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Voorwoord  
 
“Een pad ontstaat door erop te lopen” is het motto van dit ondersteuningsplan. Dit pad is in onze regio 

begonnen in april 2011 met de beslissing van de schoolbestuurders VO in de provincie Friesland om te 

komen tot drie Samenwerkingsverbanden VO voor passend onderwijs.  In januari 2012 kregen drie pro-

jectleiders de opdracht de invoering van passend onderwijs in de regio Friesland Noord voor te bereiden 

en vorm te geven. Hiertoe hebben zij vanaf dat moment met veel personen en instanties overleg gevoerd 

en hebben ze voorstellen geformuleerd, die vervolgens werden voorgelegd aan het dagelijks bestuur en 

het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband in oprichting. Op 1 november 2013 is de stichting  

VO Samenwerkingsverband Passend onderwijs Fryslân-Noard officieel opgericht.  

 

In dit ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind 

wil realiseren. Dit ondersteuningsplan geldt in principe voor vier jaar, maar kan tussentijds worden gewij-

zigd. Volgens de richtlijnen die gegeven worden in het referentiekader passend onderwijs worden in dit 

ondersteuningsplan alle relevante aspecten beschreven. Per hoofdstuk worden, indien van toepassing, 

aandachtspunten genoemd, die op korte termijn nog verder uitgewerkt zullen worden.   

 

Echter, het pad is nog niet klaar. De lezer zal merken dat sommige onderdelen al verder zijn uitgewerkt 

dan andere. Daarom zal er nog veel meer (samen) gelopen moeten worden om alle aspecten (verder) uit 

te werken en uit te voeren. Dit dynamische proces zal er toe moeten leiden, dat alle leerlingen in Fries-

land Noord een passende onderwijsplek geboden kan worden. Wij wensen een ieder veel wijsheid en 

succes toe op deze tocht! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leeuwarden, december 2013 
 
 
 
De projectleiding: 
Anja Biemans 
Pyt Nauta 
Marinus Giesing 
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Resultaat OOGO 
Op 12 februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd over het ondersteu-
ningsplan 2014-2018 van het Samenwerkingsverband VO Fryslân-Noard.  
 
Bijeen in vergadering is afsluitend geconcludeerd, dat de gemeenten en het Samenwerkingsverband 
overeenstemming hebben bereikt over het Ondersteuningsplan. 
 
Een afschrijft van dit ondertekende document is toegevoegd als bijlage 14.  

 
Instemming OPR 
De Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard heeft, in haar vergadering van 
18 maart 2014, besloten in te stemmen met het Ondersteuningsplan.  
 
Een afschrijft van dit ondertekende document is toegevoegd als bijlage 15.  

 
 
 
Leeuwarden, maart 2014 
Anja Biemans
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1    Uitgangspunten en visie 
 
Uitgangspunten 
Het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:  

o Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. 

o Er valt geen leerling tussen wal en schip. 

o Aansluiten bij de bestaande situatie: behouden wat goed is, verbeteren waar het kan en moet. 

o Integrale samenwerking in het belang van de leerling.  

o Professioneel werkklimaat via korte lijnen en met zo weinig mogelijk bureaucratie. 

In dit visiedocument zullen deze uitgangspunten verder uitgewerkt worden.  
 
Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. 

 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In onze ogen betekent dit, dat de meeste kinderen 

thuishoren in het regulier onderwijs. Een kleine groep leerlingen is en zal gebaat blijven bij een 

speciale setting zoals die geleverd wordt door het voortgezet speciaal onderwijs. Binnen onze re-

gio zullen daarom scholen voor voortgezet speciaal onderwijs blijven bestaan (cluster 3 en 4).  

 Om alle leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden is het van belang dat het primaire proces op 

de scholen wordt versterkt. Van docenten wordt verwacht, dat zij hierin hun eigen professionele 

verantwoordelijkheid nemen. Van schoolbesturen en directies wordt verwacht dat ze hun docen-

ten enerzijds ondersteunen en anderzijds aanspreken op deze verantwoordelijkheid. Vanuit het 

samenwerkingsverband wordt ondersteuning geboden.  

 Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning, maar wil ook garanties hebben voor de kwaliteit 

van onderwijs en ondersteuning op de scholen. Hiervoor is een sterke zorgstructuur noodzakelijk. 

Schoolbesturen zullen hierop worden aangesproken door het samenwerkingsverband. Binnen het 

samenwerkingsverband zal iedere school moeten voldoen aan een basisniveau van zorg. De zorg 

die een school biedt staat beschreven in het  ondersteuningsprofiel van de school. 

 
Er valt geen leerling tussen wal en schip. 

 Door een dekkend onderwijs- & ondersteuningsaanbod binnen de regio van het samenwerkings-

verband te organiseren is er voor alle leerlingen een schoolopleiding beschikbaar, die zo optimaal 

mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en begeleidingsbehoefte van iedere jongere.  

 Sommige leerlingen zijn, voor kortere of langere tijd, gebaat bij (tijdelijke) extra ondersteuning die 

niet op de eigen school geboden kan worden. Daarom beschikt het samenwerkingsverband over 

een tussenvoorziening waar leerlingen tijdelijk extra ondersteuning kunnen krijgen. Het doel 

hierbij is om de leerlingen zoveel en zo snel mogelijk weer terug te laten keren naar de reguliere 

school.  

 Voor leerlingen bij wie het reguliere onderwijszorgaanbod structureel niet voldoende tegemoet 

kan komen aan hun ondersteuningsvraag worden andere routes gecreëerd in de vorm van indivi-

duele onderwijszorgarrangementen.  

 Door flexibel, creatief en oplossings-/handelingsgericht te denken wordt een diploma of startkwa-

lificatie haalbaar voor zoveel mogelijk leerlingen. Voor de leerlingen bij wie dit niet haalbaar is 

wordt een passende route richting arbeid gezocht.  

 
Aansluiten bij de bestaande situatie: behouden wat goed is, verbeteren waar het kan en moet. 

 Het samenwerkingsverband richt een Expertisecentrum in, dat gerichte ondersteuning aan de 

scholen kan bieden op het gebied van leren, motivatie en/of gedrag. De focus van de ondersteu-
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ning is vooral gericht op het versterken van het primaire proces en het vergroten van de expertise 

van de docenten en de zorgfunctionarissen. 

 Het samenwerkingsverband maakt afspraken met cluster 1 en 2 scholen om ambulante begelei-

ding vanuit deze speciale onderwijsvoorzieningen te waarborgen.   

 Er wordt gewerkt met een nieuwe indicatiesystematiek. Het samenwerkingsverband wordt ver-

antwoordelijk voor de verwijzing van leerlingen naar het VSO en naar de tussenvoorziening, en 

voor de verdeling van ondersteuningsmiddelen onder de scholen. Het besluitvormingsproces bij 

indicering en toewijzing is zorgvuldig, toetsbaar en transparant.  

 
Integrale samenwerking in het belang van de leerling.  

 De interne en de externe zorg binnen en rondom de scholen wordt efficiënt en integraal op elkaar 

afgestemd. De integrale aanpak krijgt gestalte vanuit het principe ‘1 kind/gezin, 1 plan, 1 regis-

seur’. Door snelle en korte lijnen tussen de diverse betrokken instanties en door de regievoering 

goed te organiseren kan de leerling/het gezin snel en goed ondersteund worden, zodat het afslui-

ten van de schoolloopbaan met een diploma of startkwalificatie voor zoveel mogelijk leerlingen 

een realistisch perspectief is. De focus verschuift hierbij van curatief naar preventief handelen.  

 Naast passend onderwijs spelen er tegelijkertijd nog enkele stelselwijzigingen die raken aan pas-

send onderwijs: de Transitie van de Jeugdzorg, de wet Werken naar vermogen, het VSV beleid, de 

overgang van functies vanuit AWBZ naar WMO. Het is van belang om deze ontwikkelingen zo 

goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  

 De medewerking van ouders is van essentieel belang. School en ouders vullen elkaar aan vanuit 

het idee van ‘partnerschap’. Ouders zijn vanaf het eerste moment betrokken bij interventies 

rondom hun kind en er wordt in gezamenlijkheid naar passende oplossingen gezocht.  

 
Professioneel werkklimaat via korte lijnen en met zo weinig mogelijk bureaucratie. 

 Snel, zorgvuldig en doortastend handelen kenmerkt de aanpak binnen het samenwerkingsver-

band. Dat betekent dat wordt gewerkt met procedures die transparant en efficiënt zijn en met 

korte lijnen.  

 Het samenwerkingsverband maakt bij het in kaart brengen van de kwaliteit van onderwijs en on-

dersteuning op de scholen gebruik van de inspectierapporten. Het samenwerkingsverband zal zelf 

ook gecontroleerd worden door de Inspectie van het onderwijs.  

 Het samenwerkingsverband zal een eigen systeem van kwaliteitszorg ontwikkelen. Dit systeem zal 

gericht zijn op het borgen van het cyclische proces, zowel binnen de scholen als binnen het sa-

menwerkingsverband, teneinde de kwaliteit van onderwijs en ondersteuning op zowel het niveau 

van de scholen als van het samenwerkingsverband steeds verder te verhogen.  
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Visie in één oogopslag 
 

 Waarvoor staat het samenwerkingsverband?  

 Kernwaarden 

o Regulier onderwijs waar het kan, speciaal onderwijs waar het moet 

o Versterken van het primaire proces  

o Dekkend onderwijs- en zorgaanbod in de regio 

 
 Waarom bestaat het samenwerkingsverband? 

 Hoger doel 

o Zoveel mogelijk leerlingen verlaten het onderwijs met een diploma of startkwali-

ficatie.  

o Het samenwerkingsverband  stimuleert, faciliteert, ondersteunt en controleert de 

onderwijsondersteuning van leerlingen en docenten. 

 
 Waar gaat het samenwerkingsverband naar toe? 

 Gewaagd doel 

o Alle leerlingen hebben een passende plek en halen een diploma of worden toege-

leid naar arbeid.  

o Door het versterken van het primaire proces kunnen steeds meer leerlingen on-

derwijs volgen in reguliere scholen. 

o De integrale aanpak met ketenpartners komt daadwerkelijk tot stand en richt zich 

meer en meer op preventief handelen i.p.v. curatief handelen. 

 
 Waar blinkt het samenwerkingsverband in uit? 

 Kernkwaliteiten 

o Efficiënte, kwalitatief goede, creatieve en duurzame procedures en trajecten om 

ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past   

o Een kwalitatief sterke expertisefunctie  ter ondersteuning van de scholen  

o De relatie tussen ouders en school wordt gekenmerkt door het concept van 

‘partnerschap’. 
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 2    Organisatie van het samenwerkingsverband 

Inleiding 

De visie van het samenwerkingsverband is vastgesteld in oktober 2012. De daarin opgenomen inhoudelij-

ke uitgangspunten zijn richtinggevend voor de wijze waarop we ons Samenwerkingsverband bestuurlijk-

juridisch willen inrichten (‘vorm volgt inhoud’). 

 

Huidige situatie 

Op dit moment werken de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs (VO) samen in verschillende sa-

menwerkingsverbanden. In de provincie Friesland hebben alle schoolbesturen voor VO de keuze gemaakt 

om de samenwerking opnieuw in te richten langs de RMC-grenzen. De regio-indeling van OCW is vervol-

gens daarop gebaseerd. Er ontstaat dus een nieuw interzuilair samenwerkingsverband van de VO-

besturen en de VSO-besturen, die vestigingen in de regio bezitten. De besturen hebben uitgesproken te 

willen samenwerken op het terrein van de leerlingenzorg. Uitgangspunt daarbij is: regulier onderwijs waar 

het kan, speciaal onderwijs waar het moet. Het bestuur van het samenwerkingsverband zet ook in op 

bovenschoolse expertise en het inrichten van een bovenschoolse tussenvoorziening. 

Het nieuwe samenwerkingsverband telt 22 scholen (zie intentieverklaring), ca 15.000 VO-leerlingen en 

440 in de regio woonachtige leerlingen die VSO (cluster 3 en 4) volgen. 

 

Organogram 

Op basis van de eerder genoemde inzichten en uitgangspunten komen we tot het volgende organogram.  

Dit model vormt vervolgens, samen met de gekozen uitgangspunten, het kader voor de bestuurlijk-

juridische inrichting. 

 

 
 

  

Algemeen Bestuur   

Dagelijks Bestuur   

Directie     
samenwerkings    

verband   

Expertisecentrum   
(Gedragswetenschappers   

Ambulant   begeleiders)   

Zorgtoewijzing   
(Indicatie orgaan   

speciale zorg,PCL/ZAT)   
          OPDC   
(Reboud, Herstart, Op   de    

Rails, Sluisgroep   .)   

Ondersteuningsplanraad   

Scholen SWV Fryslân - No a rd   
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Wettelijke uitgangspunten voor de inrichting van het samenwerkingsverband 

 Het samenwerkingsverband wordt vormgegeven door het oprichten van een rechtspersoon waarbij 

alle schoolbesturen voor VO en VSO zijn aangesloten 

 De scheiding tussen bestuur en intern toezicht moet worden vormgegeven door het samenwerkings-

verband (deze eis geldt nu al voor schoolbesturen, en straks ook voor samenwerkingsverbanden) 

 De centrale dienst wordt afgeschaft als verplichting voor samenwerkingsverbanden. Het samenwer-

kingsverband kan zelf als werkgever fungeren voor personeel. Personeelsleden die in dienst zijn van 

het samenwerkingsverband genieten de onderwijsrechtspositie.  

  

Keuze bestuursmodel 

De schoolbesturen van Fryslân-Noard kiezen nadrukkelijk voor de rol van toezichthouder. Deze focus be-

tekent dat het belangrijk is om de bevoegdheden nader te omschrijven. Dit zal gerealiseerd worden in de 

vorm van een toezichtskader. 

Het toezichtskader gaat over het toezicht op de wettelijke taken van het samenwerkingsverband (het 

‘wat’) en de wijze waarop het wordt uitgevoerd (het ‘hoe’): wie houdt toezicht waarop, en wanneer vin-

den we het gevoerde beleid van goede kwaliteit. 

Bevoegdheden toezichthouder:  

 Toezichthouden op  

- Doelen / Monitoren  

- Verdeling middelen 

- Verlenen mandaten 

- Begroting 

- Ondersteuningsplan 

- Jaarverslag / tussenrapportages 

- Benoemen accountant  

- Goedkeuren strategische besluiten (fusie, uitbreiding, huisvesting, statutenwijziging)  

 Adviseren/sparringpartner van bestuurder 

 Werkgever van de bestuurder 

In een volgende fase zullen deze aspecten nader worden uitgewerkt. 

 

Het bestuur kiest ervoor om  een bestuurs/directie-model in te richten waarbij de besturen van de 22 

scholen gezamenlijk het bestuur vormen van het samenwerkingsverband.  Dit zorgt er voor dat alle bestu-

ren zich betrokken en verantwoordelijk voelen bij het samenwerkingsverband. 

De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid blijft op deze manier in handen van de gezamenlijke schoolbe-

sturen. Door te kiezen voor een toezichthoudende rol en vooral kaderstellend bezig te zijn kan slagvaardig 

worden gewerkt. De uitvoerende bestuurlijke bevoegdheden worden gemandateerd aan een nog te be-

noemen directie. Het samenwerkingsverband wordt op deze wijze professioneel geleid en de schoolbe-

sturen hebben een monitorende rol en zijn zelf niet belast met de voorbereiding en uitvoering van het 

beleid. 

Gegeven het feit dat het gaat om een nieuwe samenwerking, met nieuwe taken en nieuwe partners, kiest 

het bestuur voor dit model.  
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Inrichting / rechtspersoon 

Het bestuur kiest voor de stichting als rechtspersoon. Bij de stichting kan volstaan worden met één be-

stuurslaag. In de huidige projectstructuur wordt gewerkt met een algemeen bestuur en een dagelijks be-

stuur. Deze werkwijze bevalt goed en de wens van de besturen is om dit te behouden. 

Binnen de stichting zal worden gewerkt met één bestuurslaag: het algemeen bestuur. Uit het midden van 

dit bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat namens het algemeen bestuur toezicht houdt op de 

gang van zaken binnen het samenwerkingsverband.  

Het algemeen bestuur (AB) keurt de belangrijkste besluiten goed (begroting, ondersteuningsplan, jaarre-

kening) en draagt aan het dagelijks bestuur (DB) de overige toezichthoudende taken op. Het DB treedt 

voor de directie op als sparringpartner en monitort de uitvoering van het beleid door o.a. de verantwoor-

dingsrapportages en de voortgangsrapportages van de directie. Het DB bestaat uit 3-5 personen. 

