
Ondersteuningsplan 
PO-VO 



Aanleiding: labels 

  
In 10 jaar tijd (2003 – 2013): 
 
*  Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen.  
*  SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen.  
 
 
In 5 jaar tijd (2007 – 2013): 
 
*  Indicatie autisme van 15000 naar 37500 leerlingen. 
*  Indicatie ADHD van 5600 naar 13500 leerlingen.  
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Aanleiding: bureaucratie 

Complexe wet- en regelgeving 
(indicatiestelling) extra ondersteuning. 
 
Heen en weer schuiven met kinderen en 
thuiszitters  
 
Veel administratie en papier. 
 
Ouders worden onvoldoende gehoord. 
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Vereenvoudiging bureaucratie kind    (meer handelingsgericht) 

Ondersteuningsplicht bij schoolbesturen    (niet meer bij ouders) 

Ontwikkelingsgericht financieren SWV PO (minder probleemgericht) 

Professionaliteit bij leerkrachten    (minder externe inkoop) 

Gelijkwaardige rol ouders             (serieus nemen) 

 

Opheffen SWV WSNS en REC    

Samenwerking met jeugdzorg           (minder naast elkaar) 

Grotere samenwerkende eenheden   (ruimte + samenwerken) 

 

 
Wetsontwerp:  
voor elk kind een passende plek 
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samenwerken : AMVB 



  AMVB : betrokken bij  

  SWV PO De Meierij 
       
 
Vijf WSNS samenwerkingsverbanden (Den Bosch, Vught, Schijndel, 
Boxtel en Zaltbommel) gaan intensief samenwerken met 4 partners 
van cluster 3 en 4 . 
 
Dat zijn 29 besturen.   
 
111 basisscholen en 7 scholen voor speciaal basisonderwijs. 
 
1 Mytylschool (Cluster 3) 
3 ZML scholen (cluster 3)  
3 ZMO scholen (cluster 4) 
 
 



  Projectorganisatie  
  SWV PO 10.05 De Meierij         

 
Stuurgroep 9 leden: 1 per SWV WSNS (5x) en 4 bestuurders REC’s. 
Doel: oprichten Stichting per juni 2013 (statuten en 
aansluitingsovereenkomst). 
 
Inhoudelijke werkgroepen (8) voor inhoudelijke uitwerking. 
Doel: voorzitter van deze werkgroepen schrijven integraal Ondersteunings-
plan waarin het arrangeren van passend onderwijs en de verdeling van de 
middelen (expertise en geld) worden beschreven (maart 2014). 
 
Ondersteuningsplan: OOGO met gemeenten en instemming OPR 
Eerste versie (gebaseerd op gedragen Koersplan) klaar in september 2013. 
 
Onafhankelijk projectleider: advies stuurgroep en monitor voortgang 
werkgroepen 
 



  AMVB : Organisatie  
  SWV PO De Meierij        

Oprichten Stichting per juni 2013 (statuten en aansluitingsovereenkomst) 
 
-Stuurgroep wordt algemeen bestuur dat toewerkt (2016?) naar een 
algemeen bestuur met 5 leden.  
-Nu officieel bestuur: Flip Krajenbrink, Jan Timmers, Henk van Oorschot, 
Wim van de Linden, Ton Keijzers, Willem de Jong, Rion Pennings, Stan 
Hofkens en Liesbeth van den Oever. 
-Werving directeur bestuurder najaar 2013. 
-Inrichten OPR najaar 2013. 
-Vanaf 1 augustus 2014 zullen 10 ondersteuningseenheden gevormd zijn:  
 6 eenheden in Den Bosch; 
 1 eenheid  regio Zaltbommel;  
 1 eenheden regio Vught;  
 1 eenheid regio Boxtel;  
 1 eenheid regio Schijndel.-- 



OndersteuningsplanRaad 30.05 

- OPR 12 ouders  en 12  personeelsleden 
 

- Tijdpad verkiezing  verkiezingsplatformen 
- 30 sept-4  okt. brief aan alle ouders en personeelsleden 
- 21 – 25 okt. insturen gegevens kandidaten 
- 28 okt – 1 nov. kandidaat presentatieboek naar  GMR 
- 12 nov.  verkiezing één ouder en één personeelslid 
- 25-29 nov.  Besturen melden gekozenen aan. 

