaste setting binnen het reguliere 
VO, zoals de koersklas, kan voor deze 
jongeren (nog) onvoldoende ondersteu-
ning bieden. Daarvoor is het voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO; programma E).

6.1 Doelgroep
Het VSO is er voor jongeren die in hun 
ontwikkeling belemmerd worden door 
complexe en/of gestapelde problema-
tiek, voortkomend uit:
• ernstige gedragsproblemen;
• psychiatrische problemen;
• een verstandelijk beperking;
• en/of een fysieke beperking. 
Deze jongeren hebben behoefte aan 

intensieve en specialistische ondersteuning bij het leren, de sociaal-emotionele ontwik-
keling en/of regulering van gedrag. 

6.2 Inhoud van het VSO
Het voortgezet speciaal onderwijs biedt een geïntegreerd en specifiek onderwijsaanbod 
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de jongere, zowel didactisch als sociaal-emoti-
oneel. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten met speciale kennis en vaardigheden 
gericht op de doelgroep. Daarnaast is de ondersteuningsstructuur zo ingericht dat er veel 
begeleiding op maat geboden kan worden. Waar mogelijk wordt ernaar toegewerkt om te 
schakelen naar een meer reguliere setting: een VO-school - al dan niet in de vorm van de 
koersklas - of naar (regulier) vervolgonderwijs (MBO/HBO/WO). Indien dit niet mogelijk is, 
wordt de leerling voorbereid op arbeid of dagbesteding.  

VSO-scholen binnen SWV VO 30 06
De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kennen een brede doelgroep met een 
daarop afgestemde aanpak. In het overzicht staan de VSO-scholen vermeld die een  
vestiging hebben binnen onze regio:

School De Sonnewijser
www.sonnewijser.nl 

Hub Noord-Brabant 
locatie Oss
locatie Veghel (Meijerijstad)
www.hubnoordbrabant.nl 

Doel-
groepen

Jongeren van 12 t/m 20 jaar die 
vanwege gedrags- en/of psychia-
trische problemen een onderwijs-
beperking hebben.

Jongeren van 12 t/m 20 jaar met 
onderwijsbeperkingen ten gevolge 
van ernstige ontwikkelings- en/of 
gedragsproblemen/psychiatrische 
problemen.

Leerlijnen  • Praktijkonderwijs
 • VMBO-B
 • VMBO-K
 • VMBO-T onderbouw
 • HAVO onderbouw
 • Arbeidstraining- en  
arbeidstoeleiding

 • Branchegerichte certificaten

 • Arbeidstraining- en  
arbeidstoeleiding

 • Branchegerichte certificaten
 • Praktijkonderwijs

Uitstroom-
profiel

 • VO, incl. praktijkonderwijs
 • MBO
 • Vrije bedrijf
 • Begeleid werken
 • Dagbesteding

 • VO, incl. praktijkonderwijs
 • MBO
 • Vrije bedrijf
 • Begeleid werken
 • Dagbesteding
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VSO-scholen in omliggende regio’s
Naast de VSO scholen in deze regio zijn er diverse VSO-scholen in de omliggende 
regio’s. In een aantal gevallen sluit het onderwijsaanbod van deze VSO-school beter 
aan bij de ondersteuningsbehoefte van de jongere of de wens van ouders en jongere 
dan de VSO-scholen binnen SWV VO 30 06.  Onderstaand overzicht geeft de naburige 
VSO-scholen met hun de doelgroep globaal weer. Voor nadere (actuele) informatie wordt 
verwezen naar de websites van de betreffende scholen. 

Motorische of 
meervoudige 
beperking of 
langdurige 
ziekte

Gedrags- en/of 
psychiatrische 
problemen

Ernstige  
ontwikkelings- 
problemen

Mytylschool Gabriël 
’s-Hertogenbosch
www.mytylschool-gabriel.nl

Hub Noord-Brabant locatie 
Stedelijk VSO en locatie 
Rosmalen 
’s-Hertogenbosch
www.hubnoordbrabant.nl

Dieze College 
’s-Hertogenbosch 
www.diezecollege.nl

Kristallis 
Nijmegen 
www.kristallis.nl

Zuiderbos College8 
Vught 
www.zuiderbos.nl

De Korenaer 
regio Eindhoven
www.vso-de-korenaer.nl

De Berkenschutse9 
Heeze
www.berkenschutse.nl

6.3 Toeleiding
Toelating tot het VSO kan uitsluitend na afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 
Een TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband, is landelijk geldig en geeft 
recht op onderwijs op een VSO-school. Voor de afgifte van de TLV gelden de volgende 
punten:
• Het samenwerkingsverband van de verwijzende VO-school geeft een TLV af.
•  Is er geen verwijzende VO-school? Dan geeft het samenwerkingsverband van de regio 

waar de leerling woont de TLV af.
•  Het samenwerkingsverband dat de TLV heeft afgegeven, geeft na afloop van de TLV 

ook een eventuele volgende TLV af.
Wanneer een school in overleg met ouders en jongere tot de conclusie komt dat de 
benodigde ondersteuning de mogelijkheden van een reguliere VO-school overstijgt, kan 
een aanvraag gedaan worden voor een TLV. Deze wordt gedaan door de verwijzende 
VO-school of, bij rechtstreekse aanmelding na het primair onderwijs, door de betreffende 
VSO-school. De aanvraag wordt beoordeeld door de Commissie Ondersteuningstoewij-
zing (COT). De COT geeft een advies over de toelaatbaarheid van een leerling voor het 
VSO, met aanduiding van een categorie: 1 (laag), 2 (midden) of 3 (hoog) en termijn. De 
categorieën hebben betrekking op de bedragen die toegekend kunnen worden afhankelijk 
van de intensiteit van de ondersteuningsbehoefte. Dit zijn vaste bedragen bepaald door 
de Rijksoverheid. Op basis van dit advies neemt de directeur van het samenwerkingsver-
band een besluit over afgifte van de TLV. De VSO-school bepaalt vervolgens of zij in de 
vastgestelde ondersteuningsbehoefte kan voorzien en kan toelaten. Waar mogelijk zijn 
plaatsingen in het VSO tijdelijk en wordt er toegewerkt naar terugplaatsing in het regulier 
onderwijs. In het ontwikkelingsperspectief wordt beschreven waarnaartoe gewerkt 
wordt.   

8  Bij plaatsing op Zuiderbos is er sprake van een integrale aanpak van onderwijs en behandeling voor 
psychiatrische problematiek (i.s.m. Herlaarhof). Voor leerlingen op HAVO- en VWO-niveau is tevens 
plaatsing zonder behandeling mogelijk.

9  O.a. gespecialiseerd in leerlingen met epilepsie en/of een andere neurologische aandoening.
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6.4 Ontwikkelingsdoelen 2018-2022
Het voortgezet speciaal onderwijs kent een lange traditie in het bieden van passend 
onderwijs, maar maakt pas sinds 2014 deel uit van het samenwerkingsverband.  
Onderstaande thema’s liggen de komende jaren voor bij de ontwikkeling van het VSO  
als onderdeel van het voorzieningenaanbod binnen het SWV:
•  Doorontwikkelen van expertisedeling tussen regulier VO en VSO;
•  Monitoren van het benodigde aanbod aan VSO-voorzieningen en waar nodig bijstellen;
•  Afstemmen van onderwijs- en ondersteuningsprogramma’s tussen VSO en koersklas-

sen om de kans op een succesvolle doorstroom te vergroten (zie ook hoofdstuk 5);
•  Intensivering van samenwerking met jeugdhulp in het kader van onderwijszorg-

arrangementen;
•  Een aanbod ontwikkelen voor jongeren die ook binnen het VSO moeilijk te begeleiden 

blijken;
•  Samenwerking tussen VSO-scholen voor jongeren op het grensvlak van doelgroepen 

(clusteroverstijgend VSO).
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Extra ondersteuning 
- Past7
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Onderwijs is een voorwaarde om mee 
te kunnen draaien in de maatschappij. 
Als er belemmeringen zijn in de school-
gang dan is het van belang deze zo snel 
mogelijk op te heffen, zodat de situatie 
weer normaliseert, de continuïteit van 
de ontwikkeling van de jongere zo min 
mogelijk onderbroken wordt en de 
jongere weer perspectief krijgt voor de 
toekomst. Soms kan een jongere tijdelijk 
niet op een reguliere VO-school zijn en 
dreigt hij of zij thuis te komen zitten. 
Soms is er zelfs al sprake  van onge-
wild thuiszitten. Als het een reguliere 
school niet lukt om een jongere weer 
te laten re-integreren in het onderwijs-
proces, dan komt de voorziening Past in 
beeld. Past (programma F) staat voor 
een ‘passende andere stap’, omdat de 
bedoeling is dat de jongere met deze 

tijdelijke andere stap weer deel kan gaan nemen aan het onderwijs. Past is een boven-
schoolse voorziening van het samenwerkingsverband. 

7.1 Doelgroep
Jongeren die gebruik maken van Past dreigen uit te vallen of zijn reeds uitgevallen in het 
regulier onderwijs. Zij komen om diverse redenen de drempel van de school (bijna) niet 
meer over. Binnen de doelgroep is globaal onderscheid te maken tussen twee groepen 
jongeren. Enerzijds gaat het om jongeren die door bepaalde eigenschappen van zichzelf 
(en hun omgeving) niet naar school gaan. Te denken valt onder andere aan angsten en 
stemmingsproblemen. Anderzijds gaat het om jongeren waarvan de school zegt dat ze de 
drempel (tijdelijk) niet meer over mogen door hun gedrag. Vanuit het gedachtegoed om 
preventief te werken is het streven om zo vroeg mogelijk als de dreiging van thuiszitten 
zich openbaart de betrokkenheid van Past in te roepen. Het perspectief op terugkeer 
naar regulier onderwijs is een belangrijk kenmerk voor deze doelgroep, waarbij het zowel 
de VO-school van herkomst kan zijn als een andere reguliere setting. Voor jongeren 
waarvan verwacht wordt dat zij door zullen stromen naar het VSO wordt direct een 

toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Zij behoren niet tot de Past-doelgroep. Hierbij 
wordt niet uitgesloten dat gedurende een Past-traject blijkt dat het VSO toch de beste 
optie is. 

7.2 Inhoud van Past
Binnen Past wordt de jongere middels een kortdurende, maar zeer intensieve interven-
tie (opnieuw) gemotiveerd om naar school te gaan. Past wordt uitgevoerd door VSO De 
Sonnewijser. Hiervoor is om meerdere redenen gekozen: 
•  De Sonnewijser heeft deze expertise in de basis in huis en wordt in staat geacht deze 

verder te ontwikkelen; 
•  Het lokaliseren van een dergelijke voorziening in een school stelt de jongeren in staat 

om geleidelijk (gefaseerd) te re-integreren, door te kunnen oefenen met schoolse 
situaties;

•  Er kan gebruik gemaakt worden van bepaalde faciliteiten van het VSO, zoals achter-
vang bij noodsituaties. Deze zijn door de beperkte omvang van de doelgroep nauwelijks 
eigenstandig te organiseren.

Past is een voorziening van het samenwerkingsverband en is nadrukkelijk géén vorm van 
speciaal onderwijs. De jongere blijft ingeschreven staan op de school voor regulier on-
derwijs. Deze school blijft nauw betrokken tijdens het Past-traject en is verantwoordelijk 
voor de inhoudelijke uitvoering van het onderwijsprogramma (lesmateriaal e.d.). 

Als jongeren niet naar school gaan, is er vaak sprake van problemen op meerdere levens-
gebieden die elkaar beïnvloeden. Samenwerking met thuis en jeugdhulp is daarom 
voorwaardelijk om jongeren weer op de rit te krijgen. Het uitgangspunt is daarom ook 
dat iedere jongere bij Past een integraal aanbod krijgt in de vorm van een onderwijszorg-
arrangement. Past-trajecten kenmerken zich altijd door maatwerktrajecten. Er wordt 
een individueel onderwijszorgarrangement opgesteld. Het OPP maakt hier deel van uit.  
In deze individuele trajecten wordt ingezet op onderwijs binnen de schoolse setting,  
gedragsverandering, herstel van de verhoudingen, verbetering van de leerattitude en 
motivatie. In samenspraak met ouders en ketenpartners wordt een professioneel net-
werk rond de jongere gevormd, zodat ondersteuning integraal plaatsvindt. Afhankelijk 
van de situatie van de jongere kan de nadruk bij aanvang meer liggen op jeugdhulp en 
eventuele ondersteuning in de thuissituatie (verantwoordelijkheid van gemeenten),  
maar uiteindelijk wordt toegewerkt naar volledige deelname aan een regulier onderwijs-
programma. 
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De terugstroom vanuit Past naar het regulier onderwijs is een proces dat eveneens 
op maat vormgegeven wordt. Dit proces start vanaf het eerste moment van plaatsing 
binnen Past wanneer vooruitgeblikt wordt op het uitstroomperspectief. De hulpvragen 
van de school van terugplaatsing in combinatie met de ondersteuningsbehoefte van de 
jongere bepalen het traject. Zo wordt onder andere gekeken wat de trajectvoorziening  
of eventueel een koersklas kan betekenen in dit traject en in welke vorm. 

7.3 Toeleiding
De toeleiding tot Past kenmerkt zich door zorgvuldigheid, samenwerking met betrok-
kenen en tegelijkertijd een voortvarend tempo om te voorkomen dat een jongere langer 
thuiszit dan strikt noodzakelijk. Het uitgangspunt van Past is dat (dreigend) thuiszitten 
gezien kan worden als een crisissituatie en dus een zekere snelheid van handelen vraagt 
van alle betrokkenen.  

Het initiatief voor een aanvraag van een Past-arrangement ligt bij de reguliere VO-
school. Bij de oriëntatie op een passende voorziening kan de school een beroep doen op 
medewerkers van het Expertisecentrum VO 30 06 en/of het ondersteuningsteam van 
het samenwerkingsverband. Zij kunnen meedenken vanuit inhoudelijke deskundigheid, 
met kennis van de beleidskaders van het SWV en met kennis van de beschikbare voor-
zieningen. Een arrangement Past wordt door de verwijzende school aangevraagd bij de 
commissie ondersteuningstoewijzing (COT) van het samenwerkingsverband. Dit gebeurt 
na overleg met ouders en, indien mogelijk, de jongere zelf. Aan een aanvraag gaat in 
principe multidisciplinair overleg (zorgcoördinator met gedragswetenschapper, BJG en/of 
leerplicht) vooraf, indien mogelijk in een zorgadviesteam (ZAT). Indien er zwaarwegende 
redenen zijn en om onnodige vertraging op te lopen is een ZAT bespreking geen voor-
waarde voor de aanvraag. 

De COT behandelt aanvragen voor Past met voorrang, waarbij een balans tussen tijd en 
zorgvuldigheid in het oog wordt gehouden. Om een arrangement Past af te kunnen geven 
moet uit de aanvraag het volgende blijken:
•  binnen een reguliere VO-school, waaronder de eigen trajectvoorziening of die van een 

andere school, kan geen passend aanbod gecreëerd worden;
•  er is perspectief op terugstroom in het regulier VO. 
Het besluit van het samenwerkingsverband wordt door de COT met de school van 
inschrijving gecommuniceerd. De school communiceert met ouders en met Past om 
afspraken te maken voor de vervolgstappen, waaronder de intake.

Na positief besluit van de COT neemt de VO-school initiatief voor een intakegesprek bij 
Past. De school doet dit in nauwe samenwerking met ouders en jongere. Voorafgaand 
aan de intake heeft Past, met toestemming van ouders, relevante informatie van de 
school van herkomst ontvangen. Het aanvraagformulier dat naar de COT is gegaan wordt 
daarbij als uitgangspunt genomen, aangevuld met documenten die informatie geven over 
de recente cognitieve, didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongere 
alsook over zijn of haar gedrag. Aanwezigheid van de school bij de intake met ouders en 
jongere bij Past is het uitgangspunt, om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te kunnen 
nemen voor het plan. Bij de intake is in principe ook een afgevaardigde vanuit jeugdhulp 
betrokken. Naar aanleiding van de intake wordt er een OPP opgesteld met handelings-
deel, als onderdeel van het onderwijszorgarrangement. 

7.4 Ontwikkelingsdoelen 2018-2022
De voorziening Past is in de loop van schooljaar 2017-2018 gestart. Daarvoor werden 
vergelijkbare trajecten uitgevoerd door Rebound en een particuliere instelling. Daarnaast 
is er in een project binnen het SWV expertise opgebouwd over schoolweigeraars, een 
belangrijke groep binnen de thuiszitters. In aanloop naar dit ondersteuningsplan is er veel 
aandacht besteed aan de overdracht van de expertise van de voormalige voorzieningen 
en dit project naar Past. De komende jaren zullen in het teken staan van de ontwikkeling 
van zowel de onderwijskant van Past als de zorgkant (jeugdhulp):
•  Verdere integratie van bestaande expertise in de aanpak van Past;
•  Ontwikkeling van Past als voorziening voor onderwijszorgarrangementen: Past als 

gezamenlijke voorziening van onderwijs en gemeenten (jeugdhulp);
• Evalueren en waar nodig bijstellen van de toeleidingsprocedure naar Past;
• Monitoring en vaststelling van de behoefte aan Past op basis van ervaringsgegevens.
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8 Samenwerken met 
ouders en jongeren
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Een van de doelstellingen van passend onderwijs is dat het voor ouders eenvoudiger 
wordt om een passend onderwijsaanbod voor hun kind te vinden. In dit hoofdstuk 
worden een aantal onderwerpen beschreven die voor ouders en jongeren en ook voor 
diegenen die met hen werken van belang zijn.  

