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Inleiding 
 
 

Voor u ligt het verslag van het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard over het schooljaar 2019-2020. Dit verslag 

gaat over het tweede schooljaar van de periode van het Ondersteuningsplan 2018-2022 en is gebaseerd op de 

ambities en doelen die in dit Ondersteuningsplan beschreven staan.  

Het schooljaar 2019-2020 was vanwege de COVID-19 uitbraak een bijzonder schooljaar. Half maart begon de 

landelijke lockdown en werkten onze medewerkers vanuit huis. Alleen de docenten van ons OPDC Fryslân-Noard 

waren af en toe op locatie. Vanaf begin juni was schoolgang weer toegestaan en waren de leerlingen en docenten 

weer op het OPDC. De andere medewerkers zijn toen hybride gaan werken; naast op onze locatie en op onze 

scholen ook voor een deel thuis. 

Door deze coronabeperkingen hebben we gedeeltelijk wat minder of op een andere manier aan onze doelen 

gewerkt. 

 

Zoals in ons Ondersteuningsplan omschreven heeft het samenwerkingsverband de volgende uitgangspunten: 

• We willen dat jongeren een ononderbroken onderwijsontwikkelingsproces doorlopen om hen zo optimaal 

mogelijk voor te bereiden op de toekomst. 

• We bieden regulier onderwijs als het kan, geven steun als het nodig is en bieden speciaal onderwijs als het 

noodzakelijk is. 

• Onze scholen zijn sterk in het bieden van (passend) onderwijs. 

• Wij laten geen jongere tussen wal en schip vallen. 

• We werken integraal samen in het belang van de jongere. 

• We hebben een professioneel en effectief werkklimaat. 

  

In dit verslag zijn de uitgangspunten net als in het Ondersteuningsplan 2018-2022 uitgewerkt in de volgende 

hoofdstukken: een sterke basis, steun waar nodig, speciaal waar noodzakelijk, samenwerken met ketenpartners 

en samenwerking met ouders. Elk hoofdstuk begint met onze ambitie en een korte beschrijving van de 

onderwerpen die onder het thema vallen. Per onderwerp volgt een stukje inleiding met daarbij de in het 

Ondersteuningsplan en/of Verslag schooljaar 2018-2019 gestelde doelen. Onder de kop Activiteiten staat 

beschreven wat we in het schooljaar 2019-2020 hebben gedaan, inclusief de cijfermatige gegevens.  

Onder de kop Bevindingen en ontwikkelingen staan de resultaten van onze tevredenheidsonderzoeken waarbij 

leden van het Schoolleidersplatform (SLP) en van het Zorgplatform (ZP) naar hun mening gevraagd is en de 

zelfevaluatie samenwerkingsverband die ingevuld is door het DB, het OPR-bestuur, de directeur en teamleider 

en – op delen – door de medewerkers van het samenwerkingsverband. Onder deze kop staan ook relevante 

landelijke en regionale ontwikkelingen. In mei 2020 is het landelijke eindrapport Eindevaluatie passend onderwijs 

gepresenteerd en in november 2020 kwam minister Slob met zijn beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak 

passend onderwijs. Naar deze beide documenten wordt in dit verslag van schooljaar 2019-2020 af en toe 

verwezen. Het is mogelijk dat verdere uitwerking van de genoemde verbeteraanpak nog tot actiepunten, die niet 

in dit verslag staan, leidt voor het schooljaar 2020-2021.  

De onderwijsinspectie heeft ons begin maart 2020 bezocht in het kader van het herstelonderzoek OPDC en in 

april een rapport hierover opgestuurd, ook hier wordt af en toe naar verwezen.  

Bij Conclusies richten we ons, naast korte concluderende opmerkingen, op verbeterpunten en doelen voor de 

komende periode. 
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Hoofdstuk 1.  Een sterke basis 

‘Onze scholen zijn sterk in het bieden van passend onderwijs’ 

 

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard is een verband van scholen die samenwerken om een passend en 

dekkend onderwijsaanbod binnen en tussen de scholen in de regio te realiseren. Passend onderwijs begint op de 

scholen. Sterke scholen komen optimaal tegemoet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van hun 

leerlingen. Het samenwerkingsverband draagt op verschillende manieren bij aan de sterke basis op de scholen; 

met afspraken omtrent de basisondersteuning, door kennisdeling te organiseren en door het toekennen van 

middelen voor LWOO en PrO. 

 

1.1 Onze scholen 
Bij ons samenwerkingsverband waren in 2019-2020 15 schoolbesturen aangesloten. Eind van het schooljaar 

waren dit door fusie en door de sluiting van een school 13. In totaal verzorgden deze besturen op 35 scholen 

(locaties) regulier voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Daarnaast zijn er 2 locaties 

binnen onze regio waarvan het bestuur in een ander samenwerkingsverband zetelt, hierover zijn via een 

convenant afspraken gemaakt. Deze leerlingen tellen mee in tabel 1.a 

Er was en is een grote variatie in het aantal leerlingen per VO-schoolbestuur, bij de start van het schooljaar 2019-

2020 liep dit van 29 tot ruim 4.000. In 2019 gingen naar een van de VSO-scholen bijna 300 leerlingen, de beide 

anderen zijn kleiner en telden 125 en 98 leerlingen. 

 

Tabel 1a. Totale aantallen V(S)O-leerlingen van onze scholen 

 Totale aantal leerlingen 

 Van onze VO-
scholen 

Van onze drie VSO-
scholen 

Dat naar een school 
in ons SWV gaat 

1 oktober 2014 14.602 443 15.045 
1 oktober 2015 14.790 447 15.196 
1 oktober 2016 14.623 523 15.113 
1 oktober 2017 14.447 544 15.100 
1 oktober 2018 14.421 524 14.898 
1 oktober 2019 14.279 521 14.800 
1 oktober 2020* 13.889 547 14.436 
Bron VO: Tussentijdse financiële managementrapportage SWVFN, periode jan. t/m juli 2020 – op grond van definitieve 

beschikkingen DUO. Bron VSO: Vensters/Dashboard passend onderwijs (d.d. 29-10-2020). *Bron: Kijkglas 1.1. d.d. 03-11-2020, 

publicatie 13-11-2020. 

Het verzamelen van leerlingaantallen is niet eenvoudig, diverse bronnen geven verschillende cijfers en ook 

worden cijfers bijvoorbeeld binnen het Dashboard Passend Onderwijs met terugwerkende kracht aangepast. 

Duidelijk is wel dat de trend van een gestage afname van het totaal aantal VO-leerlingen doorzet. Dit zien we 

ook in de voorlopige cijfers van 2020. Het aantal VSO-leerling op onze VSO-scholen is in 2019 vergelijkbaar met 

dat van het vorige jaar maar in 2020 lijkt er weer sprake te zijn van een toename. 

 

De Inspectie van het onderwijs over onze scholen 

Voor een overzicht van het oordeel van de Inspectie van het onderwijs is gebruik gemaakt van de gegevens die 

in het Dashboard passend onderwijs staan. Bij een derde van onze schoollocaties is sprake van een voldoende 

(onderzoekskader 2017) of basistoezicht. Bij één locatie heeft de inspectie het oordeel onvoldoende (conform 

onderzoekskader 2017) uitgesproken. Van de rest is geen (actueel) oordeel op locatieniveau beschikbaar. 

 

1.2 Basisondersteuning (en SOP) 

De scholen binnen het samenwerkingsverband bieden ondersteuning op twee niveaus: basisondersteuning en 

extra ondersteuning. Elke school heeft in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hun basisondersteuning en 

extra ondersteuning beschreven. De basisondersteuning is het geheel aan preventieve en licht curatieve 
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activiteiten die elke school biedt. Het samenwerkingsverband werkt in de planperiode 2018-2022 verder aan een 

onderbouwde en in de praktijk getoetste beschrijving van de basisondersteuning en verzamelt voorbeelden van 

effectieve interventies die het niveau van de basisondersteuning verhogen. De beschrijving is onderdeel van het 

format SOP dat geëvalueerd en zo nodig bijgesteld zal worden. Gedurende de planperiode monitort het 

samenwerkingsverband de voortgang op de ontwikkelpunten die scholen in hun SOP 2018-2022 hebben 

benoemd. 

In het verslag 2018-2019 is als actiepunt geformuleerd dat de vragenlijst basisondersteuning opnieuw zal worden 

afgenomen om zicht te krijgen op (ontwikkelingen in) de kwaliteit van de basisondersteuning. Een tweede 

actiepunt is dat de directeur periodiek alle schoollocaties zal bezoeken. 

 

Activiteiten 

De vragenlijst basisondersteuning is, aangepast op basis van de pilot, in 2020 opnieuw afgenomen om zicht te 

krijgen op (ontwikkelingen in) de kwaliteit van de basisondersteuning. In deze afname is ook gevraagd naar 

voorbeelden van en ervaringen met effectieve interventies die het niveau van de basisondersteuning verhogen. 

De vragenlijst is In het voorjaar van 2020 naar schoolleiders en zorgcoördinatoren van 31 scholen gestuurd. In 

september waren van 26 locaties de antwoorden binnen en is er een verslag gemaakt. Doordat sommige scholen 

laat waren met het aanleveren, zijn niet alle ingevulde vragenlijsten meegenomen in het gezamenlijke verslag. 

Eind oktober 2020 waren alsnog van bijna alle scholen de lijsten ontvangen. 

Net als in 2017 scoren in 2020 de scholen in het samenwerkingsverband gemiddeld voldoende tot goed op de 

standaarden van de basisondersteuning. Ook op alle onderliggende indicatoren wordt voldoende tot goed 

gescoord.  De spreiding van de scores op de standaarden is groot. Bij drie van de acht standaarden zijn één of 

meer scholen die onvoldoende op de standaard scoren, in 2017 betrof dit nog zes standaarden. Op deze scholen 

is de standaard als geheel dus een aandachtspunt. Dit betreft de standaarden ‘zicht op leerontwikkeling en 

opbrengstgericht werken’, ‘handelingsgericht werken en versterken handelingsbekwaamheid personeel’ en 

‘ondersteuningsprofiel opgenomen in schoolplan’. Vergeleken met 2017, toen drie scholen op drie of 

vier standaarden gemiddeld onvoldoende scoorden, scoren in 2020 scoren scholen beter, per locatie 

beoordeelde men zichzelf hooguit op één standaard onvoldoende.   

Door de coronamaatregelen konden de resultaten dit schooljaar niet besproken worden met de schoolleiders 

(SLP) en de zorgfunctionarissen (ZP). Dit zal in het schooljaar 2020-2021 gebeuren. 

 

In het kader van de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband is de ambitie om meer zicht te krijgen op de 

kwaliteit van de basis- en de extra ondersteuning in de scholen. De verkregen gegevens over de 

basisondersteuning van individuele scholen zullen worden meegenomen in het schoolbezoek dat de directeur 

van het samenwerkingsverband zal gaan afleggen. 

Het was de bedoeling dat de directeur vanaf het schooljaar 2019-2020 zou starten met het bezoeken van de 

schoollocaties binnen het samenwerkingsverband. Er is een plan hiervoor gemaakt met een gespreksleidraad 

met de onderwerpen die in het gesprek aan de orde zullen komen. Tijdens dit bezoek aan scholen zal 

schoolspecifieke informatie als basis- en extra ondersteuning, ambities vanuit het schoolondersteuningsprofiel 

en de grenzen aan het aanbod van de school en ook de kwaliteit van de financiële verantwoording besproken 

worden. Op samenwerkingsverbandniveau is aandacht voor de evaluatie van het Ondersteuningsplan 2018-2022 

en vooral een vooruitblik op ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en het nieuwe 

Ondersteuningsplan. 

Met de meting van de basisondersteuning in 2020 wordt een eerste stap gezet richting een nieuw 

schoolondersteuningsprofiel. Op dit moment is nog niet duidelijk welke voorwaarden de minister aan het 

schoolondersteuningsprofiel wil stellen. Het is van belang dat hier meer duidelijk over is voordat we aan een 

nieuw format gaan werken. 

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

In juli 2019 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de minister gevraagd wordt om in 2020 te 

komen met een voorstel voor een landelijke norm basisondersteuning, die dan tegelijk met de evaluatie passend 
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onderwijs kan worden besproken in de Kamer. In november 2020 wordt in de beleidsnota Evaluatie en 

verbeteraanpak passend onderwijs als landelijke maatregel genoemd het instellen van zo’n landelijke norm.  

Daar waar elke regio nu zelf kan besluiten over haar norm voor basisondersteuning wordt deze op termijn 

landelijk bepaald, zodat, ongeacht waar iemand woont, in ieder geval op een afgesproken basis kan worden 

teruggevallen waar de Inspectie op kan toezien. Deze basis zal breed zijn, niet te laag ingestoken, en met het oog 

op meer inclusie, de komende jaren stap voor stap in twee fasen worden verhoogd. Scholen behouden de vrijheid 

om met elkaar af te spreken dat ze zelf de lat van de standaard geboden ondersteuning al hoger leggen dan de 

landelijke norm.   

 

Via de landelijke norm voor basisondersteuning maken we helder wat we minimaal van elke school en haar 

personeel verwachten en wat in de school aan ondersteuningsstructuur nodig is om deze basis aan passende 

ondersteuning te realiseren. Scholen zullen hiernaast de nodige extra ondersteuning moeten kunnen bieden om 

tot een dekkend aanbod in de regio te komen. Dit wordt afgestemd en afgesproken in de 

samenwerkingsverbanden en vastgelegd in het regionale ondersteuningsplan. Wat de schoolleider op elke 

school(locatie) moet organiseren wordt vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel, goed gecommuniceerd 

via schoolgids en, waar mogelijk, de website. 

 

Over het schoolondersteuningsprofiel zegt minister Slob in de beleidsnota ook nog het volgende. Een 

beleidsinstrument dat minder goed heeft gewerkt, is het schoolondersteuningsprofiel. Dat was bedoeld voor 

scholen om te beschrijven welke voorzieningen zij konden bieden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben, en zich daarin eventueel te profileren. Door er in de schoolgids naar te verwijzen, konden ouders en 

andere partijen inzicht krijgen in de extra ondersteuning die een school kon bieden. Voor het 

samenwerkingsverband kon het geheel van profielen inzicht geven in de mate van dekkend aanbod binnen de 

regio. Ook kon het profiel bijdragen aan het gesprek in het schoolteam over de extra ondersteuning op school en 

richting geven voor extra professionalisering. In de praktijk lijken de profielen niet altijd actueel. Ook zijn ze lang 

niet altijd goed vindbaar of gemakkelijk te vergelijken voor ouders. Op veel scholen wordt het 

schoolondersteuningsprofiel nauwelijks gebruikt bij het inventariseren van welke expertises en competenties in 

het team aanwezig of nodig zijn. Op het niveau van het samenwerkingsverband heeft specialisatie en onderlinge 

afstemming tussen scholen niet plaatsgevonden, waardoor de profielen ook geen rol hebben gespeeld bij het 

realiseren van het dekkend aanbod. 

Schoolbesturen moeten zorgen dat scholen jaarlijks het schoolondersteuningsprofiel evalueren, vaststellen en 

opnemen in de schoolgids na advies van de medezeggenschapsraad, zodat een continue dialoog in de school 

wordt gevoerd over het ondersteuningsaanbod en het aanbod op papier aansluit op dat in de praktijk.  

 

Uit onze zelfevaluatie samenwerkingsverband blijkt dat het samenwerkingsverband duidelijk in het 

ondersteuningsplan heeft beschreven hoe het aanbod van ondersteuningsvoorzieningen, inclusief de 

basisondersteuning, er uit ziet. Verder wordt net voldoende gescoord op de indicator ‘Ons 

samenwerkingsverband heeft duidelijke afspraken gemaakt met de scholen over (de inhoud en het niveau van) 

de basisondersteuning die elke school biedt’. De score op de indicator ‘Ons samenwerkingsverband evalueert 

het niveau van de basisondersteuning met elke school, gericht op verdere ontwikkeling van de 

basisondersteuning’ laat zien dat verbetering nodig is op dit punt. De medewerkers zijn kritisch over deze laatste 

twee indicatoren, de andere invullers zijn positiever. Op de indicator ‘Ons samenwerkingsverband levert een 

breed gedragen format SOP, waarin basis- en extra ondersteuning worden beschreven, en evalueert dit format 

en het gebruik ervan structureel’ wordt goed gescoord.  

 

Conclusies  

In 2019-2020 is de zelfevaluatie basisondersteuning voor de tweede keer afgenomen. De resultaten laten een 

lichte groei in de kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen zien. Genoemde uitkomsten zullen in het 

SLP en ZP besproken worden met aandacht voor eventuele gezamenlijke ontwikkelpunten. De resultaten zullen 

ook op schoolniveau worden meegenomen in de schoolbezoeken.  
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In 2019-2020 is een plan opgesteld voor de schoolbezoeken, deze zullen in het schooljaar 2020-2021 van start 

gaan (als de coronamaatregelen het toelaten). 

De aangekondigde aanpassingen voor een landelijke norm van basisondersteuning en een jaarlijkse bijstelling 

van het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids zullen door het ministerie van OCW nog verder uitgewerkt 

worden. Bij de landelijke norm van basisondersteuning wordt als start genoemd een actualisatie en 

concretisering van het onderdeel basisondersteuning van het huidige referentiekader passend onderwijs. Op dit 

kader is onze huidige invulling van de basisondersteuning ook gebaseerd.  

Zodra concrete informatie over basisondersteuning en schoolondersteuningsprofiel bekend is, zal het 

samenwerkingsverband scholen informeren, indien nodig ondersteunen en zal er gekeken worden of er in deze 

nieuwe gezamenlijke afspraken nodig zijn.  

 

1.3 Deskundigheidsbevordering en kennisdeling 

Passend onderwijs in de klas wordt gegeven door de docenten van de scholen. Hierbij worden ze ondersteund 

door de zorgfunctionaris op de school. Het samenwerkingsverband draagt op verschillende manieren bij aan 

deskundigheidsbevordering van docenten en zorgfunctionarissen. Het samenwerkingsverband stimuleert in de 

planperiode 2018-2022 het delen van kennis en ervaringen door middel van bijeenkomsten rondom good 

practice, kennisplatforms over specifieke thema’s en het geven van voorlichtingen door het EC en OPDC zowel 

op teamniveau als op casusniveau. De website en het verzorgen van scholennieuwsbrieven hebben ook 

kennisdeling als doel. 

