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1. Aangesloten schoolbesturen en locaties 
 

    

13603 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Frys-

lân-Noord 

41347 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onder-

wijs in Noord- en West-Fryslân 

20DL OSG Piter Jelles 02VC CSG Comenius 

  !mpulse – Leeuwarden    Esdoorn – Leeuwarden   

  !mpulse Kollum    Mariënburg – Leeuwarden  

  Dalton Dokkum    Zamenhof – Leeuwarden  

  De Brêge – Leeuwarden    Sint Anne – Sint Annaparochie  

  De Dyk – Leeuwarden    @Forum – Leeuwarden  

  ISK – Leeuwarden     Klein Mariënburg – Leeuwarden  

  Leeuwarder Lyceum  14W! Christelijk Gymnasium Beyers Naudé  

  Montessori High School – Leeuwarden  01BE CSG Ulbe van Houten – Sint Annaparochie  

  Stedelijk Gymnasium – Leeuwarden  14NS CSG Anna Maria van Schurman – Franeker  

  Ynsicht – Leeuwarden 100B561 Stichting Aeres Groep 

14DC RSG Simon Vestdijk 25GV34  Aeres vmbo Leeuwarden 

  Locatie Harlingen 41789 Stichting Gereformeerde Scholengroep 

  Locatie Franeker 02UV04 Gomarus College - Leeuwarden 

40065 Ver.voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in 

Noord-Oost Friesland 41664 Stichting Dunamare 

00ZX Dockinga College 01KL09  Maritieme Academie Harlingen 

  havo/vwo – Dokkum 10028 Gemeente Ameland 

  vmbo-gt - Dokkum 19HY Burg. Walda Scholengemeenschap – Nes  

  vmbo-Vakschool - Dokkum 10867 Gemeente Terschelling 

  Insp. Boelensschool - Schiermonnikoog 19ET GSG ’t Schylger Jouw – Midsland 

90897 Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs in 

Noord-Oost Friesland 10928 Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland 

05NE PRO Dokkum 19EO vmbo De Jutter – Vlieland  

41414 Stichting RENN4 42665 Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân 

23JT De Monoliet - Leeuwarden 26LD It Twalûk - Leeuwarden 

        02XF De Wingerd - Damwâld 

Onderstaande scholen zijn via een convenant verbonden aan het samenwerkingsverband ZO Friesland: 

31231 Stichting Lauwerscollege 41750 Stichting OSG Sevenwolden 

00ZV02 Locatie Kollum 14FW05 Locatie Grou 
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2. Kengetallen 2011-2021 
 

   OVERIG TOTAAL VSO (TLV SWVFN TOTAAL SWVFN 

 LWOO PRO VO VO CAT 1 CAT 2 CAT 3 VSO TOTAAL 

1-10-2011 1.707 492 12.323 14.522 404 13 49 466 14.988 

1-10-2012 1.722 515 12.270 14.506 395 10 60 465 14.971 

1-10-2013 1.619 527 12.398 14.544 395 7 59 461 15.005 

1-10-2014 1.571 500 12.531 14.602 381 13 68 462 15.064 

1-10-2015 1.429 531 12.789 14.749 376 13 68 457 15.206 

1-10-2016 1.194 530 12.866 14.590 399 28 46 473 15.063 

1-10-2017 1.119 533 12.964 14.616 420 35 46 501 15.117 

1-10-2018 1.067 552 12.746 14.365 379 38 47 464 14.829 

1-10-2019 1.092 545 12.597 14.234 396 39 48 483 14.717 

1-10-2020 1.106 570 12.201 13.877 436 34 49 519 14.396 

1-10-2021 1.256 557 12.157 13.970 426 40 42 508 14.478 

 % van Totaal VO  % van Totaal VO  

 LWOO PRO SAMEN  CAT 1 CAT 2 CAT 3 SAMEN  

1-10-2011 11,75% 3,39% 15,14%  2,78% 0,09% 0,34% 3,21%  

1-10-2012 11,87% 3,55% 15,42%  2,72% 0,07% 0,41% 3,21%  

1-10-2013 11,13% 3,62% 14,76%  2,72% 0,05% 0,41% 3,17%  

1-10-2014 10,76% 3,42% 14,18%  2,61% 0,09% 0,47% 3,16%  

1-10-2015 9,69% 3,60% 13,29%  2,55% 0,09% 0,46% 3,10%  

1-10-2016 8,18% 3,63% 11,82%  2,73% 0,19% 0,32% 3,24%  

1-10-2017 7,66% 3,65% 11,30%  2,87% 0,24% 0,31% 3,43%  

1-10-2018 7,43% 3,84% 11,27%  2,64% 0,26% 0,33% 3,23%  

1-10-2019 7,67% 3,83% 11,50%  2,78% 0,27% 0,34% 3,39%  

1-10-2020 7,97% 4,11% 12,08%  3,14% 0,25% 0,35% 3,74%  

1-10-2021 8,99% 3,99% 12,98%  3,05% 0,29% 0,30% 3,64%  

Bron: Dashboard Passend Onderwijs, d.d. 31-01-2022. Percentages zijn berekend op grond van bovenstaande aantallen. 

Vanwege vavo leerlingen die voor 50% meetellen is er sprake van afrondingsverschillen.  

Getallen van 1-10-2021 zijn nog niet definitief. 
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3. Functie en inhoud van het ondersteuningsplan 
Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht document dat minimaal eens in de 4 jaar wordt vastgesteld door het 

bestuur van het samenwerkingsverband. Voorafgaand aan de vaststelling van het ondersteuningsplan dient er Op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd te worden met de betrokken gemeenten in de regio van het sa-

menwerkingsverband. Ook moet de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband instemmen met het on-

dersteuningsplan.  
 

Inhoud ondersteuningsplan 

Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen en het samenwerkingsverband binnen hun regio voor elk kind pas-

send onderwijs realiseren. In de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt het wettelijk doel van een samenwerkings-

verband omschreven als “een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, 

binnen het betrokken gebied, te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs 

krijgen”1.  

Op grond van wetgeving zijn in elk geval de volgende onderdelen in het ondersteuningsplan opgenomen:  

a. de wijze waarop hieraan (wettelijk doel) wordt voldaan, waaronder tevens zijn begrepen de basisondersteunings-

voorzieningen die op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn, 

b. de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en ondersteu-

ningsvoorzieningen aan de betrokken scholen, mede bezien in het perspectief van een meerjarenbegroting, 

c. de procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en de 

procedure voor het beoordelen of een leerling is aangewezen op het leerwegondersteunend onderwijs en het 

toelaatbaar verklaren van leerlingen tot het praktijkonderwijs, voor zover de algemene maatregel van bestuur, 

bedoeld in het elfde lid, daarin niet voorziet, 

d. de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing naar het voortgezet onderwijs 

van leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode waarop de toelaatbaarheids-

verklaring betrekking heeft, is verstreken, 

e. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra on-

dersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging, 

f. de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de ondersteuningsvoorzieningen en over de on-

afhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders, 

g. de wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in artikel 85d (instroom VSO tussen 1 oktober en 1 febru-

ari – zgn. groeiregeling), zich voordoen, en 

h. de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de overdracht van de 

bekostiging in een situatie als bedoeld in artikel 85d, derde lid (tekort t.g.v. groeiregeling), 

i. indien toepassing wordt gegeven aan artikel 17a1, eerste lid (LWOO-opting out), de criteria, procedure en duur 

van het beoordelen of een leerling is aangewezen op het leerwegondersteunend onderwijs, en 

j. indien toepassing wordt gegeven aan artikel 17a1, tweede lid (LWOO-licenties), de criteria voor de voordracht 

voor het in aanmerking brengen voor bekostiging van scholen die leerwegondersteunend onderwijs aanbieden. 
 

Samenhang met andere documenten 

Het ondersteuningsplan geldt als een basisdocument voor besturen en scholen. Scholen kunnen in hun documenten, 

zoals schoolplan en schoolgids, verwijzen naar dit plan. Schoolbesturen kunnen ditzelfde doen in hun beleidsplannen. 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van elke school kunnen verwijzingen naar het ondersteuningsplan zijn op-

genomen. De schoolondersteuningsprofielen van de scholen kunt u vinden op de website van de scholen en op de 

website van het samenwerkingsverband. In het Bestuursverslag van het samenwerkingsverband legt het bestuur van 

het samenwerkingsverband verantwoording af over het gevoerde beleid.  

 
1 Art. 17a lid 2 en lid 8 WVO. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-08-01#TiteldeelIII_AfdelingII_HoofdstukII_Paragraaf2_Artikel85d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-08-01#TiteldeelIII_AfdelingII_HoofdstukII_Paragraaf2_Artikel85d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-08-01#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel17a1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-08-01#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel17a1
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4. Bereikte resultaten 2018-2022 
Schematisch overzicht behaalde resultaten 2018-2022  

 

√ = doel gehaald 
− = doel niet gehaald 
≈ = nog in ontwikkeling/ ontwikkelpunt 
?  = (nog) niet duidelijk 
 

 2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

2021 

2022 

Een sterke basis  

Sterke scholen 

Inspectie oordeel scholen / locaties is voldoende (basistoezicht)  √ √ √ √ 

Basisondersteuning en SOP  

Alle scholen hebben basis en extra ondersteuning beschreven in SOP √ √ √ √ 

Alle SOP’s staan op website van het samenwerkingsverband  √ √ √ √ 

Er komt een nieuw format SOP  - - - ≈ 

Het niveau van basisondersteuning binnen het swv stijgt (2-jaarlijkse zelfevaluatie) n.v.t. √ nv √ 

Het samenwerkingsverband vraagt aandacht voor de plek van passend onderwijs 
in de opleiding binnen de regionale lerarenopleidingen  

- - - √ 

Het Expertisecentrum ondersteunt scholen bij het versterken van Handelingsge-
richt werken  

≈ ≈ ≈ ≈ 

Deskundigheidbevordering en kennisdeling 

Scholen zijn tevreden over informatievoorziening door swv en bijdrage aan ken-
nisdeling 

√ √ √ √ 

Per schooljaar worden drie (breed toegankelijke) kennisplatforms georganiseerd 
door swv  

√ √ - 
 

√ 

Scholen met Innovatiebudget leggen verantwoording af middels kennisdelingsbij-
eenkomsten 

≈ √ √ √ 

Het swv verstuurt minimaal 2x per een nieuwsbrief naar alle deelnemende scho-
len /locaties 

√ √ √ √ 

Ontwikkelen en uitvoeren van HB-plan van Aanpak (subsidieregeling) 

Opzetten van een Steunpunt (hoog)begaafdheid binnen Expertisecentrum  ≈ √ √ √ 

Opzetten van een kennisnetwerk (hoog)begaafdheid scholen & swv ≈ √ √ √ 

Inrichten van werkgroep “mooie overgangen van po naar vo” (o.a. voor HB doel-
groep) 

≈ ≈ √ √ 

Ontwikkelen onderwijszorgarrangementen voor o.a. HB+ leerlingen ≈ ≈ √/≈ √/≈ 

LWOO, PRO en ISK 

Aantal LWOO-leerlingen stabiliseert (1-10-2017) of daalt √ √ √ - 

Aantal PRO leerlingen stabiliseert (1-10-2017) of daalt - - - √ 

De scholen zijn tevreden over de duidelijkheid van de aanvraagprocedures  √ √ √ √ 

Werkgroep, bestaande uit SLP leden, komt met voorstel rondom verdere opting 
out LWOO 

- ≈ √ √ 

Steun waar nodig  

Ondersteuningsroute en Ontwikkelperspectiefplan (OPP) 

Scholen melden OPP’s in Bron  √ √ √ √ 

Evaluatie format OPP - - √ n.v.t. 