- Tijdpad verkiezing OPR 
- 2-6 dec.  Kandidatenpresentatieboek naar alle   

    gekozen leden van de platformen 
- 16 dec .  verkiezing 
- 17-20 dec.  Bekendsmaking samenstelling OPR 

 



Arrangeren in “eenheden” 



   Hulp dichtbij en optie diversiteit 

Elke ondersteuningseenheid zal  naast de mensen die in de 
basisvoorzieningen ( op school/kinderdagverblijven/wijk)  naar eigen inzicht 
en behoefte de beschikking kunnen krijgen over een gezin specialist, een 
onderwijsspecialist, so expert en  een orthopedagoog  (voor 
deskundigenadvies).  
 
De middelen van het samenwerkingsverband (lichte en zware middelen 
minus de verplichte afdracht aan het SO en SBO)  worden via een 
verdeelsleutel ter beschikking gesteld aan de ondersteuningseenheid. 
Gemeentelijke middelen worden waar van toepassing bijgevoegd.  
 
Elke eenheid heeft een ondersteuningsmanager die de scholen verbindt, 
een plan van aanpak maakt,  de resultaten in het oog  heeft en houdt en in 
verbinding staat met andere ondersteuningseenheden en 
ondersteuningsspecialisten (ondersteuningstoewijzing).  
 



Basis kwaliteit is goed ! 

 

• Niveau basiskwaliteit (inspectie criteria) is afgesproken en 
inmiddels getoetst.  

 

• Alle scholen bevinden zich op dit basisniveau (2009)! 

 

 

• Dus we doen de goede dingen al goed! 

 

• Dat zien we ook aan de positieve ‘verevening’ middelen. 

 

 
 

 

 



Basisondersteuning 

 

• Niveau basisondersteuning is inmiddels gedefinieerd en 
afgesproken binnen het swv. 

 

• Dat geeft richting aan ambitie: 

 

– Planmatig werken samen met ouders 

– Bredere ondersteuningsstructuur ín de school 

– Preventieve en licht curatieve interventies op school 

 

• Alle scholen worden daartoe extra (met mensen of 
middelen) gefaciliteerd. 

 

 

 
 

 

 



Extra ondersteuning 

• Ondersteuningsbehoefte leerling gaat de draagkracht van de 
school te boven.  In inmiddels ook al gedefinieerd.  

 

• Ondersteuningsteam van de school:  

 - stelt ondersteuningsbehoefte vast  

 - bedenkt passend arrangement (ook: SBO of SO) 

 - geeft aan welke extra middelen/expertise nodig is 

 

• Doel zijn creatieve, effectieve arrangementen als gevolg van 
ondernemerschap op school. 

 

 

 

 



Basiskwaliteit (arrangement) 

Inspectie 
norm 

Verantw. 
bestuur  

Rijks 
middelen 

Basisondersteuning  
Iedere basisschool, SBO en SO voldoen hieraan. 

Vastgelegd in ondersteuningsprofiel  

Bedrag per 
leerling  

Verantw. 
bestuur 

Extra ondersteuning ARRANGEREN 
         Ieder basisschool geeft aan wat aan extra geboden kan 

worden. SBO heeft extra ondersteuning 
vastgelegd in ondersteuningsprofiel  

Middelen 
onder- 

steunings- 
eenheid 

Verantw. 
OSE 

Speciaal onderwijs 
toelaatbaarheidsverklaring en plaatsbekostiging 

SBO 

SBO 

Middelen 
SWV PO de 

Meierij 

Verantw. 
SWV 

HGW 
niveau 
1 t/m 4 

HGW 
ontwik- 
kelings 
perspec

-tief 
Onder 

steunings 
Eenheid 

Ism 
Jeugdzorg 

 
10 eenheden 
Vaste teams 

OSE managers 
 

Eenheden 
hebben 

onderling 
contact 

SWV 
Ism SO, OSE, 

JZ 

Directeur bestuurder (DB) 
Ondersteuningsmanagers en SO directeuren 

ALG BESTUUR 

PO en SO  

Onderwijs 
dekkend aanbod 

verantwoor
ding 

middelen werkwijze organisatie 

VO VSV 

OPR 



Passend = omdenken ! 