In het verslag schooljaar 2018-2019 is als actiepunt benoemd dat met ingang van het schooljaar 2019-2020 

medewerkers van het Expertisecentrum hun expertise op het gebied van hoogbegaafdheid zullen vergroten en 

een kenniscentrum hoogbegaafdheid zullen inrichten. Verder zal het samenwerkingsverband organiseren dat de 

scholen die een beroep gedaan hebben op het innovatiefonds rondom onderwijs en externe zorg hun kennis en 

ervaringen hieromtrent zullen delen met anderen.  

 

Activiteiten 

In het schooljaar 2019-2020 is van de drie geplande kennisplatformbijeenkomsten door de coronamaatregelen 

er maar één doorgegaan. In november 2019 werd deze bijeenkomst ‘Onderwijszorgarrangementen, kansen en 

ervaringen’ bezocht door rond de zeventig mensen. Ruim de helft van hen is werkzaam bij een school, verder 

waren er leerplichtambtenaren, medewerkers gebieds-/wijkteam en samenwerkingsverband-

medewerkers. Omdat het onderwerp veel mensen interesseerde en er interesse was in het horen van 

voorbeelden van elkaar, was afgesproken in juni nogmaals een bijeenkomst rondom dit thema te organiseren. 

Deze bijeenkomst is, net als de in april geplande lezing van Bert Wienen over ‘Weten we van gekkigheid nog wel 

wat normaal is? Waarom kijken we steeds meer met een medische blik naar het gedrag van kinderen?’, niet 

doorgegaan. Omdat deze bijeenkomsten ook duidelijk gericht zijn op netwerken en in gesprek met elkaar gaan, 

is besloten om dit niet via internet te doen maar uit te stellen. 

 

Uit de gegevens van het Expertisecentrum (§2.3) blijkt dat zij 26 keer groepsvoorlichtingen, trainingen en 

workshops hebben gegeven op locaties van onze scholen. Daarnaast geven medewerkers van het 

Expertisecentrum voorlichting wanneer zij betrokken zijn bij individuele leerlingen.  

 

In de organisatie van het samenwerkingsverband nemen het Schoolleidersplatform (SLP) en het Zorgplatform 

(ZP) een belangrijke rol in voor advisering van de directie. In deze overleggen is ook sprake van kennisdeling en 

het uitwisselen van ervaringen. Beide overlegorganen zijn in 2019-2020 twee keer bij elkaar gekomen, het derde 

geplande overleg is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar begin van het nieuwe schooljaar. 

 

In het communicatieplan van het samenwerkingsverband staat de intentie om de Scholennieuwsbrieven drie 

keer per jaar te maken. In het schooljaar 2019-2020 zijn in september 2019, februari en mei 2020 nieuwsbrieven 

rondgestuurd.  
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In het kader van een subsidieregeling van het ministerie van OC&W is er een aanvraag gedaan om het onderwijs- 

en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen (verder) te ontwikkelen. Eind 2019 is de ingediende 

aanvraag toegekend en zijn we van start gegaan met:   

• Het opzetten van een steunpunt (hoog)begaafdheid binnen het Expertisecentrum. Hiervoor is 0,2 fte 

extra formatie ingezet. Twee medewerkers van het EC hebben dit in hun takenpakket gekregen. Een 

van hen volgt een scholing op dit gebied. De ander heeft in december 2019 een brede specialistische 

scholing afgerond, waarbij dit onderwerp ook aan de orde is geweest. 

• Het opzetten van een kennisnetwerk tussen en met de scholen binnen ons samenwerkingsverband door 

de twee medewerkers van het EC. Scholen zijn bevraagd waaraan zij behoeften hebben en dit is 

verwerkt in de opzet van het netwerk HB (volgens het bekende stramien van de taalcontactpersonen 

binnen onze scholen). 

• De overgang van (hoog)begaafde leerlingen van PO naar VO.  Een van de consulenten van het 

expertisecentrum zit in de werkgroep ‘mooie overgangen van PO naar VO’. Deze werkgroep is opgericht 

door de vier directeuren van de Friese samenwerkingsverbanden PO en VO. De opdracht is om de 

doelgroep te inventariseren waarbij de overgang po-vo moeizaam verloopt en te analyseren waarom 

dat zo is en de knelpunten te inventariseren. De analyse moet resulteren in concrete voorstellen om 

casuïstiek snel op te pakken en in structurele procedurele afspraken die een betere overgang po-vo voor 

deze leerlingen borgen. In deze werkgroep is ook specifiek aandacht voor de groep hoogbegaafde 

leerlingen bij wie de overgang niet soepel verloopt.  

• Het opzetten van onderwijszorgarrangementen voor deze doelgroep. Een deel van de subsidie wordt 

daarom ook ingezet binnen het Innovatiebudget (zie verder § 4.3).  

In het kader van de kennisdeling en verantwoording tussen de scholen die middelen ontvangen vanuit het 

Innovatiebudget rondom onderwijs en externe zorg is er in februari 2020 een bijeenkomst geweest.  De afspraak 

was dat de projecten zich in het kennisplatform van juni voor alle scholen en genodigden zouden presenteren 

maar dit is door de beperkingen van de coronamaatregelen niet doorgegaan. 

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

Het genoemde kennisplatform over OZA in november werd door de deelnemers beoordeeld met een cijfer dat 

liep van 6 tot en met 8,5; gemiddeld was het een 7. De gepresenteerde informatie vond men gemiddeld 

voldoende. Over de werkvorm en de informatie van de groepsgesprekken was men tevreden, maar veel mensen 

gaven aan matig antwoord op hun vragen te hebben gekregen. Hier sluit bij aan dat 38 mensen aangaven 

belangstelling te hebben voor een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp. Daarom hebben we in juni een 

bijeenkomst hierover gepland die helaas niet door kon gaan.  

 

Ten aanzien van kennisdeling blijkt uit de zelfevaluatie dat het stimuleren van kennisdeling in kennisplatforms 

en het stimuleren van het delen van kennis en ervaringen tussen scholen in verschillende overleggen (SLP en ZP) 

voldoende wordt beoordeeld. De medewerkers van het samenwerkingsverband zijn kritisch over hun rol bij het 

stimuleren van het delen van kennis en ervaringen in de vorm van het geven van voorlichtingen door het EC en OPDC, 

zowel op teamniveau als op casusniveau. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat scholen tevreden zijn over de 

informatie die het samenwerkingsverband met de scholen communiceert en over de bijdrage van het 

samenwerkingsverband aan kennisdeling tussen scholen en tussen scholen en externe deskundigen (o.a. 

kennisplatforms). 

 

Conclusies   

De scholen zijn tevreden over de informatievoorziening vanuit het samenwerkingsverband en over haar bijdrage 

aan kennisdeling. De medewerkers van het EC en OPDC zijn kritisch over hun eigen rol in kennisdeling en 
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ervaringen uitwisselen. In hun werkoverleggen zal dit nader onderzocht en besproken worden en zo nodig in 

acties vertaald worden. 

In het schooljaar 2020-2021 zetten we de uitgezette vormen van communicatie voort.  

Wat betreft kennisplatforms is de intentie die over onderwijszorgarrangementen, gecombineerd met de 

innovatieprojecten, en de lezing van Bert Wienen in schooljaar 2020-2021 alsnog door te laten gaan. Mocht dit 

door coronamaatregelen niet fysiek mogelijk zijn dan zal per onderwerp bekeken worden of dit op een andere 

manier mogelijk is. 

 

1.4 LWOO en PRO en ISK 

Het samenwerkingsverband draagt bij aan de bekostiging voor leerlingen in het praktijkonderwijs (PRO) en voor 

vmbo-leerlingen die in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) extra hulp krijgen bij het behalen 

van hun diploma. Het samenwerkingsverband werkt met vastgestelde procedures voor het afgeven van een 

Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs en een Aanwijzing LWOO. Voor extra financiering voor leerlingen 

in de Internationale Schakelklas (ISK) zijn aparte afspraken gemaakt. 

 

Activiteiten 

In onderstaande tabel staan per schooljaar de aantallen praktijkonderwijsleerlingen van onze drie 

praktijkonderwijsscholen en wordt het percentage van dit aantal ten opzichte van het totale aantal VO-leerlingen 

van ons samenwerkingsverband gegeven. Van dit percentage zijn ook landelijke cijfers bekend en deze zijn er ter 

vergelijking naast gezet.  

In de tabel wordt ook een overzicht gegeven van het totale aantal Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) PRO dat 

in het voorafgaande schooljaar (SJ) door ons is afgegeven. 

 

Tabel 1b. Deelnamepercentage PRO leerlingen en nieuw afgegeven beschikkingen 

 PRO % landelijk Door SWVFN 
afgegeven TLV PRO 

1 oktober 2014 500 3,42% 2,94% n.v.t. 
1 oktober 2015 531 3,60% 2,97% n.v.t. 
1 oktober 2016 530 3,66% 2,99% 114 – SJ1516 
1 oktober 2017 533 3,67% 3.00% 118 – SJ1617 
1 oktober 2018 552 3,84% 3,02% 128 – SJ1718 
1 oktober 2019 546 3,80% 3,07% 130 – SJ1819 
1 oktober 2020* 570 4,10%  114 – SJ1920 
Bron: Venster/Dashboard passend onderwijs - % is aantal leerlingen/aantal leerlingen VO exclusief VSO. *Bron: Kijkglas 1.1. d.d. 
03-11-2020, publicatie 13-11-2020, totaal VO is 13.889. 

 

Op 1 oktober van het schooljaar 2019-2020 was het percentage praktijkonderwijsleerlingen ongeveer 

vergelijkbaar met dat van het schooljaar ervoor. De stijging van het voorgaande schooljaar heeft zich in 2019-

2020 niet doorgezet. Uit de gegevens van de scholen en van het Kijkglas van november 2020 blijkt dat er voor 

het nieuwe schooljaar weer sprake is van een duidelijke stijging. Op 1 oktober 2020 staan er 24 leerlingen meer 

ingeschreven; we zien dat er bij alle drie de scholen een toename is. 

 

Naar aanleiding van de toename van 21 leerlingen in 2018 ten opzichte van 2017 is toen verder gekeken naar de 

cijfers. Hoewel er iets meer TLV’s (10) waren afgegeven, verklaarde dit niet de totale toename. Een verklaring 

zou kunnen zijn dat de een aantal leerlingen minder snel uitstroomt dan voorgaande jaren en zo langer meetelt. 

Omdat de extreem stijgende lijn in 2019 niet door leek te zetten, is afgezien van verder onderzoek naar de cijfers 

van 2018. Omdat het verschil tussen ons percentage praktijkonderwijsleerlingen en het landelijke percentage in 

de loop der jaren steeds groter is geworden, van 0,48 in 2014 tot 0,73 in 2019 en omdat er voor schooljaar 2020-

2021 weer sprake is van een stijging van het aantal PRO-leerlingen maar geen stijging in het aantal afgegeven 

TLV’s, zal hier toch weer verder onderzoek naar plaatsvinden. 
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In de volgende tabel staan de aantallen en percentages van LWOO-leerlingen. Met per schooljaar het totale 

aantal, het percentage van dit aantal ten opzichte van ons totaal aantal VO-leerlingen en het landelijk 

percentage. Op de onderste rij staat het totale aantal door ons afgegeven Aanwijzingen LWOO. 

 

Tabel 1c. Deelnamepercentage LWOO-leerlingen en nieuw afgegeven beschikkingen 

 LWOO % landelijk Door SWVFN 
afgegeven 

Aanwijzing LWOO 

1 oktober 2014 1.571 10,76% 10,59% n.v.t. 
1 oktober 2015 1.429 9,69% 10,38% n.v.t. 
1 oktober 2016 1.194 8,18% 9,44% 294 – SJ1516  
1 oktober 2017 1.119 7,66% 8,15% 286 – SJ1617 
1 oktober 2018 1.067 7,42% 6,49% 281 – SJ1718 
1 oktober 2019 1.091 7,60% 5,29% 278 – SJ1819 
1 oktober 2020* 1.160 8,35%  304 – SJ1920 
Bron: Venster/Dashboard passend onderwijs - % is aantal leerlingen/aantal leerlingen VO exclusief VSO. *Bron: Kijkglas 1.1. d.d. 
03-11-2020, publicatie 13-11-2020, totaal VO is 13.889. 

 

De cijfers van 1 oktober 2019 laten, na vier jaren daling, een stijging zien van het aantal LWOO-leerlingen in de 

regio van ons samenwerkingsverband. De absolute aantallen stijgen maar doordat het totaal aantal VO-

leerlingen daalt, stijgen de percentages verhoudingsgewijs nog sterker. De voorlopige cijfers van 1 oktober van 

2020 geven aan dat deze trend door lijkt te zetten. Deze toename is ook zichtbaar in het aantal afgegeven 

Aanwijzingen LWOO.  

Vergelijking met landelijke percentages is lastig omdat veel samenwerkingsverbanden sinds 2016 gekozen 

hebben voor een LWOO opting-out waarbij sprake is van populatiebekostiging en/of er niet meer op individueel 

leerlingniveau een beschikking toegekend wordt. Dit betekent dat vanuit de daarbij betrokken scholen geen 

LWOO-leerlingen meer bij DUO geregistreerd worden.  

Aansluitend bij het onderzoek naar verklaringen voor de stijging van het aantal praktijkonderwijsleerlingen, zal 

ook gezocht worden naar verklaringen voor de toename van het aantal leerlingen met LWOO. 

 

Met ingang van 2016 is binnen ons samenwerkingsverband de afspraak dat ISK-leerlingen niet meer als LWOO-

leerling in het basisregister onderwijs (Bron) van het ministerie van OC&W worden vermeld. Het ISK ontvangt 

voor hun leerlingen die langer dan twee jaar in Nederland verblijven per kwartaal aanvullende bekostiging direct 

van het samenwerkingsverband. Voor kwartaalbekostiging is gekozen om zo aan te sluiten bij de ISK-bekostiging 

door DUO. 

Het niet meer meetellen van deze groep bij de LWOO-leerlingen verklaart een deel van de daling van het totale 

aantal op 01-10-2016 ten opzichte van 01-10-2015 in tabel 1c. 

Een van de redenen om voor ISK-leerlingen een aparte afspraak te maken was de vermindering van toetsdruk en 

de afweging dat er dikwijls geen intelligentietest specifiek voor deze groep leerlingen werd gebruikt terwijl dit IQ 

wel in het dossier komt; onzes inziens een onnodige en onterechte labeling. 

 

Tabel 1d. Aantal ISK-leerlingen in het schooljaar 2018-2019 

 01-10-2018 01-01-2019 01-04-2019 

 

01-07-2019 

 

ISK-leerlingen  246 211 217 

Waarvan > 2 jaar 

in Nederland 

90 92 86 111 

 01-10-2019 01-01-2020 01-04-2020 01-07-2020 

ISK-leerlingen 189 184 169 165 

Waarvan > 2 jaar 

in Nederland 

82 88 74 79 
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Als we kijken naar de aantallen in dit en in het vorig schooljaar dan heeft een grote groep leerlingen baat bij de 

gemaakte afspraken.  

 

Naast financiering voor individuele LWOO- en praktijkonderwijsleerlingen ontvangen onze scholen ook extra 

gelden vanuit de middelen die het samenwerkingsverband ontvangt voor Lichte ondersteuning LWOO en PrO.  

Wat betreft opting out voor LWOO hebben we vanaf 2016 een gedeeltelijke opting out waarbij de landelijke 

criteria deels zijn losgelaten: IQ-gegevens zijn niet meer nodig, alleen leerachterstanden zijn bepalend. In 2018-

2019 is onderzoek gedaan naar een mogelijkheid van verdere opting out waarbij voor vermindering van 

bureaucratie de koppeling met individuele leerlingen losgelaten wordt en er overgegaan zou worden naar een 

vorm van populatiebekostiging. In elke variant die bestudeerd is zijn er scholen de relatief veel achteruit gaan en 

daarom is het tot nu toe niet gelukt om hier consensus over te vinden.  

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

Al enkele jaren is het onduidelijk wanneer en hoe de landelijke bekostigingssystematiek voor het LWOO en PrO 

richting samenwerkingsverbanden zal veranderen. De verwachting van de minister was dat er in het najaar 2019 

een wetsvoorstel hierover zou komen waarbij ook het loslaten van de landelijke criteria LWOO meegenomen zal 

worden (opting out). Voor Praktijkonderwijs is vastgesteld dat de toelatingscriteria voorlopig in stand blijven. 

Inmiddels is duidelijk dat de verwachting is bijgesteld en dat dit voorstel waarschijnlijk midden 2021 zal komen.  

In de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs staat hierover het volgende: 

Zoals opgenomen in het Regeerakkoord is en blijft het praktijkonderwijs een eigenstandige schoolsoort. Wij 

hebben onder andere met de Sectorraad Praktijkonderwijs afgesproken om te verkennen hoe de huidige manier 

van bekostiging voor leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs gemoderniseerd kan worden, 

zodat onder andere de peildatum 2012 losgelaten kan worden en het betalen voor leerlingen die in een ander 

samenwerkingsverband naar school gaan goed geregeld is. Het CBS ontwerpt daar verschillende alternatieven 

voor, waaronder directe bekostiging. De gesprekken hierover met de sectorraden lopen. Medio 2021 verwachten 

we hiervan de opbrengsten te kunnen delen. 

 

Uit de zelfevaluatie blijkt dat het samenwerkingsverband werkt met een efficiënte procedure voor aanvraag en 

toewijzing van Toelaatbaarheidsverklaringen (en Aanwijzingen) en er ook goed in slaagt om de aanvragen TLV af 

te handelen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn. Uit het tevredenheidsonderzoek onder leden van het 

SLP en het ZP komt naar voren dat 100% (zeer) tevreden is over de duidelijkheid van de procedures die het SWV 

hanteert voor het aanvragen van een TLV PrO & Aanwijzing LWOO. 