 

Uitwerking bestuurs/directie-model 

Het algemeen bestuur heeft de volgende taken: 

- Goedkeuren missie/visie en toezichtskader 

- Benoemen van de leden van het DB 

- Goedkeuren van ondersteuningsplan 

- Goedkeuren van (meerjaren)begroting 

- Goedkeuren jaarrekening/jaarverslag 

- Benoemen accountant 

 

Het dagelijks bestuur heeft de volgende taken: 

- Instemming op onderwerpen die aan het AB worden voorgelegd 

- Toezien op uitvoering ondersteuningsplan (monitoring) 

- Goedkeuren verantwoordingsrapportages van de directie 

- Adviseren aan de directie (sparringpartner) 

- Benoemen, schorsen en ontslaan van de directie (werkgeversrol) 

 

De directie heeft als taak: 

- Voorbereiden en uitvoeren ondersteuningsplan 

- Dagelijkse leiding aan het samenwerkingsverband, inclusief personeel 

- Financieel beheer middelen samenwerkingsverband, conform goedgekeurde begroting 

- Verantwoorden resultaten en inzet middelen aan DB/AB 

- (Invullen werkgeverschap personeel SWV) 

 

Belangrijke notie is dat het DB als taak heeft om uit naam van het AB het toezicht uit te oefenen. Het DB 

voert geen eigen beleid, maar ziet toe op de uitvoering van het beleid dat het AB heeft goedgekeurd.  
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In schema kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

Functie 

Toezicht     

   

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Functie 

Bestuur 

(mandaat) 

 

 

 

 

 

Benoeming directie 

Het management van het samenwerkingsverband wordt gevormd door een directie. Ook het financieel 

beheer van de middelen ligt bij de directie. De mandaatconstructie betreft niet alleen het toekennen van 

gemandateerde bevoegdheden, maar ook het afleggen van verantwoording door de directie aan het be-

stuur van het samenwerkingsverband, middels verantwoordingsrapportages en voortgangsrapportages. 

Er wordt door het bestuur een managementstatuut vastgesteld waarin de gemandateerde bevoegdheden 

zijn bepaald. 

 

Het nieuwe samenwerkingsverband zal een profielschets met functiebeschrijving en functiewaardering 

opstellen voor de functie van directie, waarbij de omvang van de benodigde directie moet worden be-

paald en de wijze van benoeming. 

 

Stemverhouding 

In het samenwerkingsverband zal de consensusbenadering voorop staan en mag van alle schoolbesturen 

in het AB worden gevraagd om zich hiervoor in te spannen. 

Onderstaand beslismodel treedt in werking als het in het algemeen bestuur, ondanks gerichte inspanning, 

niet lukt om tot overeenstemming te komen. Op deze wijze kan dan toch een meerderheidsbesluit wor-

den genomen.  

- 1 stem per bestuurslid + 1 stem voor elke 200 tot 1000 leerlingen en daarboven 1 stem voor elke 400 

leerlingen 

- voor een meerderheidsbesluit is niet alleen een meerderheid van stemmen nodig maar ook een 

meerderheid van het aantal schoolbesturen (dus minimaal 11 schoolbesturen). 

 

Rol voorzitter  

De rol van voorzitter van het bestuur is belangrijk voor het samenwerkingsverband. De voorzitter dient 

zich te kunnen concentreren op die rol zonder tevens andere (schoolbestuurlijke) belangen te moeten 

dienen. Er wordt gekozen voor een onafhankelijk voorzitter uit ‘eigen’ kring zonder stemrecht, waarbij het 

betreffende schoolbestuur een andere vertegenwoordiger zal afvaardigen naar het bestuur.  

Alge-
meen 
bestuur 

Dagelijks 
bestuur 

Directie 
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Medezeggenschap (Ondersteuningsplanraad) 

Het wetsvoorstel passend onderwijs stelt verplicht dat er een Ondersteuningsplanraad wordt geïnstal-

leerd. De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot het ondersteuningsplan. Dit plan moet tenmin-

ste eenmaal in de vier jaar worden opgesteld.  

De OPR moet voor de helft bestaan uit personeelsleden van de aangesloten scholen en voor de helft uit 

ouders (eventueel leerlingen). Niet alleen MR-leden uit de aangesloten scholen kunnen zitting nemen in 

de Ondersteuningsplanraad. Leden kunnen ook van buiten deze raden komen, maar moeten wel ouder, 

leerling of leraar zijn op een van de scholen van het samenwerkingsverband en door hun MR worden af-

gevaardigd. 

 

Gegeven het grote aantal besturen ligt het voor de hand dat de helft van de schoolbesturen een ouder 

voordraagt en de andere helft een personeelslid. Na 4 jaar zou er dan een wisseling kunnen plaatsvinden. 

Er wordt een lijst opgesteld, waarbij wordt aangegeven welk bestuur uit welke categorie een voordracht 

kan doen. Elk schoolbestuur gaat in overleg met de eigen (G)MR na welke vertegenwoordiger kan worden 

afgevaardigd. De OPR bestaat daarmee uit 21 personen. 

Ten aanzien van de besluitvorming in de OPR wordt ervan uitgegaan dat de stemverhouding zoals die gaat 

gelden in het AB ook uitgangspunt is voor de besluitvorming in de OPR. Het bestuur  van het samenwer-

kingsverband komt met de OPR  een medezeggenschapsreglement overeen. Hierbij dient ook de facilite-

ring van de OPR geregeld te worden. 

De OPR stemt vóór 1 mei 2014 in met het ondersteuningsplan. 

 

Mediation/Geschillenregeling 

Het opnemen van een geschillenregeling is door het wetsvoorstel passend onderwijs verplicht verklaard, 

omdat een meerderheidsbesluit nog geen garantie is voor de kwaliteit er van. 

In de statuten wordt daarom bepaald dat als een schoolbestuur zich ernstig aangetast voelt in zijn belang 

(omdat door het besluit bijvoorbeeld het voortbestaan van een VSO-school op het spel komt te staan) 

men zich kan wenden tot de landelijke arbitragecommissie waarbij het samenwerkingsverband is aange-

sloten. Deze commissie oordeelt of het samenwerkingsverband in redelijkheid het besluit kon nemen. De 

uitspraak van de arbitragecommissie is bindend voor alle partijen. Als voorportaal van een geschillenrege-

ling kan worden gekozen voor mediation. Met name als sprake is van een dreigende (blijvende) verstoring 

van de samenwerkingsrelatie kan mediation een oplossing zijn en blijven partijen zelf aan zet zonder dat 

het geschil uit handen wordt gegeven. In de statuten wordt opgenomen dat de schoolbesturen in het 

samenwerkingsverband eerst via mediation proberen een geschil op te lossen voordat de gang naar de 

geschillencommissie wordt gemaakt.  

 

De overlegstructuur van het samenwerkingsverband 

Binnen het samenwerkingsverband bestaat een heldere overlegstructuur, die zorgt voor een efficiënte 

manier van werken en optimale afstemming tussen de diverse actoren.  

De PCL1 speelt een zeer belangrijke rol binnen het Samenwerkingsverband. De PCL wordt opgedeeld in 

drie regionale PCL’s (RPCL) om de relatie met de scholen op basis van korte, vertrouwde lijnen te laten 

verlopen. In de RPCL wordt elke school vertegenwoordigd door de zorgcoördinator. De voorzitter van elke 

RPCL vormt de verbinding met de PCL-Pao.  

a. De Regionale Permanente Commissie Leerlingenzorg (RPCL) 

                                                           
1
 Permanente Commissie Leerlingenzorg 
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RPCC 1: Leeuwarden 

CSG Comenius 

OSG Piter Jelles 

Nordwin College 

VSO Leeuwarden 

It Twalûk 

Gomarus College 

Chr. Gymnasium Beyers Naudé 

 

RPC 2: Noordwest 

Rsg Simon Vestdijk 

Maritieme Academie Harlingen 

Csg Anna Maria van Schurman 

Csg Ulbe van Houten 

Osg Piter Jelles De Foorakker 

Opb Vmbo De Krijtenburg 

Gsg’t Schylger Jouw 

 

RPC 3: Noordoost: 

Dockinga College 

Chr. Mavo De Saad 

Osg Piter Jelles Dalton Dokkum 

Osg Piter Jelles Impulse Kollum 

J.J.Boumanschool 

De Wingerd 

Inspecteur Boelensschool 

Burgemeester Waldaschool 

 

De RPCL bestaat uit: 

. de zorgcoördinator van elke V(S)O-school in de regio 

. een orthopedagoog van het samenwerkingsverband, die is gekoppeld aan deze regio 

. (zo mogelijk) een vertegenwoordiger Zorg voor Jeugd uit de regio 

. een administratief ondersteuner 

 

De RPCL heeft de volgende taakstelling: 

. de advisering bij begeleidingsvragen van de scholen 

. de advisering bij leerlingen voor wie het onduidelijk is of zij in aanmerking komen voor  

  leerwegondersteuning of praktijkonderwijs 

. de advisering bij gesignaleerde sociaal-emotionele problematiek  

. de beoordeling van aangeleverde leerlingdossiers op volledigheid en de besluitvorming over een  

  eventueel vervolg bij de PCL-Pao 

. de bevordering van de kwaliteit van de ondersteuning binnen de scholen in de regio 

. de ondersteuning van de uitvoering van het beleid van het samenwerkingsverband in de regio 

 

b. De Permanente Commissie Leerlingenzorg – Passend onderwijs (PCL-Pao) 
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De PCL-Pao besluit over de afgifte van Toelaatbaarheidsverklaringen tot het VSO (cluster 3 en 4) en de 

toewijzing van de arrangementen (zie: hoofdstuk 5). 

 

De PCL-Pao bestaat uit: 

. de directie van het samenwerkingsverband  

. een orthopedagoog van cluster 3 of 4 

. een onderwijs-begeleidingsdeskundige uit het VO 

. een administratief ondersteuner 

De voorzitter van elke RPCL kan aansluiten bij de bespreking van de PCL-Pao om casussen in te brengen 

vanuit de eigen regio.  

 

De PCL-Pao heeft de volgende taakstelling: 

. de afgifte van Toelaatbaarheidsverklaringen VSO cluster 3 en 4; hierbij zijn de leerlingkenmerken en  

  het ontwikkelingsperspectief op cognitief en gedragsmatig gebied bepalend 

. de beoordeling of het verblijf van een leerling in het VSO wordt verlengd, dan wel dat er een gehele  

  of gedeeltelijke terugplaatsing in gang wordt gezet naar een reguliere school. 

. terugplaatsing kan plaats vinden via een arrangement. 

. de toewijzing van de arrangementen aan individuele leerlingen 

. het nemen van besluiten over het vervolgtraject van leerlingen uit het OPDC bij een verwacht vervolg in  

  het VSO 

. het op verzoek adviseren van de directie van het samenwerkingsverband over de toekenning van midde- 

  len voor begeleidingsgerelateerde pilots binnen het samenwerkingsverband 

 

Een instrument voor zorgtoewijzing maakt deel uit van het aangeleverde leerlingdossier. Het dossier is 

door de RPCL beoordeeld op volledigheid en van een positief advies voorzien m.b.t. een vervolg bij de 

PCL-Pao.  

 

c. De Begeleidingscommissie OPDC 

De Begeleidingscommissie (BC) is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van de trajecten in 

het OPDC. Ook neemt deze commissie besluiten over de lengte van een traject en het vervolg op een tra-

ject in het OPDC.  

 

De Begeleidingscommissie bestaat uit: 

- de directie van het samenwerkingsverband 

- een orthopedagoog 

- trajectbegeleider(s) OPDC 

- vertegenwoordigers van relevante ketenpartners 

- een vertegenwoordiger van het RMC 

- een administratief ondersteuner 

 

De Begeleidingscommissie heeft de volgende taakstelling: 

. het monitoren en aansturen van het traject van de leerlingen 

. het nemen van besluiten over passende interventies bij leerlingen 

. het geven van advies aan de trajectbegeleiders 

. het nemen van besluiten over het wisselen van traject van leerlingen 
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. het geven van advies aan de PCL-Pao over het vervolgtraject van leerlingen bij een verwacht vervolg in  

  het VSO 

 

d. Het Kennisplatform 

Het Kennisplatform van het samenwerkingsverband komt twee maal per jaar bijeen. Het wordt gevormd 

door de zorgcoördinatoren/zorgfunctionarissen van de scholen van het samenwerkingsverband. Per 

school/locatie wordt één vertegenwoordiger afgevaardigd. Op de bijeenkomsten van het platform wor-

den inhoudelijke ontwikkelingen binnen onderwijs en begeleiding besproken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
Bijlage A:  Overlegstructuur 
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3    Het samenwerkingsverband in de regio 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de specifieke onderwijssituatie en andere relevante 

kenmerken van de  regio.  Voor een deel zijn deze gegevens al bekend. In het kader van o.a. het kwali-

teitszorgsysteem zal hier in de komende jaren steeds meer informatie voor en vanuit het samenwerkings-

verband en de regio bekend en vermeld worden.  

 
Kengetallen  
Om een beeld te krijgen van de aantallen leerlingen in het samenwerkingsverband is gekeken naar de 

kengetallen zoals die door het Ministerie van onderwijs worden geleverd.2 

 

 
 
Een eerste vergelijking  van deze cijfers met die van een jaar eerder (zie tabel hieronder) laat zien dat er 

tussen 1 oktober 2011 en 1 oktober 2012 sprake is van een  procentuele toename van het aantal leer-

lingen met een indicatie lwoo en praktijkonderwijs, en van het aantal het aantal lgf-leerlingen. Het aantal 

leerlingen in het vso is gelijk gebleven. De onderliggende cijfers geven echter aan, dat ook hier sprake is 

van een procentuele toename van het aantal leerlingen in de cluster 4 scholen. Het aantal leerlingen 

vmbo  3 en 4 neemt af terwijl er sprake is van een lichte stijging van het totaal aantal leerlingen. Dit soort 

                                                           
2
 Voor meer onderliggende cijfers en gegevens zie:  www.passendonderwijs.nl 



 
 

                                         Ondersteuningsplan SWV Fryslân-Noard /  maart  2014                                                        18 
 

verschuivingen kan gevolgen hebben voor de financiële  situatie van het samenwerkingsverband. Het is 

daarom van belang om dit soort analyses jaarlijks uit te voeren, zodat er, waar mogelijk, gestuurd kan 

worden op beleidsmatig en financieel gebied. 

 

Vergelijking Kengetallen 2011 en 2012 

 Kengetallen 1-10-2012  
peilmoment juli 2013 (definitief) 

Kengetallen 1-10-2011  
peilmoment juli 2012 (definitief) 

  regio landelijk  regio landelijk 

Totaal aantal 
leerlingen 

14.947   14.857   

lwoo leerlingen 1.723 11,84 % 10,69 % 1.687 11,58% 10,55% 

pro 515 3,54 % 2,85% 493 3,38 % 2,79% 

vso ll* 465 3,19% 3,50% 465 3,19% 3,44% 

lgf ll* 270 1,86% 1,92% 238 1,63% 1,84% 

       

Totaal vo 14.554   14.574   

Waarvan 
vmbo3/4 (incl 
lwoo) 

3.680   3.723   

 
Thuiszitters 

Een ander belangrijke sturingscijfer is het aantal thuiszitters. In opdracht van de stuurgroep Zorg voor 

Jeugd en de provinciale werkgroep Transitie heeft er een inventariserend onderzoek plaatsgevonden naar 

de thuiszittersproblematiek binnen de provincie. Hieruit is onderstaand overzicht naar voren gekomen. 

Vanuit een eigen inventarisatie binnen de scholen van het samenwerkingsverband weten we, dat de cij-

fers t.a.v. thuiszitters erg dynamisch zijn. Samen met het RMC hebben we als samenwerkingsverband 

Fryslân-Noard een nieuw registratie- en monitoringsmodel ontwikkeld om de komende jaren het aantal 

thuiszitters en de onderliggende problematiek  beter in beeld te krijgen. 

 
Aantal thuiszitters in het voortgezet onderwijs, schooljaar 2012/2013 

Gemeenten/regio’s Regulier Speciaal 

 
Relatief  
verzuim 

Absoluut  
verzuim 

Relatief  
verzuim 
 

Absoluut  
verzuim 
 

Dantumadeel 2 0 0 0 

Dongeradeel 1 1 1 3 

Ferwerderadiel 2 0 0 0 

Franekeradeel 1 0 1 0 

Harlingen 0 0 1 0 

het Bildt 1 0 0 0 

Kollumerland c.a. 0 0 0 0 

Leeuwarden 8 5 0 0 

Leeuwarderadeel 0 0 0 0 

Menameradiel 0 0 0 0 

Friese Waddeneilanden 0 0 0 0 

Friesland Noord 15 6 3 3 

Door- en uitstroomcijfers 
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Andere belangrijke gegevens zijn de door- en uitstroomgegevens van scholen. Hieronder een overzicht 

van de uitstroom van het VSO Leeuwarden. 

 

  Uitstroomgegevens VSO Leeuwarden 
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4    Schoolondersteuningsprofielen  

Zorgplicht en een dekkend ondersteuningsaanbod 

De zorgplicht verplicht schoolbesturen tot het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften die op school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Passend onderwijs is on-

derwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van het personeel en de wen-

sen van de ouders. De samenwerkende besturen richten een dekkend begeleidingsssysteem in. Als een 

school de gevraagde begeleiding niet kan bieden, wordt uitgezocht welke school binnen het samenwer-

kingsverband dat wel kan. Een dekkend systeem wordt mogelijk gemaakt aan de hand van op elkaar afge-

stemde ondersteuningsprofielen. Daarbij zijn binnen het SWV Fryslân-Noard de basis, -breedte- en diep-

tezorg /ondersteuning al in (2011) als volgt gedefinieerd:  

Basiszorg /basisondersteuning: 

De ondersteuning die de  school  zelf in en om de groepen en binnen de eigen organisatie biedt aan alle 

(zorg)leerlingen. 

Breedtezorg /breedteondersteuning:  

De ondersteuning om de school heen. De school draagt  zelf de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, 

de ondersteuning en de ontwikkeling van de leerlingen, maar met hulp van het samenwerkingsverband 

en/of de ketenpartners. 