8.1 Betrokkenheid bij de uitvoering van passend onderwijs
Een belangrijk aspect bij het realiseren van schoolsucces is ouderbetrokkenheid. Bin-
nen passend onderwijs spelen ouders dan ook een belangrijke rol. Uitgangspunt in de 
communicatie met ouders is dat de rol van ouders en de school bij opvoeden en onderwijs 
gelijkwaardig is, maar niet gelijk. Communicatie tussen school en ouders vindt vanuit 
deze grondhouding plaats. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van 
hun kind. Scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs.

Ouders hebben via de medezeggenschapsraad (MR) adviesbevoegdheid op het school-
ondersteuningsprofiel van de school, waarin de ondersteuningvormen binnen de school 
beschreven staan. De MR heeft instemmingsbevoegdheid op het schoolplan, waarin het 
reguliere onderwijsproces beschreven staat. Daarnaast zijn ouders en leerlingen verte-
genwoordigd in de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband (zie 
ook hoofdstuk 9).

Naast invloed op het ondersteuningsbeleid van de school worden ouders en jongeren 
uiteraard betrokken bij de uitvoering van de gekozen ondersteuningsvorm. Afhankelijk 
van het ondersteuningsniveau kan een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld 
worden. Een OPP is wettelijk niet verplicht in de trajectvoorziening, omdat het valt binnen 
de basisondersteuning. Wel is er in het samenwerkingsverband afgesproken dat er altijd 
sprake is van een plan (handelingsplan of plan van aanpak) om de belangrijkste afspraken 
over het traject in vast te leggen. Hierover wordt overleg gevoerd met ouders en jongere. 

Voor elke leerling die op het praktijkonderwijs zit of die extra ondersteuning nodig heeft, 
moet het bevoegd gezag een ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na 
inschrijving van de leerling op het praktijkonderwijs. In dit samenwerkingsverband geldt 
dat voor jongeren die geplaatst worden in een koersklas, binnen het VSO, bij Past en in 
het praktijkonderwijs. In het OPP moet wettelijk gezien minimaal het volgende vast-
gelegd worden:

9  Of de leerling als deze 16 jaar of ouder is. Tussen 12 en 16 wordt de leerling waar mogelijk betrokken.

1. De te verwachten uitstroombestemming;
2.  De onderbouwing van deze bestemming met belemmerende en bevorderende facto-

ren;
3.  Eventuele afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma (niet verplicht voor VSO).
In het OPP kan een handelingsdeel opgenomen worden: specifieke, persoonlijke aanpas-
singen van het programma, dan wel aanvullende begeleiding. Bij koersklassen wordt voor 
afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma in principe verwezen naar de be-
schrijving van het algemene programma van de koersklas in het schoolondersteunings-
profiel, tenzij er sprake is van individuele aanpassingen. Bij een plaatsing binnen Past is  
er altijd sprake van een handelingsdeel, omdat er afgeweken wordt van het onderwijs-
programma van de school van inschrijving. 

In de wetgeving rondom passend onderwijs zijn de rechten van ouders verschillend voor 
het uitstroomperspectief en het handelingsdeel van het OPP. Over beide zijn scholen 
verplicht om op overeenstemming gericht overleg te voeren met ouders. In SWV VO 30 
06 wordt het bovendien belangrijk gevonden om ook de jongere zelf te betrekken bij 
het plan. Voor het handelingsdeel moet instemming gevraagd worden aan ouders9. Het 
uitstroomperspectief wordt vastgesteld door de school na overleg, maar instemming van 
ouders is niet vereist. Het OPP wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd met ouders en waar 
nodig bijgesteld. Als een jongere binnen een reguliere VO-school een OPP heeft, dan is 
het wettelijk verplicht dat dit geregistreerd wordt in de leerlingadministratie, inclusief de 
periode. De inhoud van het OPP hoeft niet te worden geregistreerd. Voor VSO-scholen 
en het praktijkonderwijs geldt deze verplichting niet, omdat alle leerlingen daar een OPP 
hebben.
 

8.2 Zorgplicht
De school waar de jongere wordt aangemeld is verantwoordelijk voor het vinden van een 
passende onderwijsvoorziening, de zogenaamde zorgplicht. In overleg met ouders wordt 
er gekeken waar de ondersteuning geboden kan worden: op de eigen school of, als de 
school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. De school moet vervolgens 
een zo passend mogelijk aanbod doen op de eigen school, een andere reguliere school 
of een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Na aanmelding heeft de school zes 
weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal 
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met vier weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de jongere zelf de 
onderwijsondersteuning kan bieden die nodig is. Soms heeft de school meer informatie 
nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen 
bij de ouders. Door de scholen in SWV VO 30 06 wordt dus gekeken of de jongere vol-
doende heeft aan ondersteuning vanuit de basisondersteuning (regulier onderwijsproces 
en trajectvoorziening). Als dat niet toereikend is, dan kan extra ondersteuning ingezet 
worden in de vorm van plaatsing in een koersklas (hoofdstuk 5), op het voortgezet spe-
ciaal onderwijs (hoofdstuk 6) of bij Past (hoofdstuk 7). Vanuit de zorgplicht die scholen 
hebben om een passend onderwijsaanbod te doen, hoeft er geen toestemming gegeven 
te worden voor een aanvraag extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband, maar 
uiteraard gaat hier wel op overeenstemming gericht overleg aan vooraf (zie ook vorige 
paragraaf). De zorgplicht houdt tevens in dat een school een leerling pas mag verwijderen 
als een andere school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen 
dat een leerling tussen wal en schip valt. 

8.3 Leerlingenvervoer
Soms is leerlingenvervoer nodig om gebruik te kunnen maken van het VSO. Leerlingen-
vervoer wordt geregeld door de gemeente waar de jongere woont. Ouders vragen dit bij 
de gemeente aan. De gemeenten in de regio VO 30 06 gaan bij de toekenning uit van de 
dichtstbijzijnde toegankelijke voorziening. In principe hebben ouders keuzevrijheid voor 
een VSO-school met een passend aanbod. Het samenwerkingsverband kan, indien bij de 
aanvraag van de TLV duidelijk is wat de school van voorkeur is, nagaan of dit de dichtst-
bijzijnde voorziening is. Als dit het geval is, dan maakt de COT hier een aantekening van 
die gebruikt kan worden bij de aanvraag voor leerlingenvervoer. De gemeenten nemen 
een besluit over toekenning, aard en duur van het leerlingenvervoer. In uitzonderlijke 
gevallen kan ook leerlingenvervoer nodig zijn voor jongeren die gebruik maken van de  
andere ondersteuningsniveaus, met name in het geval van koersklassen en Past. Ook 
dan geldt dat de COT een aantekening kan maken indien het de dichtstbijzijnde voorziening 
is en de gemeente de noodzaak vaststelt en een besluit neemt. 

8.4 Privacy
Alle ondersteuningssituaties waarover geschreven wordt in dit ondersteuningsplan 
bevatten privacygevoelige kenmerken. Er worden immers gegevens vastgelegd over het 
functioneren van de jongere. Wettelijk gezien moet, normaal gesproken, nadrukkelijk 
toestemming worden gegeven voor het uitwisselen van persoonlijke informatie, zeker 

als het gaat over gezondheidsgegevens. Een uitzondering hierop vormt het uitwisselen 
van gegevens tussen een school en een samenwerkingsverband passend onderwijs. 
De wet schrijft voor dat een samenwerkingsverband de persoonsgegevens betreffende 
de gezondheid van leerlingen zonder toestemming mag verwerken voor zover het gaat 
om de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of -voorzieningen, het adviseren over de 
ondersteuningsbehoefte of de toelaatbaarheid tot het VSO (WVO, artikel 17 a, lid 14). Dit 
betekent dat scholen deze gegevens zonder toestemming van ouders mogen verstrekken 
aan het samenwerkingsverband in het kader van een aanvraag. Het samenwerkingsver-
band acht het wel van belang dat ouders op de hoogte zijn van het feit dat er gegevens 
uitgewisseld worden, welke dat zijn, en met welk doel. Scholen geven dit aan in het op 
overeenstemming gericht overleg met de ouders en de jongere. De school dient zich bij 
het aanleveren van de informatie steeds af te vragen of de hoeveelheid en de aard van 
de informatie voldoet aan de volgende criteria: genoeg om een besluit te kunnen nemen, 
maar niet meer dan nodig.

SWV VO 30 06 bewaart bovengenoemde gegevens gedurende de wettelijke termijn van 
drie jaar, waarbij uitsluitend het Samenwerkingsverband en de deskundigen ten aanzien 
van de toelaatbaarheid (leden van de Commissie voor Ondersteuningstoewijzing) toe-
gang hebben tot deze gegevens. De gegevens zullen alleen aan het bevoegd gezag van de 
school waar de leerling staat ingeschreven worden verstrekt. Specifiek in situaties waarbij 
onderzoek of begeleiding door een gedragswetenschapper aan de orde is uit naam van 
het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld door een medewerker van Expertisecentrum 
VO 30 06), wordt er geconformeerd aan de beroepscodes van het NIP en NVO. Voor een 
nadere uitwerking van het thema privacy binnen het samenwerkingsverband wordt ver-
wezen naar het privacy protocol (in ontwikkeling).

8.5 Ontwikkelingsdoelen 2018-2022
Voor het thema samenwerking met jongeren en ouders geldt dat de ontwikkelingsdoelen 
vervat zijn in de ontwikkelingsdoelen behorend bij de ontwikkelthema’s in de andere 
hoofdstukken. Bij de realisatie van deze doelstellingen wordt stilgestaan bij de betekenis 
die het heeft voor jongeren en hun ouders als belangrijkste belanghebbenden bij passend 
onderwijs. Voor de onderwerpen waarvoor het direct relevant is, worden ouders en jon-
geren betrokken als sparringpartner, bijvoorbeeld door overleg met de ondersteunings-
planraad (OPR) of in een klankbordbijeenkomst. 
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In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de organisatie van SWV VO 30 06 eruitziet, intern 
en in relatie tot de omgeving. Allereerst wordt beschreven hoe er invulling gegeven wordt 
aan het bestuur van het samenwerkingsverband (programma J). Vervolgens wordt er 
een toelichting gegeven op de dagelijkse organisatie van het samenwerkingsverband 
(programma H en J). En tot slot volgt er een toelichting op het samenwerkingsverband in 
relatie tot externe partijen.

9.1 Bestuur (governance) 
SWV VO 30 06 werkt binnen de kaders van ‘good governance’. Op basis daarvan is geko-
zen voor de hieronder beschreven bestuurlijk-organisatorische structuur. Dit samenwer-
kingsverband werkt volgens het zogenaamde bestuur/directiemodel, zie onderstaande 
schematische weergave:

Directeuren- 
overleg

Directeur 
SWV

Bestuur

Ondersteunings-
planraad

Hieronder staat per bestuurlijk orgaan toegelicht wat de rol is in de uitvoering van de 
governance, waarbij verwezen wordt naar de documenten waarin specifiekere informatie 
te vinden is. Uitgebreidere documentatie is terug te vinden op de website van het SWV.

Bestuur
Het bestuur van het SWV vormt het intern toezicht van SWV VO 30 06. In het ‘toezicht-
kader’ wordt beschreven waarop toezicht wordt gehouden. Het bestuur ziet namens 
de morele eigenaren (in eerste instantie leerlingen en ouders) en juridische eigenaren 
(schoolbesturen) toe op de realisatie van de opdracht van het SWV. Het bestuur doet 
daartoe twee typen beleidsuitspraken die het vertrekpunt vormen in de dialoog met de 
directeur SWV: (1) de beoogde resultaten (het ‘wat’) en (2) de bevoegdheidskaders van 
de directeur SWV beschreven in het ‘managementstatuut’. Tevens neemt het bestuur de 

rol van werkgever aan voor de directeur van het SWV. Elk aangesloten schoolbestuur van 
het SWV vaardigt een bestuurslid af voor het bestuur van het SWV.

Directeur van het SWV
De directeur van het SWV is door het bestuur gemandateerd met bestuurlijke taken en  
bevoegdheden. De directeur interpreteert de beleidsuitspraken van het bestuur en 
zet deze om in uitvoering van de opdracht van het SWV (het ‘hoe’). De directeur voert 
hierover overleg met het directeurenoverleg en legt verantwoording af aan het bestuur. 
Tevens vertegenwoordigt de directeur het SWV naar externe partijen. 

Directeurenoverleg
Aan het directeurenoverleg nemen alle (locatie)directeuren/rectoren deel van de V(S)O- 
vestigingen in het SWV. De directeur van het SWV betrekt het directeurenoverleg bij het 
ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van inhoudelijk beleid. Dit vindt zijn weerslag in 
het ondersteuningsplan, meerjarenbegroting en het jaarverslag. Het directeurenoverleg 
brengt over deze documenten een bindend advies uit aan het bestuur. De leden van het 
directeurenoverleg zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan 
binnen de eigen organisatie en informeren de directeur van het SWV over deze uitvoering. 
Het directeurenoverleg opereert binnen de kaders van het ‘reglement directeuren-
overleg’.

Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad (OPR) vormt het medezeggenschapsorgaan namens leerlin-
gen, ouders en personeel van de schoolbesturen binnen het SWV. De OPR heeft volgens 
de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het 
ondersteuningsplan van het SWV. De OPR maakt gebruik van de rechten die in de Wet 
Medezeggenschap Scholen (WMS) in de artikelen 6 en 8 worden geboden: het recht op 
overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie. De OPR heeft initiatiefbevoegdheid 
(bespreking, standpunten en voorstellen) ten aanzien van alle aangelegenheden van het 
SWV. De OPR kan zich met het oog op oriëntatie uit eigen bewegen richten tot personen 
en instanties. Daarnaast heeft de OPR de algemene taken om - naar vermogen - open-
heid en onderling overleg in het samenwerkingsverband te bevorderen, alsook gelijke 
behandeling in gelijke gevallen en te waken tegen discriminatie. Het bestuur heeft de 
directeur van het SWV gemandateerd om overleg te voeren met de OPR, maar desge-
wenst kan ook direct overleg tussen OPR en bestuur plaatsvinden. De OPR voert haar 
taken uit binnen de kaders van het ‘medezeggenschapsreglement OPR’ en het ‘huishou-
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delijk reglement OPR’. De reglementen en het meest recente jaarverslag van de OPR zijn 
te vinden op de website van het SWV.

Good Governance
Middels bovengenoemde organisatie en werkwijze is geborgd dat er binnen SWV VO 30 
06 sprake is van de voorwaarden voor ‘good governance’:
•  Functiescheiding tussen intern toezicht (in dit geval bestuur) en bestuur (in dit geval 

gemandateerd aan directeur in samenwerking met het directeurenoverleg).
•  Checks: Voldoende mogelijkheden tot controle en correctie. Het afleggen van verant-

woording.
•  Balances: Evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden. Machtsbalans.
•  Een (in dit geval intern) toezichthoudend orgaan vertegenwoordigt de eigenaren en 

stakeholders.

9.2 Organisatie 
Naast de bestuurlijke structuur, beschreven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk,  
bestaat de organisatie van het samenwerkingsverband uit nog een aantal geledingen, 
ieder met een eigen functie en positie. Belangrijk doel van de organisatie van het SWV 
is dat deze kosteneffectief is. Dat wil zeggen dat er een duidelijk relatie is tussen de 
inzet van mensen en middelen binnen de organisatie en de doelstellingen van het SWV. 
De werkprocessen van het SWV bevorderen het bereiken van de collectieve ambitie. De 
thema’s die samenhangen met planning en control worden beschreven in aparte hoofd-
stukken: 10 Toewijzing, verantwoording  & kwaliteitszorg  en 11 Financiën.

Team SWV VO 30 06
Het team van het samenwerkingsverband heeft als voornaamste taak om uitvoering te 
geven aan de dagelijkse werkprocessen van het samenwerkingsverband. Het team wordt 
geleid door de directeur van het samenwerkingsverband. De directeur wordt ondersteund 
door beleidsondersteuning en het secretariaat. Voor de toewijzing van arrangementen voor 
extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen is de commissie voor ondersteunings-
toewijzing (COT) ingericht, eveneens met ondersteuning van het secretariaat.  
In hoofdstuk 10 is nadere informatie te vinden over de taakstelling van deze commissie. 
Het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband kan de scholen begeleiden in de 
vorm van consultatie en/of advies bij casuïstiek:  
•  Voorlichting over arrangementen en aanvraagprocedures;

•  Adviseren over mogelijke interventies die een school kan inzetten en het adviseren van 
eventuele betrokkenen;

•  Bijhouden van relevante landelijke en regionale (beleids)ontwikkelingen passend on-
derwijs, met name wat betreft ondersteuningstoewijzing, samenwerking met ouders, 
en de sociale kaart. 

Voor de randvoorwaardelijke zaken wordt een beroep gedaan op een ICT-er en enkele 
externe dienstverleners. 

De directeur van het samenwerkingsverband is aangesteld als werknemer van het 
samenwerkingsverband. Voor overige stafleden is ten tijde van het schrijven van dit on-
dersteuningsplan personeelsbeleid in ontwikkeling gericht op het in eigen dienst nemen 
van de medewerkers die vanuit een detacheringsovereenkomst bij het SWV werkzaam 
zijn. Streefdatum voor deze overgang is 1 augustus 2018.