 

Conclusies  

Gekeken naar de periode tot en met 2019 bekostigt het samenwerkingsverband rond de 12% van de VO-

leerlingen in het kader van PrO, LWOO en ISK. Er waren enige schommelingen in het percentage maar die 

variaties zijn op het totaal vrij klein. De voorlopige cijfers van 2020 laten een stijging zien waardoor het totale 

percentage op 13% uitkomt. De percentages voor PRO en LWOO lijken beide toe te nemen ten opzichte van 

voorgaande jaren, dit vraagt verder onderzoek. 

Daarbij moet het samenwerkingsverband het komende jaar nadenken over de consequenties van een eventueel 

veranderde bekostigingssystematiek. Hoe deze er precies uit zal zien, wordt naar verwachting halverwege 2021 

duidelijk, maar op grond van de uitgesproken intenties is de verwachting dat ons samenwerkingsverband minder 

geld zal ontvangen. Het inhoudelijk gesprek over opting out voor LWOO en hoe de financiering en ondersteuning 

van deze groep leerlingen er uit moet zien, staat voor het schooljaar 2020-2021 op de agenda. 

Wat betreft de huidige manier van aanvragen en toewijzen van beschikkingen LWOO en PRO gaan we komend 

schooljaar op dezelfde manier door. De scholen zijn (zeer) tevreden over de duidelijkheid van de procedure.  
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Hoofdstuk 2  Steun waar nodig 

‘Het samenwerkingsverband toont lef als het gaat om het uitbreiden en ontwikkelen van ondersteuningsaanbod’ 

‘We hebben voor alle leerlingen die (dreigen) uitvallen binnen drie maanden een passende onderwijsplek of een 

passend (onderwijs)zorgplek zitten met als doel: (volledige) terugkeer naar het onderwijs.’ 

 

De scholen binnen het samenwerkingsverband bieden naast basisondersteuning ook extra ondersteuning binnen 

de school. Extra ondersteuning betreft de interventies die extra inzet vragen en worden uitgevoerd binnen de 

ondersteuningsstructuur van de school, onder de regie en verantwoordelijkheid van de school. De weg naar extra 

ondersteuning verloopt via de ondersteuningsroute die met alle scholen in het samenwerkingsverband is 

afgesproken. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte stelt de school een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Het samenwerkingsverband heeft in overleg met de scholen hiervoor 

een format opgesteld. De extra ondersteuning die de scholen bieden, beschrijven zij in hun 

schoolondersteuningsprofiel (zie ook hoofdstuk 1). De extra ondersteuning kan onder meer bestaan uit 

onderwijszorgarrangementen waarin onderwijs verbonden wordt met zorg en uit symbiose trajecten waarin 

leerlingen een deel van het onderwijs op een VSO-school volgen. Het samenwerkingsverband ondersteunt 

scholen bij het verzorgen van extra ondersteuning door het beschikbaar stellen van financiële middelen, de inzet 

van het Expertisecentrum en door leerlingen tijdelijk onderwijs te bieden in het OPDC. 

 

2.1  Ondersteuningsroute en het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)  

De scholen binnen het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de stappen die genomen worden 

voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ondersteuningsroute, 

waarmee stapsgewijs de ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld wordt gebracht. Bij elke stap zijn 

ouders en de leerling betrokken.  

Een onderdeel van de ondersteuningsroute is het opstellen van een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).  

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs zijn scholen verplicht om voor alle leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte een ontwikkelingsperspectief op de stellen, dat bestaat uit de te verwachten 

uitstroombestemming, de belemmerende en bevorderende factoren en een handelingsdeel met een 

beschrijving van de extra ondersteuning die geboden wordt. Het samenwerkingsverband heeft een format 

ontwikkeld voor een OPP, waarin deze onderdelen zijn opgenomen. Het OPP moet besproken worden met de 

ouders en ouders moeten akkoord gaan met het handelingsdeel.  

Indien scholen leerlingen aanmelden voor een OPDC-traject of een TLV-VSO aanvraag doen, is een actueel en 

geëvalueerd OPP een belangrijk onderdeel van hetgeen bij het samenwerkingsverband aangeleverd moet 

worden. 

 

In de planperiode 2018-2022 beoogt het samenwerkingsverband de scholen verder te ondersteunen bij het 

implementeren van de ondersteuningsroute. 

De ambitie van het samenwerkingsverband voor de planperiode 2018-2022 is dat alle scholen kwalitatief goede 

OPP’s opstellen op basis van een gebruiksvriendelijk format OPP. 

Om het format OPP en de verkorte versie van dit format, en het gebruik ervan, te evalueren zal in 2019-2020 een 

bijeenkomst worden belegd met leden van het Zorgplatform en medewerkers van het Expertisecentrum. Daarbij 

zal gekeken worden of de binnen het OPDC ontwikkelde doelendatabank gebruikt kan worden binnen de scholen. 

 

Activiteiten 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de medewerkers van ons Expertisecentrum bijdragen aan de 

ondersteuning die een school levert, zie ook §2.3. De medewerkers van het Expertisecentrum kunnen deel 

uitmaken van de ondersteuningsroute van een leerling. Zij kunnen betrokken zijn bij een collegiaal of zorgoverleg 

en kunnen eventueel nader onderzoek doen.  Medewerkers van het Expertisecentrum ondersteunen de scholen 

ook in meer algemene zin door het belang van handelingsgericht werken en de stappen van de 

ondersteuningsroute continu onder de aandacht te brengen.  
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In het schooljaar 2019-2020 zouden de formats OPP geëvalueerd worden in een bijeenkomst met leden van het 

Zorgplatform en medewerkers van het Expertisecentrum. Deze bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden, vanwege 

de coronamaatregelen en zal komend schooljaar worden gepland. Tijdens de bijeenkomst zal onder andere 

besproken worden of het gebruiken van de doelendatabank, die is opgesteld voor het OPDC, ook gebruikt kan 

worden door de scholen. 

 

Binnen het OPDC wordt verder gewerkt in de OPP’s die de leerlingen meenemen van hun eigen school en na 

afloop van het OPDC-traject gaan de OPP’s weer mee (terug) naar de school. Voor het omschrijven van doelen 

waaraan met leerlingen binnen de OPDC-trajecten wordt gewerkt is een doelendatabank OPDC ontwikkeld. 

Hierin staan ‘SMART’ geformuleerde doelen voor het OPP. In 2019-2020 hebben de docenten ervaring opgedaan 

met het werken met deze doelen. 

 

Als samenwerkingsverband hebben wij beperkt zicht op hoeveel OPP’s er totaal in ons samenwerkingsverband 

opgesteld zijn. Binnen ons samenwerkingsverband ligt de afweging om een OPP in Bron te melden bij de 

individuele school. Hierover zijn geen centrale afspraken gemaakt. In de jaarlijkse verantwoording die wij van 

onze scholen vragen, zie ook § 2.2., vragen we wel naar het aantal OPP’s dat scholen op 1 oktober van het 

betreffende jaar bij Bron gemeld hebben.  

 

Tabel 2a. Totale aantal OPP’s in Bron (zonder reguliere Praktijkonderwijs-OPP en VSO-OPP) 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Totaal aantal 118 159 179 243 270 

Range  0 - 48 0 - 43 0 - 45 0 - 54 2 - 71 

 

Het totale aantal gemelde OPP’s neemt in de loop der jaren toe. Op 1 oktober 2018 is het totale aantal gemelde 

leerlingen met een OPP 1,3% van het totale aantal VO-leerlingen, op 1 oktober 2019 1,7% en op 1 oktober 2020 

1,9%. Opvallend zijn, net als voorgaande jaren, de verschillen tussen individuele scholen; bij sommige scholen is 

het 1% en bij een andere school bijna 9% van hun totale aantal leerlingen.  

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

Over aantallen OPP’s die bij Bron gemeld worden zijn moeilijk landelijke cijfers te vinden. In het Eindrapport 

Evaluatie passend onderwijs wordt aangegeven dat samenwerkingsverbanden, de schoolbesturen en de scholen 

heel verschillend omgaan met het opstellen en registreren van OPP’s. Er zijn dus geen betrouwbare registraties 

van leerlingen die extra ondersteuning krijgen.  

In de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs staat het volgende over het registreren van 

OPP’s: Schoolbesturen zorgen ervoor dat de ontwikkelingsperspectiefplannen geregistreerd worden, zodat ze 

inzicht hebben in welke leerlingen in regulier en (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs welke ondersteuning 

ontvangen 

In de zelfevaluatie komt naar voren dat het samenwerkingsverband scholen voldoende stimuleert tot het volgen 

van de stappen binnen de ondersteuningsroute binnen scholen en samenwerkingsverband. De medewerkers van 

het samenwerkingsverband zijn hier minder positief over, waarbij een aanmerkelijk deel van de invullers 

aangeeft het niet te weten. Alle invullers zijn van mening dat het samenwerkingsverband werkt met een 

kwalitatief goed en gebruiksvriendelijk format OPP en dit format en het gebruik ervan structureel wordt 

geëvalueerd.  

 

Conclusies  

Bij het planmatig en handelingsgericht werken zijn de stappen van de ondersteuningsroute, de werkwijze, 

belangrijk. Omdat een deel van de medewerkers van het samenwerkingsverband aangeeft de 
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ondersteuningsroute niet als zodanig te kennen, zal hier in de werkoverleggen aandacht aan besteed worden. 

Waarbij de vraag is of zij de stappen niet kennen of de werkwijze wel kennen maar niet de term die hiervoor in 

het ondersteuningsplan gebruikt wordt.   

Ook het opstellen van een OPP voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen is essentieel. Het format dat 

binnen ons samenwerkingsverband gebruikt werd, is in 2018 aangepast en er is ook een verkorte versie 

ingevoerd. Om deze twee formats, en het gebruik ervan, te evalueren zal in 2020-2021 een bijeenkomst worden 

belegd met leden van het Zorgplatform en medewerkers van het samenwerkingsverband. Daarbij zal gekeken 

worden of de binnen het OPDC ontwikkelde doelendatabank gebruikt kan worden binnen de scholen. 

Het aantal bij Bron gemelde OPP’s neemt elk jaar toe. Uitgaande van de veronderstelling dat onze scholen 

voldoen aan hun verplichting om voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een OPP op te stellen en 

dit in Bron melden, kunnen we stellen dat een kleine 2 procent van onze leerlingen extra ondersteuning ontvangt.   

 

2.2  Financiële middelen voor extra ondersteuning 

Het samenwerkingsverband ondersteunt de kwaliteit en het ontwikkelen van de extra ondersteuning binnen de 

school structureel door financiële middelen beschikbaar te stellen. Scholen bepalen zelf hoe ze de middelen 

inzetten en leggen daarover verantwoording af aan het samenwerkingsverband.  

Voor het schooljaar 2019-2020 is als actiepunt geformuleerd dat de OPR, het schoolleidersplatform en het 

zorgplatform geïnformeerd zullen worden over hoe de financiële middelen van het samenwerkingsverband verdeeld 

en besteed worden.  

 

Activiteiten  

Jaarlijks wordt de schoolbesturen gevraagd aan te geven hoe zij de middelen die zij van het 
samenwerkingsverband ontvangen, ingezet hebben. 
 
Tabel 2b1. Verantwoording door scholen van de besteding van de middelen 

 Beleids- 
ontwikkeling 

Organisatorisch 
versterken 
ondersteunings- 
structuur 

Scholing/ 
coaching 

Begeleiden 
leerlingen 

Anders 

2016-
2017          

Gem. 13% 
0 – 25% 

27% 
0 – 80% 

14% 
0 – 60% 

45% 
0 – 100% 

1 
0 – 40% Range 

2017-
2018 

Gem. 14% 
0 – 50% 

31% 
0 – 60% 

14% 
0 – 40% 

36% 
0 – 100% 

5% 
0 – 100% Range 

2018-
2019 

Gem. 13% 
0 – 30% 

26% 
0 – 70% 

15% 
0 – 50% 

45% 
15 – 100% 

0,4% 
0 – 5% Range 

2019-
2020 

Gem. 21% 
0 – 80% 

41% 
5 – 90% 

8% 
0 – 25% 

24% 
0 – 85% 

6% 
0 – 20% Range 

 
Gekeken naar het jaar 2019-2020 wordt duidelijk dat de scholen de middelen vooral ingezet hebben voor het 

versterken van de organisatie. Het aandeel dat naar het begeleiden van leerlingen gaat is vergeleken daarmee 

en met het jaar daarvoor aanmerkelijk minder. Dit kan het gevolg zijn van aanpassingen in onze manier van 

opvragen van de informatie. 

 

In de Monitor Scholen, publicatie nr. 54 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs, is gevraagd hoe de middelen 

voor passend onderwijs op school volgens schoolleiders worden ingezet. In het voortgezet onderwijs noemt men 

vooral extra uren voor de zorg- of ondersteuningscoördinator of leerlingenbegeleiders (84%), de inzet van 

specialisten (bijvoorbeeld een orthopedagoog), om leraren te ondersteunen (80%) en 

deskundigheidsbevordering (76%). Om te kunnen vergelijken met deze landelijke cijfers is er in verantwoording 

over schooljaar 2019-2020 ook gevraagd naar deze categorieën, dit is door 11 van de 15 scholen ingevuld. 

Opvallend is dat door hen de inzet/huur van externe hulp voor specifieke leerlingen het vaakst genoemd (82%) 

werd, daarna kwam extra uren voor de coördinator (64%). Deskundigheidsbevordering en klassen kleiner maken 
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werden beide door ruim de helft (55%) van de invullers genoemd. Al de andere categorieën kwamen onder de 

50% uit. Dat de inzet van specialisten lager scoort dan landelijk is niet verwonderlijk omdat deze in ons 

samenwerkingsverband vanuit het Expertisecentrum ingezet worden; hier hoeven scholen geen financiële 

middelen voor in te zetten. 

 

Tabel 2.b.2 Verantwoording door scholen van de besteding van middelen innovatieprojecten 

 Beleids- 
ontwikkeling 

Organisatorisch 
versterken 
ondersteunings- 
structuur 

Scholing/ 
coaching 

Begeleiden 
leerlingen 

Anders 

2019-2020 Gem. 8% 
5 - 15% 

54% 
5 – 90% 

6% 
5 – 10% 

28% 
0 – 85% 

5% 
0 – 15% Range 

 

De drie schoolbesturen die innovatiebudget hebben ontvangen, hebben aangegeven waar ze dit budget aan 

hebben besteed. De scholen blijken het budget heel verschillend te besteden. 

 
In het kader van transparantie en verantwoording over de besteding van ondersteuningsmiddelen van het 

samenwerkingsverband is in het schooljaar 2019-2020 een infographic gemaakt over hoe het 

samenwerkingsverband de financiële middelen verdeeld en inzet. Deze infographic is besproken in de OPR, het 

schoolleidersplatform en het zorgplatform.   

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

In de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs geeft de minister dat schoolbesturen en 

samenwerkingsverbanden verplicht gaan worden om transparant te zijn over hoeveel elke school krijgt voor 

passende ondersteuning. Hij wil gaan voorschrijven dat er meer financiële onderbouwing komt bij het 

ondersteuningsaanbod van de school, waarop de MR dan ook in spraak krijgt. 

Uit het tevredenheidsonderzoek van het samenwerkingsverband komt, net als vorig jaar, naar voren dat alle 

leden van het schoolleidersplatform en het zorgplatform tevreden zijn over de bijdrage van door het SWV 

beschikbaar gestelde financiële middelen aan de kwaliteitsontwikkeling van de basis- en extra ondersteuning op 

de eigen school. 

 

Conclusies 

Onze scholen zijn positief over de financiële bijdrage van het samenwerkingsverband aan kwaliteitsontwikkeling 

van de ondersteuningsstructuur binnen de school. De middelen worden voor een groot deel ingezet voor het 

versterken van de organisatie.  

De wijze waarop wij verantwoording vragen is vrij eenvoudig. De verbetering van de verantwoording van wat de 

scholen doen met de gelden is een aandachtspunt in de verbeteraanpak van minister Slob. Zodra duidelijk en 

concreet is wat hierin van scholen en samenwerkingsverbanden wordt verwacht passen we dit aan in ons beleid. 

Hierbij blijven we uitgaan van het vertrouwen dat we als partners in ons samenwerkingsverband in elkaar 

hebben. Wel zal binnen het al eerdergenoemde periodieke schoolbezoek van de directeur van het 

samenwerkingsverband ook ingegaan worden op de inhoudelijke kant van de verantwoording van de gelden. 

 

2.3  Inzet deskundigheid Expertisecentrum 

Binnen het Expertisecentrum (EC) van het samenwerkingsverband werken gedragsdeskundigen 

(orthopedagogen en psychologen, consulenten passend onderwijs en een leerspecialist. Deze deskundigen 

ondersteunen de VO-scholen, ouders en leerlingen bij de extra ondersteuning in de VO-school. Elke school krijgt 

een bepaalde hoeveelheid uren per jaar ondersteuning van een of meer vaste deskundigen van het 

expertisecentrum. De deskundigen hebben expertise op het gebied van leerontwikkeling, didactiek, gedrag en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. De deskundigen werken handelingsgericht en kunnen worden ingezet bij het 

signaleren, het verhelderen van de ontwikkelingsbehoefte, adviseren, begeleiden en verbinden. De ambitie van 

het samenwerkingsverband voor de periode 2018-2022 is dat de beschikbare deskundigheid van het 
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expertisecentrum optimaal wordt ingezet. Ze wil dit bereiken door het aanbod van het EC actief te 

communiceren en door het aanbod te verfijnen of aan te vullen als ontwikkeling hiertoe aanleiding geeft. 