Opzetten en blijvend ontwikkelen van doelendatabank voor OPP’s  √ √ √ √ 

Inzet financiële middelen door school 

De schoolleiders zijn tevreden over de financiële bijdrage van het samenwerkings-
verband  

√ √ √ * 

Middels schoolbezoeken krijgt het swv meer zicht op de kwaliteit van en inzet / 
verantwoording van financiële middelen  

- - - - 

Inzet Expertisecentrum 

Scholen zijn tevreden over de inzet van het Expertisecentrum √ √ √ * 

Vanuit het EC worden jaargesprekken gevoerd met alle scholen over de inzet van 
het EC 

≈ ≈ ≈ * 
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Inzet OPDC 

Scholen zijn tevreden over de inzet van het OPDC √ √ √ * 

Leerlingen keren na OPDC-traject in meerderheid terug naar regulier onderwijs  √ √ √ √ 

Instellen Klankbordgroep OPDC (vanuit scholen)  - √ √ √ 

Instellen Time out traject (pilot) binnen OPDC - ≈ √ √ 

Dekkend aanbod 

Het samenwerkingsverband heeft de thuiszitters goed in beeld  √ √ √ √ 

Speciaal waar noodzakelijk   

Toeleiding VSO - Afgifte TLV’s  

Aantal afgegeven TLV’s stabiliseert (op niveau van 1-10-2018) of daalt √ √ √ √ 

De procedure voor het aanvragen van TLV wordt als duidelijk en kwalitatief goed 
ervaren 

√ √ √ * 

VSO-scholen in de regio 

Aantal vso leerlingen stabiliseert (op niveau van 1-10-2018) of daalt  √ √ - - 

Onderzoek naar stijging aantal vso leerlingen  - - √ √ 

Versterken samenwerking: OZA, VSO-VSO, Symbiose, VSO-VO 

Instellen Innovatiebudget √ √ √ √ 

3x per jaar is er een gesprek tussen directie swv en directies vso scholen in de re-
gio 

- √ √ √ 

Samenwerking   

Samenwerking met gemeenten   

Structureel overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau tussen swv en gemeenten ≈ ≈ ≈ /√ ≈ /√ 

Het swv neemt structureel deel aan overleg in kader van Met andere Ogen en ac-
tieprogramma Jeugd: For Fryske Bern)  

√ √ √ √ 

Aanpak thuiszitters   

We hebben goed zicht op (het aantal) thuiszitters  √ √ √ √ 

Thuiszittende leerlingen hebben binnen drie maanden een passend onderwijs- en 
of zorgaanbod (voor minimaal 60% van de thuiszittende leerlingen)  

√ √ √ * 

Gezamenlijk arrangeren in onderwijszorg-arrangementen     

Er worden collectieve onderwijs-zorgarrangementen ontwikkeld, bekostigd door 
onderwijs en gemeenten 

≈ ≈ √/≈ √/≈ 

Samenwerking binnen het onderwijs 

Er is tweemaandelijks overleg tussen de Friese swv √ √ √ √ 

In 2020 worden opnieuw VSV afspraken met RMC en MBO vastgelegd en uitge-
voerd  

≈ √ √ √ 

Samenwerking met ouders   

Website; informatie gericht op ouders periodiek aanpassen en actualiseren  √ √ √ √ 

Ouders worden voldoende geïnformeerd een betrokken bij passend onderwijs 
voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

√ √ √ * 

 

* nog geen gegevens beschikbaar tijdens het opstellen van dit Ondersteuningsplan  
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5. Basisondersteuning 2022-2026 in standaarden en indicatoren 
 

In de bijlage ‘Basisondersteuning – op weg naar een landelijke norm’ van de Evaluatie en Verbeteraanpak passend 

onderwijs (nov. 2020) wordt basisondersteuning omschreven als de ondersteuning die op alle scholen binnen een 

samenwerkingsverband beschikbaar is voor alle leerlingen binnen dat samenwerkingsverband. De basisondersteu-

ning is gericht op onderwijsdeelname en op het mogelijk maken van een doorlopende onderwijsloopbaan voor alle 

leerlingen binnen de school in een veilige, stimulerende leer- en ontwikkelingsomgeving.  

Er wordt een aanzet gegeven voor een landelijke minimumnorm voor basisondersteuning. Specifiek wordt genoemd: 

• Vroegtijdige signalering van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, ten minste op het gebied van: taal- en re-

kenvaardigheden; gedrag; gezondheid; sociaal-emotionele ontwikkeling. 

• Onderwijsprogramma’s en (doorlopende) leerlijnen die passen bij de onderwijsbehoeften en het onderwijsniveau 

van leerlingen en handelingsgericht worden toegepast. 

• Ondersteuning die gericht is op inzicht in en borging van welbevinden en sociale veiligheid van de leerlingen. 

• Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen en de beschikbaarheid van hulpmiddelen en ruimtes, passend bij 

de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 

• Ondersteuning die de school samen met de ketenpartners biedt. Het samenwerkingsverband en de gemeente(n) 

leggen hierover gezamenlijke afspraken vast.  

• Het niveau van basisondersteuning wordt door het samenwerkingsverband vastgesteld aan de hand van de afge-

sproken landelijke minimumnorm.  

 

Voor de periode 2022-2026 gelden binnen ons samenwerkingsverband de onderstaande gezamenlijke afspraken over 

de basisondersteuning. Deze afspraken sluiten aan bij bovenstaande (minimum-)norm. Mocht er een wettelijke, lan-

delijke norm komen dan zullen we onze afspraken hieraan toetsen. 

  TOTAALOVERZICHT STANDAARDEN 

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

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

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

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

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

6 
De school heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, docenten en ondersteuners voor de ontwikkeling van de leerling 

vastgelegd. 

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

8 De school heeft een ondersteuningsprofiel dat is opgenomen in het schoolplan. 

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

 INDICATOREN 

 De school volgt en analyseert systematisch de ontwikkeling en vorderingen van iedere leerling. 

 
De school hanteert een (digitaal) leerlingvolgsysteem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de 
prestaties en ontwikkeling van leerlingen. 

 De school maakt gebruikt van (digitale) overdracht systemen.  

 De school werkt met de landelijke protocollen op gebied van dyslexie en ernstig reken, wiskundeproblemen en dyscalculie 
(ERWD) en biedt leerlingen ondersteuning aan conform deze protocollen. 

 De school biedt taal- en rekenondersteuning. 

 De leerontwikkeling is inzichtelijk en wordt systematisch met ouders en leerlingen besproken. 

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

 INDICATOREN 

 Docenten voldoen aan de competenties van SBL2. 

 Docenten kunnen goed omgaan met verschillen in de klas. 

 De school versterkt de competenties van docenten in handelings- en opbrengstgericht werken. 

 
2 Interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch competent, competent in het samenwerken met collega’s en met de 

omgeving, competent in reflectie en ontwikkeling. 
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 De school stelt voor elke leerling met extra onderwijsbehoeften een ondersteuningsperspectief op en legt dit vast in een ont-
wikkelingsperspectiefplan. 

 De school heeft ondersteuning en begeleiding ingericht volgens de cycli van handelingsgericht werken. 

 De school betrekt ouders bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan. 

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

 INDICATOREN 

 De school ondersteunt leerlingen actief bij het versterken van sociale vaardigheden. 

 De school maakt hiervoor gebruik van effectieve (ortho-) pedagogische programma’s en methodieken. 

 De school bevordert een veilig sociaalpedagogisch klimaat voor leerlingen en docenten. 

 De school betrekt ouders bij het bevorderen van een veilig sociaalpedagogisch klimaat voor leerlingen en docenten. 

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

 INDICATOREN 

 De school houdt zich aan afspraken die gemaakt zijn tussen de scholen van PO - VO en MBO in de regio/provincie (Plaatsings-
wijzer, provinciaal verzuimprotocol, Fries plan van aanpak Dyslexie, convenant met Bureau Jeugdhulp Friesland, overdrachtska-
lender VMBO-MBO, Registratie en monitoring thuiszitters)  

 De school houdt systematisch uitstroomgegevens bij. 

 De school zorgt met ketenpartners voor warme overdracht van leerlingen met een extra onderwijs ondersteuningsbehoefte. 

 De school zorgt voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en waar nodig extra begeleiding bij de start op de 
arbeidsmarkt. 

 Ouders worden tijdig betrokken bij de overdracht en overgang van leerlingen. 

5.   De school werkt (samen met ketenpartners) aan een effectieve ondersteuningsstructuur. 

 INDICATOREN 

 De school heeft beleid rond de interne ondersteuningsstructuur vastgelegd en werkt volgens de visie en uitgangspunten van 
het samenwerkingsverband Fryslân-Noard. 

 De school heeft de interne werkprocessen hierop ingericht. 

 De school betrekt ouders bij beslissingen over de ondersteuning van hun kind. 

 De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen 
kerntaak overschrijden. 

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

     leerling vastgelegd. 

 INDICATOREN 

 De school heeft in haar schoolplan duidelijk omschreven: 

 a. Wat zij leerlingen biedt aan onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 b. Hoe de interne signalerings-, ondersteunings- en begeleidingsstructuur is ingericht. 

 c. Welke rollen en verantwoordelijkheden interne ondersteuners hebben. 

 d. Wat ouders van de school mogen verwachten. 

 e. Wat de school van ouders verwacht. 

 f. Hoe wederzijds wordt gecommuniceerd (algemeen, bij vragen of zorgen). 

 g. Hoe inspraak en medezeggenschap zijn geregeld. 

 h. Hoe bij klachten en geschillen moet worden gehandeld (transparante procedures). 

 De school betrekt ouders bij beslissingen die hun kind betreffen en biedt ouders toegang tot informatie en tot begeleiding bij 
de toewijzing van extra onderwijsondersteuning. 

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

 INDICATOREN 

 De school heeft doelen geformuleerd voor het ondersteuningsaanbod en beschreven hoe zij die wil realiseren. 

 
De school kan aantonen welke ondersteuning en begeleiding zij aan leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte heeft 
geboden. 

 De school evalueert jaarlijks met ketenpartners de inzet en opbrengst van de ondersteuning en begeleiding. 

 De school evalueert met leerling en ouders de inzet en opbrengst van ondersteuning en begeleiding aan de hand van het on-
dersteunings-/zorgplan. 

 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

8.  De school heeft een ondersteuningsprofiel dat is opgenomen in het schoolplan. 

 INDICATOREN 

 De school heeft een specifieke pedagogische visie/visie op zorg geformuleerd.  
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De school heeft een ondersteuningsprofiel (bij voorkeur volgens het format van het samenwerkingsverband) dat is opgenomen 
in schoolplan/zorg- of ondersteuningsplan en in de schoolgids /website is gepubliceerd  

 De school betrekt ouders bij het opstellen van het ondersteunings-/zorgplan. 