Expertisecentrum VO 30 06
Het Expertisecentrum VO 30 06 is vlak na de start van passend onderwijs ingericht als 
netwerkalliantie van verschillende organisaties. Deskundigen met de volgende expertise-
gebieden werken vanuit het Expertisecentrum samen:
• Schoolontwikkeling;
• Algemene didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling;
•  Gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problematiek eventueel als gevolg van 

een psychiatrische stoornis;
• Verstandelijke beperking;
• Fysiek-medische beperkingen.
Door deze samenwerking is er sprake van korte lijnen en worden vragen van de regulie-
re VO-scholen zo adequaat mogelijk beantwoord. Bovendien hebben de medewerkers 
van het Expertisecentrum overzicht over de regionale ontwikkelingen en kunnen zij van 
daaruit zorgen voor verbinding tussen scholen met vergelijkbare ondersteuningsvragen. 
Afspraken over de schoolondersteuning worden periodiek vastgelegd tussen Experti-
secentrum en de VO-locaties in de regio. Inzet op de scholen geschiedt in natura: het 
samenwerkingsverband bekostigt de inzet van deze expertise.  

Een gedeelte van de inzet van het Expertisecentrum volgt uit de “Tripartiete overeenkomst 
personele gevolgen verleggen geldstromen passend onderwijs”, die op landelijk niveau 
tussen werkgeversorganisaties, vakbonden en het ministerie OCW is overeengekomen.  
SWV VO 30 06 heeft in 2015 de personele gevolgen in kaart gebracht middels een inven-
tarisatie van het personeel dat in dienst was van het VSO vanuit het AB-deel en schooldeel 
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van de leerlinggebonden financiering (LGF) per 1 mei 2012. Op basis van deze gegevens 
zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de betreffende VSO- besturen. Net 
als voor de staf van het samenwerkingsverband vindt er ten tijde van het schrijven van dit 
ondersteuningsplan een verkenning plaats naar de mogelijkheden om de medewerkers 
van het Expertisecentrum op een meer duurzame manier aan het samenwerkingsverband 
te verbinden dan vanuit bovengenoemde dienstverleningsovereenkomsten. Hiervoor zal 
(nadere) uitwerking gegeven moeten worden aan de lange termijn visie op positie, taken en 
deskundigheid van het Expertisecentrum. De streefdatum voor een eventuele overgang ligt 
op 1 januari 2019. 

Onderwijszorgarrangementen Psychiatrische Problematiek (OZAPP)
In samenwerking met het Zuiderbos College worden binnen SWV VO 30 06 onderwijs-
zorgarrangementen uitgevoerd gericht op psychiatrische problematiek, oftewel OZAPP. 
OZAPP betreft een specialistisch aanbod gericht op het voorkomen van schooluitval bij 
jongeren met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Bij deze jongeren is de 
inzet van school, het SWV en zorg op het niveau van basisteam jeugd & gezin niet toerei-
kend. Het gaat dus om psychiatrische problematiek op het niveau van specialistische zorg 
waarbij (ernstig) schoolverzuim dreigt. Doelstelling is het zo snel mogelijk verhelderen 
van oorzaken, stabiliseren van de situatie, schoolverzuim voorkomen en terug-  
of doorverwijzing. Scholen kunnen voor een jongere die aangemeld is voor behandeling 
(wachtlijst) dan wel reeds in behandeling is bij Herlaarhof of GGZ Oost-Brabant ambulante 
begeleiding krijgen gericht op de problematiek op school. Hiervoor is instemming van 
ouders en jongere vereist. Inzet van OZAPP geschiedt, net als het Expertisecentrum, in 
natura vanuit het samenwerkingsverband. Meer informatie over OZAPP is te vinden op 
de website van het SWV.

Medezeggenschapsraad Personeel (MRp)
Sinds januari 2017 is de medezeggenschapsraad personeel (MRp) van het samenwer-
kingsverband ingericht. De MRp regelt de medezeggenschap van personeel dat in dienst 
is van het SWV, alsmede het personeel dat langer dan 6 maanden werkzaamheden  
verricht bij of ten behoeve van het samenwerkingsverband, zoals de medewerkers  
van het Expertisecentrum. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het statuut  
en reglement van de MRp, te vinden op de website van het SWV. 

Werkgroep Zorgcoördinatoren
In de werkgroep zorgcoördinatoren (WZC) komen alle zorgcoördinatoren periodiek  

samen. Deze bijeenkomsten hebben de volgende doelstellingen:
•  De zorgcoördinatoren uit de regio kennen elkaar en ontmoeten elkaar op regelmatige 

basis om samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise te bevorderen.
•  De zorgcoördinatoren uit de regio zijn op de hoogte van actuele landelijke en regionale 

ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.
•  Vanuit een gemeenschappelijk begrippenkader bestaat er overeenstemming over de 

inhoud en kwaliteit van de basisondersteuning (reguliere onderwijsproces en traject-
voorziening). 

•  De zorgcoördinatoren hebben zicht op de mogelijkheden voor extra ondersteuning 
binnen koersklassen, VSO en Past.

•  Middels kennisuitwisseling wordt er bijgedragen aan de schoolontwikkeling op het 
gebied van passend onderwijs.   

•  Het signaleren van thema’s, trends en ontwikkelingen die aandacht behoeven van  
regionale beleidsmakers en bestuurders (directeur SWV en directeurenoverleg).

•  In (tijdelijke) werkgroepen regionaal beleid omzetten naar een voorstel voor concrete 
uitvoerende activiteiten.

Commissie Financiën 
De commissie Financiën is een permanent adviesorgaan voor de directeur SWV.  
Taken van deze commissie zijn:
•  Meedenken over diverse financiële ontwikkelingen in het SWV (klankbordfunctie,  

op afroep);
•  Advisering over concept meerjarenbegroting (jaarlijks in het najaar), inclusief actualisa-

tie van de risicoanalyse.

Deze commissie bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 personen. Naast de directeur SWV 
(evt. ondersteund door beleidsmedewerker kwaliteit) en de externe controller van het 
SWV nemen daarin plaats:
•  Enkele leden van het directeurenoverleg;
• Enkele controllers van aangesloten instellingen.
Per instelling neemt ofwel een lid van het directeurenoverleg ofwel een controller plaats 
in de commissie. Door deze samenstelling wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd 
tussen kennis van beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële vertaling daarvan. En 
op deze manier wordt er stilgestaan bij de betekenis van het financiële kader voor het 
samen werkingsverband als geheel en voor de aangesloten scholen. De directeur SWV 
presenteert de nieuwe meerjarenbegroting aan het directeurenoverleg vergezeld van de 
overwegingen en het advies van de commissie financiën. Dit advies is niet bindend. 
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9.3 Samenwerking met externe partijen
Het samenwerkingsverband opereert in een groot netwerk van organisaties en instan-
ties die ieder op hun eigen manier bijdragen aan passend onderwijs. In deze paragraaf 
staan de voornaamste organisaties vermeld.

Gemeenten
Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van 
participatie aan de arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning. Om te zorgen voor 
een zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals die met jongeren werken, 
stemmen samenwerkingsverbanden en gemeenten hun beleidsplannen af. Zo kan de 
ondersteuning vormgegeven worden vanuit de gedachte ‘één kind, één plan’. Samen-
werkingsverband en gemeenten voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) 
over het ondersteuningsplan en over de voor het onderwijs relevante onderdelen van het 
beleidsplan jeugd. 

De volgende onderwerpen staan op de ontwikkelagenda van het samenwerkingsverband 
en de gemeenten in de regio 30 06: 
• de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs; 
• leerlingenvervoer; 
•  leerplicht, kwetsbare jongeren, voortijdige schoolverlaters en aansluiting van onderwijs 

op de arbeidsmarkt;
• onderwijshuisvesting voor zover relevant voor passend onderwijs.

Een ambtelijke stuurgroep werkt bovenstaande onderwerpen uit en bereidt het bestuur-
lijk OOGO voor. Deze stuurgroep bestaat uit:
• een vertegenwoordiger van SWV PO 30.06 (bestuurder);
• een vertegenwoordiger van SWV VO 30 06 (directeur);
• een vertegenwoordiger van ROC De Leijgraaf (MBO);
•  beleidsambtenaren onderwijs en jeugd van de betrokken gemeenten in de regio 30 06: 

Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze, Landerd.
Minimaal jaarlijks vindt er een bestuurlijk OOGO plaats waarin afspraken over (uitwerking 
van) gezamenlijk beleid vastgesteld worden. Indien de thematiek daarom vraagt, kan 
de stuurgroep zich laten adviseren door inhoudelijke werkgroepen. De meest recente 
afspraken uit het bestuurlijk OOGO alsook de ontwikkelagenda 2018-2022 zijn te vinden 
op de website van het SWV.

Leerplicht
Het SWV heeft een verantwoordingsplicht ten aanzien van thuiszitters naar de Inspectie 
van het Onderwijs. Het SWV voert de driemaandelijkse monitoring van de thuiszitters in 
regio VO 30 06 uit in samenwerking met Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost 
(RBL BNO).

Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs houdt met betrekking tot het samenwerkingsverband 
toezicht op de uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband en de recht-
matige besteding van de middelen. Het toezicht op het samenwerkingsverband richt zich 
op de invulling en uitvoering van het ondersteuningsplan. Dit wordt via jaarverslaglegging 
verantwoord. Daarnaast wordt er periodiek een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Het 
meest recente onderzoeksrapport is te vinden op de website van het SWV.

Doorlopende lijnen in onderwijs en ondersteuning
SWV VO 30 06 stemt structureel af met SWV PO 30.06 over de overgang van primair  
onderwijs (PO, SBO, SO) naar V(S)O. Er is sprake van gezamenlijke huisvesting van de 
beide samenwerkingsverbanden. Op die manier wordt regelmatig overleg bevorderd  
en kan er bovendien efficiënt omgegaan worden met faciliteiten. 

Met het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) wordt er samengewerkt om vanuit een 
gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid een systeem van doorlopende leer- en onder-
steuningslijnen te ontwikkelen. Uitgangspunten zijn dat dit geschiedt in aansluiting  
op de voorzieningen voor volwassenen in de regio en afgestemd op de brede jeugdhulp  
in de regio.

Samenwerkingsverbanden in de regio
SWV VO 30 06 onderhoudt intensieve contacten met de samenwerkingsverbanden in 
aangrenzende regio’s, omdat jongeren soms gebruik willen of moeten maken van voor-
zieningen buiten het eigen samenwerkingsverband. Voor SWV VO 30 06 gaat het met 
name om SWV De Meierij, SWV Eindhoven en Kempenland, SWV Nijmegen e.o. en SWV 
Helmond-Peelland.
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Onderwijs aan jongeren met een visuele beperking (cluster 1), een auditieve en/of  
communicatieve beperking (cluster 2) of met epilepsie
Na de invoering van passend onderwijs is het onderwijs in cluster 1 en 2 landelijk georga-
niseerd gebleven. De redenen hiervoor zijn de beperkte omvang van de doelgroep en de 
specialistische expertise. Deze clusters maken geen deel uit van het samenwerkingsver-
band. In deze regio is Koninklijke Visio de organisatie die de ondersteuning voor blinde en 
slechtziende jongeren (cluster 1) biedt. Voor jongeren met een auditieve en/of commu-
nicatieve beperking (doof, slechthorend en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden; cluster 
2) werken de scholen in de regio 30 06 samen met Kentalis en SSOE/de Taalbrug. Meer 
informatie en relevante links zijn te vinden op de website van het SWV.

Specifieke ondersteuning bij het onderwijs aan leerlingen met epilepsie wordt geboden 
door expertise vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het 
ministerie OCW financiert het LWOE rechtstreeks voor de ambulante onderwijskundi-
ge begeleiding van leerlingen met epilepsie. Scholen kunnen bij het LWOE ambulante 
begeleiding aanvragen voor de ondersteuning van de leerling met epilepsie en zijn of 
haar school. Als bij een licht en medium begeleidingsarrangement van LWOE specifiek 
onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten 
de klas’ door bijvoorbeeld een leraar, onderwijsassistent of remedial teacher nodig is, 
dan dient een school hiervoor echter een beroep te doen op het budget van het eigen 
(regionale) samenwerkingsverband, in dit geval SWV VO 30 06. De gelden voor de extra 
ondersteuning in de klas bij leerlingen met epilepsie zijn namelijk verevend toegekend 
aan de samenwerkingsverbanden (afwijkend van de regeling voor cluster 1 en 2). Meer 
informatie en relevante links zijn te vinden op de website van het SWV.

9.4 Ontwikkelingsdoelen 2018-2022
De eerste ondersteuningsplanperiode (2014-2018) heeft in het teken gestaan van de 
start van passend onderwijs, verkennen van de samenwerking in de nieuwe structuur, 
inrichten van de organisatie en visievorming voor de toekomst. Ten aanzien van bestuur, 
organisatie en administratie vraagt de huidige situatie om een tweede ontwikkelslag:  
de basis staat, waarbinnen op een aantal thema’s doorontwikkeling wenselijk of nood-
zakelijk is. Parallel aan de indeling van dit hoofdstuk staan hieronder de ontwikkel-
thema’s benoemd.

 

Bestuur (governance):
•  Uitwerking en inrichting van de werkgeversrol van het bestuur van het SWV.
•  Reflectie op de governance binnen SWV VO 30 06, gekoppeld aan de maatschappelijke 

ontwikkelingen ten aanzien van toezicht op passend onderwijs.
•  Periodieke actualisering van het toezichtkader, managementstatuut en reglement 

directeurenoverleg. 

Organisatie:
•  Ontwikkeling personeelsbeleid staf SWV VO 30 06.
•  Ontwikkeling inhoudelijk beleid Expertisecentrum VO 30 06, gerelateerd aan de nieuwe 

ondersteuningsstructuur.
•  Ontwikkeling beleid gericht op duurzame inzet van medewerkers voor Expertisecentrum 

bij SWV VO 30 06.
•  Facilitaire aanpassingen doorvoeren naar aanleiding van personeelsbeleid (bijvoorbeeld 

ICT-voorzieningen).
• Doorontwikkeling en verdere implementatie van beleid in het kader van privacy.
• Oprichting en inrichting commissie Financiën.

Samenwerkende partners:
•  Formaliseren van samenwerking tussen samenwerkingsverbanden PO en VO en het 

MBO in de doorlopende onderwijs- en ondersteuningslijn PO-VO-vervolgonderwijs. 
•  Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda met gemeenten, met name voor wat betreft 

de aansluiting van jeugdhulp en passend onderwijs (zie ook de hoofdstukken gericht op 
de ondersteuningsniveaus voor nadere informatie).

•  Inrichten van monitoring van de aansluiting jeugdhulp en passend onderwijs.
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10 Toewijzing,  
verantwoording  
en kwaliteitszorg
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In dit hoofdstuk wordt beschreven:
•  op welke wijze toewijzing van ondersteuningsmiddelen (geld en expertise) plaatsvindt 

(programma I); 
•  hoe over de inzet en opbrengsten hiervan verantwoording wordt afgelegd door de 

betrokken partijen;
•  en hoe deze informatie bijdraagt aan monitoring en verbetering van de kwaliteit van 

passend onderwijs in de regio 30 06 (programma J). 
Hieruit wordt zichtbaar dat deze drie aspecten gezien worden als onlosmakelijk verbon-
den stappen in het werken naar steeds passender onderwijs. 

Het hoofdstuk eindigt met een toelichting op de procedures bij geschillen, klachten en 
bezwaar. Het kan immers zo zijn dat, ondanks de aandacht die besteed wordt aan de 
kwaliteit van de processen in het samenwerkingsverband, betrokkenen van mening zijn 
dat er onjuist en/of ongepast is gehandeld. 

10.1 Uitgangspunten
In deze ondersteuningsplanperiode staat de doorontwikkeling van toewijzing, verant-
woording en kwaliteitszorg als integraal en cyclisch proces hoog op de agenda. In dit 
kader zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd die leidend zullen zijn bij de (door)
ontwikkeling:

•  Verantwoording door de scholen en kwaliteitszorg op samenwerkingsverbandniveau 
zijn verbonden processen.  
De data die scholen aanleveren aan het SWV in het kader van verantwoording levert re-
levante informatie op om de kwaliteit van de ondersteuning op SWV-niveau planmatig 
te monitoren en te verbeteren. Daarom is het van belang dat eventuele aanpassingen, 
die voortkomen vanuit de kwaliteitszorgcyclus, hun weerslag vinden in de verantwoor-
dingssystematiek en andersom.

•  Onze werkwijze van kwaliteitszorg is een middel om ervoor te zorgen dat wij als  
samenwerkingsverband altijd op ontwikkeling gericht zijn en borgen wat goed gaat. 
Het systeem (documentatie, planning, rolverdeling, aanpak en dergelijke) moet ons 
helpen bij het borgen, planmatig versterken en actualiseren van de processen in het 
samenwerkingsverband.

•  Het SWV ontwikkelt zich als een lerende gemeenschap. Het delen van informatie 
binnen de school en tussen scholen draagt eraan bij dat verantwoording en kwali-
teitszorg ‘levende’ processen zijn. 
Het samenwerkingsverband en de scholen worden sterker door van en met elkaar 
te leren. Daarbij wordt leren gezien als een constante in de kwaliteitsverbetering. Er 
wordt informatie verzameld over de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van 
passend onderwijs. Daarover wordt gereflecteerd op verschillende niveaus: de ontwik-
keling van de leerling, de kwaliteit van ondersteuning binnen de school en de realisatie 
van passend onderwijs door het SWV als geheel. Er wordt ook gekeken naar de vraag of 
we met de ondersteuningsmiddelen van het SWV maximaal rendement halen: Kunnen 
we met evenveel middelen meer bereiken? Of met minder middelen evenveel?  