Voor 2019-2020 zijn in het kader van professionalisering en scholing van de medewerkers van het 

expertisecentrum verschillende actiepunten geformuleerd. In het scholingsplan dat wordt opgesteld zullen 

specifieke aandachtsgebieden benoemd worden, zodat het aanbod van de medewerkers van het 

expertisecentrum verfijnd en aangevuld wordt in aansluiting op het beleid van het samenwerkingsverband. De 

jaargesprekken met de scholen zullen duidelijk gepositioneerd worden en in de gesprekken zal ook, naar 

aanleiding van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek, specifiek aandacht besteed worden aan 

praktische zaken zoals bereikbaarheid, aanwezigheid en terugkoppeling. Om schoolleiders meer inzicht te 

kunnen geven in het aanbod en de inzet van ons Expertisecentrum zullen zij ook uitgenodigd worden om, naast 

de zorgfunctionarissen van de school, deel te nemen aan het jaargesprek. Verder zal het Expertisecentrum in het 

schooljaar 2019-2020 haar eigen jaarverslag opstellen, met daarin de werkzaamheden, de evaluatie en de doelen 

voor de nieuwe periode. Hiervoor zal ook een instrument voor zelfevaluatie EC ontwikkeld worden met 

onderdelen als werkwijze, handelingsgericht werken, beroepscode en functieomschrijving. 

 

Activiteiten 

Een actiepunt voor 2019-2020 was het verkrijgen van meer inzicht in de bijdrage van het Expertisecentrum aan het 

versterken van de ondersteuningsstructuur van de scholen. Hiervoor is de registratie van de inzet van de deskundigen 

verder geüniformeerd. Uit de registratie blijkt dat de gedragsdeskundigen en consulenten in het schooljaar 2019-

2020 806 acties hebben ondernomen. In onderstaande tabel zijn de acties uitgesplitst naar de verschillende 

onderdelen uit hun taakomschrijving. 

 

Tabel 2c.  Acties Expertisecentrum in aantallen en percentage 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Aantal % Aantal  %   

A Begeleiden bij vormgeven HGW 

A1) Voorlichting, training, workshops 12 1% 20 3% 26  3%  

A2) Klassenobservaties 17 2% 12 2% 4  1%  

B Begeleiden bij vormgeven specifieke onderwijsarrangementen 

B1) Consult- en voortgangsgesprekken 407 48% 296 39% 321  40%  

B2) Deelname aan ZAT of andere overleggen 107 13% 321 29% 201  25%  

B3) Lesobservaties 31 4% 24 3% 35  4%  

B4) LWOO/PrO motivatie 8 1% 0 -- 1  ---  

B5) Arrangeren van passend 

onderwijsarrangement 
31 4% 33 4% 35 4% 

C Verrichten van pedagogische en psychologische onderzoeken 

C1) Handelingsgerichte diagnostiek 19 2% 18 2% 33  4%  

C2) Intelligentieonderzoek 38 4% 21 3% 23  3%  

C3) Dyslexieonderzoek 62 7% 47 6% 31  4%  

D Toeleiding naar OPDC-traject 83 10% 46 6% 51  6%   

E Toeleiding naar VSO 

E1) Opstellen TLV 25 3% 16 2% 32  4%   

E2) Schakelen  10 1% 9 1% 13  2%   

Totaal 850 100% 763 100% 806  100%   

 

Net als in voorgaande schooljaren zijn de meeste acties (73%) gericht op het begeleiden bij het vormgeven van 

specifieke onderwijsarrangementen.   
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De vorig jaar gesignaleerde trend wat betreft afname van dyslexieonderzoeken lijkt zich voort te zetten. In het 

schooljaar 2019-2020 waren het 31, waarbij mogelijk de beperkingen van de coronamaatregelen invloed hebben 

gehad.   

De registratie en de codering is in het schooljaar 2019-2020 binnen het Expertisecentrum geëvalueerd en er is 

geanalyseerd waar meer uniforme afspraken nodig waren. Daarnaast is binnen het Expertisecentrum een 

scholingsplan ontwikkeld, waarin scholing gepland is voor de onderwerpen hoogbegaafdheid en 

handelingsgericht werken. Vanwege wisselingen in teamleiders en de coronamaatregelen hebben deze 

scholingen beperkt plaatsgevonden. 

In het schooljaar 2019-2020 is het beleid rondom de jaargesprekken tussen Expertisecentrum en de betrokkenen 

van de scholen geëvalueerd en geactualiseerd.  In de gesprekken zal, naar aanleiding van de resultaten van het 

tevredenheidsonderzoek, specifiek aandacht besteed worden aan praktische zaken zoals bereikbaarheid, 

aanwezigheid en terugkoppeling. Om schoolleiders meer inzicht te kunnen geven in het aanbod en de inzet van 

ons Expertisecentrum zullen zij ook uitgenodigd worden om, naast de zorgfunctionarissen van de school, deel te 

nemen aan het jaargesprek. 

In het kader van professionalisering en kwaliteitszorg heeft het Expertisecentrum in het schooljaar 2019-2020 

een start gemaakt met het schrijven van een eigen jaarverslag, met daarin de uitgevoerde werkzaamheden, de 

evaluatie en de actiepunten voor de nieuwe periode. 

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

Bijna alle leden van het SLP en ZP geven aan in het tevredenheidsonderzoek dat de inzet van het 

Expertisecentrum bijdraagt aan kwaliteitsontwikkeling van de basis- en extra ondersteuning op de school. Bij 

deze meting geeft een van de invullers aan dat dat niet zo is, bij de meting in 2019 waren hier nog meerdere 

schoolleiders negatief over. Uit het meer gedetailleerde deel van de vragenlijst over de werkzaamheden van de 

medewerkers van het Expertisecentrum blijkt dat de leden van het zorgplatform gemiddeld tevreden zijn.  

Uit de zelfevaluatie komt naar voren dat ten aanzien van het stimuleren van het delen van kennis en ervaringen 

door middel van het geven van voorlichtingen door het Expertisecentrum en OPDC, zowel op teamniveau als op 

casusniveau verbetering mogelijk is. Er wordt voldoende gescoord op de indicator ‘Ons samenwerkingsverband 

zorgt ervoor dat de inzet van het Expertisecentrum bijdraagt aan het ondersteuningsaanbod van de scholen’. 

 

Conclusies  

Uit het overzicht van de werkzaamheden blijkt, net als vorig jaar, dat alle taakgebieden die in de 

functieomschrijving staan worden uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op het begeleiden bij het vormgeven van 

specifieke onderwijsarrangementen.  

Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat de scholen over het algemeen tevreden zijn over de inzet van de 

medewerkers van het Expertisecentrum. Door de jaargesprekken weer systematisch uit te voeren wordt 

aanvullende informatie verzameld over tevredenheid en wederzijdse wensen en verwachtingen. 

In het kader van professionalisering en kwaliteitszorg gaat het Expertisecentrum verder met het ontwikkelen van 

een eigen jaarverslag. In dit kader zal een instrument voor zelfevaluatie Expertisecentrum ontwikkeld worden 

met onderdelen als werkwijze, handelingsgericht werken, beroepscode en functieomschrijving. 

 

2.4  Inzet OPDC  

Leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen op hun eigen school, ook niet met de extra ondersteuning 

die de school kan bieden, kunnen een tijdelijk traject volgen op het OPDC van het samenwerkingsverband. De 

docenten van het OPDC ondersteunen leerlingen intensief bij de ontwikkeling van de vaardigheden en attitudes 

die noodzakelijk zijn voor een succesvolle voortzetting van hun schoolloopbaan bij voorkeur op de eigen school 

of in uitzonderlijke gevallen op een andere school. Indien nodig wordt tijdens het OPDC-traject de 

ondersteuningsbehoefte verder in beeld gebracht.  De ambitie van het samenwerkingsverband voor de periode 

2018-2022 is dat de werkwijze van het OPDC verder ontwikkeld en beschreven wordt.  
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In verslag schooljaar 2018-2019 is als actiepunt benoemd dat onderzocht zal worden wat er veranderd is in de 

doelgroep van het TZ-traject. Het tweede actiepunt voor 2019-2020 was het verder concretiseren van 

onderwijsvisie van het OPDC in het dagelijks handelen en het beschrijven hiervan in de Werkwijze OPDC. Tot slot 

is voor 2019-2020 als actiepunt geformuleerd het systematisch en structureel inzetten van het systeem van 

kwaliteitszorg van het OPDC.  

 

Activiteiten 

Allereerst worden hier cijfers over de trajecten van het OPDC gegeven. Dit is het OPDC O&B traject, ontstaan uit 

de samenvoeging van het eerdere Rebound-traject en het Observatietraject. En het Thuiszitterstraject ofwel het 

TZ-traject.  

In onderstaande tabellen wordt weergegeven hoeveel leerlingen de trajecten hebben gevolgd, hoelang de 

trajecten duurden en waar de leerlingen na het betreffende traject naar toe gegaan zijn. 

 
Tabel 2d. Instroom en uitstroom leerlingen in het OPDC TOTAAL 

 OPDC TOTAAL Vorig schooljaar al gestart In dit schooljaar gestart 

TOTAAL Hiervan 
UIT 

Hiervan 
NOG IN 

Hiervan 
TOTAAL 

Hiervan 
UIT 

Hiervan 
NOG IN 

Hiervan  
TOTAAL 

Hiervan 
UIT 

Hiervan 
NOG IN 

2015-2016 108  86  
80%  

22  24  24  0  84  62  22  

2016-2017 119  83  
70%  

36  22  21  1  97  62  35  

2017-2018 128  95  
74%  

33  36  27  9  92  68  24  

2018-2019 110  73  
66%  

37  29  24  5  81  49  32  

2019-2020 75  49  
65%  

26  36*  33  3  39  16  23  

(* 36 ipv 37 vanwege correctie in systeem Kindkans > 2018-2019)  
 
In schooljaar 2019-2020 hebben aanmerkelijk minder leerlingen een OPDC-traject gevolgd dan in het schooljaar 

daarvoor. In onderstaande tabellen wordt dit per traject uitgesplitst.  

 
Tabel 2e. Instroom en uitstroom leerlingen OPDC per traject 

 OPDC O&B-traject Vorig schooljaar al gestart In dit schooljaar gestart 

TOTAAL Hiervan 
UIT 

Hiervan 
NOG IN 

Hiervan 
TOTAAL 

Hiervan 
UIT 

Hiervan 
NOG IN 

Hiervan  
TOTAAL 

Hiervan 
UIT 

Hiervan 
NOG IN 

2015-2016 68 57 
84% 

11 18 18 0 50 39 11 

2016-2017 75 65 
87% 

10 13 13 0 62 52 10 

2017-2018 76 67 
87% 

9 10 9 1 66 58 8 

2018-2019 55 42 
76% 

13 5 5 0 50 37 13 

2019-2020 41  
  

26  
63%  

15  12 12  0  29  14  15  
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 OPDC-TZ-traject Vorige schooljaren al gestart In dit schooljaar gestart 

TOTAAL Hiervan 
UIT 

Hiervan 
NOG IN 

Hiervan 
TOTAAL 

Hiervan 
UIT 

Hiervan 
NOG IN 

Hiervan  
TOTAAL 

Hiervan 
UIT 

Hiervan 
NOG IN 

2015-2016 40 29 
73% 

11 6 6 0 34 23 11 

2016-2017 44 18 
41% 

26 9 8 1 35 10 25 

2017-2018 52 28 
54% 

24 26 18 8 26 10 16 

2018-2019 55 31 
56% 

24 24 19 5 31 12 19 

2019-2020 

  
34  23  

68%  
11  24 21  3  10  2  8  

Voor de schooljaren voor 2018-2019 zijn in de tabel OPDC O&B-traject de gegevens van de Rebound en Observatie groepen gekoppeld; 
rondom de overgang van het ene naar het schooljaar zorgt dit soms voor inconsequentie in aantallen. In schooljaar 2018-2019 zijn 4 
leerlingen vanwege het opgaan van de Observatiegroep in OPDC O&B-traject in een ander traject bij RENN4 gegaan. 

 
In het schooljaar 2019-2020 hebben in totaal 41 leerlingen in het OPDC OB-traject onderwijs gevolgd. Dit waren 

er minder dan in de schooljaren daarvoor. Van deze 41 leerlingen zijn 26 (63%) in 2019-2020 uitgestroomd; dit 

uitstroompercentage is lager dan voorgaande jaren. Van het totale aantal 41 waren er 12 al in het schooljaar 

2018-2019 ingestroomd, deze 12 zijn allemaal in 2019-2020 uitgestroomd.  

 

In het TZ-traject hebben 34 leerlingen in het schooljaar 2019-2020 onderwijs gevolgd. 24 leerlingen waren al 

eerder gestart waarvan 5 al in 2017-2018. Het totale uitstroompercentage, 23 van de 34 is 68%, is iets meer dan 

het voorgaande jaar.  

 

Tabel 2f. Duur van het traject in maanden – van in betreffende schooljaar uitgestroomde leerlingen 

 OPDC O&B-traject TZ-traject 

TOTAAL 1 t/m 3 4 t/m 6 7t/m10 ≥ 11 TOTAAL 1 t/m 3 4 t/m 6 7t/m10 ≥ 11 

2015-2016 57 
100% 

21 
37% 

23 
40% 

9 
16% 

4 
7% 

29 
100% 

19 
66% 

5 
17% 

5 
17% 

0 

2016-2017 65 
100% 

26 
40% 

32 
49% 

6 
9% 

1 
2% 

18 
100% 

7 
39% 

3 
16,5% 

3 
16,5% 

5 
28% 

2017-2018 67 
100% 

39 
59% 

24 
36% 

3 
4% 

1 
1% 

28 
100% 

5 
18% 

12 
43% 

4 
14% 

7 
25% 

2018-2019 42 
100% 

26 
62% 

13 
31% 

3 
7% 

0 31 
100% 

3 
10% 

4 
13% 

8 
26% 

16* 
52% 

2019-2020 

  
26  

100%  
8  

31%  
14  

54%  
4  

15%  
0  23  

100%  
1  

4%  
3  

13%  
6  

26%  
13**  
47%  

De duur is berekend minus de vakantieweken. 
* uitgesplitst is dit: 5 leerlingen 11 t/m 15 maanden, 5 leerlingen 16 t/m 20 maanden en 6 leerlingen 21 t/m 25 
maanden. ** uitgesplitst: 11 leerlingen 11 t/m 20 maanden + 1 x 22 + 1 x 23 maanden  
  
Wat betreft de tijd dat de leerlingen in het OPDC zitten, is er een verschil tussen de trajecten. Bij het OPDC O&B-

traject verblijven de leerlingen korter dan in het TZ-traject, wat gezien de doelgroep van het TZ-traject logisch is. 

In vergelijking tot vorig schooljaar verblijven de leerlingen in het O&B-traject in 2019-2020 wel langer.  

Wat opvalt aan de cijfers van het TZ-traject is dat groep die langer dan 10 maanden (een schooljaar) verblijft, net 

als vorig schooljaar, groot is.  
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Tabel 2g. Uitstroom na traject – van in betreffende schooljaar uitgestroomde leerlingen 

 OPDC O&B-traject TZ-traject 

Totaal  Eigen 
school
locatie 

andere 
VO 
school  

VSO MBO anders totaal Eigen 
school
locatie 

andere 
VO 
school  

VSO MBO anders 

2015-2016 57 
100% 

23 
40% 

9 
16% 

12 
21% 

7 
12% 

6 
11% 

29 
100% 

2 
7% 

4 
14% 

9 
31% 

9 
31% 

5 
17% 

2016-2017 65 
100% 

34 
53% 

6 
9% 

15 
23% 

4 
6% 

6 
9% 

18 
100% 

3 
17% 

3 
17% 

5 
27% 

3 
17% 

4 
22% 

2017-2018 67 
100% 

26 
39% 

8 
12% 

23 
34% 

6 
9% 

4 
6% 

28 
100% 

5 
18% 

1 
4% 

6 
21% 

7 
25% 

9 
33% 

2018-2019 42 
100% 

24 
57% 

2 
5% 

11 
26% 

3 
7% 

2 
5% 

31 
100% 

0 
-- 

4 
13% 

9 
29% 

8 
26% 

10 
32% 

2019-2020   
   

26   
100% 

  

11   
42%   

3   
12%   

12    
46%   

0   0   23   
100% 

  

0   4   
17%   

6   
26%   

5   
22%   

8*   
35%   

* waarvan 4 vrijstellingen  
 
Van de leerlingen van het OPDC O&B-traject gaat iets minder dan de helft terug naar de eigen school. Gekeken 

naar uitstroom naar regulier onderwijs geldt dit voor 54%, de overige 46% gaat naar het VSO. Het percentage 

leerlingen dat uitstroomt naar het VSO lijkt daarmee opvallend te zijn toegenomen. Bij het TZ-traject gaat 39% 

verder in het reguliere onderwijs. Van de 23 uitgestroomde leerlingen van het TZ-traject vallen 8 jongeren in de 

categorie anders; dit betekent dat zij niet (direct) verder gaan in het onderwijs.  Om een beeld te kunnen geven 

wat voor hen het vervolg precies is en welke doelen, naast een vervolg in het onderwijs, binnen het TZ-traject 

toch gehaald zijn, is verder onderzoek nodig. 

 

In het schooljaar 2019-2020 is verder gewerkt aan het Actieplan OPDC. Het plan was gericht op het versterken 

van het didactisch handelen, een goed functionerend team en het ontwikkelen van een gezamenlijke 

onderwijsvisie. Verder is het systeem van kwaliteitszorg voor het OPDC geïmplementeerd, bestaande uit een 

kwaliteitskalender, een handboek en instrumenten, waaronder een zelfevaluatie, tevredenheidsonderzoek 

leerling/ouders en een vragenlijst sociale veiligheid.  

 

In het schooljaar 2019-2020 is gestart met de Klankbordgroep OPDC. Hierin wordt door een aantal leden van het 

AB, SLP en ZP, de teamleider OPDC & Expertisecentrum en de directeur van het samenwerkingsverband 

gesproken over inzet en aanbod van het OPDC en wederzijdse verwachtingen. In januari 2020 is de 

startbijeenkomst geweest, op verzoek vanuit de scholen wordt er onderzocht of er aanvullend aanbod vanuit het 

OPDC wenselijk en haalbaar is.  De tweede bijeenkomst is vanwege coronabeperkingen verplaatst naar het 

schooljaar 2020-2021.  
 

Sinds januari 2020 zet het samenwerkingsverband binnen het OPDC voor acht uur per week jongerenwerkers in. 