 

   Aanbod interne ondersteuning  

Denk hierbij aan: 
Begeleiden bij leren  
Remediale taalhulp  
Remediale rekenhulp  
Dyslexiebegeleiding  
Dyscalculiebegeleiding  
Hulples voor specifieke vakken 
Huiswerkbegeleiding 
Begeleiding bij motivatieproblemen  
SOVA-training  
Faalangstreductietraining  
Weerbaarheidstraining  
Anders, namelijk: 
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 6. Expertisecentrum 
 

Binnen het Expertisecentrum (EC) werken gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen), consulenten pas-

send onderwijs en een leerspecialist. Het EC wordt aangestuurd door de teamleider. 

Onze VO-scholen krijgen, gebaseerd op het aantal leerlingen per school(locatie), een vaste gedragsdeskundige toege-

wezen voor een vastgesteld aantal uren per jaar. In een jaargesprek aan het begin van een schooljaar worden, naast 

de evaluatie van het afgelopen jaar, ook samen met de school afspraken over de werkzaamheden voor het komende 

schooljaar gemaakt. Bij dit gesprek is ook een consulent passend onderwijs aanwezig. Deze consulenten zijn niet met 

een aantal uren aan schoollocaties gekoppeld maar door een collega van het EC en/of door een school kan een beroep 

op hen gedaan worden. Verder kunnen ook ouders, zonder tussenkomst van een school, contact zoeken met onze 

consulenten. Zij werken vanuit ‘meerzijdige partijdigheid’. De leerspecialist kan, via de gedragsdeskundigen, betrok-

ken worden bij specifieke ondersteuningsvragen op het gebied van leren. Daarnaast stuurt zij het kennisnetwerk Dys-

lexie aan en, samen met een gedragsdeskundige, het kennisnetwerk Hoogbegaafdheid. Voor de komende ondersteu-

ningsplanperiode zullen de medewerkers zich ook meer gaan verdiepen in inclusiever onderwijs, in de breedste zin, 

en wat daarvoor nodig is. 

Alle medewerkers van het EC hebben kennis op het gebied van leerontwikkeling, didactiek, gedrag en sociaal emotio-

nele ontwikkeling. Zij kunnen signaleren, helpen bij het verhelderen van de vraag, adviseren, begeleiden en verbinden. 

Het Expertisecentrum kan ingezet worden bij: 

1. Begeleiden bij vormgeven handelingsgericht werken op de school 

Het EC kan scholen begeleiden bij het vormgeven van handelingsgericht werken op de school door adviesge-

sprekken met het management, deelname aan diverse interne en externe zorgoverleggen (IZO/ZAT/DAT), 

het verzorgen van deskundigheidsbevordering en het coachen van zorgcoördinatoren of docenten. Het EC 

voert gesprekken met de school/ouders/leerling, waarin ze begeleiden/ consulteren/meedenken met betrek-

king tot de ondersteuningsbehoeften van de leerling (en school) en om de 6-8 weken de doelen evalueren/bij-

stellen. 

2. Begeleiden bij vormgeven van onderwijsarrangementen voor leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoefte 

Het EC kan adviesgesprekken voeren met het management, deelnemen aan het ZAT /DAT of ander zorgover-

leg, deskundigheidsbevordering en coaching verzorgen van zorgcoördinatoren of docenten gericht op het 

vormgeven van onderwijsarrangementen voor leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoefte. 

3. Toeleiding naar OPDC 

Medewerkers van EC kunnen meedenken over trajecten binnen het OPDC en kunnen ondersteuning bieden 

bij het opstellen van de dossiers met de benodigde informatie. De gedragsdeskundigen van het samenwer-

kingsverband nemen, in consensus met school en ouders/leerling, vervolgens de beslissing over de toeleiding 

tot een bepaald traject. 

4. Toeleiding naar het VSO 

Bij sommige leerlingen wordt, bij voorkeur in consensus met school en ouders/leerling, de conclusie getrok-

ken dat VSO het best passende onderwijs is voor de leerling. Het EC kan dan ondersteunen bij het aanvragen 

van een TLV en bij de aanmelding bij het VSO. 

5. Verrichten van pedagogische en psychologische onderzoeken en resultaten vertalen in adviezen (handelings-

gericht diagnostiek) 

De gedragsdeskundigen van het EC voeren handelingsgericht onderzoek uit. Een onderzoek start altijd met 

een consultgesprek met alle betrokkenen (school, leerling, ouders) en na het onderzoek volgt een adviesge-

sprek. 
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  7. OPDC 
 

Binnen het OPDC van ons samenwerkingsverband werken docenten/begeleiders, pedagogisch medewerkers en een 

gedragsdeskundige. De leiding van het OPDC is in handen van de teamleider. 

Het OPDC kan leerlingen van onze VO-scholen een tijdelijk traject bieden als de extra ondersteuning van de school 

niet voldoende of niet passend is. Een aanmelding voor het OPDC gebeurt door de VO-school, na een op overeen-

stemming gericht overleg met de ouders en leerling. Hierbij speelt de bij de school betrokken gedragsdeskundige van 

het EC een belangrijke rol. Deze gedragsdeskundige is betrokken in het voortraject en dient akkoord te gaan met de 

aanmelding ofwel op dit moment het OPDC het meest passende ondersteuningsaanbod te vinden. 

Als een leerling aangemeld wordt voor een OPDC-traject, is een actueel en geëvalueerd OPP een belangrijk onderdeel 

bij de aanmelding. Hierdoor is het ondermeer duidelijk wat er al aan begeleiding geboden is, wat helpt en wat niet 

helpt en aan welke doelen in het OPDC aan gewerkt moet gaan worden. 

Nadat door school en de gedragskundige van het Samenwerkingsverband in samenspraak met ouders en leerling be-

sloten is dat een aanmelding voor plaatsing op het OPDC ingezet gaat worden, wordt de aanmelding digitaal gedaan 

door de school waar de leerling staat ingeschreven.  

Tijdens het verblijf in het OPDC blijft de jongere ingeschreven op de school van herkomst.  

 

Het OPDC speelt binnen het samenwerkingsverband een belangrijke rol bij:   

• Het ondersteunen van de scholen door de tijdelijke opvang van jongeren die binnen de school moeizaam functi-

oneren.  

• Het verduidelijken van de ondersteuningsbehoefte en het geven van handelingsadviezen aan de leerling, de ou-

ders en de school.  

• Het voorkomen van voortijdige schooluitval door jongeren tijdelijk op te vangen en weer een onderwijsperspec-

tief te bieden.  

• Het beperken van de instroom in het VSO van jongeren met ernstige gedragsproblematiek / sociaal-emotionele 

problematiek.  

• Het voorkomen dan wel beëindigen van thuiszittersproblematiek van jongeren.  

• Het OPDC kan een schakelfunctie vervullen voor jongeren die vanuit het residentieel onderwijs, geheel of gedeel-

telijk, teruggeschakeld kunnen worden naar het regulier voortgezet onderwijs. Op deze manier kan een dergelijke 

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

 

De verblijfsduur in het OPDC varieert. Maximaal mogen leerlingen 2 jaar ingeschreven staan bij een OPDC. Het doel is 

echter om de leerlingen zoveel en zo snel mogelijk weer terug te laten keren, bij voorkeur naar de (eigen) reguliere 

school, het MBO of het VSO. Bij terugplaatsing op de VO-school wordt de jongere nog een periode begeleid vanuit het 

OPDC om de slagingskans van de plaatsing te optimaliseren en de school te ondersteunen bij de begeleiding van de 

jongere.   

 

Doelgroep 

De leerlingen van het OPDC: 

• zijn afkomstig van scholen voor regulier onderwijs uit het samenwerkingsverband (pro-vmbo-havo-vwo-gymna-

sium) en uit alle leerjaren 

• hebben tijdelijk een ondersteuningsbehoefte die niet door de eigen school geboden kan worden 

• hebben extra ondersteuning nodig bij het onderwijs en vooral ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling 

• bevinden zich vaak in een situatie met complexe multiproblematiek 

• ontbreekt het veelal aan plezier in het schoolwerk en/of aan de schoolgang 

• hebben vaak problemen met het schoolwerk en hebben onvoldoende resultaten. De leervaardigheden zijn om 

uiteenlopende redenen (dit gaat van motivatie tot aandachtsproblemen tot leerproblemen) vaak onvoldoende 

op niveau. Dit is mede oorzaak van de onvoldoende onderwijsresultaten.  
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Trajecten binnen het OPDC 

Binnen het OPDC zijn er drie trajecten. 

• Back Up: leerlingen die vastlopen op school en in een schoolse setting toewerken aan terugkeer naar de school 

van herkomst. 

• Time Out: leerlingen die geschorst of verwijderd zijn van school kunnen maximaal vier weken in de Time out 

verblijven met als doelen: rust creëren voor alle partijen, schoolwerk door laten lopen en het herstel van de relatie 

leerling-school. 

• Start Up: leerlingen die langer dan vier weken (on)geoorloofd thuiszitten en die extra ondersteuning nodig heb-

ben om weer naar school te kunnen gaan. 

 

Opbouw van het traject 

Voordat de leerling gaat starten op het OPDC is er eerst een intakegesprek. In dit gesprek worden de doelen afgespro-

ken waaraan gewerkt wordt. 

Het programma binnen het OPDC bestaat uit het reguliere schoolwerk van de eigen school, een algemeen programma 

en een individueel programma. Er wordt gewerkt in kleine groepen waarin aandacht is voor de volgende fasen: op-

bouwen van schoolritme en relatie, opbouwen van leerritme en werkhouding en opbouw van het schoolprogramma 

van de eigen of toekomstige school gericht op de terugkeer of overgang naar de school. 

Gedurende de periode dat de leerling op het OPDC is, vinden er een tussen- en eindevaluatie plaats waar zo mogelijk 

alle betrokkenen bij aanwezig zijn. Hierin wordt besproken of de doelen behaald zijn en wat er nodig is om de leerling 

weer in te laten stromen in de eigen school van herkomst of dat er gezocht moet worden naar een andere school of 

soort onderwijs.  
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 8. Provinciaal thuiszittersprotocol  
De afspraken worden in 2022 geactualiseerd. Zodra de nieuw versie beschikbaar is, wordt deze op onze website geplaatst. 

 

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland 

Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs 

 

Passend Onderwijs 

Eén van de speerpunten van Passend Onderwijs is het voorkomen en opvangen van thuiszittende leerlingen. Dit be-

tekent dat in de wetgeving is opgenomen dat schoolbesturen voor alle leerlingen die zich bij school aanmelden een 

passend onderwijsaanbod verzorgen. Dit geldt voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar 

beroepsonderwijs. De thuiszittersaanpak is een onderdeel van het onderwijsaanbod. 

Het voorkomen van thuiszitten is ook afhankelijk van een effectieve gezamenlijke aanpak van onderwijs en gemeen-

ten. Door de ‘zorgplicht’ van het onderwijs en de ‘jeugdhulpplicht’ van gemeenten krijgen onderwijs, leerplichtamb-

tenaren en jeugdhulppartners meer mogelijkheden om samen met de ouders de situatie van de leerlingen te verster-

ken. Thuiszitten kan daarmee worden voorkomen.   

Gezien het grote belang van voorkomen van thuiszitten, leerlingen met vrijstelling, leerlingen op de wachtlijst, ge-

schorsten en verwijderden is het goed dat dit onderwerp regelmatig op alle agenda’s komt. 