•  Tegenover het ontvangen van middelen van het SWV staat de verplichting tot het 
leveren van kwaliteit. Zowel over de inzet van de middelen als over de opbrengsten 
daarvan wordt verantwoording afgelegd. 
We willen als (scholen van het) samenwerkingsverband inzichtelijk maken wat er 
gebeurt met de ondersteuningsmiddelen. Daarom geven de scholen inzicht in de 
besteding van deze middelen. Daarnaast willen we ernaar toewerken dat we steeds 
beter weten of de inzet van deze middelen ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de 
effectiviteit van de ondersteuning (doelrealisatie). Oftewel, hebben scholen ermee we-
ten te bereiken wat de scholen en het SWV ermee hebben beoogd te bereiken? Op basis 
daarvan kan het SWV iets zeggen over de effectiviteit van het SWV als geheel in het re-
aliseren van passend onderwijs. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van 
zogenaamde ‘hard controls’ (cijfers) en ‘soft controls’ (signalen, uitwisseling, gesprek).

•  De verantwoording en kwaliteitszorg zijn transparant en zoveel mogelijk openbaar 
toegankelijk. 
Door ernaar te streven dat de scholen en het SWV alle informatie vanuit verantwoor-
ding en kwaliteitszorg openbaar toegankelijk maken, wordt er werk gemaakt van de 
horizontale verantwoording. Horizontale verantwoording betekent dat er niet alleen 
sprake is van onderlinge verantwoording bínnen het SWV, maar ook dat scholen en 
SWV zich verantwoorden over passend onderwijs naar direct belanghebbenden – 
ouders en leerlingen, docenten en begeleiders – en de maatschappij. Met toegankelijk 
bedoelen we niet alleen dat documenten op een openbare plek staan, zoals de websites 
van scholen en het SWV, maar ook dat we ernaar streven de inhoud zo duidelijk mogelijk 
te beschrijven. De informatie moet zoveel mogelijk begrijpelijk zijn voor een geïnteres-
seerde leek.
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•  Het systeem van kwaliteitszorg en verantwoording kent een balans tussen kwaliteit 
en volledigheid enerzijds en efficiëntie anderzijds. 
De administratieve belasting dient zo beperkt mogelijk te blijven. Er wordt waar moge-
lijk aangesloten bij de instrumenten die reeds gebruikt worden in de scholen. De focus 
in het SWV ligt op de verantwoording over de inzet van de ondersteuningsmiddelen en 
de opbrengsten die daarmee gerealiseerd worden. Ten aanzien van passend onderwijs 
stellen de scholen in het SWV vooraf met elkaar kaders ten aanzien van doelstelling, 
financiën en kwaliteit, samengevat als het ‘wat’ en beschreven in het ondersteunings-
plan. Scholen geven vervolgens binnen de eigen organisatie invulling aan het ‘hoe’, 
zodat onderwijs en passend onderwijs met elkaar verbonden kunnen worden. Door 
vertrouwen te hebben in elkaars deskundigheid kan er gewerkt worden met een smalle 
set afspraken. Door verantwoording af te leggen naar elkaar krijgt dit vertrouwen een 
fundament. Zo ontstaat er een opwaartse spiraal.

•  Alle scholen hebben de basis op orde ten aanzien van kwaliteit van het onderwijs en 
medezeggenschap. 
De kwaliteit van het onderwijs in de scholen heeft grote invloed op de kwaliteit van 
passend onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs wordt minimaal vierjaarlijks getoetst 
door de Inspectie van het Onderwijs. De resultaten van het periodiek onderzoek door de 
Inspectie van het Onderwijs worden gescreend op mogelijke risico’s voor de doelstel-
lingen van het SWV. Zo wordt voorkomen dat het SWV de getoetste thema’s nogmaals 
moet onderzoeken. Het SWV gaat ervan uit dat elke school een basisarrangement heeft 
bij de inspectie en daarbij geen onvoldoendes heeft op de criteria die direct verwijzen 
naar passend onderwijs. Daaronder valt ook een goede organisatie van de medezeg-
genschap in scholen, zodat er sprake is van macht en tegenmacht ten aanzien van de 
uitvoering van passend onderwijs in de scholen. Aangezien deze elementen al getoetst 
worden door de Inspectie heeft het SWV hier in principe geen rol in.

10.2 Toewijzing van ondersteuningsmiddelen
In de hoofdstukken over de verschillende ondersteuningsniveaus staat beschreven hoe 
de toeleiding naar de voorzieningen vormgegeven is. In deze paragraaf staat een meer 
algemene, overstijgende beschrijving van processen en procedures rondom de toewijzing 
van ondersteuningsmiddelen. Voor de financiële vertaling hiervan wordt verwezen naar 
hoofdstuk 11 Financiën. 

10   Bij de koersklassen wordt gewerkt met een toeleidingscommissie, waarin de COT vertegenwoordigd is.  De volledige COT komt alleen dan in beeld wanneer de toeleidingscommissie geen unaniem advies uit kan  
brengen. Zie ook hoofdstuk 5 over koersklassen.

Beoordeling van aanvragen voor TLV of arrangement
Binnen SWV VO 30 06 is de commissie ondersteuningstoewijzing (COT) ingericht voor 
een onafhankelijke beoordeling van de aanvragen. Wettelijk gezien heeft de COT een rol 
bij aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor VSO en praktijkonderwijs. In 
deze regio wordt de COT tevens betrokken bij het beoordelen van aanvragen voor een ar-
rangement koersklas10 en een arrangement Past. Voor alle TLV’s en arrangementen geldt 
dat toekenning door het SWV voorwaarde is voor plaatsing binnen de betreffende school 
of voorziening. De COT bestaat uit minimaal twee leden, waarvan minimaal één gedrags-
wetenschapper en minimaal één deskundige ten aanzien van het betreffende ondersteu-
ningsniveau. De COT adviseert de directeur over de afgifte van TLV’s en arrangementen. 
Indien de procedures juist zijn doorlopen en de aanvragen vallen binnen de beleidskaders, 
dan wordt dit advies gezien als bindend. In andere gevallen neemt de directeur een be-
sluit, waarbij het advies van de COT nadrukkelijk wordt meegenomen in de afweging. 

In de collectieve ambitie van het SWV staat beschreven dat er zoveel mogelijk preventief 
gewerkt wordt om een succesvolle doorstroom naar een meer reguliere onderwijssitua-
tie te bevorderen. Dit vraagt zowel van scholen als van het samenwerkingsverband een 
specifieke mindset bij de beoordeling van de ondersteuningsbehoefte van de jongere. 
Preventief werken gaat er vanuit dat alle betrokkenen zichzelf de volgende vraag stellen: 
‘Met welke ondersteuning is de kans reëel dat deze leerling op den duur succesvol door 
kan stromen?’ Niet te licht, want dan is de kans op falen groot met negatieve effecten 
voor de jongere, het SWV en de maatschappij. Niet te zwaar om onnodige belasting van 
het systeem te voorkomen. En op tijd, om escalatie van problematiek en opschaling van 
ondersteuning voor te zijn. Scholen en de medewerkers van het SWV zijn doordrongen 
van deze uitgangspunten: passend en op tijd. Ouders en jongeren worden door de scho-
len meegenomen in dit gedachtegoed, alsook de toeleverende scholen voor primair on-
derwijs. Waar de commissie ondersteuningstoewijzing (COT) betrokken is bij het beoor-
delen van aanvragen voor arrangementen en TLV’s zal bovenstaand principe leidend zijn.

Termijnen
Een samenwerkingsverband moet binnen 6 weken een besluit nemen over de aanvraag 
van een toelaatbaarheidsverklaring. Tijdens een vakantie loopt de aanvraagtermijn door. 
Het samenwerkingsverband mag de termijn één keer met maximaal vier weken verlen-
gen. Deze termijnen worden eveneens gehanteerd voor de arrangementen. 
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De periode waarin de aanvragen ingediend kunnen worden varieert, afhankelijk van het 
soort aanvraag. Dit staat weergegeven in onderstaand schema. Er wordt uitgegaan van 
de maximale verwerkingstermijn van 10 weken. Bij aanlevering tussen 10 en 6 weken 
voor aanvang van het arrangement of TLV kan een tijdige afhandeling niet gegarandeerd 
worden. In uitzonderlijke gevallen kan de COT op verzoek van de school afwijken van 
de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag. Of afwijking gerechtvaardigd is, 

wordt bepaald door de COT en kan enkel plaatsvinden indien de school dit verzoek voor 
uitstel met redenen omkleed indient, voorafgaand aan de aanvraag. Indienen van een 
aanvraag kan niet met terugwerkende kracht, dat wil zeggen dat de startdatum op een 
arrangement of TLV nooit kan liggen vóór de datum waarop de aanvraag bij het SWV is 
ingediend.

Uiterste datum van indienen aanvraag door de 
school op basis van 10 weken (6 weken)

Uiterste datum bij verlenging /  
herindicatie

Uiterste datum voor afgifte van arrangement/TLV

TLV PrO 23 juli (20 augustus) n.v.t. 1 oktober van het jaar waarop de TLV ingaat.

TLV VSO teldatum  
1 oktober

23 juli (20 augustus) 1 mei 1 oktober van het jaar waarop de TLV ingaat.

TLV VSO peildatum 
1 februari

23 november (21 december) n.v.t. 1 februari voor instroom tussen 1 oktober van het  
voorafgaande jaar (t-1) en de peildatum.

TLV VSO
na 1 februari

Aanvragen voor TLV kunnen gedurende de gehele 
periode ingediend worden, maar voor de periode 
tot 1 augustus volgt geen bekostiging vanuit het 
SWV.

n.v.t. n.v.t.

Arrangement 
koersklas 
(incl. pilot intensie-
ve koersklas)

Twee weken voor vergadering van de toeleidings-
commissie. Voor plaatsing bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar dient een aanvraag uiterlijk  
23 mei (20 juni) ingediend te zijn.

1 mei N.v.t. Arrangementen koersklas kunnen gedurende het 
gehele jaar aangevraagd worden, waarbij het streven is 
om zo min mogelijk tussentijdse doorstroom te hebben. 
Een arrangement voor een volledig schooljaar wordt 
uiterlijk afgegeven op 1 augustus van het betreffende jaar.

Arrangement 
koersklas ISK (aan-
vulling of verlen-
ging)

Uiterlijk 10 weken voor afloop van de bekostiging 
door de Rijksoverheid:
• 23 oktober (20 november) voor kwartaal 1
• 21 januari (18 februari) voor kwartaal 2
• 23 maart (20 april) voor kwartaal 3
• 23 juli (13 augustus) voor kwartaal 4

n.v.t. Laatste dag van de bekostiging door de Rijksoverheid:
• Kwartaal 1: 31 maart
• Kwartaal 2: 30 juni
• Kwartaal 3: 30 september
• Kwartaal 4: 31 december

Arrangement Past N.v.t. Kan gedurende het gehele jaar. 3 weken voor afloop van het arrangement. N.v.t. Kan gedurende het gehele jaar.
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In het geval van een verlenging van een arrangement of herindicatie van een TLV wordt 
uitgegaan van een uiterste datum die eerder in het schooljaar gelegen is. Verondersteld 
wordt dat de ondersteuningsbehoeften van deze jongeren tijdig in beeld zijn. Door deze 
groep eerder in het schooljaar te behandelen wordt de werkdruk zowel in de  scholen als 
bij de COT gespreid.

Als de COT gebruik maakt van de mogelijkheid om de behandeltermijn met 4 weken te 
verlengen, dan ontvangt de aanvragende school hiervan bericht. Als het dossier niet 
compleet is, dan stelt de COT de aanvragende school eenmaal in de gelegenheid het 
dossier aan te vullen. In principe wordt verwacht dat de aanvragende school binnen twee 
weken de aanvullende informatie aanlevert, tenzij in het specifieke geval anders is over-
eengekomen met de COT. Vanaf het moment van melding aan de school dat het dossier 
incompleet is tot het moment dat de ontbrekende gegevens zijn aangeleverd wordt de 
behandeltermijn voor de COT opgeschort.  

Ten aanzien van de besluitvorming gelden de volgende uitgangspunten:
•  De COT stelt de aanvragende school schriftelijk op de hoogte van het besluit. Bij een 

TLV VSO ontvangen ouders ook een afschrift van de beschikking. Voor overige arrange-
menten en de TLV PrO heeft de aanvrager de verantwoordelijkheid om andere belang-
hebbenden, zoals jongere en ouders, op de hoogte te brengen van dit besluit. 

•  De COT stelt de aanvrager in de gelegenheid gehoord te worden, indien de COT voor-
nemens is om afwijkend te adviseren dan wel af te wijzen. De aanvrager wordt hierover 
benaderd door de COT. 

•  De termijn voor het indienen van bezwaar op het besluit van het SWV bedraagt 6  
weken (zie ook de paragraaf over klachten en bezwaar verderop in dit hoofdstuk).

 

10.3 Verantwoording en kwaliteitszorg
Binnen het SWV neemt kwaliteitszorg een belangrijke plaats is. De reden hiervoor is dat 
het SWV op deze manier verantwoording wil, kan en moet afleggen over alle middelen 
en processen die plaatsvinden binnen het SWV, maar ook over hoe de middelen van het 
SWV besteed worden binnen de scholen en op welke wijze deze processen uitgevoerd 
worden. Oftewel iedereen die activiteiten uitvoert (en dus middelen besteedt) van het 
SWV legt hier verantwoording over af. Hierbij is het belangrijk dat vooraf bepaald wordt 
wie verantwoording aflegt en op welke wijze dat plaatsvindt. Dubbele verantwoording 
dient voorkomen te worden en verantwoording moet gaan over beoogde en bereikte 
doelen en resultaten. In dit ondersteuningsplan worden voor verantwoording en kwali-

teitszorg de kaders beschreven. Voor een nadere (actuele) uitwerking wordt verwezen 
naar documentatie op de website van het SWV.

De begrippen verantwoording en kwaliteitszorg laten zich als volgt uitleggen:
 •  Verantwoording gaat over het laten zien hoe een organisatie of een professional een 

bijdrage levert aan het zorgen voor passend onderwijs. Bij verantwoording over pas-
send onderwijs zijn veel verschillende partijen betrokken, waaronder scholen, ouders en 
leerling, SWV, de Inspectie van het Onderwijs, maar ook de maatschappij.

 •   Kwaliteitszorg gaat over het geheel aan maatregelen waarmee het samenwerkingsver-
band aanstuurt op verbetering van de kwaliteit van alle processen in het samenwer-
kingsverband. Kwaliteitszorg is erop gericht met de beschikbare middelen maximaal 
effect te realiseren. De belangrijkste vragen bij kwaliteitszorg zijn: Doen we de goede 
dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat 
doen we met die wetenschap?

De uitgangspunten aan het begin van dit hoofdstuk alsook bovenstaande toelichting 
leiden ertoe dat de kwaliteitszorg bestaat uit de volgende domeinen:

Domein Omschrijving

Doelrealisatie
Vooraf worden door SWV/scholen doelen beschreven (op 
verschillende niveaus) en er wordt getoetst in hoeverre deze 
behaald zijn en wat de resultaten hiervan zijn.

Financiële  
verantwoording

Zowel het SWV als betrokken scholen leggen verantwoor-
ding af over de inzet van middelen. Deze inzet wordt  
gekoppeld aan doelrealisatie.

Monitoring

SWV checkt algemene aspecten van kwaliteit van scholen. 
Scholen leveren informatie aan over (toeleiding en) deelna-
me en er vindt analyse en duiding plaats (binnen school en 
binnen SWV).

Tevredenheid  
stakeholders

School levert informatie aan met betrekking tot tevreden-
heid van direct betrokkenen (leerlingen /ouders/mentoren & 
docenten) en geeft duiding aan deze gegevens.
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Deze domeinen worden de komende jaren voor alle programma’s van het SWV verder 
uitgewerkt (voor zover relevant). Tevens worden bijbehorende werkprocessen ingericht, 
zoals rapportage. Op het moment van schrijven van het ondersteuningsplan worden 
de volgende kwaliteitsindicatoren onderschreven, die hun plek dienen te krijgen in het 
kwaliteitszorgsysteem:
•  Algemene aspecten van kwaliteit: arrangementen Inspectie van scholen (risico- 

inventarisatie), thuiszitters, kosteneffectiviteit van de organisatie van het SWV.
•  Regulier onderwijsproces: inzet van de ondersteuningsmiddelen, monitoring  

deel name PrO.
•  Trajectvoorziening: inzet van de ondersteuningsmiddelen, monitoring deelname  

trajectvoorziening, doorstroom van trajectvoorziening naar een hoger ondersteunings-

niveau.
•  Koersklassen (incl. ISK en pilots intensieve koersklas): inzet van de ondersteunings-

middelen, monitoring deelname koersklassen, beoordelingen toelaatbaarheid koers-
klas door COT, doorstroom van koersklas naar lager of hoger ondersteuningsniveau.

•  VSO: monitoring deelname VSO teldatum en peildatum, doorstroom van en naar VSO 
incl. tussentijdse groei.

•  Past: monitoring deelname Past, beoordelingen toelaatbaarheid Past door COT,  
doorstroom van en naar Past. 

•  Expertisecentrum: tevredenheid van scholen, tevredenheid van medewerkers.
•  Toewijzing extra ondersteuning: monitoring klachten en bezwaren. 

Bij de doorontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem wordt er aandacht besteed aan 
het in lijn brengen van de volgende documenten: het ondersteuningsplan met bijbehoren-
de jaarplannen, schoolondersteuningsprofiel, verantwoordingsinformatie uit de scholen, 
managementrapportage SWV en jaarverslag SWV. 

10.4 Klachten- en bezwaarprocedure
In onderstaand overzicht worden de mogelijkheden voor klachten en bezwaar schema-
tisch weergegeven:

Situatie Indienen klacht of bezwaar bij

Klachten over bejegening of beslissingen 
door bestuur, directeur of medewerkers 
SWV (indien het niet lukt een klacht in goed 
overleg naar tevredenheid af te handelen). 