De eerste evaluaties waren positief en de pilot is verlengd tot eind 2020. Het samenwerkingsverband bekostigt 

de inzet in eerste instantie zelf (vanuit het Innovatiebudget). Met de gemeente Leeuwarden en andere 

gemeenten worden gesprekken gevoerd over de inzet van jongerenwerk op het OPDC door de gemeenten. Tot 

nu toe is dit nog niet gelukt.   

Bevindingen en ontwikkelingen 

De inspectie heeft naar aanleiding van haar bezoek in februari 2020, de werkwijze voor pedagogisch en didactisch 

handelen, zoals beschreven in het basisdocument als voldoende beoordeeld. De inspectie zag bij lesobservaties 

de beschreven werkwijze ook voldoende terug in de praktijk. Dit bleek voor de inspectie reden om het didactisch 

handelen positief te beoordelen.  

Over de kwaliteitszorg constateert de inspectie dat deze nu voldoende is en toereikend is om de 

onderwijskwaliteit en de leerresultaten op het OPDC te verbeteren. Ze constateren dat het OPDC het systeem 
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van kwaliteitszorg op een cyclische wijze heeft ingericht en middels de pdca-cyclus werkt aan het verbeteren van 

de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten. Als aandachtspunten benoemt de inspectie het systematisch 

doorlopen van de volledige kwaliteitszorgcyclus en het stellen van concrete (toetsbare) doelen. 

 

Uit ons tevredenheidsonderzoek onder leden van het SLP en het ZP blijkt dat ruim driekwart van de invullers het 

OPDC als een waardevolle aanvulling op de extra ondersteuning van hun school ziet. Wat betreft de duidelijkheid 

van de procedures voor de aanmelding bij het OPDC is de helft van de leden van het SLP tevreden en zijn alle 

leden uit het ZP dat. Dit is net als vorig jaar een duidelijk verschil in de beoordeling van de leden van het 

schoolleidersplatform en de leden van het zorgplatform.  

De leden van het ZP hebben ook een specifiekere tevredenheidsvragenlijst over de trajecten binnen OPDC 

ingevuld. De vragen zijn steeds door tussen de drie en vijf respondenten beantwoord, hetgeen het moeilijk maakt 

om sterke conclusies te trekken. Net als vorig jaar blijken de respondenten gemiddeld tevreden te zijn over de 

OPDC Onderbouw- en Bovenbouwgroep. Een van de vijf is kritisch over de snelheid van plaatsing. Ten aanzien 

van het TZ-traject zijn er meer onderwerpen waarover leden kritisch zijn, maar deze vragen zijn slechts door drie 

leden van het zorgplatform ingevuld.  

De zelfevaluatie laat zien dat het samenwerkingsverband het goed doet als het gaat om het werken met een 

efficiënte procedure voor aanmelding voor en plaatsing op het OPDC en om het monitoren of alle leerlingen die 

zijn aangemeld bij het OPDC ook de gestelde termijn van aanmelding en plaatsing worden gerealiseerd. Verder 

blijkt dat ten aanzien van het stimuleren van het delen van kennis en ervaringen door middel van het geven van 

voorlichtingen door het EC en OPDC, zowel op teamniveau als op casusniveau verbetering mogelijk is. Er wordt 

voldoende voor gezorgd dat de inzet van het OPDC bijdraagt aan het extra- ondersteuningsaanbod van de 

scholen. Tot slot blijkt uit de zelfevaluatie dat het samenwerkingsverband er voldoende voor zorgt dat leerlingen 

die les hebben op het OPDC  een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen.  

 

Conclusies 

Kijkend naar aantallen van het OPDC  valt op dat er in 2019-2020 minder leerlingen een traject op het OPDC 

hebben gevolgd dan in voorgaande jaren. Er moet gemonitord worden hoe zich dit de komende jaren ontwikkeld. 

Daarbij stromen leerlingen later uit en lijken meer leerlingen naar het VSO door te stromen.  Dit alles zou een 

effect kunnen zijn van de coronamaatregelen, maar dat moet dan blijken uit onderzoek. 

Van de uitgestroomde leerlingen van het TZ-traject valt het percentage jongeren in de categorie anders op; dit 

betekent dat zij niet (direct) verder gaan in het onderwijs. Om een beeld te kunnen geven wat voor hen het 

vervolg precies is en welke doelen binnen het TZ-traject toch gehaald zijn, zal hier verder onderzoek naar gedaan 

worden.  

Er is nog weinig zicht op de resultaten die behaald worden in het OPDC, zeker op langere termijn. In 2020-2021 

wordt onderzocht hoe we hier uitgebreider zicht op kunnen krijgen en hierbij wordt gebruik gemaakt van het 

advies van de Inspectie om meetbare en zichtbare doelen te stellen. In het kader hiervan zal nagedacht worden 

over onderstaande punten: 

o Het bepalen van eigen, gewenste normen/doelen: hoeveel % terug naar eigen school/zelfde 

niveau/uitstroomperspectief/halen van OPP-doelen   

o Behalen van doelen: uitstroomperspectief gehaald (niveau)/doelen OPDC gehaald/GAS score  

o Monitoring uitbreiden met niveau waarop leerlingen instromen en uitstromen  

o Monitoring uitbreiden met vervolgsucces; wat en hoe?  

Het verder implementeren van het systeem van kwaliteitszorg in dagelijks handelen van het OPDC is ook een 

aandachtspunt. 

In de Klankbordgroep OPDC wordt op een positieve manier het gesprek gevoerd over de inzet van het OPDC. In 

het schooljaar 2020-2021 zal men verder met elkaar in gesprek over het concretiseren van de wensen vanuit 

scholen voor aanvullend aanbod dat het OPDC kan gaan bieden en het onderzoeken van de haalbaarheid hiervan. 
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2.5  Analyseren van aanbod en realiseren benodigd aanvullend aanbod 

Het samenwerkingsverband monitort voortdurend of het aanbod in de regio dekkend is voor alle leerplichtige 

leerlingen. Ze kijkt hierbij naar aantallen thuiszitters en hun ondersteuningsbehoeften, volgt landelijke 

ontwikkelingen en verzamelt signalen vanuit de scholen. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen of er 

aanvullend aanbod nodig is. Het samenwerkingsverband heeft voor de periode 2018-2022 de ambitie om de 

ontwikkeling van aanvullend aanbod te ondersteunen. 

Voor het schooljaar 2019-2020 is als actiepunt benoemd dat de scholen starten met het uitvoeren van de plannen 

die ze ingediend hebben in het kader van het Innovatiebudget, dit is inclusief trajecten die specifiek zijn opgezet 

voor (hoog)begaafde leerlingen.  

 

Activiteiten 

De thuiszitterscommissie, bestaande uit de leerplichtambtenaar van de RMC en de beleidsmedewerker van het 

samenwerkingsverband, is in het schooljaar 2019-2020 regelmatig bijeengeweest om de thuiszitters te 

bespreken. De beleidsmedewerker verving de teamleider, omdat deze functie ad interim was ingevuld. 

Thuiszitters worden aan de commissie gemeld door zowel de scholen als de betrokken leerplichtambtenaar. De 

commissie monitort de voortgang van de acties die zijn ondernomen om de thuiszittende leerling weer naar 

school te krijgen. Uit de cijfers blijkt, zie §4.2, dat het aantal thuiszitters onder het landelijk gemiddelde ligt en 

dat er voor veel thuiszitters binnen het schooljaar een passend vervolg gevonden is. 

Ten aanzien van het ontwikkelen van aanvullend aanbod heeft het samenwerkingsverband een subsidie 

ontvangen om het onderwijs voor (hoog) begaafde leerlingen verder te ontwikkelen. Deze subsidie is gekoppeld 

aan het innovatiebudget dat het samenwerkingsverband beschikbaar heeft gesteld voor het ontwikkelen van 

nieuwe groepsgewijze onderwijszorgarrangementen. Doel van dit stimuleringsbudget is om de samenwerking 

tussen scholen, gemeenten en zorgaanbieders te stimuleren om het dekkend aanbod binnen onze regio uit te 

breiden en daarmee het aantal thuiszittende leerlingen en uitvallers te beperken. 

In 2019-2020 hebben vijf scholen vanuit deze subsidie gewerkt aan een innovatief project. Nog eens vier scholen 

hebben in het voorjaar van 2020 een aanvraag ingediend. Deze scholen starten in 2020-2021 met het 

innovatieproject. De scholen worden vanuit het samenwerkingsverband begeleid bij de projecten door een 

projectleider, dit is de teamleider OPDC/EC. Deze projectleider organiseert ook kennisdeling tussen de 

verschillende projecten. 

In januari 2020 heeft de projectleider een bezoek gebracht aan alle projecten en daarvan verslag gedaan. In 

februari is er een gezamenlijk bijeenkomst geweest in het kader van verantwoording en onderlinge kennisdeling. 

In juni zouden de projecten zich presenteren (en verantwoorden) op een kennisplatform voor alle scholen en 

genodigden. Dit is i.v.m. de coronamaatregelen niet doorgegaan. Door de schoolsluiting vanaf maart was het ook 

lastig om de projecten verder te ontwikkelen. Daarom is besloten dat alle gehonoreerde projecten uit 2018-2019 

in ieder geval ook in 2020-2021 bekostigd worden vanuit het Innovatiefonds. (Zie ook §4.3) 

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

In de zelfevaluatie zijn verschillende indicatoren opgenomen die betrekking hebben op dekkend aanbod. Uit de 

meting van 2020 komt naar voren dat het samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan duidelijk heeft 

beschreven hoe het aanbod van ondersteuningsvoorzieningen, inclusief de basisondersteuning, er uit ziet en 

welke werkafspraken de aangeslotenen hebben gemaakt om een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren. Verder blijkt het 

samenwerkingsverband goed te monitoren in hoeverre een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen wordt gerealiseerd dat aansluit op de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 

Tot slot heeft het samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan ook goed beschreven hoe gezorgd wordt 

voor een dekkend aanbod (van ondersteuningsvoorzieningen) door, indien nodig, de ontwikkeling van nieuw 

aanbod te steunen en te stimuleren, bijvoorbeeld vanuit het Innovatiefonds. 
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Conclusies 

Het samenwerkingsverband heeft thuiszitters goed in beeld. In het schooljaar 2019-2020 zijn de scholen gestart 

met het uitvoeren van de plannen die ze ingediend hebben in het kader van het Innovatiebudget, inclusief 

plannen specifiek gericht op hoogbegaafdheid. Dit zal gemonitord en geëvalueerd worden onder begeleiding van 

de projectleider. 
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Hoofdstuk 3  Speciaal waar het noodzakelijk is 

‘In onze regio beschikken we over een relatief klein, maar kwalitatief sterk vso dat de verbinding met elkaar zoekt 

en nadrukkelijk ook met de VO-scholen in de regio en vice versa’ 

 

Het samenwerkingsverband biedt op drie scholen in de regio voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met 

een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die op reguliere VO-scholen geen passend onderwijs kunnen 

krijgen. Het samenwerkingsverband regelt de toelating tot het VSO volgens de wettelijke richtlijnen. De VSO-

scholen hebben, net als de reguliere VO-scholen, de basisondersteuning en de extra ondersteuning die zij bieden 

beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. Het samenwerkingsverband stimuleert de kennisdeling vanuit 

de VSO-scholen met het regulier voortgezet onderwijs.  

 

3.1  Toeleiding VSO - afgifte TLV 

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die de mogelijkheden van de reguliere VO-scholen overstijgt 

kunnen worden toe geleid naar het VSO. Dit kan gaan om leerlingen die op een reguliere VO-school zitten en 

waarvoor geen van de VO-scholen een passend ondersteuningsaanbod meer heeft. Dit kan ook gaan om 

leerlingen die afkomstig zijn uit het primair (speciaal) onderwijs en waarvoor het VSO het meest passende vervolg 

is. Voor deze leerlingen kan het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij 

de commissie PCL-PaO die is ingesteld door het samenwerkingsverband. Voor het aanvragen en toekennen van 

een toelaatbaarheidsverklaring hanteert het samenwerkingsverband een procedure de aan de wettelijke eisen 

voldoet (inclusief deskundigenverklaringen, termijnen, bezwaarprocedure en richtlijnen omtrent privacy). Voor 

leerlingen in het VSO moet regelmatig, zeker bij het opnieuw aanvragen van een TLV, bekeken worden of VSO 

nog het meest passend is en of terugplaatsing naar regulier onderwijs mogelijk is.  

In het verslag schooljaar 2018-2019 zijn voor 2019-2020 drie actiepunten geformuleerd. Ten eerste zal jaarlijks 

aan het begin van het schooljaar een bijeenkomst georganiseerd over het gebruik van het systeem Kindkans voor 

nieuwe gebruikers en anderen met vragen te informeren en aan het begin van elk kalenderjaar, voor de start van 

de aanvragen LWOO/PrO, een informatiebijeenkomst over deze aanvragen. Verder zal in het schooljaar 2019-

2020 zal de Procedure Aanvraag TLV en de werkwijze van het betrekken van twee externe deskundigen voor advisering 

geëvalueerd worden, met specifiek aandacht voor de inhoud en verslaglegging van de adviezen. Verder zullen 

de afspraken over de aanpassing van de duur van de TLV en mogelijke consequenties ervan opnieuw bekeken 

worden. 

 

Activiteiten 

Het totaal aantal afgegeven TLV’s, 212, is dit schooljaar vergelijkbaar met het vorig schooljaar.  

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de dit jaar afgegeven TLV’s (totaal 212). 

 

Binnen ons samenwerkingsverband kennen wij drie types aanvragen. TLV A zijn aanvragen vanuit het regulier 

VO. TLV B zijn aanvragen vanuit het VSO voor hun onderinstroom, leerlingen die vanuit het primair onderwijs 

gaan starten in het VSO. En TLV C betreft aanvragen in het kader van hertoewijzing voor VSO-leerlingen en wordt 

gedaan door het VSO. 

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel TLV’s het samenwerkingsverband in de afgelopen jaren heeft 

afgegeven. Leerlingen met een TLV A en een TLV B zijn nieuwe leerlingen in het VSO. Omdat dit totale aantal een 

beeld van de nieuwe instroom in het VSO geeft, is dit in een aparte kolom gezet.  
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Tabel 3a. Aantal afgegeven TLV’s – indexcijfers – referentiejaar 2014-2015 

 
 

TLV A TLV B 
TLV A en TLV B 

samen 
TLV C TOTAAL 

Aantal Index Aantal Index Aantal Index Aantal Index Aantal Index 

2014-2015 52 100 75 100 127 100 94 100 221 100 

2015-2016 71 137 75 100 146 115 187 199 333 151 

2016-2017 52 100 72 96 124 98 87 93 211 95 

2017-2018 53 102 76 101 129 102 80 85 209 95 

2018-2019 58 112 75 100 133 105 78 83 211 95 

2019-2020 46 89 77 103 123 97 89 95 212 96 

 

Het aanvraagtype A (vanuit regulier VO) is vergeleken met het vorig schooljaar duidelijk afgenomen. Het is 

mogelijk dat dit te maken heeft met de beperkte schoolgang van leerlingen in maart t/m juni vanwege corona-

maatregelen. Daarnaast is het beleid ten aanzien van Kinnik-leerlingen per start van dit schooljaar veranderd. 

Eerst werd een eventuele TLV aanvraag via TLV A aangevraagd maar omdat de aanvraag door VSO de Monoliet 

gedaan wordt, is dit nu via TLV B. Een mogelijkheid zou zijn dat het aantal aanvragen TLV A hierdoor minder is 

dan in voorgaande jaren maar dit zien we niet terug in een toename bij aanvraag TLV B. 

Het aantal leerlingen dat tijdens of direct na een OPDC-traject is in dit schooljaar vergelijkbaar met dat in het 

vorig schooljaar. Doordat het totaal aantal aanvragen TLV A minder is dan vorig jaar, is het aandeel van de 

leerlingen die via een traject OPDC richting het VSO gaan wel toegenomen; het is nu een derde van het totaal 

aantal aanvragen TLV A. 

 

Om zicht te krijgen op ons beleid ten aanzien van afgifteduur van TLV’s en om dit te kunnen evalueren zijn 

gegevens verzamelt. Deze staan in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3b. afgifteduur afgegeven TLV’s 

 
 

0 tot 2 jaar 2 tot 4 jaar  4 jaar en 
langer 

Totaal 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

2018-2019 39 18% 101 48% 71 34% 211 100% 

2019-2020 42 20% 51 24% 119 56% 212 100% 

 
Zoals eind vorig schooljaar besloten zijn de nieuwe TLV’s VSO met ingang van het schooljaar 2019-2020 in 

principe afgegeven tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 wordt. Ook de TLV ‘s die op grond van 

hertoewijzing worden afgegeven, worden nu in principe tot 18 jaar afgegeven. Afwijkingen van deze regels zijn 

altijd mogelijk en die hebben incidenteel ook plaatsgevonden; reden kan bijvoorbeeld zijn een 

bekostigingscategorie Midden of Hoog of een uitstroomperspectief dat heroverweging op kortere termijn vraagt. 

Vorig schooljaar had nog tweederde van de afgegeven TLV’s een duur van minder dan drie jaar, in 2019-2020 

was het aantal TLV met een duur van vier jaar of langer al ruim de helft van het totaal.  

 
Om zicht te krijgen of we voldoen aan de in onze Procedure Aanvraag TLV gestelde termijn om binnen 8 weken 

een besluit te nemen, is gekeken naar de periode tussen aanvraag en afgifte. 

 
Tabel 3c. periode tussen aanvraag en afgifte TLV VSO (A, B en C) 

 
 

Binnen 3 
weken 

Tussen 3 en 
8 weken 

9 weken 10 weken 11 weken Totaal   

2017-2018 157 
= 86% 

17 
= 9% 

3 
= 2% 

5 
= 3% 

0 182* 
= 100% 

2018-2019 173 
= 82% 

28 
= 13% 

7 
= 3% 

1 
= 1% 

2 
1% 

211 
= 100% 

2019-2020 145 
= 68% 

66 
31% 

1 
1% 

0 0 212 
=100% 
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In het schooljaar 2019-2020 zijn bijna alle aanvragen binnen de termijn van 8 weken, die in onze procedure 

Aanvraag TLV VSO vermeld staat, afgehandeld. Slechts 1 keer, 1%, heeft het nemen van het besluit langer 

geduurd omdat er extra informatie van de aanvrager nodig was.  