 

Doel protocol thuiszitters 

Het protocol thuiszitters richt zich enerzijds op het in beeld krijgen van thuiszittende leerlingen, het maken van af-

spraken met betrekking tot mogelijke acties en anderzijds op het signaleren van trends in problematiek rond thuiszit-

ters. Met dit protocol worden de volgende doelstellingen beoogd; 

1. Het voorkomen dat leerlingen thuiszitters worden. 

2. Het terugbrengen van het aantal thuiszittende leerlingen in het onderwijs in de provincie Friesland. 

3. Het in kaart brengen van de thuiszitters. 

4. Het versnellen van de plaatsing op een passende onderwijsplek en/ of dagbesteding. 

5. Het analyseren van de belangrijkste oorzaken van thuiszitten en knelpunten bij plaatsing. 

 

Definitie thuiszitter 

Als definitie wordt de door Ingrado (landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC) gehanteerde definitie van 

thuiszitters gebruikt: 

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 en 17 jaar die valt onder de 

kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 

vier weken aaneengesloten verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling 

van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.  

- Het betreft ook 5-jarigen die waarschijnlijk naar een medisch kinderdagverblijf zullen gaan, maar dat effectief 

nog niet doen (moeten wel op een school ingeschreven staan). 

- Thuiszitters waarmee al wel activiteiten gericht op terugkeer naar school worden ondernomen maar die nog 

niet volledig aan het onderwijs deelnemen, worden als thuiszitter gemeld.  

* Jeugdigen die beroep hebben gedaan op artikel 5 sub a of 5 sub b en ontheven zijn van de verplichting tot inschrijven, vallen niet 

onder de thuiszitterdefinitie. 

 

Absoluut verzuimer:  

Leerplichtige jongeren die niet staan ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld zijn van de inschrijvingsplicht 

van de Leerplichtwet. Deze leerlingen vallen niet onder de officiële definitie van thuiszitters. (Het absoluut verzuim 

wordt gemeten door het GBA te vergelijken met de Basisregistratie onderwijs (BRON)). 

De thuiszitter, absoluut verzuimer en leerlingen met vrijstelling worden in het geheel in beeld gebracht, maar worden 

onderscheiden naar de status van afwezigheid. De volgende leerlingen worden in beeld gebracht: 

- de groep met vrijstelling van leerplicht*  

- de groep met absoluut verzuim* 



Bijlagen Deel A bij OP2226 SWV Fryslân-Noard 14 

- de groep wel bekend, niet in traject 

- de groep waarmee verkenningsgesprekken mee gevoerd worden 

- de groep op traject (in OPDC, bij externe hulpverleningspartners, bij zorgboerderijen, etc.) 

- de groep gedeeltelijk weer terug op school 

*Deze twee groepen willen we wel in beeld hebben ondanks dat ze niet tot de definitie van de thuiszitters vallen. 

  

Werkwijze per doelgroep 

Er is sprake van vier verschillende doelgroepen; 

1. Leerlingen met vrijstelling van de leerplicht. De leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor de afgifte van 

de vrijstelling. De informatie wordt aangevuld met informatie van de school van herkomst en/ of de betrok-

ken zorginstelling. 

2. Absoluut verzuim leerling is op geen enkel opleidingsinstituut ingeschreven. Leerplicht is verantwoordelijk 

voor de aanlevering. De absoluut verzuimers worden elke twee weken opgehaald uit het leerplichtvolgsys-

teem, worden schriftelijk benaderd en na tweemaal geen reactie uitgenodigd door de leerplichtambtenaar. 

Deze beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van verzuim. 

3. Relatief verzuim - Verzuim wordt door school bij Duo gemeld als er 16 uur ongeoorloofd verzuim is binnen 

vier weken. De Duo-melding wordt door de leerplichtambtenaar van de woongemeente behandeld en er 

wordt een terugkoppeling gedaan door de leerplichtambtenaar aan de school welke stappen zijn gezet met 

welk resultaat via Duo. Wanneer inschakeling van de leerplichtambtenaar noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij 

zorg rondom een leerling, kan er eerder een melding bij Duo gedaan worden. Als er sprake is van aaneenge-

sloten verzuim van vier weken of langer dan is er sprake van thuiszitten volgens de definitie. School is ver-

antwoordelijk voor de melding van de thuiszitter. Deze groep wordt in het ZAT besproken tussen de 

zorg/verzuim coördinator en de leerplichtambtenaar.  

4. Er is een groep leerlingen die traject zit om weer terug te keren naar school, maar dit nog niet volledig 

doen. Deze groep zit vaak op traject. Deze leerling wordt gevolgd door de leerplichtambtenaar in overleg 

met de verantwoordelijke van het onderwijs. 

 

Uitgangspunten 

• Elke leerling volgt onderwijs. 

• De school is verantwoordelijk voor groep 3, relatief verzuim en voert regie. 

• De leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor groep 1 en 2, leerlingen met vrijstelling en absoluut ver-

zuim en voert regie. 

• De leerplichtambtenaar en de vertegenwoordiger van school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor groep 

4 de jongeren op traject. De regie wordt per persoon afgesproken. 

• Er wordt altijd één plan opgesteld en er is één verantwoordelijk voor de begeleiding van de thuiszittende 

leerling. Er heeft één iemand de regie. De ouders zijn betrokken als de leerling jonger is dan 16 jaar. 

• Er is altijd samenwerking tussen de school, het samenwerkingsverband, de leerplicht, de ouders en de leer-

ling. 

• Doel van het plan en de samenwerking is dat de schoolgang zo snel mogelijk wordt hervat, zo mogelijk bin-

nen een maand na de melding van thuiszitten. 

 

Werkwijze algemeen 

De problematiek rond een thuiszittende leerling vraagt meestal om een integrale aanpak. Drie partijen spelen 

naast de thuiszitter en de ouders / verzorgende een sleutelrol in de aanpak van het thuiszitten. De school, het 

samenwerkingsverband (niet van toepassing bij het mbo) en de leerplicht van de woongemeente van de leerling 

of de mbo-leerplichtambtenaar hebben gezamenlijk de meeste kennis over een leerling en mogelijke andere be-

trokken instellingen. Het is daarom van belang dat een thuiszittende leerling bij deze partijen goed in beeld is. De 

gegevens van de thuiszitters (alle drie groepen) worden door school en de leerplichtambtenaar aan het samen-

werkingsverband doorgegeven. Deze gegevens worden in een rapportage weergegeven.  

De thuiszitters worden besproken in een; 
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A. Uitvoeringsoverleg – dit is een casusoverleg waar een leerplichtambtenaar met een verantwoordelijk per 

onderwijssoort is betrokken. De gegevens van de thuiszitters voor de RMC-regio worden in een rapport 

vastgelegd.  

B. Deze gegevens worden eenmaal per kwartaal besproken in de kerngroep Thuiszitters op beleidsniveau. De 

rapportage wordt besproken met als doel een analyse te maken, trends te ontdekken, knelpunten op te 

lossen en beleid te ontwikkelen. De conclusies worden aan de REA voorgelegd. 

 

Rollen 

De ouders 

1. Ouders/verzorgers en leerling staan open om samen met de school en andere relevante partijen te zoeken 

naar een oplossing voor het thuiszitten; 

2. Ouders/verzorgers en leerling werken mee aan de realisering van de oplossing(en); 

3. Ouders/verzorgers en leerling informeren school en eventueel andere betrokken partijen over ontwikkelin-

gen die van invloed zijn op het functioneren van de leerling op school; 

4. Ouders/verzorgers en leerling geven openheid van zaken die van belang zijn voor het vinden van een pas-

send onderwijsaanbod/zorgarrangement; 

5. Ouders/verzorgers en leerling zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel gebruik maken van een externe 

adviseur of andere expert, al dan niet op aanwijzing van de school. 

 

De school 

1. Handelt volgens het verzuimprotocol en meldt verzuim bij 16 uur in 4 weken of eerder bij zorg rondom een 

leerling; 

2. Signaleert de zorgbehoefte en grijpt voortijdig in ter voorkoming van uitval; 

3. Bespreekt relatief verzuimers in het zorg adviesteam als er sprake is van een potentiële thuiszitter; 

4. Maakt een plan van aanpak met een heldere regie binnen de school en een contactpersoon; 

5. Meldt een thuiszitter via de directeur van het samenwerkingsverband. De directeur is ook lid van de kern-

groep Thuiszitters en doet een korte omschrijving met gepleegde interventies en geeft het perspectief voor 

de thuiszitter; 

6. Meldt de thuiszitter in de Verwijsindex; 

7. Houdt contact met de thuiszitter en de ouders/verzorgenden; 

8. Biedt een aangepast onderwijs- en/ of zorgarrangement aan voor de thuiszittende leerling; 

9. Heeft regie zolang de leerling bij school staat ingeschreven. Onder regie wordt hier verstaan dat de school 

contact heeft met de leerling en met de betrokken instellingen rondom de leerling en bepaalt in overleg 

met de verschillende instellingen welk traject wordt ingezet. 

 

Het samenwerkingsverband PO en VO/ verantwoordelijke mbo 

1. Houdt bij welke thuiszitters er in de regio zijn en welke interventies zijn ingezet; 

2. Zoekt, daar waar de school er niet uitkomt, samen met de betrokkenen naar een oplossing voor de thuiszit-

ter; 

3. Verantwoordelijk voor bespreking in de regionale kerngroep Thuiszitters. 

4. Trends / analyse 

 

De leerplichtambtenaar 

1. Handelt volgens het verzuimprotocol Friesland 2012; 

2. Is aangesloten bij het ZAT waar de thuiszitter besproken wordt;  

3. De jongere met absoluut verzuim tot 16 jaar die niet reageert op brieven wordt uitgenodigd samen met 

ouders / verzorgers en aangemaand tot inschrijving bij een onderwijsinstelling; 

4. De jongere met een vrijstelling wordt gevolgd tot de vrijstelling is beëindigd. De jongere wordt dan eventu-

eel begeleid naar een opleiding. 

5. Meldt de thuiszitters in de Verwijsindex; 
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6. Meldt de jongere bij de vertegenwoordiger in de kerngroep Thuiszitters en doet een korte omschrijving met 

gepleegde interventies en geeft het perspectief voor de thuiszitter. 

 

Organisatie 

Een regionale kerngroep Thuiszitters bestaat uit: 

• De directeur van het samenwerkingsverband po 

• De directeur van het samenwerkingsverband vo 

• Vertegenwoordiger namens de vier mbo’s 

• Vertegenwoordiger leerplicht van de RMC-regio 

• RMC-coördinator 

• Daar waar gewenst worden experts uitgenodigd 

 

Met de volgende activiteiten; 

-    Monitoring 

- Signaleren knelpunten 

- Afspraken met organisaties waar knelpunten (dreigen) te ontstaan 

- Periodieke terugkoppeling afleggen aan de REA3  

 

Monitoring 

Om de doestellingen rondom thuiszitters te kunnen realiseren is het voorwaardelijk om goed zicht te krijgen op alle 

vier groepen thuiszitters in de regio. Dit betekent dat betrokken partijen elkaar hierover informeren en dat de mo-

nitorgegevens voor iedereen beschikbaar zijn. De regionale kerngroep Thuiszitters komt maandelijks bij elkaar. Alle 

leden van de regionale kerngroep Thuiszitters leveren tijdens dit overleg hun lijst met thuiszitters aan, onderverdeeld 

in de vier categorieën. Deze lijsten worden samengevoegd tot 1 thuiszitterslijst en maandelijks vindt een update van 

de lijst plaats tijdens het overleg van de regionale kerngroep Thuiszitters. 