Dieptezorg / diepteondersteuning 

De ondersteuning door een gespecialiseerde voorziening, school, setting of groep. In het geval het een 

eigenstandige voorziening betreft, wordt de verantwoordelijkheid voor de leerling overgedragen aan deze 

voorziening.  

 

In het landelijk Referentiekader Passend onderwijs van januari 2013 wordt gesteld dat een hoog niveau 

van basisondersteuning onverlet laat dat een deel van de kinderen en jongeren extra ondersteuning en/of 

jeugdzorg nodig heeft. Zij kunnen gebruik maken van onderwijs- en zorgarrangementen. Voor alle vormen 

van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen wordt het begrip ‘extra onderwijson-

dersteuning’ gehanteerd. Binnen de ‘extra’ ondersteuning kunnen verschillende typeringen voor het aan-

bod worden gebruikt, zoals breedte- en diepte ondersteuning of een indeling in zwaartes.  

Binnen Fryslân-Noard  is bij het samenstellen van de  ondersteuningsprofielen van de scholen gebruik 

gemaakt van de typologie basis-, breedte- en dieptezorg.  Onder de nieuwe  definitie van ‘basisonder-

steuning’ vallen elementen uit de voormalige ‘basiszorg’, en elementen zoals die benoemd werden in de 

breedtezorg.  De  ‘extra ondersteuning’ omvat zowel een aantal elementen uit de ‘breedtezorg’  als de 

totale ‘dieptezorg’.  In de bijlage  is in schema weergegeven wat de inhoud is van de diverse ondersteu-

ningsniveaus binnen Fryslân-Noard. 

 

Landelijke kaders Basisondersteuning 

Wettelijk is vastgelegd dat het samenwerkingsverband een niveau van basisondersteuning vaststelt in het 

ondersteuningsplan. De wet biedt ruimte om een eigen invulling te geven aan de afspraken over het ni-

veau van basisondersteuning. Het is aan de schoolbesturen en het samenwerkingsverband om het ambi-

tieniveau gezamenlijk te bepalen en in beleid te operationaliseren. 

 

Doel basisondersteuning 

Het formuleren en vaststellen van de basisondersteuning binnen het samenwerkingsverband heeft meer-

dere doelen.  
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- Door binnen het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast te stellen is het voor ouders 

duidelijk wat zij van elke school mogen verwachten op het gebied van onderwijsondersteuning.  

- Tevens wordt duidelijk welke bekwaamheidseisen aan het personeel kunnen worden gesteld. 

Immers een verbreding van interventies in de onderwijsondersteuningsstructuur binnen een 

school heeft consequenties voor het handelen van de professionals. De competenties en be-

voegdheden die nodig zijn om meer onderwijsondersteuning binnen de school te organiseren 

moeten binnen de school (al dan niet met inzet van anderen) beschikbaar zijn. 

- Binnen het kader van passend onderwijs wordt van scholen en schoolbesturen verwacht dat er 

sprake zal zijn van een continuüm van onderwijsondersteuning. De vastgestelde basisondersteu-

ning binnen een samenwerkingsverband vormt hiervoor het fundament omdat op basis daarvan 

een efficiënte en transparante verdeling van onderwijsondersteuningsmiddelen  mogelijk is.   

 

Definitie basisondersteuning 

Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies 

die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen 

kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd. 

 

De vier  aspecten van basisondersteuning 

In het landelijk referentiekader passend onderwijs wordt gesproken over vier aspecten van basisonder-

steuning en worden tevens minimum eisen genoemd waaraan de basisondersteuning, geformuleerd door 

het samenwerkingsverband, moet voldoen. De vier  aspecten van basisondersteuning zijn: 

1. Preventieve en licht curatieve interventies 

2. De inrichting van de onderwijsondersteuningsstructuur 

3. Planmatig werken 

4. Kwaliteit 

 

1. Preventieve  en licht curatieve interventies 

Onder preventieve interventies wordt de basisondersteuning voor alle leerlingen verstaan, 

o gericht op vroegtijdige signalering van leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen  

o door (de vereiste) aanwezigheid van diagnostische expertise (al dan niet in samenwerking met ke-

tenpartners) 

o die er tevens voor zorgt dat er een  veilig schoolklimaat (zowel voor leerlingen als medewerkers) 

binnen de school aanwezig is.   

De licht curatieve interventies die onder de basisondersteuning vallen:   

o een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen) 

o onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan 

gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis van IQ alleen 

wordt vermeden 

o fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de be-

schikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben 

o (ortho)pedagogische en/of (ortho)didactische programma’s en methodieken die gericht zijn op 

sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen 

o een protocol voor medische handelingen  

o de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden.  
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Bovengenoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de con-

tinuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. Voor alle genoemde interventies geldt dat 

een diagnose behulpzaam is voor het inzetten van handelingsgerichte aanpak. Er wordt geen indicatie 

afgegeven die recht geeft op extra (leerlinggebonden) financiering. 

2. De Inrichting van de ondersteuningsstructuur.  

In het ondersteuningsprofiel van de school is aangegeven wat de expertise is van het (ondersteu-

nings)team voor wat betreft preventieve en (licht) curatieve interventies en hoe die zichtbaar wordt in de 

onderwijsorganisatie van de school. Ook is aangegeven hoe de specifieke expertise van samenwerkende 

scholen wordt benut, met welke ketenpartners wordt samengewerkt en welke afspraken zijn gemaakt 

met de gemeente(n) over de uitvoering van jeugdgerelateerde zorgtaken.   

3. Planmatig werken.  

De indicatoren zorg en begeleiding, zoals door de onderwijsinspectie in het toezichtkader voor VO scholen  

vastgelegd, vormen hiervoor het uitgangspunt:  

o De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures 

voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 

o Leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen 

o Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de onder-

steuning; de school  voert deze planmatig uit 

o De school evalueert de effecten van de ondersteuning. De school zoekt de structurele samenwer-

king met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen mogelijkhe-

den overstijgen. 

 

4. Kwaliteit  

Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin een mini-

mumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de opbrengsten van de (VO) school zijn tenminste vol-

doende en daarnaast voldoen het onderwijsleerproces of de zorg en begeleiding aan de gestelde norm.   

Ambitieniveau 

Het niveau van basisondersteuning wordt door het bestuur van het samenwerkingsverband vastgesteld. 

Het niveau van basisondersteuning heeft betrekking op de hiervoor beschreven vier aspecten van basis-

ondersteuning.  Bij de bepaling van het ambitieniveau wordt de combinatie van het ondersteuningsaan-

bod en de onderwijskwaliteit gehanteerd. Meer specifiek gaat het om:  

1. de school heeft, binnen de door het samenwerkingsverband gestelde marge, een ondersteu-

ningsaanbod voor preventieve en (licht) curatieve onderwijsondersteuning 

2. de school hanteert voor haar onderwijsondersteuning de eisen die het toezichtkader van de on-

derwijsinspectie stelt aan zorg en begeleiding   

3. het onderwijsondersteunend en onderwijsgevend personeel voldoet aan de professionele eisen 

zoals o.a. vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen (2005).  

 

Samenvattend  

Onder basisondersteuning wordt verstaan de door het samenwerkingsverband afgesproken preventieve 

en licht curatieve interventies die  

- eenduidig gelden voor het gehele samenwerkingsverband 

- binnen de ondersteuningsstructuur van de school 
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- onder regie en verantwoordelijkheid van de school 

- waar nodig met inzet van expertise van andere scholen  

- soms met inzet van ketenpartners 

- zonder indicatiestelling   

op het overeengekomen kwaliteitsniveau planmatig worden uitgevoerd.  

 

Basisondersteuning binnen samenwerkingsverband Fryslân-Noard 

Visie en ambitieniveau 

In haar visiedocument heeft het samenwerkingsverband Fryslân-Noard de volgende  ambitie uitgespro-

ken: 

 alle leerlingen hebben een passende plek en halen een diploma of worden toe geleid naar arbeid  

 door het versterken van het primaire proces kunnen steeds meer leerlingen onderwijs volgen in 

reguliere scholen 

 de integrale aanpak met ketenpartners komt daadwerkelijk tot stand en richt zich meer en meer 

op preventief handelen i.p.v. curatief handelen. 

Deze ambitie vormt het kader van waaruit de basisondersteuning binnen het samenwerkingsverband 

wordt uitgewerkt.  

Analyse ondersteuningsprofielen scholen  

In het format ondersteuningsprofiel van de scholen binnen het samenwerkingsverband worden de aspec-

ten preventieve en licht curatieve interventies en de inrichting van de onderwijsondersteuningsstructuur  

beschreven onder de noemers:  

- organisatie 

- interne ondersteuning  

- externe  ondersteuning. 

Uit de analyse blijkt dat een drietal vereiste elementen die in het referentiekader genoemd worden niet 

of niet expliciet genoeg beschreven worden in  het ondersteuningsprofiel van de scholen: 

- veilig schoolklimaat voor leerlingen en docenten 

- fysieke toegankelijkheid, aangepaste werk- en instructieruimtes en beschikbaarheid van  hulp-

middelen 

- protocol medisch handelen. 

 

De ingevulde ondersteuningsprofielen van de scholen geven aan dat de ondersteuning en inrichting van 

de ondersteuningsstructuur al behoorlijk op orde is, zowel op het niveau van de scholen als op het niveau 

van het samenwerkingsverband. Dit blijkt ook uit het feit dat we, op dit moment,  in onze regio onder het 

landelijke gemiddelde zitten wat betreft de deelname aan het VSO en het aantal rugzakleerlingen. Dat 

neemt niet weg, dat zowel de scholen als het samenwerkingsverband  zich op dit gebied moeten blijven 

ontwikkelen om  minimaal het huidige niveau vast te kunnen houden. 

 

De basisondersteuning die in samenwerking met ketenpartners op de scholen wordt geboden is voor een 

groot deel al gerealiseerd (overlegvormen met bijvoorbeeld leerplicht en GDD en andere partners in het 

ZAT).  Daarnaast wordt door het samenwerkingsverband in overleg met de ketenpartners en de betrok-

ken gemeenten gesproken over het verder afstemmen van onderwijs en jeugdzorg in het kader van de 

ontwikkelingen rondom passend onderwijs en de transitie Jeugdzorg. Doel hierbij is, het verder verstevi-
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gen van de eerstelijns (preventieve) zorg en het sneller en gerichter inzetten van tweedelijns (curatieve) 

zorg om zwaardere vormen van tweedelijns hulpverlening te verminderen.  

 

Aandachtspunten 

- Om in optima forma te kunnen voldoen aan de onder 2 genoemde inhoudelijke en kwalitatieve 

aspecten is het van belang dat de mensen op de scholen over voldoende competenties beschik-

ken om hier uitvoering aan te kunnen geven. Het samenwerkingsverband zal dit aspect met de 

scholen monitoren en evalueren middels het nog te ontwikkelen kwaliteitszorg instrument. 

Kernwoorden daarbij zullen zijn: handelingsgericht werken, opbrengstgericht werken, omgaan 

met verschillen, onderwijskundig leiderschap 

- De samenwerking met de scholen voor REC 1 en REC 2 moet nog verder vorm krijgen 

 

Standaarden voor basisondersteuning binnen het samenwerkingsverband 

Uit de visie en ambitie en de hiervoor genoemde analyse, de inventarisatie van de alle ondersteunings-

profielen3, volgen deze standaarden voor basisondersteuning: 

1. De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt opbrengstgericht 

2. De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en competenties van 

haar personeel 

3. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en do-

centen 

4. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over 

5. De school werkt samen met ketenpartners aan een effectieve onderwijsondersteuningsstructuur 

6. De school heeft de verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders, docenten en ondersteuners voor 

de ontwikkeling van de leerlingen vastgelegd 

7. De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast 

8. De school heeft het ondersteuningsprofiel opgenomen in het schoolplan 

  

In bijlage C worden de hier genoemde standaarden met behulp van indicatoren nader uitgewerkt. 

Het op orde hebben van de (vastgestelde) basisondersteuning in scholen is een voorwaarde voor het in 

aanmerking kunnen komen voor eventuele extra ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsver-

band.  

 

Extra onderwijsondersteuning 

Het ondersteuningsaanbod op gebied van de ‘extra onderwijsondersteuning’ wordt  verder uitgewerkt in 

de hoofdstukken over Toewijzing (5) en het OPDC (6).  Belangrijk daarbij zal de vraag zijn in hoeverre het 

samenwerkingsverband in staat zal zijn om een dekkend onderwijszorgaanbod te realiseren. 

 

Dekkend onderwijszorgaanbod 

Een van de doelstellingen van de zorgplicht is een sterke vermindering van het aantal ‘thuiszitters’, dan 

wel dat het ‘thuiszitten’ zo kort mogelijk duurt. Kijkend naar de ondersteuningsprofielen, de doorverwij-

zingen naar het RMC  en  een eerste analyse van de ‘thuiszitters’, komen er enkele groepen leerlingen 

naar voren waarvoor binnen  het samenwerkingsverband op dit moment geen passend ondersteunings-

aanbod beschikbaar is: 

                                                           
3 Zie bijlage 4B. Matrix ondersteuningsprofielen 
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- leerlingen met ontwikkelingsstoornissen, vooral in combinatie met  geïnternaliseerde problema-

tiek,  op VWO/HAVO niveau (met name in de bovenbouw). Het onderwijsaanbod in zowel VO als 

VSO schiet tekort 

- leerlingen met hoog verzuim vanwege angststoornissen/schoolangst (voor deze leerlingen is over 

het algemeen eerst hulpverlening/zorg nodig voor ze weer ‘schoolrijp’ zijn  

- leerlingen met zeer hardnekkige motivatie- en werkhoudingsproblemen; de school krijgt ondanks 

frequente en uitgebreide hulp geen vat op deze leerlingen 

- leerlingen met  aanhoudende verslavingsproblematiek 

- hardnekkige spijbelaars 

- leerlingen waarbij het in de thuissituatie door uiteenlopende oorzaken steeds basaal misgaat, 

waarbij ouders geen hulp willen inroepen of accepteren. Hierdoor komt ook de  schoolse ontwik-

keling van het kind onder druk te staan  

- uitgestroomde VSO leerlingen, die daar niet meer terecht kunnen. Het betreft hier de volgende te 

onderscheiden groepen: 

o leerlingen die uitbehandeld zijn in de jeugdpsychiatrie en terugstromen naar het (regulier) 

onderwijs  

o lvg leerlingen met ernstige gedragsproblemen  

o (langdurig) zeer agressieve leerlingen die niet (meer) aanspreekbaar zijn op hun gedrag 

o aan harddrugs verslaafde leerlingen 

- leerlingen die wachten op een plaats binnen het VSO, Kinnik of andere instellingen 

Planning 

De basisondersteuning zal minstens eenmaal per vier jaar onderdeel zijn van de evaluatie op de scholen 

van het samenwerkingsverband in het kader van de vierjaarlijkse cyclus m.b.t. het vaststellen van het 

ondersteuningsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

Bijlage A: Niveaus van zorg  

Bijlage B: Matrix ondersteuningsprofielen 

Bijlage C:  Basisondersteuning in standaarden en indicatoren 
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5 Toewijzing van ondersteuning 

a. Van basisondersteuning naar extra ondersteuning 
Op iedere ondersteuningsvraag van een leerling moet een passend antwoord gegeven kunnen worden. 

Voor het overgrote deel van de leerlingen zal de basisondersteuning in voldoende mate tegemoet komen 

aan hun begeleidingsbehoefte. Voor leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, heeft 

het samenwerkingsverband een aanbod voor extra ondersteuning, in diverse arrangementen. 

 

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, vindt aanmelding plaats bij de PCL. In de PCL wordt de 

aanvraag beoordeeld op relevantie en volledigheid. Vervolgens kan deze ingebracht worden bij de PCL-

Passend onderwijs (PCL-Pao). Op basis van handelingsgerichte diagnostiek4 kan de PCL een ondersteu-

ningsarrangement toewijzen aan een leerling.  

 

b. Onderwijs(zorg)arrangementen 

 

Arrangement 1: Extra ondersteuning op de reguliere school 

Deze vorm van ondersteuning wordt vertaald in de inzet van deskundigen van het Expertisecentrum van 

het samenwerkingsverband. Zo kan directe begeleiding plaats vinden van de leerling en zijn/haar context 

door bijv. een orthopedagoog. Ook de aan de begeleidingsbehoefte van de leerling gekoppelde coaching 

en begeleiding van individuele docenten of docententeams past binnen dit arrangement. 

Tot 1 augustus 2014 kennen we de regeling Leerling gebonden financiering. Het vervolg op deze vorm van 

begeleiding valt ook binnen dit arrangement. In cursus 2014-2015 ontvangen de reguliere scholen het 

schooldeel van de AB i.r.t. het aantal rugzakken cluster 3 en 4 op teldatum 1/1/2014. Dit maakt het de 

scholen mogelijk om de vertrouwde vorm van de inzet van deze gelden in dit eerste jaar van passend on-

derwijs te continueren. In de tussentijd zal binnen het samenwerkingsverband een systematiek ontwik-

keld worden met het oog op de periode vanaf 1/8/2015).  

 

Alle rugzakleerlingen met een indicatie cluster 3 of 4 die op 1 augustus 2014 een geldige CVI-beschikking 

hebben, behouden hun begeleiding tenminste gedurende de looptijd van hun beschikking. Binnen het 

samenwerkingsverband wordt een systematiek ontwikkeld m.b.t. deze vorm van begeleiding vanaf cursus 

2014-2015. 