Landelijk Klachtencommissie Onderwijs 
(LKC) 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
030 280 9590

School, ouders en/of jongere zijn het niet 
eens met een besluit van het SWV over een 
TLV of arrangement.

Bezwaarschriftprocedure  SWV VO 30 06 
Postbus 214
5340 AE Oss
0412 617077

Na behandeling volgens de interne bezwaar-
schriftprocedure zijn school en/of ouders 
het nog steeds niet eens met het besluit 
over de toelaatbaarheid tot het VSO (dit 
geldt niet voor overige arrangementen of de 
TLV PrO).

Landelijke Bezwaaradviescommissie 
toelaatbaarheidsverklaringen SBO/(V)SO 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
030 280 9590

Interne bezwaarschriftenprocedure
Bezwaarschriften kunnen ingediend worden door de belanghebbenden. Dit zijn de school, 
de ouders en/of jongere.
1. De bezwaarschriften zijn gericht aan en worden ingediend bij de COT.
2.  Aan een bezwaarschrift worden de volgende eisen gesteld:

a. Naam en adres indiener
b. Datum en handtekening
c. Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend
d. Motivering/ onderbouwing van het bezwaar

3.  Indienen van het bezwaar dient te gebeuren binnen 6 weken na de bekendmaking 
van het besluit van de COT. De COT beslist binnen 6 weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift op het bezwaar.

4.  Alvorens te beslissen op het bezwaar worden belanghebbenden in de gelegenheid 
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gesteld te worden gehoord. In dit geval is er altijd van tevoren telefonisch contact 
om informatie te geven over de wijze van horen. Indiener van het bezwaar kan ook 
aangeven er vanaf te zien om gehoord te worden.

5.  In geval het bezwaar een besluit over toelaatbaarheid VSO (TLV) betreft, kan in 
tweede instantie het bezwaarschrift ingediend worden door het bevoegd gezag van 
de school of ouders (verzorgers) bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaat-
baarheidsverklaringen SBO/ (V)SO. Deze commissie behandelt de bezwaren binnen 
vastgestelde termijnen.

Instanties die kunnen ondersteunen bij conflict en geschil
Naast bovenstaande procedures gericht op het samenwerkingsverband zijn er ook enkele 
instanties die kunnen ondersteunen bij conflict en geschil bij ondersteuningstoewijzing, 
schoolplaatsing, verwijdering of het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP). Deze staan hieronder kort beschreven:
•  Onderwijsconsulenten: Indien ouders en school een conflict hebben over schoolplaat-

sing, verwijdering of ontwikkelingsperspectief kunnen ouders en scholen kosteloos 
een beroep doen op onderwijsconsulenten. Als leerlingen extra ondersteuning nodig 
hebben, maar ouders en school hier samen niet uitkomen, kunnen deze onafhankelijke 
deskundigen bemiddelen tussen de partijen. (www.onderwijsconsulenten.nl) 

•  Onderwijsgeschillen: Mocht bemiddeling geen uitkomst bieden, dan kunnen ouders en/
of de school de landelijke geschillencommissie inschakelen. Deze commissie oordeelt 
bij meningsverschillen over bovengenoemde onderwerpen. De commissie bestaat uit 
deskundigen en doet binnen tien weken uitspraak als zij een geschil krijgt voorgelegd. 
Bij haar oordeel houdt de commissie rekening met het schoolondersteuningsprofiel en 
het ondersteuningsplan. (www.onderwijsgeschillen.nl)

•  College voor de rechten van de mens: Daarnaast kunnen ouders een klacht indienen bij 
het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) 
als zij van mening zijn dat hun kind binnen het onderwijs een ongelijke behandeling 
krijgt bij een handicap of chronische ziekte. De uitspraak is niet bindend, maar wordt in 
de meeste gevallen wel opgevolgd. (www.mensenrechten.nl)

•  Rechtspraak: Tot slot is er in het Nederlandse recht de mogelijkheid om de gang naar de 
rechter te maken bij geschillen. (www.rechtspraak.nl)

10.5 Ontwikkelingsdoelen 2018-2022
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk beschreven is, is de doorontwikkeling van de 
thema’s in dit hoofdstuk een speerpunt voor deze ondersteuningsplanperiode, nadat er in 
de periode 2014-2018 een voorzichtige start mee is gemaakt. Dit betekent dat er voor de 
periode 2018-2022 werk gemaakt wordt van de volgende ontwikkelingsdoelen: 
•  Nadere uitwerking van indicatoren en methodieken (bronnen van informatie; hard 

controls).
•  Uitwerking van de processen en procedures gericht op soft controls.
•  Ontwikkeling en implementatie van technische mogelijkheden voor toewijzing,  

verantwoording en kwaliteitszorg (digitaal aanvraagsysteem met monitoringfunctie).
•  Uitwerking van rapportagevorm, inclusief uitlijnen van leidende documenten binnen 

het SWV (ondersteuningsplan met jaarplannen, schoolondersteuningsprofielen,  
verantwoordingsinformatie uit de scholen, managementrapportage SWV en jaar-
verslag SWV).
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11 Financiën
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In dit hoofdstuk wordt de financiële vertaling van het ondersteuningsplan 2018-2022 
geschetst, in de vorm van de meerjarenbegroting 2018-2022. De meerjarenbegroting 
van SWV VO 30 06 kent een programmagerichte opbouw. Elk programma binnen de 
meerjarenbegroting is gekoppeld aan specifieke doelstellingen en kent een bijbehorend 

budget. Voor de programma’s die direct gericht zijn op het realiseren van een dekkend 
netwerk wordt de opbouw in de ondersteuningsniveaus gevolgd. Hieronder staat een 
beknopt overzicht van de programma’s. Meer inhoudelijke informatie over de betreffende 
programma’s is te vinden in het bijbehorende hoofdstuk.

Programma Hoofdstuk
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A Regulier onderwijsproces 4

B Praktijkonderwijs 4

C Trajectvoorziening 4

D Koersklas 5

E VSO 6

F Past 7

G Onvoorzien maatwerk 11

H Expertisecentrum 9

on
de
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en

de
 p

ro
ce

ss
en I Toewijzing extra ondersteuning 10

J Bestuur, organisatie en administratie 9

K Projecten 11

Z Overgangsmaatregelen 11
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 In dit hoofdstuk wordt er eerst stilgestaan bij de uitgangspunten van het ontwerp en de 
opbouw van de meerjarenbegroting. Paragraaf 2 geeft een analyse van de ontwikkeling 
van de leerlingaantallen en deelnamepercentages. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de 
baten, in paragraaf 4 komen de lasten aan de orde. Paragraaf 5 bevat het totaaloverzicht. 
Ten slotte komen in paragraaf 6 voor alle onderdelen de risico’s aan de orde, evenals de 
financiële positie van het SWV.

11.1 Uitgangspunten
Deze begrotingsopbouw is nieuw ten opzichte van het ondersteuningsplan 2014-2018. 
De herziening van de ondersteuningsstructuur heeft aanleiding gegeven om ook de 
begroting en bekostigingssystematiek opnieuw in te richten, passend bij deze nieuwe 
situatie. Bij het ontwerp van het nieuwe financiële kader is gezocht naar een systematiek 
met de volgende kenmerken:
•  Inzichtelijk: Het verdeelmodel is transparant en goed uit te leggen;
•  Eerlijk: Leerlingen met een vergelijkbare (verwachte) ondersteuningsbehoefte brengen 

een vergelijkbaar ondersteuningsbudget met zich mee;
•  Voorspelbaar : Scholen kunnen op basis van verwachte ondersteuningsmiddelen beleid 

uitzetten voor korte en middellange termijn;
•  Beperkte administratieve druk: Optimale balans tussen financiële opbrengst, monitoring 

informatie en administratieve belasting;
•  Flexibiliteit en maatwerk: De systematiek van toewijzen ondersteunt een effectieve en 

efficiënte inzet van ondersteuningsmiddelen;
•  Monitoring : Er wordt informatie gegenereerd die bijdraagt aan de kwaliteitszorg op 

SWV-niveau.
•  Maximering : Er wordt recht gedaan aan het gegeven dat er binnen het SWV sprake 

is van een gesloten einde budget11. De risico’s op overschrijding van het budget van 
het SWV worden beperkt en daarmee ook de risico’s op korting van de lumpsum12 bij 
schoolbesturen.

11  Vóór passend onderwijs werden budgetten toegekend op basis van criteria. Daar was geen plafond aan gesteld door de overheid (open einde). Sinds de invoering van passend onderwijs ontvangen samenwerkingsver-
banden een gemaximeerd bedrag vanuit de Rijksoverheid.

12  De financiering voor onderwijs die scholen rechtstreeks ontvangen vanuit de Rijksoverheid.
13  Opting out betekent dat het SWV ervoor kiest om een andere regeling te hanteren dan het landelijke beleid. De overheid biedt deze mogelijkheid sinds 2016.
14  Het bestuur heeft in december 2015 besloten om dit percentage te hanteren als uitgangspunt op basis van een vergelijking tussen meerdere scenario’s.
15  De gegevens in de donker gearceerde kolom betreffen vastgestelde cijfers. Overige cijfers betreft voorlopige cijfers of een prognose.

De voornaamste veranderingen met het voormalige financiële beleid zijn:
•  Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is ingebed in de nieuwe ondersteunings-

structuur en niet meer als afzonderlijke voorziening herkenbaar. Vooruitlopend op 
herzien landelijk beleid op dit gebied is gekozen voor opting out13 voor criteria, duur en 
licenties. 

•  In de basisondersteuning (regulier onderwijsproces en trajectvoorziening) worden de 
ondersteuningsmiddelen toegekend volgens populatiebekostiging (m.u.v. praktijkon-
derwijs): het budget wordt verdeeld over de reguliere VO-scholen op grond van een 
verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op basis van verwachte behoefte van 
de betreffende doelgroep. 

•  Bij de (voorzieningen) koersklassen en Past wordt er uitgegaan van voorzienings-
bekostiging: er wordt een budget vastgesteld voor de uitvoering van de betreffende 
voorziening. Het SWV wijst arrangementen toe die toegang geven tot de betreffende 
voorziening.

In de meerjarenbegroting wordt er uitgegaan van het prijspeil 2017. Dat betekent dat 
er bij de prognose van de baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) geen aanpassingen 
opgenomen zijn voor eventuele wijzigingen door ontwikkelingen als inflatie en wijzigingen 
in de cao. Deze aanpassingen zijn ten eerste lastig te voorspellen en bovendien wordt er 
verwacht dat deze zowel effect hebben op de baten als op de lasten, waardoor ze tegen 
elkaar wegvallen. 

11.2 Leerlingen
Het belangrijkste gegeven bij het opstellen van de meerjarenbegroting is de verwachte 
ontwikkeling van de leerlingaantallen. Ondanks een lichte stijging op 1 oktober 2017 
wordt er uitgegaan van een krimp van de totale leerlingenpopulatie met jaarlijks 2%14.  
Gedurende de looptijd van dit ondersteuningsplan zal onderzocht worden of dit uitgangs-
punt nog steeds realistisch is of dat het bijstelling behoeft. Deze prognose leidt tot de 
volgende ontwikkeling in leerlingaantallen met daaronder toelichting op de uitgangspun-
ten per doelgroep15:
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Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum

Leerlingen VO 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21 01-10-22

VO overige 11.122 10.793 12.734 12.480 12.231 11.987 11.748

leerlingen LWOO 2.302 2.200 0 0 0 0 0

leerlingen PRO 464 429 420 411 402 393 384

Totaal VO 13.888 13.422 13.154 12.891 12.633 12.380 12.132

Leerlingen VSO 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21 01-10-22

categorie 1 (laag) 510 547 535 523 512 500 489

categorie 2 (midden) 19 24 24 24 24 24 24

categorie 3 (hoog) 37 38 38 38 38 38 38

Totaal VSO 566 609 597 585 574 562 551

Tussentijdse groei 01-02-16 01-02-17 01-02-18 01-02-19 01-02-20 01-02-21 01-02-22

categorie 1 (laag) 5 19 20 15 15 15 15

categorie 2 (midden) 1 0 0 0 0 0 0

categorie 3 (hoog) 0 0 0 0 0 0 0

Totaal VSO 6 19 20 15 15 15 15

Deelnamepercentages 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21 01-10-22

LWOO 16,58% 16,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PrO 3,34% 3,20% 3,19% 3,19% 3,18% 3,17% 3,17%

VSO 4,08% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54%
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Leerlingen met LWOO
Bij LWOO is sprake van een reductie van het aantal bij DUO geregistreerde leerlingen 
naar nul vanaf 2018, als gevolg van de keus voor opting out en de invoering van de nieu-
we ondersteuningsstructuur. In onderstaande grafiek staat de ontwikkeling van LWOO 
weergegeven als referentiekader:

Zichtbaar wordt dat de terugloop in leerlingen met LWOO groter is dan oorspronkelijk 
verwacht. Dit zou er in deze ondersteuningsplanperiode toe leiden dat VMBO-scholen 
steeds minder LWOO-middelen zouden ontvangen als niet gekozen was voor opting out 
LWOO. In de volgende paragraaf wordt er een nadere toelichting gegeven op de baten 
vanuit LWOO-middelen voor het SWV.  

Praktijkonderwijs
Voor het praktijkonderwijs wordt er uitgegaan van een stabilisatie van het deelname-
percentage. Er is sprake geweest van lichte schommelingen in de vorige ondersteunings-
planperiode. Onderstaande grafiek geeft deze leerlingontwikkeling in het praktijkonder-
wijs weer:
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VSO
In het vorige ondersteuningsplan is de doelstelling opgenomen om het VSO te laten dalen 
tot het landelijk gemiddelde. In tegenstelling tot de verwachting is de deelname aan het 
VSO echter gestegen naar 4,54%. De toename heeft vrijwel volledig betrekking op cate-
gorie 1, de lichtste categorie. In de prognose is nu gerekend met een stabilisatie van het 
deelnamepercentage. Dit betekent een daling van het absolute aantal VSO- 
leerlingen, omdat het totaal aantal leerlingen binnen het SWV daalt. Dit is hieronder 
grafisch weergegeven:

Het uitgangspunt voor stabilisatie van het deelnamepercentage VSO is gebaseerd op de 
volgende afwegingen:
•  De nieuwe ondersteuningsstructuur is mede ontwikkeld met het oog op het versterken 

van de ondersteuning in de reguliere VO-scholen. Dat zou op termijn moeten leiden tot 
een daling van deelnamepercentage VSO.

16  Indien een leerling doorstroomt tussen VSO-scholen geldt deze regeling niet, omdat er geen sprake is van een nieuwe TLV.

•  Door de (meer) preventieve insteek van de nieuwe ondersteuningsstructuur ontstaat 
er mogelijk frictie in het ingroeien van de nieuwe aanpak en het uitgroeien van de popu-
latie die hiervan de vruchten nog niet heeft geplukt. Dit leidt mogelijk tot een vertraging 
van de daling en eventueel zelfs tot een stijging op de korte termijn. 

•  De pilot ‘intensieve koersklassen’ zorgt ervoor dat leerlingen die anders op het VSO 
zouden hebben gezeten binnen de muren van een reguliere VO-school zonder TLV 
extra ondersteuning kunnen ontvangen. 

De verwachting is dat de optelsom van deze gedeeltelijk tegengestelde krachten  
neutraal is. 

De tussentijdse groei van het VSO gaat over het aantal leerlingen dat tussen de teldatum 
(1 oktober) en peildatum (1 februari) instroomt in het VSO met een nieuwe TLV16. Het aan-
tal leerlingen dat bij de betreffende VSO-school uitstroomt in dezelfde periode (zonder 
dat de TLV elders wordt ingezet) wordt hiervan afgetrokken. Voor deze leerlingen geldt 
dat het samenwerkingsverband aan het VSO zowel de ondersteuningsbekostiging alsook 
de basisbekostiging betaalt. Met ingang van 1 augustus 2018 worden de lasten voor de 
basisbekostiging op peildatum gedekt door de reguliere VO-scholen waarvan leerlingen 
tussentijds zijn doorgestroomd. De lasten voor het SWV voor de basisbekostiging wor-
den naar rato van het aantal doorverwezen leerlingen verdeeld en gefactureerd aan de 
betreffende instellingen. Facturatie vindt plaats zodra de cijfers voor tussentijdse groei 
per 1 februari van het betreffende schooljaar bekend zijn (rond april). Rationale hierachter 
is dat de betreffende VO-scholen basisbekostiging ontvangen voor leerlingen waarvoor 
zij een gedeelte van het jaar geen onderwijs meer verzorgen (geld volgt de leerling). 

In de tabel aan het begin van deze paragraaf is te zien dat het voorlopige aantal leer-
lingen in 2017 in de groeiregeling fors hoger is dan in 2016.  Op basis van deze ervaring 
alsook mogelijk veranderende leerlingenstromen in de nieuwe ondersteuningsstruc-
tuur is de prognose aangehouden dat ook in de daarop volgende jaren sprake is van een 
redelijk hoge tussentijdse groei. Daarbij is ook het gegeven meegenomen dat in 2017 nog 
geen beroep gedaan kon worden op de voorziening Past voor (dreigende) thuiszitters, 
maar er ook geen passend alternatief beschikbaar was. Dat heeft mogelijk voor 2018 
een verhogend effect op de tussentijdse groei van het VSO, omdat deze leerlingen vooral 
binnen het VSO zijn opgevangen.
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11.3 Baten
De baten (inkomsten) die van OCW worden ontvangen, zijn te beschouwen als een lump-
sum. Weliswaar wordt in de bekostiging onderscheid gemaakt tussen bekostiging voor 
lichte en zware ondersteuning, en daarbinnen tussen personeel en materieel, maar dat 
zegt niets over waaraan de gelden besteed moeten worden. Onderstaande tabel met 
toelichting geeft inzicht in de opbouw van de baten.