Er wordt binnen Friesland gewerkt met drie regionale kerngroepen Thuiszitters (Noord, Zuidwest en Zuidoost). Voor 

het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs geldt dat de regio waar de leerling naar school gaat verantwoordelijk 

is voor de thuiszitters. Voor het (V)SO geldt dat de regio waar de leerling woonachtig is verantwoordelijk is voor de 

thuiszitter. De drie regionale kerngroepen Thuiszitters zorgen ervoor de leerlingen in de juiste regio op de lijst met 

thuiszitters komen te staan. 

 

Doorzettingsmacht 

Elke regio hanteert met betrekking tot doorzettingsmacht een escalatieladder en regelt hierin de doorzettingsmacht.  

 

Voor de bijlage met uitleg over de wettelijke kaders en definities zie onze website. 

 

 

Op de volgende pagina staat het werkproces Thuiszitters van ons samenwerkingsverband schematisch weergegeven. 

 
3 Terugkoppeling; 

Bij de REA ontmoeten de organisaties elkaar. Het onderwerp thuiszitters, wachtlijsten, vrijstellingen, verwijderden staat 

daar op de agenda. In dit overleg worden de afspraken in het protocol en de uitvoering ervan bewaakt. Eventuele knel-

punten en de analyse per onderwijssoort worden besproken, zodat er een oplossing kan worden gevonden. 

 

https://swvfryslan-noard.nl/wp-content/uploads/2018/10/Protocol-Thuiszitters.pdf
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9. Provinciale afspraken onderwijs-zorg 
De afspraken worden in 2022 geactualiseerd. Zodra de nieuw versie beschikbaar is, wordt deze op onze website geplaatst. 

 

“Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op een leerling met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en diens omgeving, 

waarin regulier of speciaal onderwijs niet alleen kan voorzien. Doel is het realiseren van een passend ontwikkelingsperspectief, 

inclusief het bevorderen van de schoolloopbaan van de leerling, dankzij een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis. Het 

gaat om een arrangement waarin onderwijs en één (of meerdere) instelling(en) liefst structureel samenwerken met ouders en 

leerling, op basis van één gezin, één kind, één plan en één procesregisseur. Uitgangspunt in de uitvoering is het versterken van de 

eigen kracht van de leerling en diens omgeving, op basis van afspraken die gemeente en onderwijs maken.”  

 

Zorgvraag leerling staat 

centraal 

- Leerling heeft extra ondersteuningsbehoefte op school en/of thuis nodig in de vorm van een on-

derwijs-zorgarrangement (zie hierboven beschreven).  

- Soms is meer onderwijs dan zorg nodig, soms meer zorg dan onderwijs. Het belang van het kind 

staat altijd voorop. Door de school van herkomst heeft afstemming in het interne zorgoverleg en 

met ouders al plaatsgevonden. Er is een ondersteuningsplan gemaakt. Gezamenlijke conclusie is 

dat er meer nodig is dan de individuele school kan bieden.   

 

Multidisciplinair Overleg 

(MDO) / Collateraal Overleg  

- School heeft zorgplicht en draagt zorg voor een multidisciplinair overleg over een individuele leer-

ling (OZO), in afstemming met of in aanwezigheid van ouders.  

- Basispartners; vertegenwoordiging school, het samenwerkingsverband, gebiedsteam medewer-

ker of medewerker GI, leerplichtambtenaar (bij verzuim, thuiszitten, schorsingen, vrijstellingen en 

verwijderingen)  

- Indien nodig afstemming met veiligheid / justitiële keten / RMC / jongerenpunt /politie / zorgaan-

bieder. 

- Aanmeldingen voor dit Onderwijs- Zorgoverleg bij: 

o PO: voorzitter ZAT 

o VO: voorzitter ZAT of vergelijkbaar zorgoverleg 

o MBO: voorzitter zorgoverleg  

Gezamenlijk plan  - Er wordt een gezamenlijk zorgplan opgesteld waarin staat beschreven welke zorg en ondersteu-

ning nodig is, voor welke periode en wat eenieder zijn verantwoordelijkheid daarin is, inclusief het 

evaluatieproces. Eén persoon wordt benoemd als procesregisseur. 

- De intentie is om z.s.m. terug te keren naar het onderwijs, daar waar mogelijk.   

Gezamenlijke financiering  

 

- Belangrijkste partijen: school(bestuur), samenwerkingsverband (SWV), gebiedsteam / gecertifi-

ceerde instellingen (gemeente);  

- Duidelijke afspraken maken over wie wat financiert en faciliteert en voor hoe lang. Er wordt pas 

groen licht afgegeven op het moment dat er een gezamenlijk plan is gemaakt, waarbij het ge-

biedsteam of gecertificeerde instelling vroegtijdig is betrokken. Dan vindt financiële afhandeling 

plaats volgens de administratieve processen van onderwijs en gemeenten  

Vrijstellingen - Vrijstelling van inschrijving of van geregeld schoolbezoek (meer dan 10 dgn.) gaat altijd via de leer-

plichtambtenaar. Een vrijstelling kan alleen worden afgegeven (door een onafhankelijke deskun-

dige) na advies van het OZO. 

- De leerplichtambtenaar en het Samenwerkingsverband moeten vroegtijdig betrokken zijn.  

Regionale actietafel   - In elke RMC-regio is een Regionale Actietafel voor casussen die de schoolinterne ondersteunings-

structuur en het samenwerkingsverband te boven gaan én waar sprake is van stagnatie in het pro-

ces.  

- Deelnemers zijn in ieder geval de directeur van SWV PO of SWV VO of SWV MBO, teamleider van 

het gebiedsteam of gecertificeerde instelling, leerplichtambtenaar en de procesregisseur van de 

casus. Hier is ook doorzettingsmacht georganiseerd.  

- De actietafel komt bijeen op initiatief van het OZO of één van de deelnemers aan de Actietafel. 

Inzet onderwijs(zorg)consu-

lenten 

(facultatief) 

- Onderwijs(zorg)consulenten zijn inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering 

van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten op-

lossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaat-

sing.  

- Voor advies bij complexe casussen (AWBZ, WLZ, LVB, Jeugdwet) kunnen (landelijke) onderwijs-

zorgconsulent worden ingeschakeld.  
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10. Verdeling verantwoordelijkheden jeugdwet en passend onderwijs 
Deze lijst wordt in 2022 geactualiseerd. Zodra de nieuw versie beschikbaar is, wordt deze op onze website geplaatst.  

 

  Jeugdwet Passend Onderwijs 

1. Persoonlijke verzorging op school  
  

Gekoppeld aan onderwijsactiviteiten  
 

X 

Overige persoonlijke verzorging  X 

(kan ook via WZL 

of ZVW lopen) 

 

2. Leerstoornissen van leerlingen  
  

Begeleiding op het gebied van:  

• Lezen 

• Rekenen  

• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden  

• Leerstoornis (NAO)  

 
X 

 

3. Hulp bij leerproblemen  
  

Remedial Teaching of motorische remedial teaching (MRT)  
 

X 

Begeleiding op school  X 

(Gericht op zelfstandig-

heid, zelfredzaamheid of 

maatschappelijke partici-

patie) 

X 

(Gericht op onder-

wijsactiviteiten) 

Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) 
 

X 

Begeleiding bij stoornis op gebied van leren  
 

X 

Taal- en spraakstoornissen  

(vergoeding logopedie valt onder ziektekostenverzekering)  

 
X 

4. Intelligentietest  
  

Onderzoek als onderdeel van diagnostisch proces in het kader van 

jeugdhulp  

X 
 

Onderzoek als onderdeel van diagnostiek in het kader van onder-

wijs 

 
X 

5. Dyslexie  
  

Diagnose en behandeling EDD (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie)  X 
 

Begeleiding bij EDD  
 

X 

Onderzoek naar dyslexie, niet zijnde EDD  
 

X 

Fysieke hulpmiddelen  
 

X 

6. Diagnostisch Onderzoek 
  

Diagnose en behandeling jeugdpsychiater of kinderarts  X 
 

Onderwijsondersteuning (pedagogisch didactisch onderzoek) 
 

X 

7. Ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling van de leerling ten 

behoeve van zijn/ haar leerontwikkeling  

  

Speltherapie gericht om spelenderwijs leerproblemen aan te pak-

ken  

 
X 

Onderzoek of tijdelijke begeleiding door een orthopedagoog of een 

psycholoog  

 
X 

Het aanschaffen van aangepast materiaal (bijv. pictogrammen of 

braille leerboeken  

 
X 

Sociale vaardigheidstraining  
 

X 

Kindcoaching  X (Primair onderwijs) 
 

8. Schoolmaatschappelijk werk  X (Primair onderwijs 
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11. Beleidsnotitie samenwerking onderwijs en gemeenten 
 

Verbinding onderwijs en zorg (samenwerking met gemeenten) 

Deze beleidsnotitie is een coproductie van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de 

beleidsadviseurs onderwijs en/of jeugd namens de gemeenten in de regio Fryslân-Noard. Daar waar het relevant is 

wordt een onderscheid gemaakt tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.  

 

Op 1 augustus 2022 bestaat de regio Fryslân-Noard uit 9 gemeenten: Vlieland, Terschelling, Harlingen, Waadhoeke, 

Leeuwarden, Dantumadiel, en Noardeast-Fryslân, Ameland en Schiermonnikoog. 

 

De verbinding tussen onderwijs en zorg is een belangrijk aspect in het vormgeven van passend onder-

wijs. Hierbij is de samenwerking met de Friese gemeenten cruciaal  (specifiek in de regio Friesland 

Noord), om samen te doen wat nodig is om een jongere perspectief te bieden op een ononderbroken ontwik-

keling.  

 

11.1 Landelijke, provinciale en regionale samenwerking Onderwijs en Zorg 
De ambitie van samenwerking is om samen het gesprek te voeren en beleid te maken om ervoor te zorgen dat de 

jeugdigen een optimale opgroei- en onderwijsontwikkeling doormaken. Daarvoor is een bestuurlijke erkenning nodig 

van de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak. Het vraagt om een geregisseerd ontwikkeltraject dat 

groeit door de betrokkenheid van en de interactie tussen alle partners. Passend onderwijs organiseren gaat samen 

met de uitvoering van de Jeugdwet door de gemeenten.  

 

Landelijk  

De gemeenten en de samenwerkingsverbanden volgen nauwgezet de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

aansluiting onderwijs en zorg en zijn verbonden aan twee Friese inspiratieregio’s vanuit het landelijke adviesrapport 

en implementatieplan van René Peeters ‘Met andere ogen’. Tevens worden de verbetervoorstellen vanuit de Evalua-

tie en Verbeteraanpak Passend Onderwijs (november 2020) meegenomen in de stappen naar nog inclusiever onder-

wijs in Friesland.  

 

Provinciaal  

De ambitie van de samenwerkingsverbanden PO en VO in Friesland en de Friese gemeenten is om samen met de 

gemeenten te komen tot het formuleren van gezamenlijke ambities, een optimale samenwerking en aanpak als het 

gaat om provinciale aangelegenheden rondom onderwijs - jeugdhulp en de borging van afspraken op de langere ter-

mijn (als kapstok/kader).  Het samenwerkingsverband is actief betrokken bij een aantal actielijnen van het Fries Actie-

plan Foar Fryske Bern (regionaal transformatieplan) en zet zich in voor een breed gedragen aanpak voor het voorko-

men en effectief ondersteunen van thuiszittende leerlingen. 