 

Arrangement 2: OPDC 

Soms is het voor een leerling tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen op een reguliere school, ook niet 

met extra ondersteuning. Voor deze leerlingen kan worden gekozen voor het volgen van een traject in het 

OPDC (Orthopedagogisch -didactisch centrum). Binnen het OPDC kennen we vier trajectvormen. 

 

Traject 1: Observatie 

De observatie van de jongere staat centraal. De jongere heeft op de school van herkomst laten zien dat er 

sprake is van een zeer moeizaam functioneren. Hierbij gaat het veelal om een combinatie van diverse 

probleemgebieden. De duiding van de gesignaleerde problemen alsmede hun eventuele onderlinge sa-

menhang staat centraal binnen dit traject, waarvoor mogelijk ook onderzoek plaats zal moeten vinden. 

                                                           
4
 Bij handelingsgerichte diagnostiek staat de ondersteuningsvraag van de leerling centraal binnen de context van 

school- en thuissituatie (‘Wat heeft de leerling nodig?’) 
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Het betreft een dagprogramma, waarbinnen het onderwijstraject van de jongere zo veel mogelijk wordt 

gecontinueerd, met het oog op terugkeer naar de school van herkomst. 

Traject 2: Rebound 

De terugkeer van de jongere naar de school van herkomst staat centraal. De jongere heeft op de school 

van herkomst laten zien dat er sprake is van een moeizaam functioneren. Hierbij gaat het veelal om een 

combinatie van diverse probleemgebieden. Analyse van de aard en ernst van de gesignaleerde problemen 

leidt tot de verwachting dat het moeizame functioneren meer tijdelijk van aard is en beïnvloedbaar. Door 

middel van een intensief begeleidingsprogramma wordt het functioneren van de jongere positief beïn-

vloed en wordt de jongere geactiveerd om weer regie te nemen over het eigen functioneren. Het betreft 

een dagprogramma, waarbinnen het onderwijstraject van de jongere zo veel mogelijk wordt gecontinu-

eerd met het oog op terugkeer naar de school van herkomst. 

 

Traject 3: Maatwerk 

Het intensieve onderwijszorgtraject van de jongere staat centraal, waardoor een vervolg binnen het (re-

gulier) onderwijs eerst niet aan de orde kan zijn. Binnen het traject wordt sterk individueel gewerkt, ge-

coacht en wordt zo nodig onderzoek gedaan, in afstemming met de externe hulpverlening. Dit traject is 

duidelijk langer van duur en moet helder maken waar het perspectief van de jongere ligt. Hierbij kan ge-

dacht worden aan een traject richting MBO en/of arbeid. 

 

Binnen traject 3 wordt het terugdringen dan/wel het voorkomen van thuiszittersproblematiek onder ge-

bracht. Centraal staat het analyseren van de problematiek met alle betrokkenen en het arrangeren van 

een individueel onderwijszorgarrangement (integrale aanpak) door een trajectbegeleider, die de regie 

voert.  

 

Traject 4: Kinnik en onderwijs 

Op basis van een convenant met de GGZ instelling Kinnik wordt het onderwijs verzorgd voor de leerlingen 

die bij de instelling in behandeling zijn. De leerlingen volgen naast hun behandeling in de kliniek (deeltijd) 

onderwijs op maat. Het onderwijsprogramma sluit aan bij het niveau van de leerlingen, maar ook bij de 

draagkracht van de leerlingen. Het onderwijs wordt verzorgd in overleg en afstemming met scholen, waar 

de leerlingen vandaan komen. Zodra de behandeling is beëindigd gaan de leerlingen terug naar de school 

van herkomst. Indien dat niet mogelijk is of het aanbod op die school is niet meer passend, dan wordt met 

de leerling en ouders samen gezocht naar een andere school. De leerlingen staan alleen voor de duur van 

de behandeling binnen Kinnik tijdelijk bij het VSO Leeuwarden ingeschreven. 

 

Arrangement 3: Symbiose 

Er komen meer mogelijkheden om maatwerkarrangementen met symbiose af te spreken. Symbiose houdt 

in dat een leerling die ingeschreven staat bij het VSO gedeeltelijk onderwijs kan volgen in het regulier VO 

of in een instelling voor educatie en beroepsonderwijs. Hiertoe moeten de scholen onderling een symbio-

se-overeenkomst sluiten. Het minimale aantal uren dat een leerling binnen het symbiosetraject onderwijs 

volgt op de reguliere school of instelling wordt in overleg bepaald in aansluiting op de mogelijkheden van 

de leerling. De scholen van VSO nemen de afspraken die in het kader van symbiose worden gemaakt op in 

het ontwikkelingsperspectief van de leerling. 
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De scholen voor regulier VO worden gestimuleerd en vanuit het Expertisecentrum ondersteund om leer-

lingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) aan te nemen en invulling te geven aan de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen, dit in nauwe samenwerking met het VSO. 

Arrangement 4: voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

Leerlingen met een begeleidingsbehoefte die de mogelijkheden van het  regulier voortgezet onderwijs 

overstijgen,  kunnen een plek krijgen in het VSO. Tot de invoering van passend onderwijs is voor toelating 

tot de clusters 2, 3 en 4 een beschikking nodig van de Commissie voor Indicatiestelling (CvI). Voor cluster 

1 geldt,  dat de instellingen, op basis van toelatingscriteria, zelf bepalen of leerlingen toelaatbaar zijn tot 

een instelling voor cluster 1.  

Cluster 1: scholen voor blinde of slechtziende kinderen (visueel gehandicapte kinderen), mogelijk in com-

binatie met een andere handicap 

Cluster 2: scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkhe-

den en kinderen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van autisme, eventueel in com-

binatie met een andere handicap 

Cluster 3: scholen voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende 

kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en meervou-

dig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren, in combinatie met een andere handicap 

Cluster 4: scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.  

 

Met de invoering van passend onderwijs beslist het samenwerkingsverband over toelating tot het VSO 

van de huidige clusters 3 en 4. In ons samenwerkingsverband voert de PCL-Pao deze taak uit. Ze geeft 

daartoe een Toelaatbaarheidsverklaring  (tlv) af,  waarin in ieder geval staat vermeld hoe lang deze geldig 

is en over welke bekostigingscategorie5 het gaat. Als de tlv afloopt en de school voor VSO vindt dat voort-

gezet verblijf op het VSO wenselijk is, dan vraagt de VSO-school bij het samenwerkingsverband, dat de tlv 

heeft afgegeven, een nieuwe tlv aan.  

 

VSO cluster 1 en 2: met de invoering van de Wet passend onderwijs bepaalt de Commissie van Onderzoek 

cluster 1 of 2 welk onderwijsarrangement het meest passend is voor de leerling (op de instelling cluster 1 

of 2 of op het regulier VO met ondersteuning). Indien dat laatste het geval is, dan wordt vanzelfsprekend 

ook met de reguliere school afgestemd hoe de ondersteuning wordt vormgegeven.  

Met de organisaties van cluster 1 en 2 worden nog nadere afspraken gemaakt. 

Alle leerlingen op cluster 3 VSO-scholen die op 1 augustus 2014 een geldige CVI-beschikking hebben, ma-

ken hun schoolloopbaan af op de huidige VSO-school. Behalve als de Commissie voor Begeleiding (CvB) 

van de VSO-school bekrachtigt dat een eerdere overstap naar een reguliere VO school, naar arbeid of naar 

dagbesteding, beter is voor de leerling.  

Voor de toelaatbaarheid van cluster 3 en 4 leerlingen per 1 augustus 2014 wordt in het cursusjaar 2013-

2014 begonnen met het afgeven van tlv’s door de PCL-Pao.  

                                                           
5
 Categorie 1: ZML en LZ leerlingen en de kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen.  

   Categorie 2: LG kinderen  
   Categorie 3: MG leerlingen  
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c. Aanmelding van leerlingen 

Schoolbesturen krijgen een zorgplicht (resultaatverplichting) om voor alle kinderen die worden aange-

meld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Alle leerlingen melden 

zich aan bij een school voor regulier of speciaal voortgezet onderwijs. De Toelatingscommissie van de 

reguliere VO school beoordeelt, aan de hand van het ondersteuningsprofiel, of de betreffende leerling 

een passende onderwijsplek geboden kan worden. Als de basisondersteuning hiervoor niet toereikend is, 

kan de  school een beroep doen op de PCL-Pao. Deze kan een passend arrangement aanbieden op een 

andere reguliere of speciale school in het samenwerkingsverband. De termijn waarbinnen een passende 

plek gevonden moet zijn, bedraagt zes weken, met een eventuele verlengingsmogelijkheid van vier we-

ken. 

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de 

school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Is dit niet het 

geval, dan biedt ze binnen zes weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan 

worden. De school mag deze termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Verder blijft het kind 

ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven.  

Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling mogen direct onderwijs vol-

gen op de VSO school waar een samenwerkingsovereenkomst mee bestaat. Dit is om te voorkomen dat 

leerlingen (lang) moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband voordat zij onderwijs 

kunnen gaan volgen. 

Er komt één landelijke geschillencommissie die oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijde-

ring van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. De ge-

schillencommissie gaat het eerst van start in het VSO voor geschillen over het ontwikkelingsperspectief. 

Vanaf 1 augustus 2014 gaat de commissie ook uitspraken doen in geschillen in PO, VO en (V)SO over toe-

lating en verwijdering.  

De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen tien weken uitspraak als een geschil wordt voorge-

legd. Bij haar oordeel houdt ze rekening met het ondersteuningsprofiel van de school en het ondersteu-

ningsplan van het samenwerkingsverband. 

Ouders kunnen, net als nu, bij geschillen over toelating en verwijdering bezwaar maken bij de school, de 

Commissie Gelijke Behandeling inschakelen en beroep aantekenen bij de rechter. Mochten de ouders na 

een uitspraak van de geschillencommissie alsnog naar de rechter stappen, dan neemt de rechter het oor-

deel van de geschillencommissie mee bij de afweging. 

 

d. Het ontwikkelingsperspectief 

Voor de volgende leerlingen zijn scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen:  

- leerlingen in het VSO (vanaf 1/8/2013, binnen zes weken na inschrijving) 

- leerlingen in het praktijkonderwijs (vanaf 1/8/2014, binnen zes weken na inschrijving) 

- leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier VO (vanaf 1/8/2014). 

 

Scholen voor VO hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning 

krijgen die in het reguliere basisondersteuningsaanbod zit, zoals begeleiding bij dyslexie.  

 

 

Het ontwikkelingsperspectief bevat 
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 a. VSO: in elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan. De onder-

bouwing bevat tenminste de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het on-

derwijsproces 

b. regulier VO, praktijkonderwijs: in elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbou-

wing daarvan. De onderbouwing bevat tenminste de belemmerende en bevorderende factoren die van 

invloed zijn op het onderwijsproces. Extra informatie ten opzichte van het V(S)O: de afwijkingen van het 

reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning. 

 

Het bevoegd gezag stelt het ontwikkelingsperspectief vast, nadat het hierover op overeenstemming ge-

richt overleg met de ouders heeft gevoerd. Veel scholen in het VO betrekken ook de leerling bij het op-

stellen van het ontwikkelingsperspectief. Als het kind meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dat zelfs 

verplicht. Daarnaast gebruikt de school medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en 

ondersteuning en behaalde leerresultaten. De school kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvul-

lende observaties of onderzoek. Als ze voldoende informatie heeft, stelt de school het ontwikkelingsper-

spectief van het kind op. De school kan zelf bepalen welke deskundige hierbij wordt betrokken. In het VSO 

krijgt het bestuur hiervoor advies van de Commissie voor Begeleiding (voor cluster 3 en 4) of de Commis-

sie voor Onderzoek (voor cluster 1 en 2). De school evalueert het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de 

ouders en stelt het zo nodig bij. 

Scholen voor regulier onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2014 in het Basisregister Onderwijs (BRON) 

aangeven dat een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. Deze registratie-eis wordt bij wet geregeld. 

Voor het VSO en het praktijkonderwijs geldt dat niet; daar hebben immers alle leerlingen een ontwikke-

lingsperspectief. 

Als de ouders het niet eens zijn met het ontwikkelingsperspectief van hun kind, dan gaat men in eerste 

instantie in gesprek met de school. Eventueel kan de onderwijsconsulent om advies gevraagd worden of 

kan er een klacht worden  ingediend bij het schoolbestuur. Ook kan het geschil voorgelegd worden aan de 

landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie oordeelt binnen tien weken. 

 

e. Terugplaatsing en overplaatsing naar VO of VSO  

Uitgangspunt van het samenwerkingsverband is deelname aan regulier VO voor zoveel mogelijk leerlingen 

mogelijk te maken, onder meer door de versterking van de ondersteuningsmogelijkheden in het regulier 

onderwijs. Bij de toekenning van tlv’s zal de PCL-Pao in eerste instantie uitgaan van de mogelijkheden 

voor een passende onderwijsplek in het regulier onderwijs.  

Binnen de regio wordt bij aanmelding en plaatsing de Friese Plaatsingswijzer gehanteerd. Bij invoering van 

passend onderwijs zullen accenten gelegd worden voor de toelaatbaarheid tot het VO en het VSO in het 

bijzonder. Leerlingen melden zich aan bij een school voor V(S)O. De leerlingen kunnen komen uit het PO, 

het SBO (speciaal basisonderwijs) of het SO.  

Elke school voor V(S)O kent een Toelatingscommissie die aan de hand van de overeengekomen afspraken 

met de scholen voor PO en het uitgebrachte advies bepaalt voor welk onderwijstype de leerling in aan-

merking komt. Daarbij zijn van belang:  

- het advies van de (speciale) basisschool met betrekking tot het meest passende onderwijsniveau 

- het kindprofiel/de leerlingkenmerken 

http://www.passendonderwijs.nl/ouders-leerlingen/onderwijsconsulenten/
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- resultaten uit het leerlingvolgsysteem 

- informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding 

 

Leerlingen kunnen vervolgens geplaatst worden in het onderwijstype dat het best aansluit bij hun ontwik-

keling en hun mogelijkheden. Als een leerling een advies heeft voor plaatsing binnen een school met extra 

ondersteuningsmogelijkheden en/of de school kan niet tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van 

de leerling dan heeft de Toelatingscommissie twee mogelijkheden:  

- een passend aanbod doen op een andere school voor VO binnen het samenwerkingsverband, 

eventueel met behulp van de PCL 

- de leerling verwijzen naar de PCL-Pao die besluit of de leerling toelaatbaar is tot het VSO cluster 3 

of 4.  

Op basis van het volledige leerlingendossier zal de PCL-Pao een bindend advies uitbrengen over toelaat-

baarheid tot het VSO dan wel plaatsing binnen een school voor VO met extra ondersteuning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen  

Bijlage A Stroomschema aanmelding bij reguliere VO school 

Bijlage B Stroomschema aanmelding bij VSO school 

Bijlage C Stroomschema leerling zit al op school 
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6    Het OPDC 
 

Visie  

In het visiedocument van het samenwerkingsverband wordt uitgesproken, dat een tussenvoorziening deel 

uitmaakt van het dekkende onderwijszorgaanbod in de regio. Onder het item ‘ Er valt geen leerling tussen 

wal en schip’ staat vermeld: 

 Sommige leerlingen zijn, voor kortere of langere tijd, gebaat bij (tijdelijke) extra ondersteuning die 

niet op de eigen school geboden kan worden Daarom beschikt het samenwerkingsverband over 

een tussenvoorziening waar leerlingen tijdelijk extra ondersteuning kunnen krijgen. Het doel 

hierbij is om de leerlingen zoveel en zo snel mogelijk weer terug te laten keren naar de reguliere 

school 

 Voor leerlingen bij wie het reguliere onderwijszorgaanbod structureel niet voldoende tegemoet 

kan komen aan hun ondersteuningsvraag worden andere routes gecreëerd in de vorm van indivi-

duele onderwijszorgarrangementen 

 Door flexibel, creatief en oplossings-/handelingsgericht te denken wordt een diploma of startkwa-

lificatie haalbaar voor zoveel mogelijk leerlingen. Voor de leerlingen bij wie dit niet haalbaar is 

wordt een passende route richting arbeid gezocht.  

 

In deze notitie wordt voortaan gesproken van een OPDC (orthopedagogisch-didactisch centrum), in na-

volging van de terminologie die de overheid hanteert. 

 

Beginsituatie 

In de regio zijn twee voorzieningen aanwezig die onder het begrip OPDC vallen: 

1. Rebound Noordwest Friesland te Leeuwarden 

Deze voorziening staat ten dienste van de scholen van SWV 3.02 Noordwest Friesland,  SWV Cenzore en, 

per cursus 2013-2014, SWV 3.02 Noordoost Friesland. De voorziening heeft een capaciteit van 60 plekken 

op jaarbasis.  

 

2. Sluisgroep te Leeuwarden 

Deze voorziening voert observatie- en opvangtrajecten uit voor RMC-regio Fryslân Noord. Hiernaast wor-

den binnen Kinnikonderwijs trajecten uitgevoerd t.b.v. jongeren die bij Kinnik (Kind en Jeugd GGZ) zijn 

opgenomen. In totaal gaat het om 65 trajecten op jaarbasis. Uitvoering vindt plaats door VSO Leeuwar-

den. 