Vergeleken met vorige jaren wordt duidelijk dat het steeds beter lukt om de gestelde termijnen te halen.   

Als dit om welke reden dan ook niet lukt is het van belang dat er, zoals in de procedure vermeld, schriftelijk een 

gemotiveerde mededeling wordt gedaan dat het halen van de beslistermijn niet mogelijk is en op welke termijn 

de aanvrager een beslissing kan verwachten.    

 

Een actiepunt was gericht op het scholen verder ondersteunen in het gebruik van Kindkans. Om nieuwe 

gebruikers en anderen met vragen te informeren is er begin van het schooljaar een bijeenkomst georganiseerd 

over het gebruik van het systeem Kindkans en in januari een bijeenkomst specifiek over het aanvragen van LWOO 

en PRO. Dit zal van nu af aan elk jaar plaatsvinden. 

In schooljaar 2019-2020 is de procedure met twee externe deskundigen voor advisering geëvalueerd. Deze 

werkwijze werkt goed en naar ieders tevredenheid en is in de lijn van de wettelijke verplichting in deze. 

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

In de Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs worden samenwerkingsverbanden 

opgedragen te zorgen dat TLV’s voor cluster 3 voor de gehele schoolperiode worden verstrekt.  

Verder noemt de minister dat TLV’s afgegeven moeten gaan worden op basis van een landelijk afgesproken 

aanvraagformat. 

In het tevredenheidsonderzoek onder leden van het SLP en het ZP komt naar voren dat ze allemaal (zeer) 

tevreden zijn over de duidelijkheid van de procedures die het SWV hanteert voor het aanvragen van een TLV 

VSO. De leden van het zorgplatform hebben aanvullende vragen beantwoord over de zorgtoewijzing. Zij zijn over 

het algemeen tevreden over de uitvoering van de zorgtoewijzing. Eén van de zes invullers is kritisch over de 

gebruiksvriendelijkheid van het digitale systeem Kindkans dat voor de zorgtoewijzing wordt gebruikt en één 

persoon is kritisch over de procedure ten aanzien van het aanvragen (aan te leveren documenten). 

De zelfevaluatie bevat vijf indicatoren die betrekking hebben op de zorgtoewijzing, die allemaal goed beoordeeld 

worden. Dit betekent dat het samenwerkingsverband werkt met een efficiënte procedure voor aanvraag en 

toewijzing van Toelaatbaarheidsverklaringen (en Aanwijzingen), er een bezwaarprocedure is, de aanvragen TLV 

binnen de wettelijk voorgeschreven termijn afhandelt, met de wettelijk vereiste inzet van adviserende 

deskundigen en dat het samenwerkingsverband voor alle leerlingen waarvoor een TLV is aangevraagd monitort 

wat de gerealiseerde termijnen van besluitvorming zijn.  

 

Conclusies  

Het aantal afgegeven TLV VSO is redelijk constant over de jaren. Wel zagen we in 2019-2020 dat er minder TLV 

A zijn afgegeven, het aantal TLV B bleef ongeveer gelijk waardoor de instroom van nieuwe TLV VSO-leerlingen 

iets minder werd. Onduidelijk is of de coronabeperkingen geleid hebben tot minder aanvragen vanuit het 

reguliere VO, hier zal in het schooljaar 2020-2021 meer zicht op komen. 

De procedure voor het aanvragen van een TLV wordt als duidelijk ervaren en de werkwijze zorgt goed. Het 

informeren van gebruikers van het aanvraagsysteem gebeurt systematisch en zal zo doorgezet worden. Uit 

evaluatie blijkt dat de manier waarop we met twee externe deskundigen werken voldoet. Wat betreft de termijn 

waarvoor een TLV wordt afgegeven, doen wij dit al – voor de meeste aanvragen – zoals binnenkort wettelijk 

vereist wordt.  

Voor genoemde procedure en werkwijze is het van belang op deze wijze door te gaan en het geheel goed te 

blijven monitoren. 
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3.2  VSO-scholen in de regio 

Binnen de regio van het samenwerkingsverband zijn drie scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs; VSO de 

Monoliet, VSO it Twalûk en VSO de Wingerd. De VSO-scholen hebben de wettelijke plicht om voor iedere leerling 

een ontwikkelings- en uitstroomperspectiefplan op te stellen. Het uitstroomperspectief kan zijn 

vervolgonderwijs (op diverse niveaus), arbeid en dagbesteding. De VSO-scholen bieden, net als de reguliere 

scholen, basisondersteuning en extra ondersteuning en hebben dit beschreven in hun 

schoolondersteuningsprofiel. De extra ondersteuning op de VSO-scholen bestaat ook uit symbiosetrajecten 

tussen VSO en VO of MBO en onderwijszorgarrangementen (zie verder paragraaf 3.4).  

Het samenwerkingsverband streeft er in de planperiode 2018-2022 naar dat het aantal leerlingen op het VSO 

stabiliseert. 

 

Activiteiten 

In onderstaande tabel staan de aantallen leerlingen die onze drie VSO-scholen bezoeken. Hier is per school 

aangegeven welk percentage van hun schoolpopulatie onder onze financiële verantwoordelijkheid valt, dat wil 

zeggen voor wie wij een TLV afgegeven hebben. 

 

Tabel 3d Leerlingaantallen van onze 3 VSO-scholen  

 Totale aantal 
leerlingen van onze 3 

VSO-scholen 

VSO de Monoliet VSO de Wingerd VSO it Twalûk 

 TOTAAL ONS SWV 
FinVerant 

TOTAAL ONS SWV 
FinVerant 

TOTAAL ONS SWV 
FinVerant 

TOTAAL ONS SWV 
FinVerant 

1 oktober 2015 447 355 
= 79% 

237 180 
= 76% 

128 95 
= 74% 

82 80 
=98% 

1 oktober 2016 523 389 
= 74% 

308 206 
= 67% 

120 89 
= 74% 

95 94 
= 99% 

1 oktober 2017 544 413 
=76% 

320 222 
= 69% 

121 90 
= 74% 

103 101 
= 98% 

1 oktober 2018 524 380  
= 73% 

318 213 
= 67% 

122 86 
= 70% 

84 81 
= 96% 

1 oktober 2019 521 396 
= 76% 

 

298 214 
= 72% 

125 89 
= 71% 

98 93 
= 95% 

1 oktober 2020* 547 
 

439 
= 77% 

 243  100  96 

 Bron: Open data DUO/Dashboard Passend Onderwijs.  * Kijkglas 1.1. stand per 03-12-2020, aanmaakdatum 10-12-2020. 

 

Van de totaal 521 leerlingen die op 1 oktober 2019 een van onze drie VSO-scholen bezochten, zijn 396 

doorverwezen door ons samenwerkingsverband. 76% van het totaal van die drie scholen valt ook onder onze 

financiële verantwoordelijkheid, dit is met wat kleine schommelingen vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

Per VSO-school is het percentage dat door ons samenwerkingsverband gefinancierd wordt, ten opzichte van het 

totale aantal leerlingen, verschillend. Bij It Twalûk zijn weinig leerlingen uit andere regio’s, bij de andere twee 

scholen is dit gemiddeld over de jaren 25 à 30%.  
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In onderstaande tabel staan de totale aantallen VSO-leerlingen die een TLV hebben die afgegeven is door ons 

samenwerkingsverband en waarvoor wij dus (financieel) verantwoordelijk zijn. Gekeken is naar het aantal dat 

naar een van onze drie VSO-scholen gaat en het aantal dat naar een VSO-school buiten onze regio gaat. 

 

Tabel 3e. Verdeling VSO-leerlingen schoolgaand binnen en buiten onze regio. 

 Totale aantal 
VSO-leerlingen 

Waarvan naar 
ons VSO 

Naar VSO 
buiten onze 

regio 

1 oktober 2015 457 355 
= 78% 

102 

1 oktober 2016 473 389 
= 82% 

84 

1 oktober 2017 501 413 
= 82% 

88 

1 oktober 2018 464 380 
= 82% 

84 

1 oktober 2019 483 396 
= 82% 

87 

1 oktober 2020* 519 
 

439 
= 85% 

80 

 * Kijkglas 1.1. stand per 03-12-2020, aanmaakdatum 10-12-2020. 

Op 1 oktober 2019 gaat 82% van het totale aantal VSO-leerlingen waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn 

naar een VSO-school in onze regio. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren en betekent dat er voor een 

groot deel van onze leerlingen sprake is van thuisnabij onderwijs. Als zij naar een VSO-school gaan buiten onze 

regio is er vaak sprake van grensverkeer. 

 

Onderstaande cijfers hebben betrekking op alle VSO-leerlingen waar ons samenwerkingsverband financieel 

verantwoordelijk voor is. 

 

Tabel 3f. Deelnamepercentage VSO ten opzichte van het totale aantal VO-leerlingen, uitgesplitst naar 
bekostigingscategorie en vergeleken met landelijke percentages  

 VSO TOTAAL CATEGORIE LAAG CATEGORIE MIDDEN CATEGORIE HOOG VO 
TOTAAL  

01-10- 
Aantal % Land. 

% 
Aantal % Land. 

% 
Aantal % Land. 

% 
Aantal % Land. 

% 

2014 462 3,16 3,66 381 2,61 3,19 13 0,09 0,12 68 0,47 0,35 14.602 

2015 457 3,09 3,47 377 2,55 3,04 13 0,09 0,12 68 0,46 0,32 14.790 

2016 473 3,23 3,44 399 2,73 3,03 28 0,19 0,14 46 0,31 0,27 14.623 

2017 501 3,47 3,49 422 2,92 3,05 35 0,24 0,16 46 0,32 0,27 14.447 

2018 464 3,22 3,55 379 2,63 3,11 38 0,26 0,18 47 0,33 0,26 14.421 

2019 483 3,38 3,62 396 2,77 3,20 39 0,27 0,18 48 0,34 0,24 14.279 

2020* 519 3,74  436 3,14  34 0,24  49 0,35  13.889 

Bron VO: Tussentijdse financiële managementrapportage SWVFN, periode jan. t/m juli 2020 – op grond van definitieve 

beschikkingen DUO. Bron VSO: Vensters/Dashboard passend onderwijs (d.d. 29-10-2020). * Kijkglas 1.1. stand per 03-12-2020, 

aanmaakdatum 10-12-2020. 

 
Op 1 oktober 2019 is het totale aantal VSO-leerlingen weer iets gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. 

De voorlopige cijfers van 1 oktober 2020 laten een verdere, opvallende, stijging zien, ten opzichte van vorig jaar 

zijn dat 37 leerlingen meer. Een reden van de toename van het aantal VSO-leerlingen, zonder dat er meer TLV’s 

zijn afgegeven, kan zijn dat er vanwege de coronabeperkingen minder uitstroom vanuit het VSO is. Het aandeel 

residentiele leerlingen, waarvoor geen TLV wordt afgegeven, lijkt geen rol te spelen want deze aantallen zijn in 

2019 en 2020 gelijk. 

Bij het landelijk percentage zien we over de jaren een gestage toename, vanaf 2018 neemt het absolute aantal 

en het percentage binnen ons samenwerkingsverband ook toe. Wel is het zo dat het percentage binnen ons 

samenwerkingsverband tot nu toe altijd onder het landelijk percentage ligt. Omdat het totale aantal VO-
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leerlingen binnen ons samenwerkingsverband daalt en het aantal VSO-leerlingen Fstijgt, is de vraag of we onder 

het landelijke percentage blijven. 

 

Gekeken naar de bekostigingscategorieën Midden en Hoog zijn de percentages van 2019 vergelijkbaar met het 

jaar daarvoor. Opvallend is dat onze percentages duidelijk hoger zijn dan de landelijke.  

 

Tabel 3g. Aandeel bekostigingscategorie vergeleken met ons totale aantal VSO-leerlingen 

 
VSO TOTAAL 

CATEGORIE 
LAAG 

CATEGORIE 
MIDDEN 

CATEGORIE 
HOOG 

01-10- Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

2014 462 100% 381 82,5% 13 2,8% 68 14,7% 

2015 457 100% 377 82,5% 13 2,8% 68 14,9% 

2016 473 100% 399 84,4% 28 5,9% 46 9,7% 

2017 501 100% 422 84,2% 35 7,0% 46 9,2% 

2018 464 100% 379 81,7% 38 8,2% 47 10,1% 

2019 483 100% 396 82,0% 39 8,1% 48 9,9% 
2020 519 100% 436 84,0% 34 6,6% 49 9,4% 

 
Gekeken naar de verdeling binnen onze VSO-leerlingen over de bekostigingscategorieën blijkt dat in 2016 de 

verdeling iets is veranderd; minder leerlingen in de categorie Hoog en meer in de categorieën Midden en Laag. 

In de jaren daarna zijn er verschuivingen maar die zijn relatief klein. In de categorie Midden was er sprake van 

een stijgende trend maar deze is in 2019 niet meer aanwezig en lijkt gekeken naar de voorlopige cijfers in 2020 

zelfs af te nemen. 

 
Het samenwerkingsverband vraagt jaarlijks bij de VO-scholen op hoeveel leerlingen er in het betreffende 

schooljaar zijn ingestroomd vanuit het Speciaal Onderwijs en het Speciaal Basisonderwijs.  

 

Tabel 3h. Aantallen leerlingen uit het speciaal onderwijs dat instroomt in onze VO-scholen 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Instroom in VO vanuit VSO 
cluster 3 & 4 

14 6 21 15 11  

Instroom vanuit SO – klas 1  12 7 11 14 12 

Instroom vanuit SBO – klas 1  153 152 117 165 108 

Gegevens ontvangen van onze VO-scholen. 

 

We zien dat er per jaar enkele leerlingen vanuit het VSO en het SO naar het reguliere voortgezet onderwijs gaan. 

Vanuit het SBO zijn de aantallen duidelijk groter.  

 

In de onderstaande tabel staat hoeveel leerlingen vanuit onze VSO-scholen doorstromen naar een school voor 

regulier voorgezet onderwijs.  

 

Tabel 3i. Verplaatsingen vanaf onze VSO-scholen naar regulier VO 

 1415 → 1516 1516 → 1617 1617 → 1718 1718 → 1819 1819 → 1920 

Ons VSO 23 4,98% 16 3,50% 9 1,90% 16 3,19% 7 1,51% 

Landelijk  3,03%  2,66%  2,85%  2,20%  1,92% 

Bron: Vensters/Dashboard passend onderwijs.  

 

Het aantal leerlingen dat vanuit een VSO-school naar een school voor regulier VO is gegaan, was een aantal jaren 

hoger dan het landelijk percentage. Bij de start van het schooljaar 2019-2020 lag ons percentage onder het 

landelijk gemiddelde.  
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Bovenstaande tabellen geven aan dat de uitstroom vanuit het (voortgezet) speciaal naar het regulier onderwijs 

in leerlingaantallen beperkt is.  

 

Bevindingen en ontwikkelingen  

In de Verzamelbrief Moties en toezeggingen PO en VO van december 2019 schrijft de minister dat “het klopt dat 

sprake is van een sterkere stijging [van toestroom in het speciaal onderwijs] dan in het voorgaande schooljaar 

[2018]. Ook in procentuele zin is er sprake van een gestage stijging.” In de brief wordt een aanzet tot een aantal 

mogelijke verklaringen genoemd (werkdruk, lerarentekort, eerdere stijging in het S(B)O) en verder dat dit 

meegenomen zal worden in de evaluatie van de wet het passend onderwijsbeleid.  

In november 2020 wordt in dit kader in de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs opnieuw 

geconcludeerd dat het aantal leerlingen in het VSO na enkele jaren van stijging de laatste jaren relatief stabiel is. 

Uit onze zelfevaluatie blijkt dat het samenwerkingsverband goed scoort op het monitoren van de 

leerlingaantallen binnen het VSO. 

 

Conclusies  

Gekeken naar de aantallen VSO-leerlingen zien we in onze regio behoorlijke schommelingen. In 2018 was er, na 

de piek in 2017, een duidelijke afname in het totale aantal leerlingen in het VSO. In 2019 is dit aantal gestegen 

en in 2020 lijkt het totale aantal weer boven het niveau van 2017 te liggen.  

Net als in voorgaande jaren lag het percentage VSO-leerlingen in 2019 onder het landelijk gemiddelde. Maar 

vanwege de toename in 2020 van het absolute aantal VSO-leerlingen en de afname van het totale aantal VO-

leerlingen in onze regio stijgt het percentage VSO-leerlingen in ons samenwerkingsverband behoorlijk. 

In 2020-2021 zal onderzoek gedaan worden naar mogelijke verklaringen voor de toename van het aantal VSO-

leerlingen, ook in relatie tot de constante afgifte van TLV VSO voor nieuwe leerlingen. 

 

3.3  Versterken samenwerking: OZA, VSO-VSO, symbiose VSO-VO 

Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat het gehele samenwerkingsverband optimaal gebruik maakt 

van de expertise van de VSO-scholen. Deze expertise kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een dekkend 

en passend aanbod voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op de reguliere VO-scholen. Het 

benutten van de expertise kan in de vorm van symbiosetrajecten met regulier VO, maar kan ook vorm krijgen bij 

het ontwikkelen van onderwijszorgarrangementen en individueel maatwerk.  

Naast samenwerking tussen VSO en reguliere VO-scholen is ook de samenwerking tussen de VSO-scholen en 

hulpverlening van belang. In de planperiode 2018-2022 wil het samenwerkingsverband de samenwerking tussen 

de VSO-scholen en ketenpartners versterken door het (verder) ontwikkelen van onderwijszorgarrangementen. 

Daarnaast streeft het samenwerkingsverband ernaar dat de VSO-scholen en de reguliere VO-scholen meer 

symbiosetrajecten ontwikkelen en dat de expertise van het VSO wordt ingezet voor het gehele 

samenwerkingsverband.  