 

Deze samenwerking met de gemeenten vindt plaats op verschillende niveaus. Op provinciaal niveau participeert de 

samenwerkingsverbanden in de werkgroep passend onderwijs – zorg voor jeugd (beleidsniveau) en op bestuurlijk ni-

veau in het jaarlijkse informeel OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg). Het officiële formeel OOGO wordt een-

maal in de vier jaar op regionaal VO-niveau georganiseerd over het concept ondersteuningsplan van het samenwer-

kingsverband en beleidsplannen Jeugd (Beleid Sociaal Domein) van gemeenten.  

  

Regionaal  

Overleg tussen het samenwerkingsverband en gemeenten in de regio Friesland Noord vindt op dit moment plaats via 

het RMC beleids- en bestuurlijk overleg. In deze overleggen staat de aanpak van de VSV en jongeren in een kwetsbare 

positie, waaronder de afstemming met de arbeidsmarkt, centraal. 

 



Bijlagen Deel A bij OP2226 SWV Fryslân-Noard 21 

De gezamenlijke intentie is te komen tot een inhoudelijk breder regionaal beleids- en bestuurlijk overleg. Dit overleg 

heeft als doel te komen tot een concretere uitwerking van een aantal gezamenlijke thema’s, waaronder een samen-

hangende onderwijsondersteunings- en hulpstructuur voor de jeugd, regionale afstemming onderwijs en zorg, leer-

lingenvervoer. Deelnemers aan dit overleg zijn de samenwerkingsverbanden PO en VO, de gezamenlijke ROC’s en de 

gemeenten in de regio Friesland Noord.  

 

Overleg over concrete lokale uitvoeringsactiviteiten zoals preventieve interventies op school, onderwijsachterstand-

beleid vindt plaats binnen de LEA of bilateraal overleg tussen gemeente(n) en schoolbesturen.  

 

11.2 Samenwerking onderwijs en zorg binnen casuïstiek   

Lokaal  

Op lokaal niveau is er vooral afstemming met betrekking tot specifieke casuïstiek op een schoollocatie. Ouders en/of 

scholen kunnen contact opnemen met een consulent van het samenwerkingsverband voor het meedenken of voor 

informatie/advies vanuit een onafhankelijke rol. Vanuit betrokkenheid bij casuïstiek is er afstemming met ouders/leer-

ling, betrokken school, leerplichtambtenaar, wijk/gebiedsteammedewerker, JGZ en/of betrokken hulpverlening bij 

het organiseren van een passend onderwijs(zorg)arrangement. In sommige gevallen wordt complexe (vastlopende) 

casuïstiek ook afgestemd met de lokale beleidsmedewerker van de gemeente. 

 

Samen met alle betrokkenen is het doel: Het realiseren van een passend ontwikkelingsperspectief, inclusief het bevor-

deren van de schoolloopbaan van de leerling, dankzij een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis. 

 

Dit kan zijn in de vorm van een arrangement waarin onderwijs en zorg samenwerken met ouders en leerling op basis 

van één gezin, één kind, één plan en één procesregisseur. Uitgangspunt in de uitvoering is het versterken van de eigen 

kracht van de leerling en diens omgeving en het bevorderen van de deelname aan onderwijs, op basis van afspraken 

die onderwijs en zorg/gemeente maken. Hierin vormen de provinciale procesafspraken Onderwijs-Zorgarrangemen-

ten Friesland de basis (hoofdstuk 9). In hoofdstuk 10 is het overzicht ‘Verdeling verantwoordelijkheden Jeugdwet en 

Passend Onderwijs’ opgenomen.   

   

11.3 Aanpak (dreigende) thuiszittende leerlingen  

Het samenwerkingsverband spreekt van een thuiszitter bij:  

• Langdurig ongeoorloofd verzuim (leerling zit langer dan 4 aaneengesloten weken thuis, zonder 

geldige reden)  

• Absoluut verzuim (leerling staat niet bij een school ingeschreven)  

Naast de officiële thuiszitters hanteert het samenwerkingsverband ook de term thuiszittende leerling:  

• Leerling met aflopende vrijstelling (er komt geen verlenging en moet (opnieuw) instromen in het 

onderwijs).  

• Leerling die na (zorgelijk) ziekteverzuim (lichamelijke en/of psychische klachten) moet terugke-

ren naar school, evt. met onderwijs/zorgarrangement) 

 

Het samenwerkingsverband heeft de afgelopen jaren het aantal thuiszitters en thuiszittende leerlingen zien stijgen, 

doordat we enerzijds beter zicht hebben gekregen op deze leerlingen door nauwere samenwerking met scholen, leer-

plichtambtenaren en gemeenten. Anderzijds doordat we (mede door Corona) meer complexere problematiek zien.     

 

Het samenwerkingsverband streeft naar een actieve en integrale aanpak thuiszitters en thuiszittende leerlingen. De 

samenwerking met scholen, gemeenten, jeugdhulporganisaties en de samenwerkingsverband PO is hierin noodzake-

lijk en is vastgelegd in het provinciale thuiszittersprotocol (hoofdstuk 8) inclusief werkwijze per regio. In elke regio is 

er een thuiszitters(actie)tafel die cyclisch overleg heeft over de gezamenlijke aanpak en de registratie van thuiszit-

ters.    
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De thuiszittersaanpak vanuit het samenwerkingsverband is erop gericht om voor deze leerlingen binnen 3 maanden 

een passend onderwijsaanbod (in welke mate dan ook) te realiseren, altijd in samenwerking met betrokken partijen. 

Zodat deze leerlingen zich altijd kunnen ontwikkelen, ook al is dat soms (tijdelijk) op een andere (school)locatie. Het 

is een partnerschap met gemeenten en zorgaanbieders, waarin gewerkt wordt met een domein overstijgend zorg-

onderwijs of onderwijs-zorgarrangement waarin eenieder zijn rol goed is beschreven en waarover duidelijke proces-

regie wordt afgesproken en gevoerd.  

 

Speerpunten: 

• Voorkomen van thuiszitters, dan wel succesvol te laten terugkeren in het onderwijs 

• Het bieden van een dekkend en passend aanbod voor alle leerlingen in Friesland Noord 

 

Doelen voor komende planperiode: 

1. Samen de andere Friese samenwerkingsverbanden PO en VO is er een eenduidige registratie van 

thuiszitters en thuiszittende leerlingen. 

2. Samen met de Friese gemeenten is er ook voor thuiszitters en thuiszittende leerlingen een dekkend 

en passend onderwijs-zorgaanbod.  

3. Alle thuiszitters en thuiszittende leerlingen zitten in een traject en ontvangen een onderwijsaanbod 

(hoe klein dan ook). 

 

Doel 1. In beeld krijgen en houden 

 Onze ambitie is om nog beter zicht te hebben op alle thuiszitters en thuiszittende leerlingen en bijhorende proble-

matiek. Hiervoor is een nauwe samenwerking nodig met ouders, scholen, leerplicht, wijk/gebiedsteams en jeugdhulp-

organisaties. Ook vanuit de focus om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten (preventie en vroegtijdige 

samenwerking). 

 

Een goede samenwerking tussen school, ouders en leerling is de basis van het voorkomen van thuiszittende leerlingen. 

Maar soms is meer nodig en is samenwerking met externe partners noodzakelijk. Een consulent kan benaderd worden 

door scholen en/of ouders voor informatie en/of advies over het thuiszitten en het vinden van een passend oplossing.  

Om thuiszitters en thuiszittende leerlingen goed in beeld te krijgen moeten ze wel (tijdig) bij het samenwerkingsver-

band (en leerplichtambtenaar) gemeld worden.  

 

Hieronder staan de afspraken voor scholen bij het melden van thuiszitters en (dreigende) thuiszittende leerlingen bij 

het samenwerkingsverband: 

• Officiële thuiszitters (langdurig ongeoorloofd verzuim en absoluut verzuim) worden door school en leer-

plichtambtenaar direct gemeld bij het samenwerkingsverband.  

• Scholen melden tijdig de (dreigende) thuiszittende leerling, zodat het samenwerkingsverband snel en 

vroegtijdig, daar waar nodig, een actieve rol kan spelen.   

• Scholen houden het samenwerkingsverband op de hoogte betreffende de status van de thuiszitter, zodat 

het samenwerkingsverband van de actuele situatie op de hoogte is.  

• Alle leerlingen die thuiszitten worden in het zorgoverleg van de school besproken met de medewerker 

van het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar.  

• Scholen en leerplichtambtenaren betrekken, voordat er een vrijstelling voor de leerplicht wordt afgege-

ven, het samenwerkingsverband. Zo kunnen er vanuit de onderwijskundige benaderingswijze alle vor-

men en mogelijkheden van onderwijs goed worden afgewogen.  

 

Naast de officiële thuiszitters wil het samenwerkingsverband ook graag op de hoogte worden gehouden van leerlingen 

die deels thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. Deze thuiszittende leerlingen worden ook geregistreerd.  

Samen met de andere Friese samenwerkingsverbanden wordt een eenduidige manier van registreren (AVG) opgezet. 

Op deze manier kunnen we beter een jaarlijkse analyse van de omvang en oorzaken van thuiszitten maken, om zo 

gerichter te werken aan het voorkomen van thuiszitten of sneller op te lossen.  
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Doel 2. Dekkend aanbod van voorzieningen Zorg en Onderwijs   

Voor leerlingen die (tijdelijk) meer nodig hebben dan waar het regulier of speciaal onderwijs alleen in kan voorzien, is 

het noodzakelijk om een passend onderwijs-zorgperspectief te bieden. Vanuit een integrale aanpak of arrangement 

op school, zorglocatie of thuis waarin ouders, leerling, onderwijs, gemeente en zorgpartijen nauw samenwerken.    

 

Continuüm onderwijs en zorg  

In het continuüm van onderwijs en zorg zijn er nog steeds leerlingen die (tijdelijk) geen of minimaal onderwijs ontvan-

gen (soms met vrijstelling van leerplicht), maar die zich wel kunnen ontwikkelen en in bepaalde mate leerbaar zijn. 

Deze leerlingen hebben ook recht op een onderwijsperspectief.  

 

Tevens zijn er leerlingen die behoefte hebben aan gedeeltelijk onderwijs, onderwijstijdverkorting (tijdelijk of voor een 

langere periode). Voor beide groepen leerlingen is het belangrijk om eerst goed in kaart te brengen wat de leerling nu 

nodig heeft om toe te kunnen groeien naar wat het straks kan. Wat is een passend onderwijsaanbod en wat is nodig 

vanuit zorg.   

 

 
 

Gezamenlijke aanpak onderwijs en gemeenten 

Het doel binnen dit continuüm is het toegroeien naar meer onderwijsdeelname. Want onderwijsperspectief is toe-

komstperspectief. Om dit maatwerk te kunnen realiseren is een gezamenlijke aanpak tussen onderwijs en gemeenten 

noodzakelijk. Het samenwerkingsverband heeft i.s.m. gemeenten in de planperiode 2022-2026 vijf belangrijke doel-

stellingen:  
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1. Investeren in vroegtijdige samenwerking  

Het doel van vroegtijdige samenwerking is het voorkomen en het onderkennen/signaleren van ontwikkelings- of ge-

dragsproblematiek bij kinderen voordat ze de overgang naar het voortgezet onderwijs maken. Om van daaruit de 

ondersteuningsbehoeften goed in kaart te brengen, de juiste ondersteuning aan kind en ouders te bieden en te zoeken 

naar passend onderwijsaanbod.  