 

Concept 

In Leeuwarden wordt een OPDC gevormd, waarin verschillende trajectvormen worden ondergebracht. De 

trajecten zijn zoveel mogelijk gericht op terugkeer naar de school van herkomst. Binnen het OPDC kan 

optimaal ingespeeld worden op de individuele begeleidingsbehoefte van de jongere. Tijdens het verblijf in 

het OPDC blijft de jongere ingeschreven op de school van herkomst. Deze stelt voor de leerling die naar 

het OPDC gaat een ontwikkelingsperspectief op. De school formuleert hierin de ondersteuningsvraag van 

de jongere, waarbij het doel is om de leerling te laten terugkeren in het regulier voortgezet onderwijs. 

Onderdeel van het ontwikkelingsperspectief is de verwachte verblijfsduur van de leerling in het OPDC en 

of de leerling het gehele onderwijsprogramma of een deel ervan op het OPDC volgt.  

Een leerling die (een deel van) het onderwijsprogramma volgt op een OPDC moet als zodanig worden 
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geregistreerd op de school van inschrijving in BRON. Daarbij wordt tevens aangegeven op welk OPDC de 

leerling (een deel van) het onderwijsprogramma volgt. De verblijfsduur in het OPDC varieert per traject, 

maar bedraagt maximaal zes maanden. 

Bij jongeren die in het OPDC worden opgevangen is veelal sprake van een combinatie van probleemge-

bieden, zoals veiligheidsproblematiek, verzuimproblematiek, gedragsproblematiek, motivatieproblema-

tiek, gezagsproblematiek, werkhoudingsproblematiek, milieuproblematiek.  

 

Bij terugplaatsing op de school van herkomst worden jongeren nog een periode begeleid vanuit het OPDC 

om de slagingskans van de terugplaatsing te optimaliseren en de school van herkomst te ondersteunen bij 

de begeleiding van de jongere. 

 

Het OPDC kan een schakelfunctie vervullen voor jongeren die vanuit het VSO, geheel of gedeeltelijk, te-

ruggeschakeld kunnen worden naar het regulier VO. Op deze manier kan een dergelijke route verant-

woord en goed gedoseerd worden ingericht, zodat de succeskans beduidend groter is. 

 

Het OPDC speelt binnen het samenwerkingsverband een zeer belangrijke rol bij  

- het ondersteunen van de scholen door de tijdelijke opvang van jongeren die binnen de school 

moeizaam functioneren 

- het voorkomen van voortijdige schooluitval door jongeren tijdelijk op te vangen en weer een on-

derwijsperspectief te bieden 

- het beperken van de instroom in het VSO van jongeren met ernstige gedragsproblematiek / soci-

aal-emotionele problematiek 

- het voorkomen dan wel beëindigen van thuiszittersproblematiek van jongeren 

Het is evident dat er t.a.v. het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en het bestrijden van de thuiszit-

tersproblematiek sprake is van een gezamenlijk belang bij het samenwerkingsverband en de gemeen-

ten/het RMC. Het is noodzakelijk om hierover goede afspraken te maken. 

 

Vier trajecten 

Traject 1: Observatie 

Bij traject 1 staat de observatie van de jongere centraal. De jongere heeft op de school van herkomst la-

ten zien dat er sprake is van een zeer moeizaam functioneren. Hierbij gaat het veelal om een combinatie 

van diverse probleemgebieden. De duiding van de gesignaleerde problemen alsmede hun eventuele on-

derlinge samenhang staat centraal binnen dit traject, waarvoor mogelijk ook onderzoek plaats zal moeten 

vinden.  

Het betreft een dagprogramma, waarbinnen het onderwijstraject van de jongere zo veel mogelijk wordt 

gecontinueerd. 

 

Afhankelijk van het verloop en de uitkomsten van het traject kan een vervolg plaats vinden  

- op de school van herkomst, met een duidelijk advies en gerichte ondersteuning 

- in traject 2, met het oog op een uiteindelijke terugplaatsing naar de school van herkomst 

- in traject 3, als een individueel onderwijstraject dan wel een vervolg gericht op arbeid noodzake-

lijk wordt geacht 

- in het VSO 
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Traject 2: Rebound 

In traject 2 staat de terugkeer naar de school van herkomst van de jongere centraal. De jongere heeft op 

de school van herkomst laten zien dat er sprake is van een moeizaam functioneren. Hierbij gaat het veelal 

om een combinatie van diverse probleemgebieden. Analyse van de aard en ernst van de gesignaleerde 

problemen leidt tot de verwachting dat het moeizame functioneren meer tijdelijk van aard is en beïn-

vloedbaar. Door middel van een intensief begeleidingsprogramma wordt het functioneren van de jongere 

positief beïnvloed en wordt de jongere geactiveerd om weer regie te nemen over het eigen functioneren. 

Het betreft een dagprogramma, waarbinnen het onderwijstraject van de jongere zo veel mogelijk wordt 

gecontinueerd, met het oog op terugkeer naar de school van herkomst. 

 

Afhankelijk van het verloop en de uitkomsten van het traject kan een vervolg plaats vinden  

- op de school van herkomst, met een duidelijk advies en gerichte ondersteuning 

- in traject 1, als de mate van problematiek een observatietraject eerst noodzakelijk maakt 

Traject 3: Maatwerk 

Bij traject 3 staat het intensieve onderwijszorgtraject van de jongere centraal. De intensiteit van de pro-

blematiek is dusdanig, dat een vervolg binnen het (regulier)onderwijs eerst niet aan de orde kan zijn.  

Binnen het traject wordt sterk individueel gewerkt, gecoacht en wordt zo nodig onderzoek gedaan, in 

afstemming met de externe hulpverlening. 

Dit traject is duidelijk langer van duur en moet helder maken waar het perspectief van de jongere ligt. 

Hierbij kan gedacht worden aan een traject richting MBO en/of arbeid. 

 

Binnen traject 3 wordt het terugdringen dan/wel het voorkomen van thuiszittersproblematiek onder ge-

bracht. Centraal staat het analyseren van de problematiek met alle betrokkenen en het arrangeren van 

een individueel onderwijszorgarrangement (integrale aanpak) door een trajectbegeleider, die de regie 

voert.  

  

Afhankelijk van het verloop en de uitkomsten van het traject kan een vervolg plaats vinden  

- in het VSO 

- in traject 2 met het oog op terugleiding naar het regulier voortgezet onderwijs 

Traject 4: Kinnik en onderwijs 

Op basis van een convenant met de GGZ instelling Kinnik wordt het onderwijs verzorgd voor de leerlingen 

die bij de instelling in behandeling zijn. De leerlingen volgen naast hun behandeling in de kliniek (deeltijd) 

onderwijs op maat. Het onderwijsprogramma sluit aan bij het niveau van de leerling, maar ook bij de 

draagkracht van de leerling. Het onderwijs wordt verzorgd in overleg en afstemming met scholen, waar de 

leerlingen vandaan komen. Zodra de behandeling is beëindigd gaan de leerlingen terug naar de school van 

herkomst. Indien dat niet mogelijk is of het aanbod op die school is niet meer passend, wordt met de leer-

ling en ouders samen gezocht naar een andere school. De leerlingen staan alleen voor de duur van de 

behandeling binnen Kinnik tijdelijk bij het VSO Leeuwarden ingeschreven. 

 

Afhankelijk van het verloop en de uitkomsten van het traject kan een vervolg plaats vinden  

- in traject 2 met het oog op terugleiding naar het regulier voortgezet onderwijs 

- op de school van herkomst, met een duidelijk advies en gerichte ondersteuning in het VSO 
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Verwachte capaciteitsbehoefte: 

Landelijk wordt uitgegaan van de volgende kengetallen: van de totale leerlingpopulatie wordt 20% tot de 

categorie zorgleerling6 gerekend, waarvan 2% intensieve begeleiding nodig heeft. Op basis van de erva-

ringsgegevens wordt er vanuit gegaan dat 1% van de totale leerlingpopulatie gebruik zal maken van het 

OPDC (exclusief traject 4). 

 

Uitgaande van het aantal leerlingen van het Samenwerkingsverband (15.000) : 

Traject 1:    50 (0.33%) 

Traject 2:    75 (0.50%) 

Traject 3:    25 (0.17%) 

Traject 4:    20 (0.17%) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  onder ‘zorgleerling’ verstaan we iedere leerling die enige vorm van extra zorg nodig heeft om het onderwijstraject met succes 

te kunnen doorlopen. 
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Toeleiding en trajectcoördinatie 

De toeleiding naar het OPDC vindt plaats vanuit de ondersteuningsstructuur van de individuele school. 

Hierbij ligt het initiatief tot het inzetten van een OPDC-traject bij het ZAT. Vervolgens wordt het dossier 

voorgelegd aan de RPCL, ie het beoordeelt op volledigheid en relevantie. De voorzitter van de RPCL 

brengt het dossier in bij de PCL-Pao. Deze commissie beoordeelt, op basis van het aangeleverde dossier, 

of plaatsing in het OPDC gerechtvaardigd en passend is. De PCL-Pao bepaalt ook welk traject de leerling 

krijgt aangeboden in het OPDC. Men kan ook besluiten, dat een traject in het OPDC niet passend is. In dat 

geval wordt een andersoortig traject geadviseerd. Plaatsing in het OPDC is dan niet langer aan de orde. 

 

De Begeleidingscommissie (BC) is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van de trajecten in 

het OPDC. Ook neemt deze commissie besluiten over de lengte van een traject en het vervolg op een tra-

ject in het OPDC.  

 

Locatie 

Op de locatie van het OPDC zijn naast de trajectgroepen ook het Expertisecentrum en de directie van het 

samenwerkingsverband gevestigd. Op deze manier kan er zo efficiënt mogelijk gewerkt worden en kan de 

binnen het samenwerkingsverband beschikbare expertise optimaal benut worden. Door te werken in en 

vanuit een locatie krijgt het Samenwerkingsverband een duidelijk gezicht. 

Het OPDC wordt in Leeuwarden gesitueerd en staat ten dienste van het gehele samenwerkingsverband.  

 

Voor deze locatie gelden de volgende vereisten: 

- de locatie biedt voldoende mogelijkheden om op groepsniveau en individueel niveau te kunnen 

werken 

- de locatie biedt voldoende mogelijkheden om invulling te kunnen geven aan zowel theoretisch als 

praktisch georiënteerd onderwijsaanbod 

- de locatie biedt voldoende mogelijkheden om veiligheid te kunnen bieden aan leerlingen en me-

dewerkers 

- de locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer 

- de locatie bevindt zich in een goede staat van onderhoud 

- de locatie beschikt over goede mogelijkheden voor ict 

Op basis van de verwachte capaciteit: 

. lokalen algemeen:   6 

. lokaal techniek/creatief:  1 

. lokaal koken/praktijk:   1 

. kantine/overblijfruimte: 1 

. gespreksruimte:  4 

. vergaderruimte:  2 

. aantal werkplekken              . 

. kamer rec./administratie 1 

. kamer directie/teaml.  2 

. kamer conciërge  1 

. een schoolplein 

 

Het OPDC kan starten per 1/8/2014. 

In overleg met de gemeenten zal gekeken worden naar passende huisvesting. 

 

Bijlagen 

Bijlage A Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs 

Bijlage B Doelgroep OPDC 
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7    Het Expertisecentrum 
In het visiedocument staat vermeld, dat het samenwerkingsverband een Expertisecentrum inricht, dat 

gerichte ondersteuning aan de scholen kan bieden op het gebied van leren, motivatie en/of gedrag.  

Begeleiding vanuit het Expertisecentrum 

Binnen het Expertisecentrum zullen orthopedagogen en/of psychologen en begeleiders werkzaam zijn. 

Deze medewerkers zullen de scholen in gaan om leerlingen, scholen en docenten te ondersteunen in het 

bieden van goed onderwijs. De begeleiders werken generalistisch, zijn deskundig op het gebied van on-

derwijs en helpen de school om leerlingen te ondersteunen bij vragen die de handelingsbekwaamheid van 

de docent of de school overstijgen. Doel hiervan is dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikke-

len in hun schoolloopbaan. De begeleiders passend onderwijs zijn ook de verbinding tussen de school en 

het samenwerkingsverband. De focus van de ondersteuning zal  vooral gericht zijn op het versterken van 

het primaire proces en het vergroten van de expertise van de docenten en de zorgfunctionarissen. De 

begeleiders zullen indien nodig en gewenst binnen de ondersteuningsstructuuur van de school ingezet 

worden (bijvoorbeeld in het begeleidingsteam, ZAT/DAT, toelatingscommissie, co-teaching). Hiernaast 

zorgen de begeleiders passend onderwijs voor de uitvoering van aanverwante taken, zoals onderzoek, 

teamontwikkeling, voorlichting, observatie, etc. De begeleiders hebben deskundigheid op het gebied van 

leerontwikkeling, didactiek, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze kunnen signaleren, helpen bij 

het verhelderen van de vraag, adviseren, begeleiden en verbinden en werken volgens een ontwikkelmo-

del: naarmate de basis op scholen sterker wordt, kunnen de begeleiders zich meer gaan richten op de 

extra ondersteuningsvragen van scholen. Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling, een docent of 

een school om de inzet van specialistische ondersteuning vraagt, zal eerst worden gekeken of deze des-

kundigheid binnen het samenwerkingsverband geboden kan worden. Als dat niet zo is, wordt deskundig-

heid van buiten het samenwerkingsverband ingezet, bijvoorbeeld van ketenpartners. 

Naast de bundeling van expertise binnen het samenwerkingsverband vanuit cluster 3 en 4 zal het Experti-

secentrum ook de verbinding aangaan met cluster 1 en 2 om kennis en ervaring te delen. Hierdoor ont-

staat een waardevolle uitwisseling over de manier waarop vanuit deze clusters het werken met onder-

wijsondersteuningsarrangementen in een combinatie van regulier en speciaal aanbod wordt ingericht. 

Handelingsgericht werken 

De begeleiders passend onderwijs werken vanuit de principes van handelingsgericht werken en diagnosti-

ceren. Er zal daarom een verschuiving plaatsvinden van zorgverlenen naar afstemmen.  

 

       Zorgverlenen        Afstemmen 

• Benoemen tekortkomingen • Benoemen mogelijkheden 

• Curatief / reactief • Proactief 

• Wat is er mis met deze leerling? • Wat heeft deze leerling nodig om doel te bereiken? 

• Richten op “zorgleerlingen” • Richten op alle leerlingen 

• Losse handelingsplannen • Eén groepsplan 

 

 

 

Bijlagen 

Bijlage A Uitgangspunten handelingsgericht werken 
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8 Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs  
 
VMBO met leerwegondersteuning. 

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die op zich wel een diploma in een 

van de leerwegen van het Vmbo kunnen behalen, maar niet zonder aanvullende ondersteuning. Een leer-

ling kan in aanmerking komen voor lwoo als hij/zij voldoet aan de eisen die de overheid hiervoor heeft 

opgesteld. Het merendeel van deze leerlingen zit in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (circa 

60 procent). Scholen die aan bepaalde bekostigingsvoorwaarden voldoen, mogen lwoo aanbieden (de 

lwoo licentie). Zij ontvangen aanvullende bekostiging om de lwoo leerlingen te kunnen ondersteunen. 

Scholen ontvangen deze bekostiging als een leerling een indicatie krijgt van een regionale verwijzings-

commissie (RVC-VO) op basis van IQ, leerachterstand en/of sociaal-emotionele problematiek. Een kwart 

van de vmbo leerlingen heeft een indicatie lwoo.  

Leerlingen die vanuit groep 8 in het basisonderwijs (of de speciale school voor basisonderwijs) doorstro-

men naar het vmbo kunnen, op basis van hun aanmelddossier, gesignaleerd worden voor nader onder-

zoek om vast te stellen of zij voldoen aan de wettelijke criteria voor lwoo. 

Er wordt een dossier opgesteld, waaraan de PCL een advies verbindt. De VO school stuurt vervolgens de 

aanvragen voor de lwoo beschikkingen naar de Regionale Verwijzingscommissie, een onafhankelijke 

commissie, die beslist over de aanvragen. Een beschikking lwoo blijft van kracht zolang de leerling in het 

vmbo onderwijs volgt. 

 

Praktijkonderwijs 

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat worden geacht om een vmbo-diploma te 

kunnen behalen, ook niet met leerwegondersteuning. Bij deze leerlingen is er sprake van een zeer aan-

zienlijke leerachterstand en een beperkte intelligentie. Een leerling kan alleen een plek krijgen binnen het 

praktijkonderwijs als wordt voldaan aan de criteria die de overheid hiervoor heeft opgesteld. 

Leerlingen die vanuit groep 8 in het basisonderwijs (of de speciale school voor basisonderwijs) doorstro-

men naar het praktijkonderwijs kunnen, op basis van hun aanmelddossier, gesignaleerd worden voor 

nader onderzoek om vast te stellen of zij voldoen aan de wettelijke criteria. 

Er wordt een dossier opgesteld, waaraan de PCL een advies verbindt. De VO school stuurt vervolgens de 

aanvragen voor de Pro-beschikkingen naar de Regionale Verwijzingscommissie (RVC- VO). Een beschikking 

praktijkonderwijs blijft van kracht zolang de leerling in het Pro (of vmbo) onderwijs volgt. 

 

Lwoo en pro geïntegreerd in passend onderwijs 

Lwoo en Pro worden in schooljaar 2015-2016 geïntegreerd in passend onderwijs. Dat is bepaald omdat 

samenwerkingsverbanden de ondersteuning integraal toewijzen en verzorgen, maar lwoo en Pro hierin 

nog ontbreken. Budget en ondersteuningstoewijzing komen hierdoor bij passend onderwijs in één hand. 