Toelichting:
•  De baten voor lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag per 

leerling VO. Voor lichte ondersteuning is dit € 93 per jaar, voor zware ondersteuning ca. 
€ 562 per jaar. 

•  De baten voor LWOO en PrO worden vastgesteld op basis van het deelnamepercentage 
per 1 oktober 2012 (resp. 18,86% en 3,27%). Dit deelnamepercentage wordt vermenig-
vuldigd met het totaal aantal leerlingen VO op teldatum 1 oktober van het voorafgaan-

de jaar (t-1). Het aldus berekende genormeerde aantal LWOO- en PrO-leerlingen wordt 
vermenigvuldigd met het daarvoor geldende tarief (2017: € 4.393 per jaar).

•  In het stelsel passend onderwijs krijgen alle samenwerkingsverbanden relatief even-
veel middelen voor zware ondersteuning. Dit is anders dan de situatie voor de invoering 
van passend onderwijs. Toen waren deze middelen ongelijk verdeeld over het land. 
Deze verandering (verevening) brengt herverdeeleffecten met zich mee. Daarom is er 
een overgangsregeling, waarin de regio’s in vijf jaar tijd (tussen 2015 en 2020) naar het 
nieuwe budget toegroeien. Dit betekent, bij een negatieve verevening, dat het SWV tot 
schooljaar 2020/2021 ter compensatie een aflopende extra bijdrage ontvangt.

•  De geoormerkte baten hebben betrekking op de tussentijdse groei in het VSO. De las-
ten voor de basisbekostiging bij tussentijdse groei van het VSO worden verhaald op de 
verwijzende VO-scholen (zie ook vorige paragraaf). 

Baten 2018 2019 2020 2021 2022

lichte ondersteuning algemeen 1.248.246 1.223.322 1.198.863 1.174.869 1.151.340

lichte ondersteuning LWOO 11.123.667 10.901.558 10.683.593 10.469.772 10.260.095

lichte ondersteuning PrO 1.926.086 1.887.628 1.849.887 1.812.863 1.776.557

zware ondersteuning 7.695.337 7.487.300 7.337.711 7.190.937 7.046.976

verevening zware ondersteuning 439.396 295.078 107.477 0 0

Lumpsum rijksbijdragen 22.432.732 21.794.886 21.177.531 20.648.441 20.234.968

overige baten 0 0 0 0 0

geoormerkte baten programma’s 56.271 117.386 101.287 101.287 101.287

Totale baten 22.489.003 21.912.273 21.278.819 20.749.728 20.336.256
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11.4 Lasten
Het beleid van het samenwerkingsverband, zoals dat geformuleerd is in het ondersteu-
ningsplan, is vertaald naar programma’s. In deze paragraaf worden de programma’s 
achtereenvolgens toegelicht. Voor nadere toelichting op verantwoording over deze 
middelen wordt verwezen naar hoofdstuk 9. In het diagram van de opbouw van de lasten 
per jaar wordt zichtbaar hoe de lasten voor de verschillende programma’s zich tot elkaar 
verhouden.

Programma A – Regulier onderwijsproces
De  nieuwe ondersteuningsstructuur veronderstelt dat alle reguliere VO-scholen in staat 
zijn om begeleiding te bieden tót het niveau van de koersklas (de basisondersteuning). 
Dit betekent dat er voor alle leerlingen een goed onderwijsaanbod is binnen het reguliere 
onderwijsproces, waar nodig aangevuld met begeleiding vanuit de trajectvoorziening. 

Voor het bepalen van het budget voor het reguliere onderwijsproces is uitgegaan van de 
werkelijke inzet van de LWOO-middelen op de VMBO-scholen. Het merendeel daarvan is 
altijd ingezet voor structureel-organisatorische maatregelen als klassenverkleining, meer 
handen voor de klas en didactische en sociaal-emotionele interventies als onderdeel van 
het onderwijsprogramma. Op grond hiervan is ervoor gekozen 80% van de lasten LWOO 
in 2017 te nemen als vertrekpunt voor het budget. In de jaren daarna wordt dit budget 
aangepast aan de groei/krimp van de totale populatie. 

De middelen voor het reguliere onderwijsproces worden toegekend op basis van popula-
tiebekostiging17. Daarbij wordt er uitgegaan van de volgende leerlingwegingen:

Leerlingwegingen trajectvoorziening

PrO BL KL GL/TL H V

0 3 2 0 0 0

17  Populatiebekostiging wordt beschikt op instellingsniveau (eerste vier tekens van het BRIN-nummer). 
Bij deze beschikking wordt er een overzicht geleverd van de bedragen per locatie (volledige BRIN-nummer). 
Op instellingsniveau wordt er bepaald of deze toerekening naar locaties aangehouden wordt. Om inhoudelij-
ke redenen kan het voor instellingen wenselijk zijn hiervan af te wijken.20222021202020192018

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Opbouw lasten per programma meerjarenbegroting 2018-2022

 Z Overgangsmaatregelen
 K Projecten
 J Bestuur, organisatie, administratie
 I Toewijzing extra ondersteuning
 H Expertisecentrum
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 C Trajectvoorziening
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 A Regulier Onderwijsproces
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Deze weging is gebaseerd op de werkelijke gemiddelde verhouding tussen leerlingen met 
LWOO op VMBO-B en VMBO-K gedurende de periode 2012-2016. 

Programma B – Praktijkonderwijs (PrO)
Toekenning van PrO-gelden gebeurt op grond van landelijke regelgeving op basis van een 
TLV met vaste criteria. De ondersteuningsmiddelen die hiernaartoe gaan, zijn dus direct 
te herleiden tot het aantal leerlingen dat voldoet aan de criteria. 

Programma C – Trajectvoorziening
Het budget voor de trajectvoorziening is gebaseerd op twee componenten:
•  5% van het voormalige LWOO-budget (lasten 2017);
•  Inschatting van het aantal leerlingen dat er gebruik van maakt (ca. 533) maal de gemid-

delde kosten voor een begeleidingstraject (€ 1850).
In de jaren daarna wordt het budget aangepast aan de groei/krimp van de totale leerling-
populatie.  

Het praktijkonderwijs heeft een status aparte in dezen. Als het praktijkonderwijs een 
trajectvoorziening heeft is er feitelijk sprake van een stapeling van arrangementen, maar 
deze is kosteneffectief als plaatsing op het VSO werkelijk voorkomen wordt en de sta-
peling het bedrag van een categorie 1 VSO-plaatsing niet overschrijdt. Om deze redenen 
is ervoor gekozen om het praktijkonderwijs mee te laten wegen in de trajectvoorziening. 
Dit sluit aan bij de situatie in het vorige ondersteuningsplan: PrO-scholen hebben eerder 
lichte interne arrangementen toegekend gekregen.

A - Regulier onderwijsproces 2018 2019 2020 2021 2022

Regulier onderwijsproces
(2017 = 80% LWOO)

7.622.415 7.470.217 7.320.858 7.174.339 7.030.659

Totaal 7.622.415 7.470.217 7.320.858 7.174.339 7.030.659

B - Praktijkonderwijs 2018 2019 2020 2021 2022

Reguliere afdrachten 1.884.473 1.844.938 1.805.404 1.765.869 1.726.335

Totaal 1.884.473 1.844.938 1.805.404 1.765.869 1.726.335
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De middelen voor de trajectvoorziening worden, net als voor het reguliere onderwijspro-
ces, toegekend op basis van populatiebekostiging18. Voor dit ondersteuningsniveau wordt 
er uitgegaan van de volgende leerlingwegingen:

Deze weging is gebaseerd op informatie over lichte arrangementen in schooljaar 2015-
2016. Monitoring van het gebruik van de trajectvoorziening is noodzakelijk om te bepalen 
of deze leerlingwegingen voldoende recht doen aan de werkelijkheid of mogelijk bijstel-
ling behoeven. 

Programma D – Koersklas
Koersklassen worden bekostigd middels voorzieningsbekostiging: Het samenwerkings-
verband betaalt per koersklas een vooraf vastgesteld bedrag. Met deze middelen geven 
uitvoerende locaties op eigen wijze invulling aan de koersklas, binnen de beleidskaders 
van het SWV. Verantwoording over de inzet van middelen en kwaliteit van de uitvoering 
gebeurt achteraf. De koersklassen gaan op 1 augustus 2018 van start. In de begroting 
is gerekend met 21 koersklassen met een tarief van € 75.600 per koersklas. Het aan-
tal groepen is gebaseerd op een prognose van het aantal leerlingen dat behoefte heeft 
aan deze vorm van extra ondersteuning. Op basis van ervaringen met de uitvoering en 
informatie over de inzet van de middelen (begroting en realisatie door de scholen) wordt 
gemonitord of het bedrag adequaat is. 

18  Populatiebekostiging wordt beschikt op instellingsniveau (eerste vier tekens van het BRIN-nummer). Bij deze beschikking wordt een overzicht geleverd van de bedragen per locatie (volledige BRIN-nummer). Op instel-
lingsniveau wordt bepaald of deze toerekening naar locaties aangehouden wordt. Om inhoudelijke redenen kan het voor instellingen wenselijk zijn hiervan af te wijken.

Leerlingwegingen trajectvoorziening

PrO BL KL GL/TL H V

5 2 1 3 1 1

C - Trajectvoorziening 2018 2019 2020 2021 2022

Trajectvoorziening (deel 1)
(2017 = 5% LWOO)

476.401 466.889 457.554 448.396 439.416

Trajectvoorziening (deel 2)
(2017 = 533 leerlingen x € 1.850) 

 952.964 933.936 915.263 896.945 878.982

Totaal 1.429.365 1.400.824 1.372.816 1.345.341 1.318.398
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Naast het onderwijsprogramma (vanuit de basisbekostiging) wordt er met behulp van  
dit budget uitvoering gegeven aan: 
•  maatregelen in de organisatie en randvoorwaarden gericht op veiligheid, nabijheid  

en structuur;
•  een begeleidingsprogramma gericht op ontwikkeling van vaardigheden die nodig  

zijn voor succesvolle doorstroom naar een reguliere setting (sociaal-emotioneel en 
didactisch); 

•  onderwijsondersteuning (o.a. zorgteam, gedragswetenschapper, evt. onderwijs-
assistent of ander OOP);

• aansturing van de koersklas;
•  communicatie en afstemming met locaties van aanmelding (o.a. over moment van  

en voorwaarden voor doorstroom);
•  coördinatie van de toeleidingscommissie; 
•  inzet van gedragswetenschapper in toeleidingscommissie, incl. dossiervoorbereiding 

en -analyse;
• professionalisering van betrokken medewerkers;
•  verantwoording over de inzet van ondersteuningsmiddelen en resultaten van de  

ondersteuning (werkwijze in ontwikkeling).   

Richtlijn voor het maximum is 16 leerlingen per koersklas in verband met de inhoudelijke 
haalbaarheid voor de school van uitvoering. De drempel om een koersklas te starten is  
8 leerlingen (omslagpunt met categorie 1 VSO-bekostiging). 

19  In het najaar van 2017 is er onderzoek gedaan naar verschillen en overeenkomsten tussen populaties in de verschillende gemeenten/subregio’s in SWV VO 30 06 in het kader van de herverdeeleffecten bij de nieuwe 
bekostigingssystematiek.

Het budget voor de koersklassen daalt stapsgewijs mee met de verwachte leerlingen-
krimp: het budget wordt afgerond op het dichtstbijzijnde bedrag wat gedeeld kan worden 
door €75.600. In 2021 resulteert dat in 1 koersklas minder. 

De verwachte verdeling van de koersklassen over de regio per 1-8-2018 resulteert in 
subregionale verschillen in deelnamepercentages. Vanuit eerder onderzoek naar popula-
tiekenmerken19 is er echter geen aanleiding om te veronderstellen dat er grote verschillen 
zijn tussen de subregio’s. Verwacht wordt daarom dat het deelnamepercentage  koers-
klassen in noord (Oss e.o.) de komende jaren geleidelijk in lijn zal komen te liggen met het 
aantal in midden (Uden e.o.) en zuid (Meierijstad e.o.). Deze ontwikkeling is echter niet 
meegenomen in de begroting, omdat ervaringsgegevens op het moment van schrijven 
van het ondersteuningsplan nog niet voorhanden zijn. 

Daarnaast is een bedrag gereserveerd voor leerlingen in de internationale schakelklas 
(ISK):
•  Aanvulling voor leerlingen die langer dan 2 jaar in Nederland zijn, maar nog geen twee 

jaar ISK-onderwijs hebben genoten. Gebaseerd op 5 leerlingen per jaar voor gemiddeld 
twee kwartalen.

•  Verlenging van ISK voor leerlingen die na 2 jaar ISK-onderwijs niet in staat zijn om door 
te stromen naar een reguliere setting. Gebaseerd op 15 leerlingen per jaar voor gemid-
deld twee kwartalen.

D - Koersklas 2018 2019 2020 2021 2022

Koersklas (vanaf 1-8-2018) 661.500 1.587.600 1.587.600 1.512.000 1.512.000

ISK 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500

Totaal 709.000 1.635.100 1.635.100 1.559.500 1.559.500
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Programma E – Voortgezet Speciaal Onderwijs
De afdrachten aan het VSO kunnen als volgt worden uitgesplitst:
Bij de tussentijdse groei wordt er uitgegaan van 20 leerlingen in 2018 en 15 leerlingen 
in de volgende jaren op teldatum 1 februari. Deze aanname is gebaseerd op de huidige 
inzichten. De lasten die voortkomen uit de kosten voor basisbekostiging bij tussentijdse 
groei worden aan de batenkant gecompenseerd door dit voor rekening te brengen van de 
verwijzende VO-locaties (zie ook de paragraaf over leerlingontwikkeling). 

Programma F – Past
Voor dit programma is er jaarlijks een vast bedrag van € 245.000 opgenomen in de be-
groting. Bij Past is er sprake van voorzieningsbekostiging, omdat de voorziening voort-
durend beschikbaar moet zijn ongeacht het daadwerkelijke aantal leerlingen dat er op 
een zeker moment gebruik van maakt. Het bedrag is met name gebaseerd op de perso-
nele lasten voor de uitvoering van deze voorziening. Er wordt daarbij uitgegaan van een 
maximum van 10 leerlingen die fysiek aanwezig zijn op de voorziening. Daarnaast kan 

Past betrokken zijn bij enkele leerlingen die nog niet aanwezig kunnen zijn (thuiszitters) 
en/of reeds bezig zijn met de fase van terugkeer of nazorg op een reguliere school. Uit-
gaande van een traject dat 13 tot maximaal 26 weken duurt betekent dit dat Past 20 tot 
40 trajecten op jaarbasis kan begeleiden. Op basis van de ervaringen met de voormalige 
voorzieningen Rebound en Educatieve Crisisopvang lijkt dit aantal passend. Ervarings-
gegevens met de voorziening Past ontbreken nog. 

E - Voortgezet Speciaal Onderwijs 2018 2019 2020 2021 2022

Reguliere afdrachten 6.495.936 6.706.581 6.587.193 6.468.115 6.351.320

Tussentijdse groei, ondersteunings-
bekostiging

195.689 178.402 150.893 150.893 150.893

Tussentijdse groei, basisbekostiging 131.830 117.386 101.287 101.287 101.287

Totaal 6.823.455 7.002.369 6.839.374 6.720.295 6.603.501

F - Past 2018 2019 2020 2021 2022

Past 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000

Totaal 245.000 245.000 245.000 245.000 6.603.501
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Programma G – Onvoorzien maatwerk
In dit programma is een bedrag opgenomen van € 100.000 voor leerlingen waarvan blijkt 
dat er binnen de (nieuwe) ondersteuningsstructuur van het SWV geen passend aanbod 
gedaan kan worden. In deze uitzonderlijke situaties zal er gezocht moeten worden naar 
een alternatief arrangement binnen of buiten de regio. Het bedrag betreft een inschat-
ting. Ervaringsgegevens ontbreken nog. 

Programma H – Expertisecentrum
In dit programma zijn de personeelskosten opgenomen van de medewerkers van het 
Expertisecentrum VO 30 06. Op het moment van schrijven van dit ondersteuningsplan 
is er beleid in ontwikkeling aangaande het Expertisecentrum (zie ook hoofdstuk 9). 
Omdat er nog geen uitsluitsel is over de benodigde inzet vanuit het Expertisecentrum 
in de nieuwe situatie, blijven de huidige uitgaven gehandhaafd, slechts aangepast voor 
de leerlingenkrimp. Bij een dalend leerlingenaantal wordt verwacht dat de behoefte aan 
expertise evenredig afneemt. Daarnaast valt het onderwijszorgarrangement psychiatri-
sche problematiek (OZAPP) onder dit programma, omdat het eveneens betrekking heeft 
op expertise die ‘in natura’ ingezet kan worden door de scholen.