Om dit te realiseren werken het samenwerkingsverband en de scholen samen met; 

• Het samenwerkingsverband primair onderwijs (werkgroep overgang po-vo) en de basisscholen. 

• Het vervolgonderwijs na het V(S)O om de overgang van leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte 

soepel en succesvol te laten verlopen.   

• De Jeugdgezondheidszorg: vanuit hun rol in het terugdringen van ziekteverzuim en betrokkenheid bij indivi-

duele casuïstiek (jeugdverpleegkundige, jeugdarts of pedagoog).  

• Inzet van gebiedsteams / en jeugdhulp (collectief) binnen de scholen.  

  

2. Collectieve inzet jeugdhulp op school (VSO) ZORG IN ONDERWIJS 

Naast de specialistische groepsarrangementen (zie hieronder) is ook een structurele en collectieve inzet van jeugd-

hulpverlening op met name de SO, SBAO en VSO-scholen in Friesland noodzakelijk. Veel leerlingen binnen deze scho-

len hebben ondersteuningsvragen die breder liggen dan dat de aanwezige (onderwijskundige) ondersteuning op de 

scholen kunnen bieden. Door de omvang van de ondersteuningsvragen op deze scholen is het effectiever en efficiën-

ter om de inzet vanuit jeugdhulp te clusteren i.p.v. een individueel aanbod. 

De expertise en ondersteuning vanuit de jeugdhulpverlening is noodzakelijk voor het welbevinden van de leerling en 

voor het voorkomen van schooluitval. Door deze expertise structureel en collectief op scholen aanwezig te laten zijn, 

zullen er minder individuele beschikkingen nodig zijn voor begeleiding en kan er snel kortdurende en adequate onder-

steuning op school worden geboden. Escalatie, verergering van problematiek en dus grotere hulpvraag wordt hierdoor 

voorkomen.  

 

3. Specialistische onderwijs-zorgarrangementen op groepsniveau ZORG IN ONDERWIJS 

Voor leerlingen die in staat zijn om (gedeeltelijk) onderwijs te volgen maar waarbij wel de inzet vanuit jeugdhulpver-

lening noodzakelijk is, is een dekkend aanbod van een onderwijs-zorgarrangementen nodig. Het betreft vaak een spe-

cialistisch groepsaanbod in een kleine setting. Het aanbod van zorg en onderwijs kan in verschillende verhoudingen 

worden aangeboden (afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften) en er wordt gewerkt aan een (geleidelijke) over-

gang van naar volledig onderwijs. Belangrijk hierbij is een structurele samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en 

zorg (jeugdhulp). Voorbeelden hiervan zijn de ASS/structuur/OZA groepen op enkele reguliere of VSO-scholen, die in 

samenwerking met betrokken gemeenten tot stand zijn gekomen.  Binnen het V(S)O in onze regio gaan we onder-

zoeken of een dergelijk aanbod ook gerealiseerd kan/moet worden voor leerlingen met ernstige psychiatrische of 

gedragsproblemen én een verstandelijke beperking (ZMOLK)  

 

Doel 3. Alle thuiszitters en thuiszittende leerlingen zitten in een traject en ontvangen een onderwijsaan-

bod (hoe klein dan ook)  

  

4. Flexibel en ambulant onderwijsaanbod voor thuiszitters ONDERWIJS IN ZORG 

Vanuit de gezamenlijke thuiszittersaanpak van de gemeenten en het samenwerkingsverband wordt ingezet op het 

verder ontwikkelen van een passend onderwijsaanbod voor thuiszittende jongeren. Voor een kleine groep thuiszit-

tende leerlingen met complexe ondersteuningsvragen, vaak in een intensief behandel/zorgtraject, lijkt een combinatie 

van een fysiek, ambulant en online lesprogramma mogelijkheden te bieden voor het vergroten van onderwijsdeel-

name.  

 

5. Leerrecht (minder vrijstellingen)  

Goede samenwerking tussen leerplichtambtenaren, scholen en het samenwerkingsverband rondom het afgeven van 

vrijstellingen van leerplicht is voorwaardelijk om te komen tot het verminderen van het aantal vrijstellingen. Aandacht 

voor de positie van ouders en leerlingen is hierbij van belang.  
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In het werkproces rondom het afgeven van vrijstellingen, dat gemeenten en samenwerkingsverband gezamenlijk heb-

ben ingericht, zijn afspraken gemaakt over ieders rol en verantwoordelijkheid hierbij. Door het betrekken van het 

samenwerkingsverband bij de afweging en toekenning van vrijstellingen, lopen we vooruit op de toekomstige wets-

wijziging in deze. Het samenwerkingsverband maakt op verzoek van leerplicht de onderwijskundige afweging of er 

nog een passend onderwijsaanbod mogelijk is. 

 

11.4 Dekkend aanbod voor (hoog) begaafde leerlingen  
Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om een dekkend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen (HB) in de regio 

Fryslân-Noard te realiseren. Binnen het Expertisecentrum van het samenwerkingsverband is ter ondersteuning hierbij 

een steunpunt HB ingericht. Vanuit het Expertisecentrum worden ook het Kennisnetwerk en de Kennisbank HB on-

dersteund. Binnen het samenwerkingsverband heeft één school het predicaat Hoogbegaafdheidsprofielschool. Vanuit 

de rijkssubsidie Hoogbegaafdheid en middelen vanuit het innovatiebudget van het samenwerkingsverband zijn een 

aantal scholen bezig met het uitbreiden van hun aanbod voor deze groep leerlingen.  

 

Onze visie is dat de hoogbegaafde kinderen in de basis passend onderwijs wordt geboden binnen de reguliere scholen. 

Het samenwerkingsverband onderscheidt onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in: 

1. een aanbod binnen de basisondersteuning in school 

2. een aanbod met extra ondersteuning in school 

3. een onderwijs-zorgaanbod in school 

Een belangrijke doelstelling hierbij is dat zowel het signaleren van hoogbegaafde leerlingen als het ontwikkelde aan-

bod voor hoogbegaafde leerlingen op dusdanig niveau is, dat de meeste van de leerlingen uit deze doelgroep kunnen 

worden opgevangen in de twee eerste categorieën. Dit versterken we door de hierboven genoemde inzet van het 

Expertisecentrum en door het intensiveren van de samenwerking met het primair onderwijs op dit gebied. 

 

11.5 Leerlingenvervoer  

In sommige gevallen kiezen onderwijs en ouders, vanwege een specifieke onderwijskundige behoefte van de leerling, 

een school op een grotere afstand dan de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de onderwijssoort waarop de leer-

ling is aangewezen.  

Het samenwerkingsverband kan in sommige gevallen een verklaring ‘dichtstbijzijnde toegankelijke school’ afgeven 

wanneer dit gevolgen heeft voor het leerlingenvervoer. Hierover is nauwe afstemming noodzakelijk met de gemeen-

ten en in het kader van de doorgaande lijn, met de samenwerkingsverband PO.  

De modelverordening Leerlingenvervoer december 2020 biedt ruimte aan ouders om ook voor deze leerlingen een 

voorziening leerlingenvervoer aan te vragen. Er worden samen met de gemeenten en de Friese samenwerkingsver-

banden PO en VO-afspraken gemaakt en een routing opgezet om deze verzoeken in behandeling te nemen. Vanuit de 

rol van de samenwerking verbanden en de gemeenten. Zodra deze routing definitief is, plaatsen we deze op onze 

website.  

 

11.6 Samenwerking met samenwerkingsverbanden PO 
De samenwerking met de collega samenwerkingsverbanden voortgezet en primair onderwijs is een belangrijk onder-

deel binnen de aanpak van thuiszitters, afstemming met gemeenten, aansluiting onderwijs en zorg, doorgaande lijn 

dekkend aanbod en de overgang PO/VO.  

De concrete uitwerking van de samenwerking op deze terreinen vindt plaats binnen verschillende provinciale en regi-

onale beleidsoverleggen. Daarnaast komt per kwartaal de werkgroep ‘moeilijke overgangen po-vo’ bij elkaar voor een 

doorgaande lijn binnen casuïstiek, maar ook voor het analyseren van trends en knelpunten. Er zijn ook afspraken met 

het samenwerkingsverband PO gemaakt over o.a. (warme) overdracht, OSO (overstapserviceonderwijs) en gebruik 

van de Plaatsingswijzer.  
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12. Samenwerking met andere (onderwijs)organisaties 
Samenwerking tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Friesland. 

Met zowel het samenwerkingsverband primair onderwijs als de beide collega VO samenwerkingsverbanden is er 

sprake van een goede en frequente samenwerking. Met name op het gebied van de samenwerking met gemeenten 

rondom het thema onderwijs en zorg wordt gezamenlijk opgetrokken. Sinds 2020 is hier een provinciale werkgroep 

Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd ingesteld. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiger uit elk van de 

vier samenwerkingsverbanden, een ambtelijke delegatie vanuit de gemeenten en wordt voorgezeten door het SDF 

(Sociaal Domein Friesland), dat verantwoordelijk is voor de inkoop van zorg binnen de provincie. Deze werkgroep is 

verbonden aan het ambtelijk overleg jeugd en het provinciale bestuurlijk overleg Jeugd van de 18 Friese gemeenten 

en hiermee wordt minimaal éénmaal per jaar een informeel OOGO gevoerd. Voor de komende jaren is er ontwikkel-

agenda opgesteld waarin in ieder geval opgenomen zijn: een integrale en onderwijsgerichte aanpak voor thuiszitters, 

het uitwerken van een privacy convenant onderwijs en gemeenten en zorgaanbieders, de inzet van collectieve inzet 

van jeugdhulp binnen het onderwijs.  

Daarnaast is er afstemming tussen de samenwerkingsverbanden over zaken als aanvraagprocedures, grensverkeer, 

samenwerking met het VSO. Er is een gezamenlijke werkgroep die zich bezighoudt met de overgang van PO naar VO 

voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte.  Periodiek staat er een overleg gepland tussen de directies 

van de samenwerkingsverbanden.  

 

Samenwerking met MBO-instellingen in Friesland Noord 

In onze regio zijn vier MBO-instellingen gevestigd: Fries Poort (Leeuwarden en Dokkum), het Friesland College (Leeu-

warden), Aeres (Leeuwarden) en Nova Collega (Harlingen).  De samenwerking met het MBO in de RMC-regio Friesland 

Noord bestaat al sinds het begin van passend onderwijs en is een voorzetting van al eerder gemaakte samenwerkings-

afspraken op het gebied van voortijdig schoolverlaten (VSV).  