De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning ligt daarmee volledig op het niveau van de regio. De on-

dersteuning kan dan doelmatiger  worden georganiseerd. 

De volgende acties worden ondernomen om lwoo en Pro onder te brengen in het stelsel van passend 

onderwijs. De wijzigingen moeten zijn ingevoerd in het schooljaar 2015-2016: 

Indicering wordt uitgevoerd door de samenwerkingsverbanden VO. Aansluitend op de maatregelen m.b.t. 

passend onderwijs wordt voor het schooljaar 2015-2016 de landelijke indicatie van lwoo en Pro opgehe-

ven. De regionale verwijzingscommissies verdwijnen. De samenwerkingsverbanden nemen de verwijzing 

naar lwoo en Pro zelf ter hand. In eerste instantie kan dit met behulp van de nu geldende criteria, het 

samenwerkingsverband kan in de toekomst ook zelf de criteria bepalen. Er is ook hierbij een onderscheid 
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tussen basisbekostiging en ondersteuningsbudget, net als in de rest van passend onderwijs. Scholen die 

lwoo en Pro aanbieden, krijgen de basisbekostiging net zoals voor reguliere leerlingen rechtstreeks uitbe-

taald. Het aanvullend budget voor ondersteuning komt beschikbaar als het samenwerkingsverband de 

leerling voor lwoo of Pro indiceert. Het bedrag dat een school ontvangt voor een geïndiceerde leerling 

blijft door deze opsplitsing gelijk. 

 

Het totale bedrag dat een samenwerkingsverband mag verdelen aan lwoo leerlingen is met ingang van 

schooljaar 2015-2016 gemaximeerd, net als in de rest van passend onderwijs. Datzelfde geldt voor het 

budget voor Pro leerlingen. Het maximale bedrag voor lwoo en Pro per samenwerkingsverband is geba-

seerd op de leerlingentelling van 1 oktober 2012.  

 

In 2016 wordt gekeken of de middelen voor lwoo en Pro ook landelijk worden verevend, net als bij de 

bekostiging van de zware zorg is gebeurd. In Fryslân-Noard zijn de deelnamepercentages van zowel lwoo 

als Pro hoger dan het landelijk gemiddelde (zie tabel hoofdstuk 3). 
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9   Samenwerken met ouders 

Binnen het samenwerkingsverband Fryslân-Noard is de samenwerking met ouders van essentieel belang. 

School en ouders vullen elkaar aan vanuit het idee van ‘partnerschap’. 

Ouders kiezen zelf een school voor hun zoon/dochter, ook als die extra ondersteuning nodig heeft. Hierbij 

is het belangrijk om te weten welke ondersteuning de school kan bieden. Deze ondersteuning staat be-

schreven in het zogenaamde ondersteuningsprofiel dat iedere school heeft opgesteld, en dat terug te 

vinden is in o.a. de schoolgids en op de website van de school. De school beoordeelt of zij aan de onder-

steuningsvraag van de leerling tegemoet kan komen en hierbij is het ondersteuningsprofiel leidend. 

Kan de school dit niet, dan zoekt de school, na overleg met de ouders, een passende onderwijsplek. Zo 

komt de leerling terecht op de school die het best bij hem of haar past. De gekozen school kan een regu-

liere VO school zijn maar ook een school voor VSO. Het ondersteuningsprofiel is dus een belangrijk middel 

zowel voor ouders als voor de scholen. 

Ontwikkelingsperspectief 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. 

Hierin staat welke onderwijsdoelen de leerling zal kunnen halen. De school voert op overeenstemming 

gericht overleg met de ouders over het opstellen van het ontwikkelingsperspectief, ook de leerling wordt 

hierbij betrokken. Verder gebruikt de school de haar beschikbaar gestelde gegevens, informatie over eer-

der verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. Op basis van al deze informatie stelt de 

school het ontwikkelingsperspectief van de leerling op. Op afgesproken momenten worden de behaalde 

resultaten van de gestelde doelen besproken met ouder(s) en leerling. 

Ondersteuningsplanraad 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin leraren en ouders en in het voortgezet onderwijs 

ook leerlingen zitten. Via deze medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerlingen in het voortge-

zet onderwijs invloed uitoefenen op de koers van de school, onder andere over de extra ondersteuning 

die de school gaat bieden.  

De MR heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school. Hierin staat welke ondersteuning de 

school aan de leerlingen kan bieden. 

Ook hebben ouders, leerlingen en leraren medezeggenschap over het beleid en de verdeling van midde-

len van het samenwerkingsverband. 

Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de manier waarop alle leerlingen van de 

scholen zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken 

worden vastgelegd in het onderliggende ondersteuningsplan. 

Voor de medezeggenschap op het ondersteuningsplan is een Ondersteuningsplanraad ingericht: een spe-

ciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. De leden van deze nieuwe 

raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden 

van de Ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen 

die deelnemen aan het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en 

afkomstig te zijn. Het samenwerkingsverband legt in een reglement vast hoe de Ondersteuningsplanraad 

eruit gaat zien. De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit 

leden van het onderwijzend personeel. Voor de OPR is een reglement en een statuut opgesteld. 

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/verantwoordelijkheid-van-scholen/schoolondersteuningsprofiel/
http://www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden/taken-samenwerkingsverbanden/ondersteuningsplan/
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10   Relatie met gemeenten, instellingen jeugdhulpverlening en overige  
           partners 
 
Werkdocument ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen en samenwerking door gemeenten en V(S)O-

scholen in Fryslân-Noard  (november 2013) 

 

Oplegger bij werkdocument 

Dit werkdocument is een situatieschets, een startfoto van de situatie van ‘passend onderwijs’  en ‘Transi-

tie jeugdzorg’ per november 2013 in de regio Friesland Noord. In hoofdlijnen beschrijft dit werkdocument 

de gevolgen van  de invoering van passend onderwijs  en  van de Transitie jeugdzorg voor de  ondersteu-

ning aan jeugdigen en gezinnen én de samenwerking van gemeenten, onderwijs en andere partners.                                                                                                                                                                        

Beide onderwerpen zullen via een ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) door beide partijen met 

elkaar moeten worden afgestemd en verbonden om vervolgens  vorm en inhoud te krijgen in een regiona-

le werk agenda.                                                                                  

 

Het werkdocument is op verzoek van de bestuurders van gemeenten en (speciaal) voortgezet onderwijs 

opgesteld.  
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Inleiding 

De invoering van passend onderwijs en de Transitie van de jeugdzorg was voor de bestuurders van ge-

meenten en V(S)O in de regio Friesland Noord aanleiding in 2012 een ambtelijke werkgroep in te stellen. 

Deze werkgroep kreeg de volgende opdracht mee:   

1. formuleer de minimaal noodzakelijke maatwerkondersteuning vanuit gemeenten en onderwijs 

aan 0 – 23 jarigen en gezinnen; dit is exclusief de geïndiceerde jeugdzorg  

(zie hiervoor bladzij 9 – 12) 

2. formuleer een voorstel aan bestuurders hoe de samenwerking op het terrein van ondersteuning  

voor de V(S)O leerlingen in de regio Friesland Noord georganiseerd moet worden (zie hiervoor 

bladzij 13 - 15) 

3. zorg voor een integrale aanpak op regioniveau en daarmee voor de verbinding tussen Zorg voor 

Jeugd en passend onderwijs  

(zie hiervoor bladzij 13 – 15) 

 
Gemeenten en schoolbesturen zijn allebei wettelijk verplicht ondersteuning te bieden: schoolbesturen 

binnen de scholen en gemeenten buiten de school.  Ondersteuning houdt het vroegtijdig signaleren van 

ontwikkelings - en opvoedproblemen in en het, indien nodig, inzetten van een passend en preventief aan-

bod. De ondersteuning is deels wettelijk bepaald en deels gebaseerd op maatwerk door gemeenten en 

scholen. Om zicht te krijgen op dit maatwerk is bij de gemeenten en het voortgezet onderwijs het onder-

steuningsaanbod geïnventariseerd voor 12 – 23 jarigen. Dit met het doel: “Wat werkt goed en wat kan 

beter”.        

Dit werkdocument omvat de kaders van de wet passend onderwijs, Transitie jeugdzorg en de verbinding 

daar tussen, uitgangspunten voor ondersteuning, het ondersteuningsaanbod, aanbevelingen voor onder-

steuning en samenwerking tussen passend onderwijs en Zorg voor Jeugd, inclusief aanbevelingen.                                                       

 

1. Kader voor ondersteuning en samenwerking 

Met de stelselwijzigingen passend onderwijs en Transitie jeugdzorg komt de verantwoordelijkheid voor 

hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben bij schoolbesturen en gemeenten te 

liggen. Het biedt een kader om de ondersteuning in en buiten scholen nu echt integraal op te pakken. In 

beide wetten zijn bepalingen opgenomen over wederzijdse afstemming tussen samenwerkingsverban-

den/schoolbesturen en gemeenten over het ondersteuningsplan en het gemeentelijk beleidsplan Zorg 

voor Jeugd.           

Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden.                                     

Doel van de wet is dat aan alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk on-

derwijs geboden wordt.  

Gemeenten krijgen per 2015 de verantwoordelijkheid voor alle ondersteuning en hulp aan jeugdigen en 

ouders in gezin, wijk en buurt. Achterliggende gedachte hierbij is dat dit de mogelijkheid biedt om effec-

tiever, sneller, preventiever en goedkoper ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders die hulp no-

dig hebben bij het opgroeien, het opvoeden en het onderwijs. De concept jeugdwet voorziet in een volle-

dige decentralisatie van alle vormen van jeugdhulp inclusief de uitvoering van de kinderbeschermings-

maatregelen en de jeugdreclassering naar de ruim 400 gemeenten. Dit betekent ook de opheffing van 

Bureau Jeugdzorg als toegangspoort tot zorg.  De gemeente voert op grond van de nieuwe wet een sa-

menhangend beleid uit dat eens in de vier jaar is vastgelegd in een beleidsplan. Hierin staan onder meer 

de visie, de uitvoering van het beleid, het toekennen van voorzieningen, kwaliteitseisen, de medezeggen-

schap van kinderen,ouders.                                                                                                                                                                             
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In Friesland werken de 27 gemeenten nauw samen op het gebied van de Transitie Zorg voor Jeugd -  

overname van taken en verantwoordelijkheden van rijk en provincie - en transformatie: een nieuwe aan-

pak. De visie is verwoord in het ‘Kompas Zorg voor Jeugd’ in Fryslân dat alle gemeenten hebben vastge-

steld.                                                                                                        

Gemeenten en onderwijs staan voor de opdracht om beide wetten inhoudelijk en organisatorisch met 

elkaar te verbinden en de plannen op elkaar af te stemmen. Daarvoor dienen ook het ondersteuningsplan 

van het samenwerkingsverband, respectievelijk de Visienotitie en Plan van Aanpak van gemeenten voor 

jeugdhulp. Vanuit de VO-Raad (voortgezet onderwijs), de PO-Raad (primair onderwijs) en de VNG is het 

handzame document ‘De verbinding passend onderwijs en Zorg voor Jeugd’ geproduceerd. Hierin is de 

onderstaande verdeling van agendapunten opgenomen. 

 

Drie-kolommenschema passend onderwijs & Zorg voor Jeugd 

       Gemeenten        De samenwerkingsagenda               

       jeugd, onderwijs en zorg: 

       Schoolbesturen 

 leerplicht 

 onderwijshuisvesting 

 leerlingenvervoer 

 onderwijsachterstanden 

 aansluiting arbeidsmarkt 

 preventief jeugdbeleid 

 jeugdgezondheidszorg 

 WMO-functies ( o.a de-

cent. begeleiding) 

 na de decentralisatie 

jeugdzorg: 

 jeugdhulp 

 toegang tot kinderbe-

scherming en jeugd-

reclassering 

 samenhangende on-

derwijs-, ondersteu-

nings- en hulpstruc-

tuur voor de jeugd: 

- Preventie 

- Signalering 

- Beoordeling 

- Toewijzing 

- Hulpaanbod 

 overgangen voor-

schools, po-vo-mbo 

 leerlingenvervoer 

 onderwijshuisvesting 

 VSV 

 aanpak thuiszitters 

 aansluiting onderwijs 

arbeidsmarkt 

 samenwerkingsverbanden 

PO en VO beschrijven  in 

ondersteuningsplan 

- dekkend aanbod basis 

en extra ondersteuning 

- verdeling, besteding en 

toewijzing van midde-

len voor ondersteuning 

- procedure en criteria 

voor toelaatbaarheid 

(V)SO en sbao 

- plaatsing en terug-

plaatsing 

- beoogde en bereikte 

kwantitatieve en kwali-

tatieve resultaten; 

- informeren ouders 

 ondersteuningsplannen PO 

en VO afstemmen 

 

Deze agenda’s vereisen in Friesland op alle vlakken uitwerking en besluitvorming.  

 

Samenvattend: 

 de spiegelwetgeving rond passend onderwijs en de concept Jeugdwet biedt een kader om de on-

dersteuning van jeugdigen in en buiten scholen nu echt integraal aan te pakken 

 in beide wetten zijn bepalingen opgenomen rond wederzijdse afstemming tussen samenwer-

kingsverbanden/schoolbesturen en gemeenten rond het ondersteuningsplan en de gemeentelijke 

jeugdhulp 

 in deze horizontale bestuurlijk verhouding is men gezamenlijk verantwoordelijk voor een sluitend 

aanbod van ondersteuning en hulp aan jeugdigen en ouders 
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AWBZ-begeleiding                                                                                                                                                                    

De overgang van de AWBZ-begeleiding naar gemeenten heeft ook gevolgen voor een deel van de leer-

lingen.  Een deel van de AWBZ-begeleiding (individuele begeleiding) vindt nu plaats in het onderwijs. Het 

gaat vooral om kinderen in het huidige SO/VSO cluster3, in mindere mate in het SO/VSO cluster 4, en nog 

een gering aantal leerlingen met een PGB. Het Centraal Indicatieorgaan Zorg indiceert nu nog voor deze 

vorm van begeleiding De gemeenten organiseren dit vanaf 2015. 

 

2. Uitgangspunten samenwerking op het gebied van ondersteuning 

In het bestuurlijk overleg van de gemeenten en de V(S)O besturen regio Friesland Noord op 23 november 

2012 zijn de gemeentelijke uitgangspunten vastgesteld over de samenwerking op het gebied van onder-

steuning in deze regio. Deze zijn aangevuld met elementen uit het ‘Kompas voor de Zorg voor de Jeugd in 

Fryslân’.  Het gaat om de volgende uitgangspunten:   

 ga uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid; wat kunnen ouders en kinderen wél! 

 versterk de basis (preventie: elke geïnvesteerde euro levert er 7 op) 

 betrek ouders/kinderen bij de aanpak en de uitvoering van ondersteuning (in dialoog) 

 signaleer vroegtijdig en zet een vraaggerichte, effectieve interventie in 

 ondersteuning dichtbij en omgevingsgericht 

 gewoon waar het kan, speciaal waar het moet 

 lokaal wat kan, regionaal wat moet 

 1 kind/1 gezin; één aanspreekpunt, één integraal plan en waar mogelijk één budget 

 gezamenlijke verantwoordelijkheid onderwijs en gemeenten voor een sluitend aanbod voor on-

dersteuning en hulp aan jeugdigen en ouders 

Bij de uitwerking van de aanpak van de ondersteuning op regionaal niveau geldt het volgende: 

 formuleer SMART geformuleerde doelen 

 verantwoording en regievoering zijn helder belegd 

 betrokkenheid van de juiste partijen, met name ouders en leerlingen.   

3. Ondersteuning door gemeenten en onderwijs  

Gemeenten en scholen hebben een aantal wettelijke taken op het gebied van ondersteuning en zetten 

daarnaast maatwerk in.  De wettelijk ondersteuning komt hieronder eerst aan bod, daarna volgen de re-

sultaten van de inventarisatie op het gebied van maatwerk bij gemeenten en onderwijs.                                 

Wettelijke ondersteuning door gemeenten                                                                                                                                                                   

Per 2015 vallen alle vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering onder de wettelijke 

verantwoordelijkheid van de gemeenten.   De  huidige wettelijke ondersteuning voor    0 – 23 jarigen en 

gezinnen door gemeenten omvat het volgende aanbod:                                                                                                          

 prenatale voorlichting door de jeugdgezondheidszorg 

 jeugdgezondheidszorg - basistakenpakket 0 - 18 jarigen: dit pakket wijzigt waarschijnlijk per 2014  

 functies CJG 0 – 23 jarigen: informatie, advies, signalering, doorverwijzing, aanbod licht pedagogi-

sche opvoedingsondersteuning. De plek van het CJG in de nieuwe jeugdwet is nog niet duidelijk.  

 voorschoolse educatie inclusief toeleiding 

 uitvoering Leerplicht/RMC 

 aanbod verslavingszorg zoals voorlichting en spreekuren 
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Wettelijke ondersteuning door de scholen 

Bij het onderwijs omvat het wettelijk aanbod het  vroegtijdig signaleren van leerproblemen, het inzetten 

van passende interventies en extra onderwijsondersteuning. Dit gebeurt nu onder meer via de zorgteams, 

PCL en ZAT, de diensten AB en de cluster 3 en 4 scholen.                                                                                                                                                  

Voorbeelden van  interventies zijn:  aanbod voor leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie of dyscalcu-

lie en onderwijsprogramma’s voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie en/of 

leerachterstanden. Bij extra onderwijsondersteuning gaat het bijv. om tijdelijke ondersteuning van de 

leraar/het team in de eigen school  of een (tijdelijke) plaats in het speciaal of voortgezet speciaal onder-

wijs. 