G - Onvoorzien maatwerk 2018 2019 2020 2021 2022

Onvoorzien maatwerk 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Totaal 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

H - Expertisecentrum 2018 2019 2020 2021 2022

Medewerkers Expertisecentrum 996.000 996.000 976.080 956.558 937.427

OZAPP 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Totaal 1.029.000 1.029.000 1.009.080 989.558 970.427
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Programma I – Toewijzing extra ondersteuning
In dit programma zijn de personeelskosten van COT en het ondersteuningsteam opge-
nomen. Verder zijn in dit programma de afschrijvingskosten en licentiekosten van het 
nieuwe digitale systeem voor aanvragen verwerkt. Verwacht wordt dat de implementatie 
van het nieuwe systeem voor aanvragen (automatisering) enerzijds en aanpassingen in 
de werkwijze waar het de toewijzing van middelen voor basisondersteuning en koers-
klassen betreft anderzijds op termijn leiden tot een vermindering van de kosten voor de 
COT. Er wordt vanuit gegaan dat deze ontwikkelingen op termijn zullen leiden naar een 
vermindering van personele lasten op dit programma van ca. 10% in 2022.  

Programma J – Bestuur, organisatie, administratie
In dit programma zijn de algemene kosten van het samenwerkingsverband opgenomen. 
Het betreft hierbij onder andere personele lasten voor de staffuncties, niet zijnde COT 
of ondersteuningsteam, en huisvesting van het SWV. Ook de inzet van de ondersteu-
ningsplanraad (OPR) valt binnen dit programma. Tot slot omvat het kosten die gemaakt 

worden in het kader van governance, beleidsontwikkeling, kwaliteitszorg- en monitoring 
en ICT-randvoorwaarden. Er zijn geen kosten opgenomen voor de leden van het directeu-
renoverleg noch voor het (toezichthoudende) bestuur, aangezien dit onbezoldigde taken/
functies zijn.

I - Toewijzing extra ondersteuning 2018 2019 2020 2021 2022

Personele lasten (COT en ondersteuningsteam) 200.000 200.000 190.000 190.000 180.000

Afschrijving (nieuw systeem aanvragen) 4.000 4.000 4.000 0 0

Licentiekosten aanvraagsysteem 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Totaal 217.000 217.000 207.000 203.000 193.000

J - Toewijzing extra ondersteuning 2018 2019 2020 2021 2022

Personele lasten (eigen personeel en detachering) 161.000 161.000 161.000 161.000 161.000

Afschrijvingen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Huisvestingslasten 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

Ondersteuningsplanraad 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Overige instellingslasten 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000

Totaal 217.000 217.000 207.000 203.000 193.000
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Programma K – Projecten
Het programma Projecten biedt ruimte aan initiatieven die van tijdelijke aard zijn en/of 
een pilotstatus hebben. Dit programma omvat activiteiten die één of meerdere ontwik-
keldoelen dienen. Ze zijn dus in principe terug te herleiden naar programma’s die elders in 
dit ondersteuningsplan beschreven zijn. 
•  Mocht blijken dat de activiteiten structureel van aard zijn inclusief inhoudelijke onder-

bouwing, dan wordt er gezocht naar een positie binnen de overige programma’s van de 
meerjarenbegroting. Hieronder worden de projecten die reeds in beeld zijn ten tijde van 
het opstellen van dit ondersteuningsplan nader toegelicht.

•  Voor de pilot trajectvoorziening ISK is als uitgangspunt genomen: een schatting van het 
aantal leerlingen dat vanuit ISK doorstroomt naar een reguliere onderwijssituatie (ca. 
50) met een gemiddeld bedrag van ca. € 1.850 per leerling per jaar. Dit bedrag staat 
structureel in de begroting, omdat de verwachting is dat gedurende de gehele onder-
steuningsplanperiode inzet nodig is voor deze doelgroep. Aangezien het bij aanvang 
van de ondersteuningsplanperiode een (inhoudelijke) pilot betreft, staat het vermeld 
onder het programma Projecten. 

•  De pilot intensieve koersklassen gaat uit van een prognose van 4 groepen in 2017-2018 
en 5 groepen vanaf 2018-2019. Afgesproken is dat op basis van evaluatie bepaald zal 
worden of en in welke vorm deze aanpak voortgang zal krijgen, ook gerelateerd aan de 
koersklas als algemeen ondersteuningsniveau in het SWV. In verband met de huidi-
ge pilotstatus van de intensieve koersklassen zijn de kosten opgenomen binnen het 
programma Projecten. Indien deze voorziening een permanente positie verwerft in de 
ondersteuningsstructuur van het SWV, dan volgen de gereserveerde middelen naar het 

betreffende programma. Bij voldoende deelnemers aan deze koersklassen is deze pilot 
kostenneutraal voor het SWV: Het bedrag per leerling overschrijdt de kosten voor een 
TLV VSO categorie 1 niet. Anders zouden deze leerlingen daar gebruik van maken. Wel 
is er sprake van voorfinanciering in verband met de t-1 bekostiging van het VSO. Dat 
betekent dat de daling van de uitgaven voor het VSO op een later moment zichtbaar 
worden in de realisatie, dan het moment waarop de uitgaven voor deze pilots plaats-
vinden. In hoofdstuk 5 is er een beknopte toelichting te vinden op deze pilot.

•  Het project Schoolweigeraars is een project dat loopt sinds schooljaar 2015-2016, on-
dersteund vanuit het innovatiebudget van het samenwerkingsverband. In 2018 wordt 
dit project afgerond. De laatste fase van het project is gericht op het overdragen van 
opgedane kennis en expertise binnen de scholen en voorzieningen.

•  In 2018 is het de bedoeling dat de ontwikkeling van de kwaliteitszorg een stevige impuls 
krijgt, met als doel dat de processen goed ingericht zijn en uitgevoerd kunnen worden. 
Hiervoor is een bedrag van € 25.000 gereserveerd.

•  In 2018 zal er tevens werk gemaakt worden van het personeelsbeleid van het samen-
werkingsverband gericht op een duurzamere relatie tussen de medewerkers van 
het SWV en het Expertisecentrum. Een externe deskundige is hierbij betrokken. De 
geraamde kosten zijn voor de inzet van deze adviseur.

•  De inhoud van de stimuleringsmaatregelen voor de implementatie van de nieuwe onder-
steuningsstructuur en nieuwe voorzieningen moet nog nader worden bepaald. Er is gere-
kend met een aflopend bedrag gerelateerd aan de ontwikkeling van kennis en ervaring 
bij betrokkenen. De inzet van synergiecoördinatoren maakt hier onderdeel van uit. 
Besluitvorming over de inzet van deze middelen vindt plaats in het directeurenoverleg 

J - Projecten 2018 2019 2020 2021 2022

Pilot Trajectvoorziening ISK 92.500 90.650 88.837 87.060 85.319

Pilot Intensieve koersklassen 320.000 535.000 535.000 535.000 535.000

Project Schoolweigeraars 4.865 0 0 0 0

Ontwikkeling Kwaliteitszorg 25.000 0 0 0 0

Ontwikkeling Personeelsbeleid 25.000 0 0 0 0

Stimuleringsmaatregelen implementatie 150.000 100.000 50.000 0 0

Regulier innovatiebudget 0 25.000 25.000 25.000 25.000

Totaal 617.365 750.650 698.837 647.060 645.319
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op basis van een projectplan met begroting. De inzet dient bij te dragen aan de imple-
mentatie van de nieuwe voorzieningenstructuur.

•  Tot slot is er vanaf 2019 net als voorheen een innovatiebudget opgenomen. Besluitvor-
ming over inzet van deze middelen vindt eveneens plaats in het directeurenoverleg op 
basis van een projectplan en -begroting.

Programma Z – Overgangsmaatregelen
Het programma met overgangsmaatregelen heeft de letter Z meegekregen om aan te 
duiden dat dit een programma van tijdelijke aard is. De overgang van de oude naar de 
nieuwe ondersteuningsstructuur en bijbehorende bekostigingssystematiek heeft geleid 
tot herverdeeleffecten tussen locaties en instellingen, met name omdat het deelname-
percentage LWOO ongelijk verdeeld was in de regio. 

Overgangsmaatregelen populatiebekostiging
Er is gezocht naar een passende overgangsregeling voor de middelen die worden toege-
kend op basis van populatiebekostiging (reguliere onderwijsproces en trajectvoorziening). 
Deze regeling moest recht doet aan de volgende principes:
•  scholen die afbouwen in ondersteuningsmiddelen moeten voldoende tijd krijgen om de 

ondersteuningsstructuur te reorganiseren.
•  scholen die opbouwen moeten binnen afzienbare tijd op het nieuwe middelenniveau 

zitten, zodat zij snel kunnen toewerken naar een versterkte ondersteuningsstructuur.
Op grond van bovenstaande is ervoor gekozen om de eerste groep scholen 5 jaar de tijd 
te geven om te reorganiseren en tegelijkertijd de tweede groep in 2 jaar naar de nieuwe 
situatie te laten groeien. 

Voor het berekenen van de beginsituatie voor de populatiebekostiging is er uitgegaan 
van:
•  Reguliere onderwijsproces: 80% van de LWOO-middelen (kalenderjaar 2017)
•  Trajectvoorziening: lichte interne arrangementen (schooljaar 2016-2017) plus ca. 3% 

van de LWOO-middelen (kalenderjaar 2017)
Overige middelen zijn toegerekend aan meer intensieve ondersteuningsvormen, waar-
voor geen overgangsregeling van toepassing is: voorheen lichte externe voorzieningen, 
in de nieuwe situatie koersklassen, Past (en onvoorzien maatwerk). Bij berekening van de 
overgangssituatie is uitgegaan van de situaties van de locaties (stijgen of dalen) die ver-
volgens opgeteld worden naar instellingsniveau. Het verschil tussen de eindsituatie en de 
situatie 2017 vormt het verrekeningsbedrag op de beschikking basisondersteuning. Voor 
de locaties die stijgen is 2019 de eindsituatie. Voor locaties die dalen is 2022 de eindsi-

tuatie. Het betreft hier ‘bevroren’ bedragen, dat wil zeggen dat de verrekeningsbedragen 
niet onderhevig zijn aan indexering. In onderstaande tabellen wordt dit weergegeven, 
eerst per locatie en vervolgens op instellingsniveau.
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* Het Hooghuis locatie Ravenstein is sinds 1 augustus 2017 opgeheven, maar is meegenomen 
in de berekening van de   overgangsmaatregelen, omdat verondersteld wordt dat deze leerlin-
gen zich hebben verspreid over de andere locaties van Het Hooghuis.
** Het Hooghuis locatie Den Bongerd zal met ingang van 1 augustus 2019 ophouden te 
bestaan. Naar aanleiding van een afwijkende overgangsmaatregel in verband met de historie 
als zorglocatie geldt dat deze locatie niet meedoet in bovenstaande overgangsmaatregel. 
Verderop in dit hoofdstuk wordt dit nader toegelicht. Het positieve resultaateffect in boven-
staande tabel in 2022 wordt hierdoor veroorzaakt.

Overgangssituatie - per locatie 2017 2018 2019 2020 2021 2022

02DW 00 Gymnasium Bernrode 64.012 59.504 54.996 50.488 45.980 41.471

04SU 00 Zwijsen College 81.050 88.929 96.809 96.809 96.809 96.809

04SU 02 Fioretti College 2.538.249 2.447.626 2.357.003 2.266.380 2.175.758 2.085.135

06HF 00 Udens College HAVO-VWO 91.800 92.760 93.720 93.720 93.720 93.720

06HF 02 Udens College VMBO 1.323.856 1.692.851 2.061.847 2.061.847 2.061.847 2.061.847

19XH 00 Het Hooghuis locatie TBL 170.225 154.117 138.010 121.902 105.794 89.687

19XH 01 Het Hooghuis locatie Stadion 878.690 862.283 845.876 829.469 813.062 796.655

19XH 02 Het Hooghuis locatie Ravenstein* 75.685 62.969 50.252 37.535 24.818 12.101

19XH 03 Het Hooghuis locatie Heesch 550.035 461.886 373.736 285.587 197.437 109.288

19XH 04/05 Het Hooghuis locatie ZuidWest 2.941.948 3.050.353 3.158.759 3.158.759 3.158.759 3.158.759

19XH 07 Het Hooghuis locatie Den Bongerd** n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

19XH 08 Het Hooghuis locatie De Singel 87.606 93.375 99.144 104.913 110.683 116.452

19XH 09 Het Hooghuis locatie Mondriaan College 51.334 71.230 91.127 91.127 91.127 91.127

20WI 00 Maaslandcollege 66.410 112.060 157.711 157.711 157.711 157.711

Totaal 8.920.899 9.249.944 9.578.989 9.356.246 9.133.503 8.910.760

Resultaateffect SWV -329.045 -658.089 -435.347 -212.604 10.139
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Vertaald naar instellingsniveau ziet dit er als volgt uit:

NB.: De bedragen in bovenstaande tabellen zijn enkel relevant in het kader van de bere-
kening van de overgangsmaatregel (verrekeningsbedrag). De toewijzing van middelen 
voor het regulier onderwijsproces (programma A) en de trajectvoorziening (programma 
C) vindt plaats op grond van de uitgangspunten die vermeld staan bij de betreffende 
paragrafen. In tegenstelling tot het verrekeningsbedrag zullen deze toewijzingen wel 
onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van de leerlingontwikkeling.

Overgangsmaatregelen voorzieningen ‘oude stijl’
Onder het programma overgangsmaatregelen vallen eveneens de voorzieningen ‘oude 
stijl’ die in de eerste maanden van 2018 (laatste deel schooljaar 2017-2018) doorlopen:
•  Zorglocatie, inclusief structuurklas
•  Observatorium
•  Rebound
Deze vervallen met ingang van schooljaar 2018-2019. 

Herstelmaatregelen
De eerder beschreven overgangsmaatregelen populatiebekostiging voor de periode 
2018-2022 blijken in twee gevallen niet te volstaan om continuïteit van de begeleiding en 
ondersteuning te kunnen realiseren:
•  In verband met de afbouw van het aantal groepen op de zorglocatie in de periode tot 1 

augustus 2019 lopen de kosten per leerling op. Het samenwerkingsverband acht het 
van belang dat de zittende leerlingen in de gelegenheid zijn het onderwijsarrangement 

20  Het betreft ca. 182 leerlingen in schooljaar 2017-2018 en ca. 100 leerlingen in schooljaar 2018-2019.

van (maximaal) twee jaar op de zorglocatie af te ronden. Het betreft leerlingen20 die dan 
ofwel de onderbouw van het VMBO afsluiten, ofwel eindexamen doen op de zorglo-
catie. In de periode januari tot juli 2018 wordt voor arrangementen zorglocatie het 
bedrag van een koersklasleerling (á €4.725; naar rato van de periode) aangehouden. In 
2018-2019 worden de klassen binnen Het Hooghuis locatie Den Bongerd in de bekosti-
ging benaderd als koersklas (voorzieningsbekostiging ter hoogte van €75.600 per klas). 
Daarnaast wordt er een aanvullende herstelmaatregel toegekend. Deze interventies 
leiden ertoe dat de middelen voor onderwijs en ondersteuning op Het Hooghuis locatie 
Den Bongerd kostendekkend zouden moeten zijn. Met bovenstaande maatregelen 
kan deze locatie zich niet beroepen op middelen voor het reguliere onderwijsproces of 
trajectvoorziening, omdat er enkel sprake is van koersklassen. Van Het Hooghuis wordt 
verwacht dat de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning in deze periode past 
binnen en recht doet aan de kaders en eisen voor kwaliteit en verantwoording in het 
SWV. Voor de eerste periode betreft dat individuele lichte arrangementen (met evalua-
tie). Voor 2018-2019 gelden de kaders van de koersklassen.

•  Het Fioretti College heeft eerder arrangementen toegekend gekregen voor lichte interne 
ondersteuning met een looptijd van 2 schooljaren. Een gedeelte van deze individuele 
arrangementen eindigde pas in 2018. Op grond van de toekenning van de arrange-
menten zijn begeleidingsafspraken gemaakt met leerlingen, ouders en begeleiders. 
In de nieuwe situatie valt deze begeleiding binnen de trajectvoorziening. In verband 
met het feit dat het Fioretti College teruggaat in middelen voor de basisondersteuning 
zal de beschikking voor de trajectvoorziening voor schooljaar 2017-2018 niet vol-

Overgangssituatie - per instelling Huidig 2018 2019 2020 2021 2022

02DW Gymnasium Bernrode 64.012 59.504 54.996 50.488 45.980 41.471

04SU VO Veghel (Zwijsen, Fioretti) 2.619.299 2.536.555 2.453.812 2.363.189 2.272.566 2.181.943

06HF Udens College 1.415.656 1.785.611 2.155.567 2.155.567 2.155.567 2.155.567

19XH Het Hooghuis 4.755.523 4.756.213 4.756.904 4.629.292 4.501.680 4.374.068

20WI Maaslandcollege 66.410 112.060 157.711 157.711 157.711 157.711

Totaal 8.920.899 9.249.944 9.578.989 9.356.246 9.133.503 8.910.760

Resultaateffect SWV -329.045 -658.089 -435.347 -212.604 10.139
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staan om zowel uitvoering te geven aan de reeds afgesproken trajecten op basis van 
de toegekende arrangementen, als aan de uitvoering van de trajectvoorziening voor 
overige leerlingen. Om die reden wordt er een herstelmaatregel toegekend waarmee 
de beschikking voor de trajectvoorziening aangevuld wordt tot het niveau van de lichte 
interne arrangementen in schooljaar 2017-2018.