Ten aanzien van samenwerking zijn er in het verslag schooljaar 2018-2019 drie actiepunten benoemd. Het 

samenwerkingsverband gaat in het schooljaar 2019-2020 de scholen informeren over het Innovatiebudget en de 

opbrengsten van de trajecten die opgezet worden. Verder gaat de directeur van het samenwerkingsverband 

vanaf 2019-2020 jaarlijks in gesprek met de directeuren van de VSO-scholen en zal het thema samenwerking 

vanaf 2019-2020 ook worden meegenomen in de scholenbezoeken die de directeur periodiek bij alle VO-scholen 

zal afleggen. 

 

Activiteiten 

In het kader van een subsidieregeling van het ministerie van OC&W is er een aanvraag gedaan om het onderwijs- 

en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen (verder) te ontwikkelen. Onderdeel hiervan is het 

opzetten van onderwijszorgarrangementen voor deze doelgroep. Een deel van de subsidie wordt daarom ook 

ingezet binnen het Innovatiebudget. Het samenwerkingsverband heeft de scholen op diverse manieren, in 
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overleggen, de nieuwsbrief en met een directe uitnodiging, geïnformeerd over de mogelijkheid om hiervoor een 

aanvraag te doen. 

Er zijn in dit kader van het Innovatiebudget van het samenwerkingsverband inmiddels negen scholen die, ieder 

op hun eigen manier en met een eigen doelgroep bezig zijn om vorm te geven aan de ontwikkeling van de 

samenwerking op het gebied van onderwijs en zorg.  

In een geval is deze samenwerking inmiddels structureel gerealiseerd. In maart 2020 verscheen de, in opdracht 

van het samenwerkingsverband, de gemeenten Waadhoeke en de AMS ontwikkelde, maatschappelijke business 

case m.b.t. de Einstein Class. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeenteraad van Waadhoeke structurele 

middelen beschikbaar gesteld voor dit regionale onderwijszorgtraject. Met ingang van 2021 zal ook het 

samenwerkingsverband overgaan tot een structurele bekostiging van dit project.  

De geplande gesprekken met de VSO-directeuren en de schoolbezoeken zijn wegens de beperkingen vanwege 

corona uitgesteld tot het schooljaar 2020-2021. 

Bevindingen en ontwikkelingen 

Uit ons tevredenheidsonderzoek komt naar voren dat acht van de veertien leden van het SLP en het ZP vinden 

dat het samenwerkingsverband een voldoende stimulerende rol speelt bij het ontwikkelen en uitvoeren van 

maatwerk- en/of OZA-trajecten. De overige leden geven hierbij aan dit niet te weten; ook bij de meting van vorig 

jaar gaf ongeveer de helft aan dit niet te weten.  

In de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs wordt als verantwoordelijkheid van het 

samenwerkingsverband benoemd dat zij: 

Stimuleren dat scholen expertise uitwisselen, zowel tussen regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs als binnen 

het reguliere en het (voortgezet) speciaal onderwijs en zorgen dat hierop een gezamenlijke visie en afspraken 

hierover in het ondersteuningsplan worden opgenomen, zodat meer kennis en expertise binnen het regulier 

onderwijs wordt opgebouwd en zoveel mogelijk leerlingen in de klas binnen de reguliere context de 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

 

Conclusies  

Het samenwerkingsverband stimuleert scholen op verschillende manieren tot samenwerking, bijvoorbeeld door 

het instellen van het Innovatiebudget. De innovatietrajecten van de negen scholen lopen door in het schooljaar 

2020-2021 en ook komt in dat schooljaar weer een mogelijkheid een aanvraag te doen. 

Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking van de VSO-scholen met 

zorg en met regulier onderwijs gaat de directeur van het samenwerkingsverband jaarlijks in gesprek met de VSO-

directeuren. Het thema samenwerking wordt ook meegenomen in de Scholenbezoeken. 

 



Verslag SJ 2019-2020 SWVFN 7-1-2021 31 

Hoofdstuk 4  Samenwerken met ketenpartners 
‘Thuiszittende leerlingen hebben binnen 3 maanden na melding bij het samenwerkingsverband een passend 

onderwijs en/of zorg aanbod met als doel (volledige)terugkeer naar het onderwijs.’ 

Als het onderwijszorgaanbod structureel niet voldoende tegemoet kan komen aan ondersteuningsvragen van 

thuiszittende leerlingen worden andere routes gecreëerd zoals integrale onderwijszorgarrangementen en/of 

individueel maatwerk.’  

 

Het samenwerkingsverband werkt bij het vormgeven van passend onderwijs samen met verschillende externe 

partijen. Het SWV werkt samen met gemeenten met als doel dat alle jeugdigen een optimale opgroei- en 

onderwijsontwikkeling kunnen doormaken. Binnen deze samenwerking is specifieke aandacht voor thuiszitters 

en voor het arrangeren van onderwijszorgarrangementen. In het kader van doorgaande lijn werkt het 

samenwerkingsverband ook samen met het primair onderwijs en het MBO.  

 

4.1  Overleg met gemeenten 

Deze samenwerking vindt plaats op drie niveaus; beleids-, bestuurlijk en uitvoerend niveau. Het 

samenwerkingsverband voert in provinciaal, regionaal en lokaalverband overleg met gemeenten over het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het beleidsplan Jeugd van de gemeenten. Het is de 

ambitie van het samenwerkingsverband om in de planperiode 2018-2022 te komen tot een duidelijke 

overlegstructuur. 

Als actiepunt voor 2019-2020 is benoemd dat het samenwerkingsverband zich zal inzetten om te komen tot een 

structurele overlegstructuur met gemeenten op beleidsniveau.  

 

Activiteiten 

Ten aanzien van samenwerking met de gemeenten hebben er op diverse gebieden vorderingen plaatsgevonden. 

Zo is er gestart met de ontwikkeling van een financieringsmodel voor collectieve financiering van jeugdhulp op 

de SBO, SO en VSO-scholen in Friesland. Er is ingezet op een provinciale overlegstructuur door middel van 

aansluiting bij zowel het ambtelijk als bestuurlijk overleg met betrekking tot zorg voor jeugd. Dit doen we in 

samenwerking met de collega samenwerkingsverbanden in Friesland, de 18 Friese gemeenten en het Sociaal 

Domein Friesland (SDF). Dit gebeurt mede naar aanleiding van het actieprogramma Foar Fryske Bern. Andere 

overleggen die hier ondersteunend bij zijn, zijn Bern Boppe (Kenniswerkplaats vanuit een ZONMW subsidie) en 

die van de Inspiratie regio’s Met Andere Ogen in Leeuwarden en Noard East Fryslân.  Daarnaast is er ambtelijk 

en bestuurlijk overleg op lokaal/regionaal niveau met de gemeente Waadhoeke (stuurgroep Einstein Class), 

Noardeast-Fryslân en Leeuwarden over de samenwerking onderwijs en zorg en hoe dit gerealiseerd kan worden 

binnen deze gemeenten en onze scholen binnen deze gemeenten.  

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

Landelijk is er belangstelling voor de manier waarop het samenwerkingsverband, met school en gemeente, 

vormgeeft aan onderwijszorgarrangementen. Het samenwerkingsverband heeft hierover, net als vorig 

schooljaar, in 2019-2020 op landelijke bijeenkomsten presentaties verzorgd.   

In de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs wordt over dit onderwerp ondermeer 

genoemd dat samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs regie voeren op de samenwerking met gemeenten 

en zorgaanbieders op regionaal niveau, zodat er heldere gezamenlijke beleidsafspraken zijn over de afstemming 

tussen onderwijs en zorg met een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling waar partijen op aanspreekbaar zijn 

en waar professionals mee uit de voeten kunnen. 

Uit de zelfevaluatie komt naar voren dat het samenwerkingsverband goed scoort op het regelmatig overleggen 

met relevante ketenpartners om schoolverzuim te voorkomen en op het hebben van een netwerkoverleg met 

de gemeenten om beleid af te stemmen. 
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Conclusies  

In 2019- 2020 zijn er flinke stappen gezet in de samenwerking met de gemeenten en zijn we onderweg naar een 

duidelijke en structurele overlegstructuur op ambtelijk en bestuurlijk niveau.  

Dit is de ambitie van ons samenwerkingsverband maar voor de realisatie is het samenwerkingsverband ook 

afhankelijk van de gemeenten en van hun ambities op dit gebied. Dit betekent dat dit onderwerp ook in het 

schooljaar 2020-2021 nog voortdurende aandacht vraagt. 

 

4.2  Aanpak thuiszitters 

Het samenwerkingsverband werkt met de gemeenten aan een actieve en integrale aanpak thuiszitters volgens 

het provinciaal ‘thuiszittersprotocol’ en ‘handboek verzuim’. Deze provinciale documenten zijn binnen het 

samenwerkingsverband uitgewerkt in werkprocessen. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over het 

melden van dreigende thuiszitters en thuiszittende leerlingen, betrokkenheid van het samenwerkingsverband bij 

leerlingen die een vrijstelling krijgen en het periodiek monitoren van thuiszittende leerlingen en de gehanteerde 

procedures. Voor de planperiode 2018-2022 is de ambitie van het samenwerkingsverband dat thuiszittende 

leerlingen binnen drie maanden een passend onderwijs- en/of zorgaanbod hebben met als doel (volledige) 

terugkeer naar het onderwijs. 

Als actiepunt voor het schooljaar 2019-2020 is benoemd dat onderzoek gedaan zal worden naar de 

ondersteuningsbehoefte van de groep thuiszittende leerlingen en eventueel noodzakelijke aanpassingen in ons 

aanbod. Dit onderzoek zal zowel jongeren die ongeoorloofd langdurig verzuimen als absoluut verzuimen of een 

vrijstelling hebben betreffen en moet resulteren in aanbevelingen voor beleid. Ten aanzien van de monitoring 

van de thuiszitters is als actiepunt beschreven dat in 2019-2020 alle werkprocessen binnen ons 

samenwerkingsverband geëvalueerd zullen worden, ook gebruik makend van landelijk onderzoek en adviezen. 

 

Activiteiten 

Op beleidsniveau heeft het samenwerkingsverband dit schooljaar diverse malen Regionaal thuiszittersoverleg 

gevoerd, met het SWV PO, het MBO, de RMC en Gedragswerk. 

Op uitvoerend niveau is de thuiszitterscommissie, bestaande uit de leerplichtambtenaar van de RMC en de 

beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband, in het schooljaar 2019-2020 gemiddeld maandelijks 

bijeengeweest. Vanwege de coronamaatregelen in maart zaten al de leerlingen een periode thuis en zijn er geen 

thuiszitters gemeld bij de thuiszitterscommissie. Dit betekent dat de aantallen niet goed te vergelijken zijn met 

die van vorig schooljaar.  

In het overleg worden thuiszitters besproken die aan de commissie gemeld zijn door de scholen en/of de 

betrokken leerplichtambtenaar. Op grond van de gegevens van deze commissie levert het 

samenwerkingsverband vier keer per jaar een overzicht van thuiszittende leerlingen aan de Inspectie van het 

onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 is er maar drie keer aan de inspectie gemeld, vanwege de corona-

beperkingen heeft de onderwijsinspectie in juni geen thuiszitters opgevraagd.  

 

Tabel 4a.  Samenvatting van de thuiszittende leerlingen, gebaseerd op meldingen bij de inspectie 

Totaal aantal unieke 
leerlingen 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ongeoorloofd langdurig 
verzuim 

15 13 
+ 1 vorig jaar 

20 
+ 3 vorig jaar 

24 
+ 4 vorig jaar 

15 
+ 1 vorig jaar 

Waarvan “opgelost”, 
geen thuiszitter meer 

14 11 19 27 14 

Periode verzuim ≤ 3 mnd  6 9 16 8 

Periode verzuim > 3 mnd  5 10 11 6 

Absoluut verzuim 10 2 3 1 2 

Vrijstellingen 60 40 41 42 43 (5a) 
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Het aantal meldingen in het schooljaar 2019-2020 was duidelijk lager dan voorgaande jaren. Het lijkt een 

plausibele verklaring dat de schoolsluitingen vanwege coronamaatregelen een rol hebben gespeeld.  

In het schooljaar 2019-2020 waren er 16 leerlingen die ongeoorloofd langer dan vier weken aaneengesloten niet 

naar school gingen. De tabel laat zien dat er voor veel thuiszitters binnen het schooljaar een oplossing is. 

Daarnaast wordt zo duidelijk dat het niet lukt dat alle leerlingen binnen drie maanden weer naar school gaan, 

voor zes leerlingen duurde dit langer. In het schooljaar 2019-2020 is dit voor een kleine 60 procent wel gelukt, 

dit is vergelijkbaar met het percentage in het vorige schooljaar.  

 

In het schooljaar 2019-2020 waren er twee leerplichtige jongeren in onze regio die niet naar school gingen en 

niet stonden ingeschreven op een school (absoluut verzuim). Van de gemeenten krijgt de commissie de 

vrijstellingen door. De afgelopen jaren hebben leerplicht en het samenwerkingsverband overleg gevoerd over de 

vrijstellingen en hierover afspraken gemaakt. Dit heeft geresulteerd in verbeterde registratie en communicatie, 

en in inzet van medewerkers van het Expertisecentrum. Leerplichtambtenaren kunnen een beroep doen op deze 

medewerkers om mee te denken bij (verlenging van) vrijstellingen. 

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

In de Samenvatting Stand van zaken deel 5 – Evaluatie Passend Onderwijs staat dat een VO-

samenwerkingsverband naar schatting op ieder moment gemiddeld ruim vijftien leerlingen heeft die meer dan 

drie maanden niet naar school gaan. 

 

In de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs wordt beschreven of doelstelling uit 2014, bij 

de start van passend onderwijs, zijn behaald. Over de doelstelling geen thuiszitters wordt het volgende 

opgemerkt: 

De leerlingen zijn beter in beeld (en dat draagt ook bij aan verhoogde registratie). Het aantal kinderen dat niet 

ingeschreven stond op school en dat weer een plek krijgt is toegenomen. Het aantal kinderen dat tijdens een 

schooljaar uitvalt is sinds 2015-2016 (start van het Thuiszitterspact) ieder jaar afgenomen.  

De aantallen lopen niet terug. Voor (kleine) groepen leerlingen met hele specifieke, complexe 

ondersteuningsbehoeften is het lastig aanbod organiseren (zowel door samenwerkingsverband als scholen).  

Het onderwijs kan dit niet alleen en/of zit nog vast in bepaald aanbod. De decentralisatie en ontwikkelingen in 

het sociaal domein en de wachtlijsten in de jeugdzorg maken het een lastig vraagstuk  

 

Ook is aandacht gekomen voor de vrijgestelde leerlingen (LPW art. 5 onder a). Er is in veel regio’s 

doorzettingsmacht georganiseerd. De landelijke aandacht voor de thuiszittersproblematiek is geïntensiveerd en 

daardoor werken partijen in de regio ook intensiever met elkaar samen.  

Onlangs is het wetsvoorstel tot wijziging van de procedure tot het ontstaan van een vrijstelling op grond van 

artikel 5 onder van de Leerplichtwet in internetconsultatie geweest. Op dit moment worden de reacties verwerkt. 

Dit wetsvoorstel regelt dat de arts die beoordeelt of een kind psychisch of lichamelijk niet geschikt is om onderwijs 

te volgen, ook altijd een advies vanuit de onderwijskundige benaderingswijze meeneemt. Ook wordt in de 

afweging van de arts ruimte geboden voor het in acht nemen van de ontwikkelingen in het aanbod voor onderwijs 

en in de zorg bij het ontstaan van de vrijstelling. Het voorstel is om de huidige tweedeling tussen enerzijds de 

vrijstelling voor een jaar en anderzijds de vrijstelling voor de duur van de gehele leerplichtige leeftijd, te laten 

vervallen. Dit betekent dat een vrijstelling voor korter dan een jaar kan ontstaan. 

 

De meeste leden van het SLP en het ZP gaven in ons tevredenheidsonderzoek aan tevreden te zijn over de 

helderheid van het beleid en de procedures van het SWV ten aanzien van schoolverzuim en thuiszitters.  

Uit de zelfevaluatie blijkt dat het samenwerkingsverband zich actief inzet tegen schoolverzuim en thuiszitten. Zo 

werkt het samenwerkingsverband met een vastgesteld protocol schoolverzuim en voeren alle scholen binnen 

het samenwerkingsverband preventief beleid uit om schoolverzuim onder leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoefte te voorkomen. Ten aanzien van thuiszitters werkt het samenwerkingsverband volgens 

het provinciaal vastgestelde Thuiszittersprotocol en het Werkproces TZ Friesland Noord en melden alle scholen 
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thuiszitters aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband monitort met leerplicht jongeren die 

een vrijstelling hebben en jongeren die absoluut verzuimen, analyseert de gegevens over thuiszittende leerlingen 

en vertaalt deze in actiepunten. Tot slot heeft het samenwerkingsverband een aanpak waarin thuiszittende 

leerlingen worden begeleid om weer naar school te gaan, zoals het TZ-traject binnen het OPDC.  

 

Conclusies  

In het schooljaar 2019-2020 zijn er bij ons samenwerkingsverband aanmerkelijk minder thuiszittende leerlingen 

gemeld dan in de jaren daarvoor. Onze aanname is dat de coronabeperkingen hier een rol bij gespeeld hebben. 

Dit betekent dat deze cijfers moeilijk te duiden zijn.  

Onze ambitie voor de periode 2018-2022 is dat thuiszittende leerlingen binnen drie maanden een passend 

onderwijs- en/of zorgaanbod hebben. In dit schooljaar is dit, net als voorgaand schooljaar, voor zo’n zestig 

procent gelukt.  

Voor het schooljaar 2019-2020 was een actiepunt om meer onderzoek te doen om meer inzicht te krijgen in de 

groep thuiszittende leerlingen, hun ondersteuningsbehoefte en een mogelijke aanpassing van ons aanbod. Dit is 

niet gebeurd en daarom zal dit in het schooljaar 2020-2021 gestart worden met dit onderzoek naar gegevens uit 

verschillende jaren over de achtergronden van en cijfers omtrent deze groep. Dit zal zowel jongeren die 

ongeoorloofd langdurig verzuimen als absoluut verzuimen of een vrijstelling hebben betreffen. Waarbij ook 

aandacht zal zijn voor gegevens over het OPDC-traject voor deze doelgroep dat binnen het 

samenwerkingsverband geboden wordt. Het doel van het onderzoek is door middel van analyse van onze 

gegevens en het betrekken van landelijke onderzoeken en documenten te komen tot actiepunten en 

aanbevelingen voor beleid voor de komende jaren. 