Wettelijk is vastgelegd dat het samenwerkingsverband het niveau van basisondersteuning beschrijft in het 

ondersteuningsplan. De wet biedt ruimte om een eigen invulling te geven aan de afspraken over het ni-

veau van basisondersteuning. Het is aan de schoolbesturen en het samenwerkingsverband om het ambi-

tieniveau gezamenlijk te bepalen en in beleid te operationaliseren.  

In het landelijk referentiekader passend onderwijs  zijn minimum eisen genoemd waaraan  de basisonder-

steuning, geformuleerd door het samenwerkingsverband, moet voldoen en zijn vier aspecten  opgeno-

men voor basisondersteuning. 

 

De vier aspecten van basisondersteuning zijn:                                                                                                                       

1. Preventieve en licht curatieve interventies                                                                                                                    

2. De inrichting van de onderwijs-ondersteuningsstructuur                                                                                        

3. Planmatig werken                                                                                                                                                          

4. Kwaliteit 

 

Inventarisatie maatwerkondersteuning                                                

In 2012 is het maatwerkaanbod geïnventariseerd onder alle gemeenten en V(S)O-scholen in Friesland 

Noord.  Uiteindelijk hebben 13 gemeenten  en 21 schoolbesturen V(S)O een lijst met vragen ingevuld over 

het aanbod, de leeftijdsgroep en doelgroep, het resultaat, het aantal bereikte jongeren, de kosten en de 

resultaatmeting. In bijlage 4 is een overzicht van dit aanbod opgenomen zoals genoemd door scholen en 

gemeenten.  Uit de inventarisatie blijkt het volgende: 

 In totaal is 225 keer een product benoemd. Bij gemeenten  zijn (school)maatschappelijk werk en 

jongerenwerk het vaakst genoemd gevolgd door CJG-activiteiten (coördinatie, kernteam).  Bij 

scholen staat het (school)maatschappelijk werk ook op plaats 1 samen met  de zorgstructuur 

waaronder  ZAT, zorgfunctionaris, individuele leerlingbegeleiding, interne time-out  en de re-

boundvoorzieningen.  Trainingen zoals weerbaarheidstraining, verzuimbegeleiding en inzet door 

de jeugdgezondheidszorg scoren ook hoog.    

 De scholen van VSO cluster 3 en 4 hebben hun zorgstructuur anders georganiseerd, omdat de uit-

voering van de begeleiding voor een belangrijk deel plaats vindt in de klassensituatie door de do-

cent. Dit betekent dat er minder specifieke zorgfunctionarissen zijn. Wel spelen specialisten op 

het gebied van leer- en sociaal-emotionele problematiek een centrale rol bij de ondersteuning 

van leerlingen, docenten en ouders. 

Deze scholen hebben daarvoor een nauwe relatie met vele organisaties, in relatie tot de specifie-

ke hulpvragen van de leerlingen. Het gaat dan om organisaties als: GGD Fryslân, MEE, Kinnik, Ac-

care, VNN Verslavingszorg, Bureau Jeugdzorg, Jeugdhulp Friesland, Tjallingahiem en de Politie. 
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 Bij een kwart van de gemeentelijke producten is onbekend  wat aan subsidie verleend is. Bij het 

onderwijs is bij ongeveer de helft van de producten onduidelijk wat de kosten zijn. De gemeenten 

verlenen minimaal € 2.062.000,-- aan subsidie en de kosten bij scholen bedragen minimaal € 

2.292.000,--: gezamenlijk gaat het om minimaal   € 4.454.000,--   

 Bij een kwart van het aanbod is niet bekend hoeveel jongeren bereikt zijn; vaak  ook ontbreekt 

een resultaatmeting waardoor niet duidelijk is wat het resultaat/effect is van de activiteit.  

 

Concluderend:  er is veel  en overlappend aanbod bij beide partijen, het gezamenlijke aanbod geldt vooral 

(school)maatschappelijk werk, jongerenwerk en aanbod jeugdgezondheidszorg. De check op doelmatig-

heid  en effectiviteit is mager. Het registreren van gegevens is  nog lang niet op orde. De investeringen  

van zowel onderwijs als gemeenten zijn substantieel.    

 

4. Aanbevelingen voor de verbetering ondersteuning gemeenten en scholen aan jeugdigen en ge-

zinnen 

Uit de inventarisatie en de wettelijke kaders vloeit een drietal aanbevelingen voor de verbetering van de 

ondersteuning door gemeenten en scholen voort. Dit krijgt zijn verdere uitwerking in het ondersteunings-

plan samenwerkingsverband Fryslân-Noard en het beleidsplan Zorg voor Jeugd van de betrokken ge-

meenten. 

 

Aanbeveling 1 

Bepaal als onderwijs en gemeenten welk maatwerkaanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid 

valt, wat onder de verantwoordelijkheid van scholen en wat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, 

zowel inhoudelijk als financieel.  

Voorstel voor een minimaal maatwerkaanbod vanuit gemeenten voor jeugdigen en gezinnen:   

 Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering  

 Ondersteuning in de (voor)schoolse periode en op school door professionals met vakkennis op 

onder meer het gebied van leefgebieden en problematiek van jeugdigen en met competenties als 

‘kunnen omgaan, werken met jongeren’. 

 Voorlichting aan ouders,  jongeren en professionals over opvoeding, ontwikkeling en leefstijlen 

 Versterken eigen kracht/verantwoordelijkheid van jeugdigen en gezinnen  

 

Voorstel voor een minimaal aanbod vanuit het onderwijs voor jeugdigen:  

Basisondersteuning: 

Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interven-

ties die binnen de ondersteuningsstructuur en de onderwijsprofielen van de school – eventueel sa-

men met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd 

(zie hoofdstuk 4) 

Extra ondersteuning: 

        Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen en bekostigd worden          

        door het samenwerkingsverband (zie hoofdstuk 5)                            

 

De invulling van een gezamenlijk aanbod vanuit gemeenten en scholen is een agendapunt voor de sa-

menwerkingsagenda (paragraaf 6). 
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Aanbeveling 2  

Investeer in de borging van  de kwaliteit van de ondersteuning, te toetsen door de Inspectie Onderwijs en 

de Inspectie Zorg voor Jeugd (zie hoofdstuk 11). Gebruik hiervoor als start de aanwezige kwaliteitssys-

temen binnen het onderwijs en de zorg. In de komende periode worden deze doorontwikkeld op basis 

van de uitgangspunten van passend onderwijs en de Transities jeugdzorg, AWBZ en Participatie. Auto-

noom binnen de eigen ‘onderwijs- c.q. gemeentekolom’, maar zeker ook integraal op die gebieden waar 

samenwerking onontbeerlijk is. Daarbij is afstemming met de huidige en toekomstige (integrale) inspec-

tiekaders  vanzelfsprekend. 

 

Aanbeveling 3 

Investeer in het registreren en monitoren van gegevens (aantallen en resultaten); onderzoek de tevre-

denheid van ouders, kinderen en personeel.  

In aansluiting op de uitwerking van de aanbeveling 2 geldt ook voor aanbeveling 3, dat de huidige activi-

teiten en instrumenten vertrekpunt zijn. Vervolgens is een doorontwikkeling nodig binnen de nieuwe 

kaders van passend onderwijs en de drie gemeentelijke transities: autonoom én integraal. Een eerste 

inventarisatie naar aantallen is al gedaan: zie bijv.de  startfoto’s van gespecialiseerde jeugdzorg en pas-

send onderwijs op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau en de provinciale startfoto van thuiszit-

ters.  

 

5. Samenwerking/integrale aanpak passend onderwijs en Zorg voor Jeugd lokaal, regionaal en 

provinciaal 

De  samenwerking en integrale aanpak krijgen het beste vorm en inhoud als dit lokaal, regionaal en pro-

vinciaal gezamenlijk en vergelijkbaar wordt geregeld door onderwijs, gemeenten en andere partners.  Het 

is daarom gewenst de uitwerking binnen de regio Friesland Noord te blijven afstemmen met de eigen 

gemeenten en schoolbesturen, maar ook met de andere RMC-regio’s, het primair onderwijs, het MBO 

(eigen kader voor passend onderwijs) en de tweedelijns jeugdvoorzieningen op provinciaal niveau.   

Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: 

 

Uitgangspunten in Friesland 

 het voortgezet onderwijs werkt vanuit drie regionale samenwerkingsverbanden 

 het primair onderwijs werkt vanuit één provinciaal samenwerkingsverband 

 het speciaal onderwijs maakt deel uit van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en 

primair onderwijs 

 kompas: we besluiten lokaal wat lokaal kan, regionaal/provinciaal wat nodig/wenselijk is 

 het passend onderwijs traject sluit aan op de overlegstructuur van de transitie van Zorg voor 

Jeugd in de regio 

 op alle niveaus is het gemeentelijk zo geregeld dat er een ambtelijke voorbereiding is waarna er 

bestuurlijke besluitvorming volgt. Het is van belang dat het onderwijs op basis van de opdracht 

aansluit met een passende vertegenwoordiging op de verschillende fronten 

Aandachtpunten 

 de ondersteuningsvraag van de jeugdige wordt vanuit een lokale context - de woongemeente - 

gesteld 

 besluitvorming aan onderwijszijde - over o.a. de invulling van de ondersteuningsvragen van leer-

lingen - wordt met de komst van passend onderwijs op regionaal- of provinciaal niveau georgani-

seerd. De effecten van deze besluitvorming manifesteren zich echter vooral op lokaal niveau! 
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Doel                                                                                                                                                                                                   

Het doel is te komen tot een efficiënte overlegstructuur tussen gemeenten en de samenwerkingsverban-

den VO en PO om de beoogde winst van passend onderwijs en Zorg voor Jeugd voor jeugdigen en de ge-

zinnen te kunnen behalen.    

 

Organisatie 

Het drie lagenschema biedt een ordeningshandvat om dit goed te organiseren. Overleg kan plaatsvinden 

op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Hiervoor zijn - deels - al overlegstructuren benoemd, bijvoor-

beeld LEA en REA.  Per niveau zijn agenda’s te definiëren, de betrokken deelnemers, afstemming met 

andere overleggen en mandatering.  De uitwerking hiervan  geeft zicht  op wat moet gebeuren  en moge-

lijke complexiteit. 

 

Schematisch geeft dat het volgende beeld:                                                                                                     

  

Zorg voor Jeugd Ge-

meentebesturen 

Agenda 

OOGO 

(Op overeenstemming 

gericht overleg) 

Gemeenschappelijke 

werkagenda 

 

Passend onderwijs 

Schoolbesturen 

Agenda 

Lokaal niveau 

(LEA lokale educatieve 

agenda) 

Vraagstelling 

Besluitvorming 

Uitvoering  

ambtenaren 

wethouders 

Thema’s: 

* … 

* … 

* … 

1. ambtelijk 

2. bestuurlijk 

Thema’s: 

* … 

* … 

* … 

……………. 

……………. 

Thema’s: 

* … 

* … 

* … 

Regionaal niveau 

(REA RMC) 

Gemandateerde  

besluitvorming  

Uitwisseling 

ambtenaren 

wethouders 

Thema’s: 

* … 

* … 

* … 

1. ambtelijk 

2. bestuurlijk 

Thema’s: 

* … 

* … 

* … 

……………. 

……………. 

Thema’s: 

* … 

* … 

* … 

Provinciaal niveau 

(PEA) 

Voorbereiding 

Afstemming 

Samenhang  

ambtenaren 

wethouders 

Thema’s: 

* … 

* … 

* … 

1. ambtelijk 

2. bestuurlijk 

Thema’s: 

* … 

* … 

* … 

……………. 

……………. 

Thema’s: 

* … 

* … 

* … 
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6. Aanbevelingen voor de samenwerking/integrale aanpak passend onderwijs en Zorg voor Jeugd 

op lokaal, regionaal en provinciaal niveau 

Aanbeveling 4 

Voorbereiden en uitvoeren van OOGO tussen schoolbesturen (PO en VO) en gemeentebesturen op 

regionaal niveau (zie voor de uitwerking hiervan bijlage E).  

 

Aanbeveling 5 

Organiseer een efficiënte en effectieve overlegstructuur op regionaal en provinciaal niveau, zowel 

ambtelijk als bestuurlijk. Kom hiervoor begin 2014 met een voorstel. 

 

Aanbeveling 6 

Werk begin 2014 in een ambtelijke bijeenkomst de werkagenda op regionaal  niveau uit: beoogd re-

sultaat, randvoorwaarden, activiteiten, planning, uitvoerders en benodigde middelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

Bijlage A Voorstel  OOGO       

Bijlage B Checklist ‘Verbinding passend onderwijs en Zorg voor Jeugd’ 

Bijlage C Deelnemende partijen  

Bijlage D Inventarisatie ondersteuningsaanbod: overzicht door gemeenten en scholen 

Bijlage E Modelprocedure VNG 
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11  Kwaliteitszorg en -borging in het samenwerkingsverband 

Samen ontwikkelen is het uitgangspunt van het systeem van kwaliteitszorg binnen het samenwerkings-

verband Fryslân-Noard. Bij de oprichting van dit nieuwe samenwerkingsverband zal de vorm waarin scho-

len ondersteund worden bij het bieden van ondersteuning aan leerlingen nog volop in ontwikkeling zijn. 

Het systeem van kwaliteitszorg moet informatie leveren voor het verder vormgeven en optimaliseren van 

rol en taken van het samenwerkingsverband. Door onder andere tevredenheidsonderzoeken in te zetten, 

kunnen scholen hiervoor input leveren. Het nieuwe samenwerkingsverband bestaat uit een grote groep 

scholen, die op het gebied van ondersteuning nog niet eerder met elkaar samenwerkten. Een deel van 

deze groep heeft al ervaring met een kwaliteitssysteem gericht op de ondersteuning op schoolniveau. Het 

is de bedoeling, dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het systeem van kwaliteitszorg op schoolniveau 

dat een school al hanteert. Zo zal er een functioneel systeem ontwikkeld worden, dat de scholen stimu-

leert en ondersteunt bij het steeds verder optimaliseren van de kwaliteit van de ondersteuning die ze 

leerlingen biedt. Binnen dit systeem worden dan ook twee niveaus onderscheiden, het niveau van het 

samenwerkingsverband en het niveau van de scholen. Op beide niveaus worden instrumenten ontwik-

keld/samengesteld die inzicht verschaffen in de kwaliteit van de geboden ondersteuning.  

 

Kwaliteitszorg op het niveau van het samenwerkingsverband 

Op het niveau van het samenwerkingsverband vormen het toezichtskader en het waarderingskader van 

de Inspectie van het onderwijs voor de samenwerkingsverbanden belangrijke uitgangspunten. Het toe-

zicht van de Inspectie op de samenwerkingsverbanden is een integraal toezicht. Het omvat zowel kwali-

teitstoezicht, nalevingstoezicht als financieel toezicht. Het toezicht van de Inspectie is risicogericht. Alleen 

wanneer binnen een samenwerkingsverband risico’s worden gesignaleerd voert de inspectie een kwali-

teitsonderzoek uit. Zo’n onderzoek kan ook plaatsvinden in het kader van een steekproefonderzoek, dat 

de Inspectie elk jaar uitvoert bij een representatieve selectie van samenwerkingsverbanden. 

In het kader van het risicogericht toezicht voert de Inspectie jaarlijks een risicoanalyse uit, die bestaat uit 

een kennisanalyse en een expertanalyse. De kennisanalyse is een geautomatiseerde waardemeting van 4 

parameters: thuiszitters, spreiding en doorstroom in het onderwijs, inspectieoordelen op scholen en in-

stellingen binnen het samenwerkingsverband en signalen. 

De kennisanalyse kan nog aangevuld worden met een expertanalyse, waarin de parameters signalen, on-

dersteuningsplan, jaarverslagen, de verdeling van de ondersteuningsmiddelen en de deskundigheid van 

de leraar op het gebied van het bieden van extra ondersteuning centraal staan. Een expertanalyse wordt 

alleen uitgevoerd wanneer bij de kennisanalyse een risico wordt gesignaleerd of wanneer het samenwer-

kingsverband betrokken is bij een steekproefonderzoek. Aangezien de Inspectie de resultaten van de risi-

coanalyse bespreekt met het samenwerkingsverband, is het van belang dat het samenwerkingsverband 

zelf ook beschikt over informatie over de parameters die de Inspectie hanteert.  

 

Voor het kwaliteitsonderzoek hanteert de Inspectie een waarderingskader dat bestaat uit de kwaliteitsas-

pecten: resultaten, management en organisatie en kwaliteitszorg 

Het aspect resultaten is rechtstreeks afgeleid van de opdracht die de samenwerkingsverbanden hebben 

gekregen vanuit de Wet passend onderwijs. De Inspectie richt zich in het kwaliteitsonderzoek in eerste 

instantie op de resultaten. Wanneer de resultaten op orde zijn, worden de andere twee aspecten niet 

onderzocht, tenzij er signalen zijn die aanleiding geven om dit toch te doen. Elk kwaliteitsaspect bestaat 

uit onderliggende indicatoren. Na 2015 stelt de Inspectie vast welke indicatoren normindicator zijn en 
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welke normen gelden voor basiskwaliteit per indicator. In het kwaliteitssysteem van het samenwerkings-

verband worden de drie kwaliteitsindicatoren en de onderliggende indicatoren verwerkt. 