Z - Overgangmaatregelen 2018 2019 2020 2021 2022

Overgangsmaatregel populatiebekostiging 329.045 658.089 435.347 212.604 -10.139

Zorglocatie incl. structuurklas (jan-jul 2018) 501.638 0 0 0 0

Observatorium (jan-jul 2018) 22.458 0 0 0 0

Rebound (jan-jul 2018) 168.583 0 0 0 0

Herstelmaatregel 18-22 Zorglocatie 197.801 113.458 0 0 0

Herstelmaatregel 18-22 Fioretti College 5.767 0 0 0 0

Totaal 1.225.291 771.547 435.347 212.604 -10.139
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11.5 Resultaat
Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht:

Meerjarenbegroting 2018 2019 2020 2021 2022

Baten

rijksbijdragen 22.432.732 21.794.886 21.177.531 20.648.441 20.234.968

overige baten 0 0 0 0 0

geoormerkte baten programma's 56.271 117.386 101.287 101.287 101.287

Totale baten 22.489.003 21.912.273 21.278.819 20.749.728 20.336.256

Lasten

A - Regulier Onderwijsproces 7.622.415 7.470.217 7.320.858 7.174.339 7.030.659

B - Praktijkonderwijs 1.884.473 1.844.938 1.805.404 1.765.869 1.726.335

C - Trajectvoorziening 1.429.365 1.400.824 1.372.816 1.345.341 1.318.398

D - Koersklas 709.000 1.635.100 1.559.500 1.559.500 1.483.900

E - Voortgezet Speciaal Onderwijs 6.823.455 7.002.369 6.839.374 6.720.295 6.603.501

F - Past 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000

G - Onvoorzien maatwerk 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

H - Expertisecentrum 1.029.000 1.009.080 989.558 970.427 951.679

I - Toewijzing extra ondersteuning 217.000 217.000 207.000 203.000 193.000

J - Bestuur, organisatie, administratie 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000

K - Projecten 617.365 750.650 698.837 647.060 645.319

Z - Overgangsmaatregelen 1.225.291 771.547 435.347 212.604 -10.139

Totale lasten 22.184.365 22.728.726 21.855.694 21.225.436 20.569.651

Resultaat 304.638 -816.454 -576.875 -475.708 -233.395
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In bovenstaand overzicht zijn de afdrachten PrO en VSO opgenomen in de programma’s B 
en E. De (virtuele) afdrachten LWOO zijn verwerkt in de overige programma’s. Het resul-
taat daalt de komende jaren van een overschot naar tekorten. De tekorten op de begro-
ting zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de overgangsmaatregelen. Daar-
naast heeft het relatief hoge deelnamepercentage VSO een sterk effect op de begroting 
en de verwachte resultaten. 

11.6 Risico’s
In deze paragraaf wordt er een beeld geschetst van de ontwikkeling van de vermogen-
spositie van SWV VO 30 06 gedurende het ondersteuningsplan. Voor het samenwer-
kingsverband is het enerzijds van belang om voldoende middelen in reserve te hebben 
als weerstandsvermogen indien er zich een risico voordoet. Tegelijkertijd is het wenselijk 
om zoveel mogelijk ondersteuningsmiddelen daadwerkelijk in te zetten voor passend on-
derwijs. Om te bepalen op welk niveau de risicobuffer moet liggen, is er in het najaar van 
2017 een uitvoerig onderzoek gedaan naar de risico’s van SWV VO 30 0621. De uitkomsten 
en conclusies daarvan staan eveneens in deze paragraaf beschreven.

21  Uitgevoerd door externe controllers van Infinite. Traject bestaande uit: documentonderzoek; gespreksrondes met bestuursleden, leden van het directeurenoverleg, en medewerkers SWV; werksessie met werkgroep 
financiën directeurenoverleg en controllers van schoolbesturen gericht op weging en prioritering van de risico’s. 

Ontwikkeling van de vermogenspositie
Het eigen vermogen per 1 januari 2017 bedraagt € 2.631.000. Daar komt bij dat naar 
verwachting in 2017 een positief financieel resultaat wordt gehaald. Daarmee ligt de 
aanwezige risicobuffer naar verwachting rond de 3 miljoen euro bij de start van het 
ondersteuningsplan. Op grond van de meerjarenbegroting uit de vorige paragraaf ziet de 
verwachte ontwikkeling van de vermogenspositie er als volgt uit: 

 

Verwachte ontwikkeling vermogenspositie begroot  
resultaat

vermogen
eindejaar

2015 (realisatie) 810.254 1.414.827

2016 (realisatie) 1.216.337 2.631.164

2017 (prognose) 544.000 3.175.164

2018 (begroting) 304.638 3.479.802

2019 (begroting) -816.454 2.663.348

2020 (begroting) -576.875 2.086.473

2021 (begroting) -475.708 1.610.765

2022 (begroting) -233.395 1.377.370

2015 2016 2017

Ontwikkeling resultaat en vermogen
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
-1.000.000
4.000.000

Vermogen

Resultaat2018 2019 2020 2021 2022
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Risicoanalyse
Een risico is ‘een onzekere gebeurtenis die het behalen van de (strategische) doelstellingen 
bedreigt’. Risico’s zijn voorstelbaar, maar niet voorspelbaar. Verder zijn risico’s contextaf-
hankelijk. Dat betekent dat de aanwezigheid en mogelijke impact van de risico’s beïn-
vloedt wordt door eventuele beheersmaatregelen. Risicomanagement is ´het managen 
van de risico’s die uit de analyse voortkomen door middel van beheersmaatregelen’. Wanneer 
dit wordt ingebed in de planning en controlcyclus, is er sprake van cyclisch risicomanage-
ment. De risicoanalyse die nu is uitgevoerd, is het vertrekpunt voor de implementatie van 
cyclisch risicomanagement in het SWV. De risico’s van het SWV kunnen zowel financieel 
als inhoudelijk van aard zijn. Voor beide is aandacht geweest in de risicoanalyse. In de 
bijlage is een overzicht te vinden waarin de voornaamste risico’s weergegeven worden 
met daarbij, indien van toepassing, een kwantificering. 

Wanneer de bedragen van alle restrisico’s bij elkaar worden opgeteld ontstaat er een 
beeld van het bedrag dat het SWV nodig heeft als buffer om de mogelijke risico’s het 
hoofd te kunnen bieden. Een aspect dat hieraan nog toegevoegd zou kunnen worden is 
de ‘reparatietijd’ om het opgetreden feit te herstellen: een maatregel heeft niet altijd 
per direct effect. Er is voor gekozen om dit niet te doen. Het negatieve effect van een 
optredend risico kan ook op korte termijn worden opgelost door andere maatregelen, in 
afwachting van de oplossing op langere termijn. De som van de risico’s is € 775.000. Om 
de risico’s af te dekken die niet in bovenstaand overzicht staan, maar wel een financiële 
impact hebben, wordt hier een bedrag ter grootte van 1% van de baten (€ 220.000) bij 
opgeteld. De benodigde weerstandscapaciteit is dus € 995.000.

Een andere benadering van de weerstandscapaciteit is het gebruik van een vuistregel. 
Gebruikelijk is om de volgende vuistregel te hanteren: het vermogen moet 5 tot 10% van 
de baten zijn. Voor SWV VO 30 06 zou dit tussen de € 1,1 miljoen en € 2.2 miljoen liggen.

Per saldo sluiten het benodigde weerstandsvermogen op basis van de risicoanalyse en 
de vuistregel goed op elkaar aan. Het lijkt aannemelijk om een gewenst weerstandsver-
mogen aan te houden van ca. €1,1 miljoen. Uit de prognose voor de reserves eerder in 
deze paragraaf blijkt dat het weerstandsvermogen van het SWV aan het einde van 2022 
nog steeds toereikend is, ondanks de impact van de overgangsmaatregelen. Er dient in 
deze periode echter wel een beweging gemaakt te worden die resulteert in een neutraler 
resultaat om te voorkomen dat de reserves daarna onder het gewenste niveau geraken. 
Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de Rijksoverheid binnen deze beleidstermijn een 
start maakt met de nieuwe bekostigingssystematiek LWOO en PrO. Met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid zal dit een negatief effect hebben op de financiële situatie 
van het samenwerkingsverband en de deelnemende scholen. 

11.7 Ontwikkelingsdoelen 2018-2022
Met de nieuwe ondersteuningsstructuur is ook de begrotingsopbouw van SWV VO 30 
06 veranderd. Op basis van beredeneerde aannames zijn er budgetten toegekend aan 
programma’s. In de komende jaren zullen ervaringsgegevens uitwijzen of de budgetten 
aansluiten bij de praktijk of dat bijstellingen noodzakelijk zijn. In de volgende ondersteu-
ningsplanperiode staan de volgende ontwikkelingsdoelen centraal:
•  Actualisatie van prognose van de leerlingenaantallen;
•  Uitwerking en implementatie van de planning- en controlcyclus in aansluiting op het 

beleid in de nieuwe ondersteuningsplanperiode, inclusief cyclisch risicomanagement;
•  Beschrijving van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) passend  

bij het nieuwe financiële kader: financiële processen en procedures alsook controle-
mechanismen;

•  Monitoring van programmabudgetten voorzieningen en VSO op basis van deelname 
(onderdeel van procedure kwaliteitszorg- en verantwoording);

•  Actualisatie programmabudgetten H - Expertisecentrum, I - Toewijzing extra on-
dersteuning en J - Bestuur, organisatie en administratie op basis van ontwikkelingen 
personeelsbeleid. 

•  Uitwerken van projecten benoemd in het hoofdstuk financiën.
•  Volgen van en anticiperen op landelijke wetgeving LWOO en PrO ten aanzien van de 

financiële gevolgen voor SWV VO 30 06.
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Bijlage I – Overzicht risico-inventarisatie en analyse najaar 2017

Omschrijving risico Beheersmaatregelen (reeds ingezet of in de planning) Restrisico Toelichting restrisico

BATEN

Een nieuwe grondslag van de berekening van 
de baten lichte ondersteuning (LWOO, PrO) gaat 
leiden tot lagere baten (of andere aanpassingen in 
de bekostiging).

Opting-out LWOO, waardoor het SWV beter kan an-
ticiperen op beleidswijzigingen. Aandacht bij scholen 
voor efficiënte begeleiding in de trajectvoorziening. 
Verder volgen van de ontwikkelingen. Het is op dit 
moment slechts mogelijk een grove inschatting te 
maken van de omvang en richting.

0 Op basis van de najaar 2017 bekende berekening zou het 
risico € 4,8 miljoen bedragen. Dit ligt voor het grootste 
deel bij de scholen. Het risico is groot. Het speelt echter 
op langere termijn. Naar verwachting is er sprake van een 
overgangsperiode. Goed monitoren en tijdig maatregelen 
nemen is van belang.

EFFECTIVITEIT VAN DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

De doelstellingen van de nieuwe ondersteunings-
structuur worden niet gehaald. Dit leidt tot een 
hoger beroep op zwaardere voorzieningen of de 
kosten van voorzieningen zijn hoger dan begroot.

Monitoring van leerlingenstromen en kwaliteit van 
de ondersteuning. Projectbudget gericht op stimule-
ringsmaatregelen voor implementatie.

250.000 Hierdoor wordt het beroep op zwaardere voorzieningen 
groter. Het SWV is landelijk gezien een pionier ten aanzien 
van een dergelijke integrale wijziging van de ondersteu-
ningsstructuur. Aanname: stijging van het aantal TLV’s 
VSO cat. 1 met 25. 

Scholen kunnen onvoldoende de omslag maken 
naar preventief werken: leerlingen worden te lang 
begeleid in een te laag ondersteuningsniveau.

Binnen het SWV is veel aandacht voor de rationale 
achter de nieuwe ondersteuningsstructuur. Monito-
ring van opschaling naar hogere ondersteuningsni-
veaus binnen kwaliteitszorg.

50.000 Voor sommige leerlingen leidt dit tot een langer lopende 
TLV, later tijdens hun schoolloopbaan. Leerlingen maken 
hun schoolloopbaan niet af binnen de reguliere setting. 
Aanname: 5 TLV’s VSO cat. 1.

Leerlingen keren vanuit ondersteunings-voorzie-
ningen terug naar het reguliere vo. De scholen zijn 
niet in staat hen adequaat op te vangen. Hierdoor 
blijven leerlingen langer op het VSO, binnen Past of 
een koersklas.

Inzet van kennis en expertise vanuit de hogere on-
dersteuningsniveaus in de lagere ondersteuningsni-
veaus, bijv. van het VSO in het regulier VO.

200.000 Grotere druk op hogere ondersteuningsniveaus.  
Aanname: € 200.000.

Scholen anticiperen onvoldoende met het oog op 
de (sociale) veiligheid van de leerlingen in de tra-
jectvoorziening en koersklassen te borgen.

Kennisuitwisseling over ondersteunings-behoeften 
van leerlingen in trajectvoorziening en koersklassen. 
Speciale aandacht voor vrije situaties (leswisseling, 
pauze, schoolplein).

100.000 Leerlingen moeten naar een veiliger omgeving buiten de 
school. Aanname: toename van 10 TLV’s VSO cat. 1.
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Omschrijving risico Beheersmaatregelen (reeds ingezet of in de planning) Restrisico Toelichting restrisico

De nieuwe ondersteuningsstructuur wordt niet 
eenduidig geïnterpreteerd en uitgevoerd. ‘Inscha-
ling’ op ondersteuningsniveau is schoolafhankelijk.

Ontwikkeling van richtlijnen voor het bepalen van het 
best passende ondersteuningsniveau. Uitwisseling 
van kennis en ervaring tussen scholen en via het 
Expertisecentrum.

0 Niet gekwantificeerd.

SAMENWERKING MET EXTERNEN

Bij de overdracht PO-VO wordt de ondersteu-
ningsbehoefte onvoldoende beschreven.

VO-scholen hebben nauwe contacten met PO-scho-
len in het kader van aanlevering van informatie. Tus-
sen SWV’s vindt overleg plaats over het bevorderen 
van adequate informatieoverdracht.

50.000 Leerlingen op de verkeerde plek. Dit kan  twee kanten op 
werken: de ondersteuning wordt te zwaar of te licht inge-
zet. In beide gevallen kan dit uiteindelijk leiden tot hogere 
bekostiging. Aanname: 5 TLV’s VSO cat. 1.

De kwaliteit van onderwijs en jeugdhulp/zorg 
beïnvloeden elkaar wederzijds (bijv. bij wachtlijsten 
voor jeugdhulp). Het is bovendien niet altijd duide-
lijk waar de grens ligt van inhoudelijke en financiële 
verantwoordelijkheden. 

Nadrukkelijke samenwerking met gemeenten met 
het oog op integrale onderwijszorg-arrangementen. 
Signalering van belemmeringen over en weer tussen 
gemeenten en onderwijs.

50.000 Risico is dat jongeren op school meer ondersteuning nodig 
hebben ter compensatie. De kans is groot, de impact rela-
tief gering. Aanname: toename van 5 TLV’s VSO cat. 1.

GOVERNANCE

Bij de invoering van (elementen van) passend 
onderwijs wordt teveel gekeken naar structuren, 
terwijl het tevens een zaak van professionaliteit en 
cultuur is.

Kwaliteitszorgsysteem nodigt uit tot reflectie en 
draagt bij aan geïnformeerd vertrouwen. Aanspreken 
op professionaliteit.
Uitwisseling van kennis en expertise tussen scholen/
voorzieningen en via het Expertisecentrum.

0 Met name een inhoudelijk risico. Indien professionaliteit 
en cultuur onvoldoende volgen, dan ontstaat de neiging 
tot systeemdwang en bureaucratie.

Door de bestuurlijke inrichting kunnen individuele 
schoolbelangen boven het belang van het SWV 
worden gesteld.

Zelfreinigend vermogen door de inrichting van de go-
vernance: betrokkenen van verschillende geledingen 
spreken elkaar erop aan als dit het geval is. 

0 Niet gekwantificeerd.

BEDRIJFSVOERING

Het SWV begroot te ruim. In de praktijk worden 
veel middelen niet benut. Hierdoor resteren na 
afloop van het boekjaar onbestede middelen (meer 
dan begroot).

De begroting wordt gebaseerd op realistische uit-
gangspunten. Risicoanalyse geeft een betrouwbaar 
beeld van de benodigde reserves. Beleidsrijk inzetten 
van middelen voor passend onderwijs.

0 Met name inhoudelijk risico. Doelen kunnen wellicht snel-
ler worden gehaald als er geen geld achterblijft dat niet (of 
pas later) wordt geïnvesteerd in onderwijs. Imagoschade 
indien de vermogenspositie van het SWV te ruim wordt. 
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Omschrijving risico Beheersmaatregelen (reeds ingezet of in de planning) Restrisico Toelichting restrisico

De AO/IB en werkprocessen zijn onvoldoende 
actueel beschreven, waardoor de continuïteit van 
elementaire processen in de bedrijfsvoering in het 
geding is. 

Inventariseren welke processen wel/niet zijn be-
schreven. 
Aanvullen van de ontbrekende documenten.

0 Niet gekwantificeerd.

De werkwijzen van het SWV voldoen niet aan de 
nieuwe privacywetgeving. Daardoor verhoogde 
kans op datalekken.

Maatregelen nemen waardoor aan de wet- en regel-
geving wordt voldaan, o.a. het benoemen van een 
functionaris gegevensbescherming en systeem voor 
de verwerking van aanvragen dat voldoet aan wet- 
en regelgeving. Aandacht voor het thema privacy bij 
medewerkers SWV en zorgcoördinatoren.
Eventueel verzekering afsluiten (in overweging).

50.000 Risico op boetes en imagoschade. Aanname: € 50.000.

De beoogde vermindering van personele lasten 
van het SWV voor COT en Expertise-centrum 
wordt niet (volledig) gerealiseerd.

Kritische overweging voor herbezetting bij natuurlijk 
verloop. Gedeeltelijke automatisering van administra-
tieve taken COT. Personeelsbeleid SWV is in ontwik-
keling gericht op staf en Expertisecentrum.

25.000 Gebaseerd op jaarlijkse daling, afgerond.

TOTAAL 775.000  
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