 

In het VSV convenant 2020-2024 dat betrekking heeft op Jongeren in kwetsbare positie en de aanpak voortijdig school-

verlaten in Friesland is het uitgangspunt is dat jongeren op school zitten, een baan hebben of een traject van leren en 

werken volgen. Waar nodig krijgen jongeren in combinatie hiermee een zorgaanbod. Daarbij is het uitgangspunt dat 

zoveel mogelijk jongeren een diploma halen op minimaal het niveau van een startkwalificatie. Hiertoe zijn de volgende 

doelen opgesteld: 

a. Alle jongeren zijn bij verzuim of schooluitval in beeld.  

b. Jongeren in een kwetsbare positie worden tot de leeftijd van 23 jaar dan wel tot het behalen van een startkwali-

ficatie gemonitord en waar nodig begeleid. Jongeren uit het praktijkonderwijs en het VSO worden begeleid naar 

werk of dagbesteding.  

c. Begeleiding is geborgd bij overstap momenten tussen school, gemeenten en werk.   

d. Er is een éénduidige werkwijze ‘aanpak verzuim 18’.  

e. Activiteiten van het onderwijs vanuit de maatregelen ‘Stay in school' en ‘Take the next step’ zijn, voor zover mo-

gelijk, voor alle jongeren beschikbaar ongeacht hun woonplaats.  

f. Gemeenten en onderwijsinstellingen werken zoveel mogelijk uniform waarbij het volgende principe geldt: ‘lo-

kaal wat kan, provinciaal wat moet’.  

g. Jongeren die zonder startkwalificatie aan het werk gaan worden gestimuleerd om een BBL-opleiding te volgen. 

Hierop worden ook hun werkgevers aangesproken.  

Deze doelen sluiten ook aan bij de kwaliteitsagenda’s en de regiovisie van de vier Friese MBO (2019-2022) dat de 

volgende speerpunten kent:  

a. Succesvolle en soepele doorstroom van vo naar mbo  

b. Het ontwikkelen van een specifiek aanbod van loopbaanoriëntatie en studiekeuze, zodat (NT2) studenten een 

beter beroepsbeeld krijgen en een juiste keuze kunnen maken voor een beroepsrichting in het mbo  

c. (Door)ontwikkelen van een gedifferentieerd aanbod van niveau 2-opleidingen.  

d. Het organiseren van een netwerk rond de overstapmomenten van ‘oude’ voortijdige schoolverlaters die niet 

zelfstandig de weg terug naar school vinden.  
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e. Het organiseren van een netwerk rond de overstapmomenten van de jongeren vanuit het praktijkonderwijs, het 

voortgezet speciaal onderwijs, VMBO-bb en de entreeopleiding naar het (vervolg) MBO of arbeidsmarkt  

f. Verbeteren verzuimregistratie en verzuimprocedures.  

g. Versterken van de weerbaarheid van Jikp door trainingen op het gebied van faalangst, assertiviteit en persoon-

lijk leiderschap.  

h. Volgen van Jikp tijdens hun eerste jaar op de arbeidsmarkt  

i. Uitbouwen van de mogelijkheid om vak-certificaten, een MBO-verklaring of een praktijkverklaring te krijgen.  

j. Versterken van de symbiosetrajecten van VSO en PrO met MBO.  

Cluster 1 en 2 scholen 

Voor onderwijs in cluster-1 en cluster-2 gelden aparte regels. Cluster-1 is voor leerlingen met een visuele beperking. 

Cluster-2 is voor dove, slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Cluster-1 en cluster-

2 is er in basis- en voortgezet onderwijs. De instellingen voor cluster-1 en cluster-2 bieden onderwijs aan op speciaal 

onderwijsscholen maar ook begeleiding en ondersteuning op reguliere scholen en het MBO. 

Cluster-1-scholen 

Op cluster-1-scholen kunnen leerlingen terecht die blind of slechtziend zijn. Vaak hebben deze leerlingen naast de 

visuele beperking ook één of meerdere andere ondersteuningsbehoeften. De meeste leerlingen met een visuele be-

perking gaan naar het reguliere onderwijs met extra ondersteuning. Ongeveer 2500 leerlingen gaan naar een cluster-

1-school. In Nederland bieden twee instellingen cluster-1-onderwijs en ondersteuning: Bartiméus en Koninklijke Visio. 

Cluster-2-scholen 

Cluster-2-scholen bieden een plek aan leerlingen die doof of slechthorend zijn. Daarnaast kunnen op deze scholen ook 

leerlingen terecht die veel moeite hebben met communiceren. Een deel van deze leerlingen gaat naar een speciaal 

onderwijs school van één van de instellingen maar de meeste leerlingen gaan naar een reguliere school met onder-

steuning van een instelling. Er zijn een aantal instellingen die cluster-2-onderwijs en ondersteuning aanbieden: in het 

Noorden van het land is dat  Kentalis. Een overzicht van alle scholen staat hier: Simea. 

Aanmelden en toelating 

Om onderwijs te volgen op cluster-1-scholen of cluster-2-scholen of ondersteuning op een reguliere school te krijgen 

moet een leerling voldoen aan de richtlijn van het cluster en is een toelaatbaarheidsverklaring van de instelling nodig. 

De aanvraag wordt gedaan bij de instelling waar het kind naartoe gaat of wil gaan. De aanvraag wordt dan beoordeeld 

door de commissie van onderzoek van de instelling voor cluster-1-onderwijs of cluster-2-onderwijs. Bij de beoordeling 

kijkt de commissie naar de criteria die zij hierover hebben opgesteld. De criteria voor cluster-2 staan op de op de 

website van Simea of zijn op te vragen opvragen bij de instelling. De commissie bepaalt ook hoe lang de toelaatbaar-

heidsverklaring geldig is en hoe de leerling op school begeleid wordt. 

Ondersteuning op een reguliere school 

Nadat gekeken is of een leerling valt binnen de richtlijnen voor het cluster wordt bepaald welke ondersteuning er 

nodig is. Dat kan een licht, medium of intensief arrangement zijn. Bij een licht of medium arrangement gaat een leer-

ling naar een reguliere school en krijgt daarbij hulp en ondersteuning van de instelling. Bij een intensief arrangement 

gaat een leerling naar een school voor speciaal onderwijs van de instelling. 

Als een leerling niet toelaatbaar is tot cluster-1-onderwijs of cluster-2-onderwijs is het soms wel mogelijk om kortdu-

rende ondersteuning en/of advies op een reguliere school te krijgen. De commissie van onderzoek doet daarover 

uitspraak bij een aanvraag. Komt het kind ook daarvoor niet in aanmerking? Dan kan de commissie van onderzoek wel 

adviseren over de begeleiding van het kind. 

Geen zorgplicht 

Cluster-1-scholen en cluster-2-scholen hebben geen zorgplicht. Kan de leerling niet op de school blijven? Dan heeft de 

school een inspanningsverplichting. Dat betekent dat de school gedurende 8 weken zijn uiterste best moet doen om 

een passende plek voor het kind te vinden op een andere school.  

Rol samenwerkingsverband 

Concreet betekent dit dat er geen extra middelen vanuit het samenwerkingsverband aan de ondersteuning binnen de 

regulier vo scholen zijn gekoppeld. De ondersteuning vanuit cluster 1 en cluster 2 instellingen vindt zonder budgetten 

plaats en wordt in uren ondersteuning omgezet. De afstemming wat betreft de passende ondersteuning verloopt 

https://www.bartimeus.nl/onderwijs-bartim%C3%A9us
https://www.visio.org/nl-nl/onderwijs
https://www.kentalis.nl/onderwijs-bij-kentalis
https://simea.nl/homepage
https://simea.nl/toelaatbaarheid
https://simea.nl/toelaatbaarheid
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rechtstreeks via de Instelling en de regulier school waar de leerling geplaats is. Bij vragen bij de overgang naar een 

reguliere school binnen ons samenwerkingsverband (of andersom) kan het Experticecentrum worden ingeschakeld.  

 

Jeugdgezondheidszorg  

Een gezonde, veilige en stimulerende omgeving waarin leerlingen opgroeien draagt bij aan het optimaal kunnen ont-

wikkelen van talenten. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is gespecialiseerd in de gezondheid, gezonde groei en ontwik-

keling van kinderen. Veel kinderen en ouders maken gebruik van de JGZ. Hierdoor heeft de JGZ gegevens over het 

lichamelijk, sociaal en emotioneel functioneren van het kind en zijn omgeving. Door samen met kinderen en ouders 

relevante informatie ten aanzien van het functioneren van het kind te delen met school heeft de JGZ toegevoegde 

waarde voor het onderwijs. School kan zo beter inspelen op de unieke kwaliteiten en omstandigheden van het kind 

en dat wat nodig is om optimaal mee te doen. Ook kan de JGZ meedenken met betrekking tot het verzuim van leer-

lingen in het onderwijs. Waar nodig biedt de JGZ toeleiding naar ondersteuning, hulp of zorg voor kinderen en hun 

ouders. 

 

Steunpunt Onderwijs Noord 

Steunpunt Onderwijs Noord biedt scholen ondersteuning bij het afstemmen van onderwijs op speciale behoeften van 

leerlingen. Ze hebben expertise op het gebied van diverse beperkingen, syndromen en (aangeboren) ziektes. Het sa-

menwerkingsverband bekostigt jaarlijks een deel van de inzet van ambulant begeleiders vanuit het Steunpunt Onder-

wijs Noord binnen onze scholen. Dit is nog een uitvloeisel van het Tripartiete akkoord bij de invoering van passend 

onderwijs in 2014. De afspraak is dat deze bekostiging stapsgewijs wordt afgebouwd. Scholen bekostigen het andere 

deel uit eigen middelen en kunnen indien gewenst ook extra ondersteuning inkopen.  

 

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen  

Eén op de zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs door-

gaat. Om dit mogelijk te maken kunnen scholen de expertise inroepen van een consulent Onderwijsondersteuning 

Zieke Leerlingen (OZL). Scholen en ouders kunnen kosteloos gebruik maken van dienstverlening van OZL. De consulent 

OZL kan (tijdelijk) onderwijsondersteuning en begeleiding bieden aan zowel de school, de ouders als de leerling. De 

consulent geeft informatie en advies over het onderwijs aan een zieke leerling en begeleidt de zieke leerling in het 

ziekenhuis, thuis en/of op school. In de provincies Friesland en Groningen zijn de consulenten OZL werkzaam bij OZL 

noord. OZL noord is een partner van Cedin. 

 

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) 

De ambulante diensten van de landelijke epilepsiescholen De Waterlelie (Zwolle) en De Berkenschutse (Heeze) vor-

men samen het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Leerlingen met epilepsie en leerproblemen 

kunnen gebruik maken van gespecialiseerde begeleiding door onderwijskundig begeleiders van dit Werkverband. De 

aanvraag van deze ondersteuning gaat via deze scholen.  

 

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland 

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een vervolg op de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (2015 

– 2020) en is één van de veertien Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland. De Kenniswerkplaats is mede 

mogelijk gemaakt door subsidie van het ZonMw-programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020 – 2024. Ken-

niswerkplaats Jeugd Friesland is een samenwerkingsverband tussen (vertegenwoordigers van) jeugdigen en hun op-

voeders, diverse zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, het Ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern en instellingen 

voor onderzoek en onderwijs. Het gezamenlijke doel is om samen betere zorg voor jeugd ontwikkelen door het ver-

sterken van een lerende omgeving. De kenniswerkplaats is een provinciaal platform dat het gebruik van bestaande 

kennis in de praktijk en de leer- en verbeterbeweging in de regio stimuleert en versterkt. De Kenniswerkplaats sluit 

aan bij de relevante regionale vraagstukken rond jeugd, jeugdhulp en jeugdbeleid, met een focus op kwetsbare gezin-

nen en integraal werken. Een van de zes projecten richt zich specifiek op de vraag hoe scholen en zorgorganisaties 

beter samen kunnen werken. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Jeugd/RKJ/Programmatekst_Regionale_Kenniswerkplaatsen_Jeugd_def.pdf

