
 
 
Plusvoorziening regio 36b – vo scholen 
 
Maatwerk via de Plusvoorziening is een combinatie van zorg en hulpverlening, onderwijs en 
(indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid met de 
jongere voorop staan. De Plusvoorziening is er voor ‘overbelaste’ jongeren. Dit zijn jongeren die in 
principe beschikken over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met minimaal een 
startkwalificatie af te sluiten. Zij lopen echter door een opeenstapeling van problemen 
(gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en criminaliteit in de 
directe omgeving) een groot risico op zowel school- als maatschappelijke uitval. De problematiek 
waar jongeren mee kampen is zodanig complex en omvangrijk dat een effectieve aanpak alleen 
gerealiseerd kan worden door het goed afstemmen van onderwijszorg en overige 
hulpverlening/jeugdzorg. De Plusvoorziening is er als ‘plus’ op de zorg en begeleiding die al 
regulier wordt ingevuld voor ‘overbelaste’ jongeren.  
 
De Plusvoorziening maakt gebruik van de bestaande zorgstructuur van de school. Inzet van 
plusmiddelen voor ‘overbelaste’ leerlingen is mogelijk vanuit het bottom-up principe:  

• Er is signalering van een bepaalde problematiek op school 
• Het signaal wordt doorgegeven aan en besproken binnen het zorgteam 
• Er wordt goed gekeken welke ‘zorg’ en ‘trajecten’ al ingezet zijn of kunnen worden ingezet.  
• Indien nodig kunnen extra faciliteiten aangevraagd worden bij de Plusvoorziening. Dit 

betreft geen standaard trajecten of vaste begeleidingsgroepen, maar iedere vorm van 
ondersteuning en begeleiding die binnen of buiten de school noodzakelijk is om per direct 
de leerling te helpen. Met als doel vermindering van de overbelasting en vervolg van de 
opleiding.  

 
Succesfactoren 
- Jongere en zijn/haar belang staat voorop 
- Maatwerk en snelle actie 
- Inzet expertise en kennis vanuit het netwerk 
- Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden 
- Flexibiliteit en denken in oplossingen 

 
  
Wel/geen inzet aanvraag bij de Plusvoorziening? 
 
De zorgcoördinator (ondersteuningcoördinator) van de school bekijkt (met input van het 
zorgteam) welke reguliere middelen al ingezet zijn en of er nog andere oplossingen mogelijk zijn. 
Hierdoor zullen niet alle situaties ook daadwerkelijk tot een aanvraag Plusvoorziening leiden, maar 
wordt er beter gebruik gemaakt van het reguliere aanbod vanuit het netwerk en de 
mogelijkheden van andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld: Stichting Leergeld, Bijzondere 
Bijstand, PGB, Zorgindicatie).  
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Onderstaande checkvragen helpen de vo-school (zorgcoördinator) om te bepalen of een aanvraag 
voor de Plusvoorziening passend is voor de (situatie van de) leerling: 
 
Huidige situatie 

• Heeft de school de al ingezette/aanwezige ondersteuning binnen school goed in beeld? 
(Bv. schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog) 

• Heeft de school de al ingezette/aanwezige ondersteuning buiten de school goed in beeld?   
(Via de aansluitfunctionaris van de gemeente/jeugdzorg).  

• Is de leerling voldoende op de hoogte van de huidige situatie? 
• Zijn de ouders op de hoogte van de huidige situatie van de leerling? 

 
Behoefte  

• Wat mist in de ondersteuning van de leerling, wat is de behoefte? 
• Is deze ondersteuning beschikbaar vanuit passend onderwijs via de school?  
• Zo ja, kan de ondersteuning tijdig ingericht worden? 

Is de ondersteuning die mist beschikbaar vanuit externe voorzieningen?  
(Via de aansluitfunctionaris van de gemeente/jeugdzorg).  

• Zo ja, kan de ondersteuning tijdig ingericht worden? 
 
Randvoorwaarden 

• Is de leerling ouder dan 11 jaar en jonger dan 23 jaar? 
• Is de leerling nog niet in het bezit van een startkwalificatie, maar is wel in staat om deze te 

behalen?  
• Is er sprake van dreigende schooluitval?  
• Is er sprake van een overbelaste situatie?  
• Is Schoolmaatschappelijk werk (SMW), een medewerker van het wijkteam of een 

medewerker van het CJG geconsulteerd?  
• Zijn reguliere middelen niet toereikend voor de oplossing van de problematiek?  
• Is de informatie voor een aanvraag compleet: welke voorziening/kosten van de 

voorziening/termijn van interventie?  
• Is een inhoudelijke motivatie van zorgcoördinator en degene die is ingezet om de 

overbelaste situatie in beeld te brengen beschikbaar?  
• Is de vo-school in staat de gehele voorfinanciering voor rekening te nemen (als de aanvraag 

akkoord is)? Uitbetaling vanuit plusgelden wordt gedaan op basis van realisatie, ontvangen 
facturen en evaluatie. 

 
Als uit bovenstaande vragen blijkt dat de huidige situatie goed in beeld is en er geen (tijdige) 
mogelijkheden zijn vanuit passend onderwijs of externe voorzieningen kan een aanvraag gedaan 
worden bij de Plusvoorziening. De vo-school kan bij de check altijd de pluscoördinator benaderen 
voor advies. 
 
Proces bij een aanvraag 
Wanneer de aanvraag komt van een vo-school zal de pluscoördinator de casus eerst controleren 
op volledigheid. Bij volledigheid wordt de aanvraag naar het Multi Disciplinair Team (MDT) 
gestuurd voor beoordeling/akkoord. Het MDT bestaat uit 3 personen. Een professional uit het vo 
onderwijs (zorgcoördinator), een professional vanuit hulpverlening (SMW) en een professional 
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met kennis van de arbeidsmarkt (arbeidsdeskundige). Samen met de pluscoördinator worden de 
aanvragen besproken, en beoordeeld. 
 
Aanvragen worden zo snel mogelijk afgehandeld door het MDT en de pluscoördinator. 
Bij akkoord worden afspraken gemaakt met de vo-school over proces, evaluatie en uitbetaling. 
Bij afwijzing ontvangt de vo-school een advies hoe te handelen in relatie tot beschikbare interne of 
externe voorzieningen 
 
Pluscoördinator:  

- Marloes van de Camp marloes.camp@leijgraaf.nl (tot 15 juli 2022) 
- Monique Smits monique.smits@leijgraaf.nl (vanaf 15 juli 2022) 

 
 
 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