 

Het samenwerkingverband zal op drie manieren informatie verzamelen:  

- zelfevaluatie 

- tevredenheidsonderzoek bij gebruikers en ketenpartners 

- cijfers opvragen bij de scholen en ketenpartners  

De instrumenten zullen nauw aansluiten bij het toezicht van de Inspectie, maar ook gebruik maken van de 

opbrengstenkaart die binnen het huidige SWV 3.03 al wordt gebruikt en het zelfevaluatie-instrument dat 

het huidige SWV 3.02 gebruikt. Voor alle instrumenten geldt dat ze informatie moeten opleveren over in 

hoeverre voldaan wordt aan wettelijke opdrachten, maar ook over eventuele verbeterpunten. 

 

Wat? Bronnen Instrumenten 

Niveau samenwerkingsverband 

Parameters risicoanalyse inspectie 

 Aantallen thuiszitters 

 Spreiding en doorstroom 

 Inspectie-oordelen 

 Signalen 

 Ondersteuningsplan, verslagen 

en verdeling middelen 

 Deskundigheid leraren 

Waarderingskader inspectie 

 Resultaten 

 Management en organisatie 

 Kwaliteitszorg 

 

 Waarderingskader samen-

werkingsverbanden Inspec-

tie 

 Zelfevaluatie SWV 3.02 

 Referentiekader passend 

onderwijs 

 

 

Opbrengstenkaart 

Zelfevaluatie-instrument 

Tevredenheidsonderzoek 

gebruikers  en  ketenpart-

ners  

Niveau scholen 

Vanuit toezichtskader swv 

 Kwaliteit onderwijs 

 Aantallen thuiszitters, door-

stroming, extra ondersteuning 

 Deskundigheid leraren 

 

Kwaliteit ondersteuning 

 Organisatie van de zorg 

 Zorgbeleid 

 Procedures ondersteuning 

 Omgaan met verschillen 

 Realiseren basisondersteuning 

en extra ondersteuning 

 

 Waarderingskader VO van 

Inspectie, onderdeel af-

stemmen (8)  en leerlin-

genzorg (9 t/m 11). 

 Waarderingskader SO en 

VSO van Inspectie, kwali-

teitsaspecten leerlingen-

zorg (2) en afstemmen (7) 

 Indicatoren en websurvey 

mentoren traject kwaliteit 

van zorg SWV 3.03 

 Beschrijving basisonder-

steuning 

 Kijkwijzers 

 

Opbrengstenkaart 

Zelfevaluatie-instrument 

Vragenlijst mentoren 

Audit-werkwijze 

 

 

Kwaliteit van ondersteuning op het niveau van de scholen 

Het samenwerkingsverband vindt het van belang, dat ook de scholen systematisch de kwaliteit van hun 

ondersteuning evalueren en op basis daarvan verbeterpunten formuleren. Op die manier werken de scho-

len systematisch aan het steeds verder optimaliseren van de kwaliteit van de ondersteuning die de school 
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biedt aan leerlingen die dat nodig hebben. Bij de kwaliteitszorg op schoolniveau worden drie deelaspec-

ten opgenomen in het kwaliteitssysteem.  

 

1. De drie parameters die de Inspectie hanteert bij de risicoanalyse (dit betreft met name cijfermatige 

gegevens): aantallen thuiszitters, spreiding en doorstroom in het onderwijs en signalen 

 

2. De kwaliteit van de ondersteuning die de scholen bieden. Bij het ontwikkelen van het kwaliteitssysteem 

kan op dit punt gebruik gemaakt worden van de instrumenten en de werkwijze waarmee het SWV 3.03 al 

bijna 10 jaar ervaring heeft opgedaan. Bij dit onderdeel gaat het om de vraag in hoeverre de school vol-

doet aan indicatoren voor kwaliteit van ondersteuning, als het hebben van een zorgplan, het werken met 

handelingsplannen en het werken met procedures. Bij dit aspect kunnen ook de parameter deskundigheid 

van de leraren en onderdelen uit het waarderingskader, die van toepassing zijn voor de scholen, worden 

meegenomen. De Inspectie ontwikkelt nog aan een werkwijze voor het meten van de deskundigheid van 

de leraren.  

 

3. Het in kaart brengen of het beleid van de school ook doorwerkt op de werkvloer. Binnen het SWV 3.03 

is hiervoor gewerkt met een digitale vragenlijst met indicatoren voor mentoren. Binnen het nieuwe kwali-

teitssysteem zal ook een instrument worden opgenomen waarmee docenten/mentoren die verantwoor-

delijk zijn voor de dagelijkse uitvoering van de extra ondersteuning bevraagd worden over het beleid en 

de kwaliteit van de geboden ondersteuning.  

 

Het samenwerkingsverband is na de invoering van passend onderwijs verantwoordelijk voor de financie-

ring van extra ondersteuning voor leerlingen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het samenwerkingsverband 

binnen het systeem van kwaliteitszorg ook meer objectieve informatie krijgt over de kwaliteit van de on-

dersteuning die scholen bieden. Het systeem zal daarom ook bestaan uit audits, waarin aan de hand van 

kijklijsten de kwaliteit van de ondersteuning in kaart wordt gebracht door iemand van buiten de school. 

De audits worden uitgevoerd door zorgcoördinatoren van scholen uit het samenwerkingsverband. Hier-

door hebben de audits zowel effect op de school die bezocht wordt als op de school van de zorgcoördina-

tor(en) die de audit uitvoert. De zorgcoördinatoren worden geschoold in het afnemen van audits en ge-

bruiken voor de audits ontwikkelde  kijkwijzers.  

 

Het kwaliteitssysteem bestaat daarmee uit een aantal verschillende instrumenten. Om het kwaliteitssys-

teem hanteerbaar te houden voor het samenwerkingsverband en voor de scholen bestaat het systeem uit 

basismodules en uitbreidingsmodules. De basismodules worden standaard volgens een vastgestelde tijd-

cyclus uitgevoerd en leveren de informatie die het samenwerkingsverband nodig heeft om te voldoen aan 

haar wettelijke opdracht en als gesprekspartner van de Inspectie. Naast deze basismodules kan de school 

of het samenwerkingsverband ervoor kiezen een of meer uitbreidingsmodules in te zetten om aanvullen-

de informatie te verzamelen op specifieke thema’s. Uitbreidingsmodules zijn bijvoorbeeld de websurvey 

voor mentoren en de indicatorenlijst over de kwaliteit van de ondersteuning op schoolniveau. 

 

Uitwerking systeem van kwaliteitszorg 

Het samenwerkingsverband kiest ervoor om de uitwerking en de invoering van het systeem van kwali-

teitszorg gefaseerd uit te voeren.  
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In het schooljaar 2013-2014 zal het systeem op niveau van het samenwerkingsverband uitgewerkt wor-

den. De instrumenten worden ontwikkeld en er wordt een procedure voor het verzamelen en verwerken 

van de informatie opgesteld.  

In het schooljaar 2014-2015 zal het ontwikkelde systeem getest worden tijdens een pilot. Op basis van de 

resultaten zullen de instrumenten en de procedure verder geoptimaliseerd worden. 

In het schooljaar 2014-2015 wordt het systeem op het niveau van de scholen verder uitgewerkt. Bij deze 

uitwerking zullen ook beslissingen genomen worden over het verplichte en het  facultatieve deel van het 

systeem. 

Het is van belang dat het systeem van kwaliteitszorg wordt afgestemd op de huidige werkwijze. Daarnaast 

is het van belang dat het nieuwe systeem werkbaar is en gegevens oplevert die zinvol zijn voor het sa-

menwerkingsverband en de scholen. Suggestie is om in het ontwikkelingsproces de ontwikkelde instru-

menten en procedures voor te leggen aan vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband en de 

scholen die gaan werken met het systeem, bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bijlage: 

A: Schema risicogestuurd toezicht  
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12  Communicatie 
 

In en rond het samenwerkingsverband zijn vele actoren actief. Om de betrokkenheid bij het samenwer-

kingsverband en een efficiënte wijze van functioneren zoveel mogelijk te bevorderen, is het belangrijk de 

communicatie goed te organiseren. 

 

Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de website van het samenwerkingsverband. Hier is alle relevan-

te informatie over het samenwerkingsverband te vinden voor ouders, scholen, ketenpartners en belang-

stellenden. 

 

Via een in een vaste regelmaat verschijnende nieuwsbrief worden de scholen op de hoogte gehouden van 

de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. 

 

Binnen het samenwerkingsverband wordt veel waarde gehecht aan korte lijnen en het werken aan een 

consistente relatie tussen medewerkers van het samenwerkingsverband en de scholen. Zichtbaarheid en 

herkenbaarheid van medewerkers van het samenwerkingsverband in de scholen is hierbij essentieel. Bij 

de inrichting van de werkorganisatie wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed.  

 

De verbinding tussen de scholen en het samenwerkingsverband wordt in belangrijke mate ingevuld door 

de voorzitters van de RPCL’s en de zorgcoördinatoren van de scholen, die hierin zitting hebben. Juist hier 

kan de afstand tussen het samenwerkingsverband en de scholen klein gehouden worden. 

 

De communicatie over alle aspecten rond onderwijs en ondersteuning met betrekking tot het leerlingni-

veau is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de scholen. Het samenwerkingsverband kan 

hierbij desgewenst een ondersteunende rol vervullen. 

 

Het samenwerkingsverband beschikt over een aansprekende, uitnodigende locatie, het OPDC, waar de 

medewerkers van de scholen van het samenwerkingsverband, de ouders van leerlingen en de ketenpart-

ners, zich welkom weten.  
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13   Financiën 

Een belangrijk gevolg van de invoering van passend onderwijs is, dat de bestaande financieringssystema-

tiek ingrijpend wijzigt. Het samenwerkingsverband krijgt vanaf augustus 2014 de beschikking over de ad-

ditionele ondersteuningsmiddelen die in het verleden naar de VO scholen, de Regionale Expertisecentra 

(REC) en de samenwerkingsverbanden gingen. Het bestuur van het samenwerkingsverband bepaalt vanuit 

haar visie hoe de beschikbare middelen dienen te worden ingezet. 

Er is sprake van een bekostiging voor lichte ondersteuning en een bekostiging voor de zware ondersteu-

ning. De hoogte van het budget waarover het samenwerkingsverband kan beschikken wordt bepaald door 

het aantal leerlingen in de regio Fryslân-Noard per 1 oktober. Het budget voor de lichte ondersteuning is 

gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober van een jaar zit in de leerjaren 3 en 4 van het vmbo.  

 

Het budget voor de zware ondersteuning wordt samengesteld op basis van het totaal aantal leerlingen in 

het voortgezet onderwijs, inclusief het praktijkonderwijs. De aanvullende bekostiging voor leerlingen die 

naar het VSO cluster 3 en 4 gaan wordt betaald uit de beschikbare middelen voor de zware ondersteu-

ning. Binnen deze groep leerlingen bestaat een verschil in ondersteuningszwaarte. Er zijn, landelijk, 3 ca-

tegorieën vastgesteld: 

- VSO categorie 1: cluster 4, ZMLK en langdurig ziek 

- VSO categorie 2: lichamelijk gehandicapt 

- VSO categorie 3: meervoudig gehandicapt 

 

Het samenwerkingsverband is verplicht mee te betalen als leerlingen worden verwezen naar deze scho-

len. Deze verplichting geldt ook bij leerlingen woonachtig in het samenwerkingsverband en schoolgaand 

daar buiten. De PCL-Pao bepaalt de ondersteuningsbehoefte en koppelt dit aan een categorie.  

 

Ieder samenwerkingsverband in Nederland krijgt hetzelfde bedrag per leerling voor de zware zorg. Hierbij 

wordt er van uit gegaan, dat het aantal leerlingen dat het VSO bezoekt verhoudingsgewijs overal in het 

land hetzelfde is. In de praktijk blijkt dit niet het geval. In Fryslân-Noard bezoeken verhoudingsgewijs 

minder leerlingen het VSO dan het landelijk gemiddelde. Ook zijn er minder leerlingen met een zoge-

naamde rugzak (peildatum 1 oktober 2012). Dit betekent dat we te maken hebben met een zogenaamde 

positieve verevening (zie bijlage A). De middelen die hierbij vrijkomen, gekoppeld aan de middelen die 

beschikbaar zijn vanuit de lichte ondersteuning, zet het samenwerkingsverband in om de scholen te hel-

pen de doelen van passend onderwijs te realiseren. 

 

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 worden ook de middelen voor leerwegondersteuning en prak-

tijkonderwijs ondergebracht in het stelsel passend onderwijs. Dit betekent dat de middelen (mogelijk ook 

verevend) zullen worden toegevoegd aan de baten van het samenwerkingsverband. De financiering loopt 

dan dus niet meer rechtstreeks via de scholen, maar binnen het samenwerkingsverband worden afspra-

ken gemaakt over de inzet van deze middelen. 

 

 
Inzet middelen 
Op basis van de uitwerking van de eerder beschreven visie en uitgangspunten zijn een aantal program-
ma’s geformuleerd, die het mogelijk moeten maken passend onderwijs in Fryslân-Noard te kunnen reali-
seren. De programma’s zijn nog niet volledig uitgewerkt, omdat ten tijde van het schrijven van dit plan 
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nog een aantal keuzes moeten worden gemaakt (de financiële consequenties van de programma’s zijn 
opgenomen in de concept meerjarenbegroting die is toegevoegd). 
 
Programma 1:  
Er wordt een directeur voor het samenwerkingsverband aangesteld (1fte). 
 
Programma 2:  
Ondersteuning: Administratieve ondersteuning en Conciërge: 2 fte; 
Ondersteuning (financieel/juridisch/ICT) via kassierschool: 0.4 fte. 
 
Programma 3:  
Het Expertisecentrum wordt gevormd door een aantal gedragswetenschappers (3.5 fte) en een onder-
wijsassistent/assistent voor het uitvoeren van onderzoek (de ambulant begeleiders maken in principe ook 
deel uit van het Expertisecentrum, maar zijn in het overzicht nog even apart vermeld). Scholen kunnen 
voor het aan hen toegewezen aantal uren een beroep doen op het Expertisecentrum. 
 
Programma 4:  
Via het samenwerkingsverband vindt de zorgtoewijzing plaats in de PCL-Pao. Op basis van het huidige 
aantal dossiers is een inschatting gemaakt hoeveel fte hiervoor gereserveerd moet worden. We gaan voor 
de PCL-Pao uit van 1.5 fte en 0.5 fte administratieve ondersteuning. 
 
Programma 5:  
Het DB heeft besloten om voor 2014/2015 nog niet over te gaan tot Opting Out. Dit betekent dat de am-
bulant begeleiders plus oop van cluster 3 en 4 niet door het samenwerkingsverband in het kader van deze 
regeling worden overgenomen. De begeleiding zal vooralsnog verplicht worden afgenomen bij de dien-
sten AB van cluster 3 en 4. Er zullen nog afspraken worden gemaakt omtrent de inzet van AB op termijn. 
In de begroting is al rekening gehouden met de inzet van AB via het samenwerkingsverband. Afspraken 
hieromtrent moeten nog worden gemaakt! 
 
Programma 6:  
Het OPDC. Op basis van het aantal fte dat nu beschikbaar is voor de Reboundvoorziening en de Sluisgroep 
is een inschatting gemaakt van het personeel dat nodig is in het nieuwe OPDC. Het betreft hier docenten 
en oop-ers (bv. onderwijsassistenten). Vanuit het Expertisecentrum kan deskundigheid binnen het OPDC 
worden ingebracht.  
 
Programma 7:  
Huisvesting. Op dit moment oriënteert de projectleiding zich op het zoeken naar geschikte huisvesting 
voor het OPDC, het Expertisecentrum en de directie van het samenwerkingsverband. De verschillende 
mogelijkheden worden met elkaar vergeleken. Het in de begroting opgenomen bedrag is een voorlopige 
(voorzichtige) raming. 
 
Programma 8:  
Thuiszitters. Een belangrijke opdracht voor het samenwerkingsverband is dat er geen leerlingen thuis 
zitten. Hiervoor wordt 1 fte inzet gereserveerd. 
 
Programma 9:  
Bijdrage zware zorg. De rugzakmiddelen gaan straks naar het samenwerkingsverband. In de begroting is 
opgenomen dat deze “zware zorg”, op basis van de huidige deelname, in beeld is gebracht. Deze midde-
len kunnen straks ook via een ander gekozen uitgangspunt aan de scholen worden overgedragen. 
 
 
Programma 10:  
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Groeiregeling. Gedurende het schooljaar (dus na de teldatum) stappen er leerlingen over van het regulier 
naar het speciaal onderwijs. Om dit te kunnen bekostigen wordt hier de zgn. groeiregeling toegepast. 
 
Passend onderwijs is met name een belangrijke opgave en uitdaging voor de deelnemende scholen aan 
het samenwerkingsverband. Dit heeft daarom ook een belangrijke taak in de ondersteuning van haar 
deelnemers waar het gaat om het kunnen omgaan met verschillen en het bieden van adequate onder-
steuning. Naast het uitvoeren van de hierboven beschreven programma’s is er nog ruimte binnen de be-
groting om scholen financieel bij hun plannen te ondersteunen.  
 
Verantwoording: 
Het samenwerkingsverband zal middels (financiële) jaarverslagen verantwoording moeten afleggen over  
de wijze waarop de middelen zijn ingezet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bijlage: 
Bijlage A Overzicht bekostiging 
Bijlage B Concept begroting  