  

Aansluitend bij de eerdere conclusie van de onderwijsinspectie dat we de thuiszitters goed in beeld hebben, gaan 

we door met de bestaande monitoring en aanpak. Om onze aanpak van thuiszitters actueel te houden zullen we, 

samen met de andere betrokkenen, zowel op beleidsniveau als op uitvoerende niveau de procedures en 

werkafspraken evalueren en indien nodig aanpassen aan wetgeving en landelijke adviezen. 

 

4.3  Gezamenlijk arrangeren in onderwijs-zorgarrangementen 

Onderwijszorgarrangement zijn bedoeld voor leerlingen met onderwijs- en ondersteuningsbehoefte waarin een 

school niet alleen kan voorzien. Het gaat om arrangementen waarin onderwijs en een of meer (zorg)instellingen 

structureel samenwerken met ouders en leerling. De basis is één gezin, één kind, één plan en één regisseur. 

Passend onderwijs en passende zorg gaan samen zodat de inzet effectief, laagdrempelig en doelgericht is. 

Hiervoor is het nodig dat professionals uit onderwijs en zorg dezelfde taal hanteren en inzicht hebben in elkaars 

werkgebied. Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om in de planperiode 2018-2022 met de gemeenten 

het gezamenlijk indiceren en gezamenlijk arrangeren verder uit te werken in een procedure en 

onderwijszorgarrangementen. Zo moet er ook een structurele samenwerking tot stand komen tussen 

gemeente(n) en OPDC. Hierbij moet ook gewerkt worden aan afspraken over eenduidige registratie, rekening 

houdend met de privacy van betrokkenen (AVG). 

Ten aanzien van gezamenlijk arrangeren staat als ambitie voor 2019-2020 benoemd kennis en ervaringen 

rondom deze arrangementen te delen, zodat dit kan zorgen voor een olievlek binnen onze scholen, en mogelijk 

ook richting de gemeenten en zorgaanbieders. 

 

Activiteiten  

Om de ontwikkeling van onderwijszorgarrangementen te stimuleren heeft het samenwerkingsverband per 2018-

2019 een Innovatiefonds ingesteld. Doel van dit stimuleringsbudget is om de samenwerking tussen scholen, 

gemeenten en zorgaanbieders te stimuleren om het dekkend aanbod binnen onze regio uit te breiden en 

daarmee het aantal thuiszittende leerlingen en uitvallers te beperken. Door het aanbieden van 

onderwijszorgarrangementen in een gezamenlijk groepsaanbod kunnen scholen het niveau van hun 

ondersteuning verhogen.  
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In het schooljaar 2019-2020 zijn vier scholen (Dockinga College, Maritieme  Academie Harlingen, PJ Impulse 

Kollum en PJ de Brêge) in dit kader gestart met hun projecten en is een school (Anna Maria van Schurman) 

doorgegaan.  

In januari 2020 heeft de projectleider Innovatieprojecten een bezoek gebracht aan alle projecten om zicht te 

krijgen op de voortgang. In februari is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest in het kader van verantwoording 

en onderlinge kennisdeling. In juni zouden de projecten zich presenteren (en verantwoorden) op een 

kennisplatform voor alle scholen en genodigden. Dit is in verband met de coronamaatregelen niet doorgegaan. 

Door de schoolsluiting vanaf maart was het ook lastig om de projecten verder te ontwikkelen. Daarom is besloten 

dat alle genoemde projecten ieder geval ook in 2020-2021 bekostigd worden vanuit het Innovatiefonds.  

Van de mogelijkheid om voor het schooljaar 2020-2021 een nieuwe aanvraag in te dienen hebben vier scholen 

gebruik gemaakt, dit zijn vier locaties van PJ: Leeuwarder Lyceum, het ISK, de Dyk en Dalton Dokkum.  Daarmee 

zijn er inmiddels negen scholen die, ieder op hun eigen manier en met een eigen doelgroep bezig zijn om vorm 

te geven aan de ontwikkeling van de samenwerking op het gebied van onderwijs en zorg.  

Voor deze samenwerking is ook medewerking vanuit de gemeenten en de jeugdzorg voor nodig.  

In één geval is deze samenwerking inmiddels structureel gerealiseerd. In maart 2020 verscheen de, in opdracht 

van het samenwerkingsverband, de gemeente Waadhoeke en de AMS, opgestelde maatschappelijke business 

case m.b.t. de Einstein Class. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad van Waadhoeke structurele middelen 

beschikbaar gesteld voor dit regionale onderwijszorgtraject. Met ingang van 2021 zal ook het 

samenwerkingsverband overgaan tot een structurele bekostiging van dit project.  

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

In de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs wordt op diverse plekken iets opgemerkt over 

onderwijs en zorg. Onder de kop Ondersteuningsbehoefte is leidend wordt ondermeer deze 

verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband genoemd. Regievoeren in het creatief naar ruimte zoeken 

en partijen aanspreken om zowel maatwerk tot stand te brengen als de juiste zorg te leveren, zodat leerlingen 

met complexe ondersteuningsvragen een plek hebben binnen het onderwijs. 

In de zelfevaluatie wordt gemiddeld voldoende gescoord op het samen met gemeenten werken aan het 

vormgeven van integrale onderwijszorgarrangementen en het afstemmen van indicatiestelling. Hierbij valt wel 

op dat de medewerkers van het samenwerkingsverband hier gemiddeld wat kritischer over zijn en dat een kwart 

van de respondenten deze indicator niet hebben beoordeeld. De respondenten zijn gemiddeld kritisch op het 

beleid van het samenwerkingsverband gericht op de structurele samenwerking tussen gemeenten 

(gebiedsteam/hulpverlening) en het OPDC. Ook hier zijn met name de medewerkers kritisch en heeft een groot 

deel van de respondenten (42%) de indicator niet beoordeeld. Het DB en MT oordeelt positief over de afspraken 

die het samenwerkingsverband heeft gemaakt met gemeenten over het ontwikkelen/bieden van passende 

onderwijs(jeugdzorg)-arrangementen. 

In paragraaf 3.3 is ook beschreven dat uit het tevredenheidsonderzoek naar voren kwam dat acht van de veertien 

leden van het SLP en het ZP vindt dat het samenwerkingsverband een voldoende stimulerende rol speelt bij het 

ontwikkelen en uitvoeren van maatwerk- en/of OZA-trajecten. De overige zes van deze leden geeft hierbij aan 

dit niet te weten.  

 

Conclusies  

Hetgeen hier in het vorige verslag schooljaar stond is nog steeds actueel: Ook in onze regio vraagt en verdient 

de afstemming tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg, en specifiek tussen samenwerkingsverband, gemeenten en 

zorgaanbieders, nog steeds veel aandacht van alle betrokken partijen.  

Binnen ons samenwerkingsverband krijgt dit duidelijk de aandacht door middel van het Innovatiebudget. 

Hierdoor wordt de ontwikkeling van onderwijszorgarrangementen in een groepsaanbod op plaatselijke schaal 

gestimuleerd; één schoollocatie die één gemeente erbij betrekt. In het schooljaar 2019-2020 zijn wat dit betreft 

diverse initiatieven gestart.  In schooljaar 2020-2021 worden deze verder gefaciliteerd en krijgt een project, de 

Einstein Class, structurele bekostiging vanuit het samenwerkingsverband. In 2020-2021 zullen ook een aantal 

nieuwe projecten starten. Verder zullen in dit schooljaar bijeenkomsten georganiseerd worden waarin de 
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projecten onderling kennis kunnen delen en indien mogelijk wordt er een kennisplatform over dit thema 

georganiseerd voor alle geïnteresseerden in onze regio. De ambitie is dat door het delen van kennis en ervaringen 

rondom deze arrangementen dit kan zorgen voor een olievlek binnen onze scholen, en mogelijk ook richting de 

gemeenten en zorgaanbieders. 

 

4.4  Samenwerking binnen het onderwijs  

Het samenwerkingsverband werkt regionaal en provinciaal samen met het primair onderwijs en met het MBO 

met als doel te komen tot een optimale doorgaande lijn. Dit gebeurt door afspraken te maken over hoe 

informatie over ondersteuning binnen het onderwijs in de overdracht PO-VO-MBO wordt overgedragen en 

benut. De ambitie van het samenwerkingsverband voor de planperiode 2018-2022 is het versterken van deze 

doorgaande onderwijs-zorglijn.  

 

Activiteiten 

In het schooljaar 2019-2020 zijn er diverse overleggen geweest tussen ons samenwerkingsverband en het andere 

onderwijsorganisaties. Er was regelmatig overleg met de directies van de andere samenwerkingsverbanden VO 

en het samenwerkingsverband PO in Friesland. In 2019-2020 is door de directies van de Friese 

samenwerkingsverbanden een werkgroep in het leven geroepen die tot doel heeft om voor leerlingen die in het 

primair onderwijs veel extra aandacht vragen een goede overgang te realiseren naar het voortgezet (speciaal) 

onderwijs. Eveneens gericht op de overgang PO-VO heeft de directeur zitting in het bestuur van de Coöperatieve 

Vereniging de Overgang PO-VO, deze is verantwoordelijk voor de Plaatsingswijzer. Dit instrument wordt in onze 

regio ingezet wordt ter ondersteuning van het schooladvies in groep 8. Voor afspraken over de digitale 

overdracht PO-VO is ons samenwerkingsverband vertegenwoordigd in de werkgroep OSO (Overstapservice 

Onderwijs), gericht op afspraken voor structurele inzet hiervan in onze regio.  

Rondom voortijdig schoolverlaters (VSV) zijn er diverse overleggen waarin het VO, MBO en gemeenten 

plaatsnemen. Op bestuurlijk-/beleidsniveau is dit het provinciaal overleg waarin het samenwerkingsverband VO, 

vertegenwoordigers van het MBO en de gemeenten zitten. Op regionaal niveau is er ook een bestuurlijk overleg 

en hier nemen de schoolbesturen aan deel.  Op uitvoerend niveau is er de Regiegroep VSV waarin V(S)O-scholen, 

MBO-instellingen, RMC en ons samenwerkingsverband overleggen. Vanuit de scholen (VO en MBO) wordt 

ingezet op twee thema’s: ‘Stay in school’ en Take the next step’.  

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

In de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid van 

samenwerkingsverbanden om scholen te ondersteunen en te begeleiden bij alle overgangen in het onderwijs 

(PO-VO, VO-MBO, VO-VSO) en bij de overgang van school naar werk genoemd. Het samenwerkingsverband moet 

de afspraken hierover opnemen in het ondersteuningsplan, zodat leerlingen op deze kwetsbare momenten niet 

uit beeld raken en de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.  

In de zelfevaluatie heeft het DB en het MT positief beoordeeld dat het samenwerkingsverband een 

netwerkoverleg heeft met het samenwerkingsverband PO en omliggende samenwerkingsverbanden VO om 

beleid af te stemmen. 

 

Conclusies 

Er was al langer sprake van structurele overleggen met het primair onderwijs over de gang van zaken rondom de 

overgang PO-VO. Met MBO-instellingen en gemeenten was er op diverse niveaus overleg over voortijdig 

schoolverlaters. In het schooljaar 2019-2020 werd meer en meer merkbaar dat steeds meer lijntjes bij elkaar 

komen en dat er een begin is gemaakt met het integraal bespreken van beleidsmatige ontwikkelingen op het 

gebied onderwijs en zorg en de daarbij behorende overgangen van PO naar VO en van VO naar MBO en dan met 

name voor leerlingen en jongeren in een kwetsbare positie. De nieuwe afspraken die hiervoor gemaakt worden, 

worden ook opgenomen in het Ondersteuningsplan 2022-2026. Met het schrijven daarvan wordt in het 

schooljaar 2020-2021 gestart.  
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Voor het nieuwe ondersteuningsplan (2022-2026) zal er ook OOGO moeten worden gevoerd met het MBO in 

onze regio. De voorbereidingen daarvan zullen in 2020-2021 starten.  

In 2020 eindigt de aanpak VSV zoals die in 2017 is afgesproken. In het schooljaar 2020-2021 worden er nieuwe 

plannen gemaakt voor de periode 2021-2024.  

 

 

 

 

  



Verslag SJ 2019-2020 SWVFN 7-1-2021 38 

Hoofdstuk 5  Samenwerking met ouders 

‘De positie van leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte en hun ouders wordt verder versterkt.’ 

 

Het samenwerkingsverband richt zich op samenwerking met ouders van individuele leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoefte en met ouders als groep belanghebbenden van passend onderwijs. De samenwerking 

met ouders van individuele leerlingen richt zich op de betrokkenheid van ouders bij de aanvraag voor en de 

vormgeving van de extra ondersteuning aan hun kind. Ten aanzien van de ouders als groep belanghebbenden 

betreft de samenwerking het informeren van ouders, oudervertegenwoordiging in de OPR en procedures voor 

klachten en bezwaren. 

 

Samenwerking met ouders van individuele leerlingen 
Het samenwerkingsverband gaat uit van educatief partnerschap, waarin de school en de ouders, ieder met een 

eigen verantwoordelijkheid, met elkaar samenwerken. In de ondersteuningsroute die alle scholen binnen het 

samenwerkingsverband volgen, staat bij elke stap beschreven hoe de ouders betrokken worden bij de 

betreffende stap. In het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt een zienswijze van ouders en leerling op de 

ondersteuningsbehoefte opgenomen en ouders gevraagd om instemming met het handelingsdeel van het OPP. 

Ouders worden ook gevraagd om hun zienswijze bij aanmelding voor het OPDC en voor de aanvraag van een TLV. 

Zodra een leerling is aangemeld bij een school of op een school zit, heeft de betreffende school zorgplicht. Als 

de school niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen, heeft de school de plicht om in 

overleg met de ouders een andere school te vinden. De consulenten passend onderwijs van het 

samenwerkingsverband kunnen ouders en scholen ondersteunen bij het zoeken naar passende oplossingen. Om 

de privacy van ouders en leerlingen te beschermen hanteert het samenwerkingsverband een privacyreglement. 

Ouders kunnen klachten indienen over de werkwijze van het samenwerkingsverband en bezwaren indienen over 

genomen besluiten conform de klachten- en bezwarenprocedure. 

Het samenwerkingsverband heeft voor de planperiode 2018-2022 de ambitie dat ondersteuning van leerlingen 

altijd in overleg met ouders wordt ingezet en dat ouders zo nodig ondersteuning kunnen krijgen van een 

consulent. De ambitie is verder dat de afspraken rond (digitale) informatie-uitwisseling voldoen aan wet- en 

regelgeving.  

 

Samenwerking met ouders als groep belanghebbenden 
Het samenwerkingsverband publiceert relevante informatie voor ouders, zoals het aanbod van scholen (SOP), 

het aanbod van het samenwerkingsverband (OP) en gehanteerde werkwijzen en procedures op de website. Sinds 

het schooljaar 2018-2019 staat op onze website een film waarin voor ouders en anderen een beeld gegeven 

wordt van passend onderwijs en de werkzaamheden van het samenwerkingsverband.  

Verder beschikt het samenwerkingsverband over een Ondersteuningsplanraad (OPR), die voor de helft uit ouders 

bestaat. Hiermee hebben ook ouders een stem bij het vaststellen van het ondersteuningsplan en de 

meerjarenbegroting. Daarnaast fungeert de OPR als klankbord voor de directie van het samenwerkingsverband. 

Verder werkt het samenwerkingsverband samen met verschillende belangengroepen van ouders. 

In de planperiode 2018-2022 wil het samenwerkingsverband op de website steeds actuele en voor ouders 

leesbare informatie geven over het (ondersteunings)aanbod van de scholen en het samenwerkingsverband, de 

rol van de ouders in de OPR versterken en de samenwerking met belangengroepen van ouders intensiveren. 

 

Bevindingen en ontwikkelingen 

In de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs worden voor de verbeteraanpak zeven 

uitgangspunten genoemd. Twee hiervan zijn expliciet gericht op het versterken van de positie van leerlingen en 

van ouders, dit zijn ‘de leerling wordt gehoord’ en ‘de ouder is gelijkwaardig partner’. Hieruit voortvloeiend 

worden een aantal taken en verantwoordelijkheden voor samenwerkingsverbanden genoemd, zoals zorgen voor 

een ouder- en jeugdinformatiepunt en zorgen voor onafhankelijk advies aan ouders. Verder worden nog 

onderwerpen als leerrecht en hoorrecht wettelijk verankeren genoemd. 
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Over het OPP wordt opgemerkt dat het, zowel volgens scholen als ouders, een goede rol vervult in de 

communicatie over de ontwikkeling van de leerling die extra ondersteuning krijgt, de te behalen doelen en wat 

de school dus moet doen. 

 

De formele inspraak van ouders in het samenwerkingsverband is geregeld, maar ouders vormen geen 

daadwerkelijke tegenkracht richting het bestuur. In de beleidsnota wordt aangegeven dat 

samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor actieve informatiedeling met de OPR over doelen en 

daaraan verbonden middelen vooraf en goede verantwoording achteraf, zodat de medezeggenschap in staat 

wordt gesteld hun rol goed te vervullen. Verder wordt genoemd dat de OPR moet kunnen beschikken over 

benodigde faciliteiten en dat overleg tussen OPR en intern toezicht van belang is. 

 

In de zelfevaluatie komt naar voren dat het samenwerkingsverband ouders voldoende informeert over passend 

onderwijs in de regio en de rol van ouders en beleid heeft gericht op het betrekken/informeren van ouders van 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.   

 

Conclusie 

Hierboven staat beschreven wat de activiteiten zijn die we in het kader samenwerking met ouders doen. In de 

verbeteraanpak die in de beleidsnota beschreven staat, komen diverse punten naar voren waar het 

samenwerkingsverband iets mee moet gaan doen. In het schooljaar 2020-2021 zullen deze, mogelijk met 

aanvullend informatie uit het ministerie OCW, verder en concreter uitgewerkt worden.  

 