CCHR_ Psychiatry—Labeling Kids with Bogus 'Mental Disorders'.mp4


Inhoud ondersteuningsplan 

• Het realiseren van een dekkend aanbod voor onderwijs-
ondersteuning 

• Afspraken basis- en extra ondersteuning 
• Verdeling, besteding en toewijzing middelen en 

voorzieningen 
 

• Wijze van informatieverstrekking ouders 
 

• Procedure en criteria voor plaatsing van leerlingen op SBO 
en SO 

• Procedure en beleid voor terug- of overplaatsing naar BaO 
• Beoogde en bereikte kwalitatieve resultaten 

 
 
 



Talenten, ontwikkelperspectief 

 

Tekorten denken   Kansen denken  
Wat niet kan     Mogelijkheden 
Wat is mis, tekort   Wat is nodig 
 
Probleemperspectief  Ontwikkelperspectief 
Label met beperking  Ondersteuningsbehoefte  
Probleem kind    Steun leerkracht 
Leerkracht non actief  Leerkracht pro actief 
 
Financiering problemen Financiering  oplossingen 

 
 
 



Talenten, ontwikkelperspectief 

• Wat heeft dit kind in deze situatie nodig 
(onderwijsbehoefte)? 

 

• Hoe gaan we dat arrangeren (ondersteuningsbehoefte)? 

 

• Binnen of buiten de basisondersteuning? 

 

• Welke expertise (wie) is daarbij nodig? 

 

• Middelen daartoe inzetten (leerkracht vs leerling)! 

 

 

 



Kinderen 

• Meer aandacht voor de 
specifieke ondersteunings-
/onderwijsbehoefte 

• Meer mogelijkheden 
binnen de klas/school 

• Meer kans om op de 
school in de buurt 
onderwijs te volgen 

• Meer nadruk op de 
talenten van het kind 

• ……… 

 



Ouders 

• Niet meer van het kastje 
naar de muur 

• Duidelijkheid over de 
mogelijkheden van de school 

• Mogelijkheden voor 
ondersteuning van het gezin 
door samenwerking met 
gemeente 

• Medezeggenschap over het 
samenwerkingsverband 
(ondersteuningsplanraad) 

• ….. 
 



School 

• Zicht op mogelijkheden en 
onmogelijkheden 
(ondersteuningsprofiel) 

• De vastgestelde 
basisondersteuning op orde 
maken of houden 

• Verdere professionalisering in 
het handelingsgericht werken 

• Het maken van 
ontwikkelingsperspectieven voor 
kinderen die extra ondersteuning 
behoeven 

• Meer expertise binnen de school  
• Verregaande samenwerking met 

professionals van andere 
scholen, speciaal onderwijs, 
maatschappelijke instellingen 

• …………… 
 



En daar doen we het voor ! 



Wetsontwerp tijdlijn 

 

• Inrichten rechtspersoon    

• Stichting SWV PO      juni 2013 ! (deadline ao 1 nov. 2013) 

 

• Ondersteuningsplanraad   september 2013 / maart 2014 

 

• Ondersteuningsplan    per mei 2014 naar inspectie 

 

• Opheffen WSNS verbanden en REC’s    per augustus 2014 

 

• Ondersteuningsplicht bestuur     per augustus 2014 

 

• Transitie financieel stelsel   2014 - 2020 



Financiering 2014 – 2018 ev 

 
2014/2015  
 •  SWV ontvangt bedrag per leerling lichte ondersteuning  
     (voorheen WSNS) + middelen voor het reguliere  
     schooldeel van de rugzakken (op teldatum 1 oktober  
     2013). 
 •  Het AB-deel van de rugzakken gaat nog rechtstreeks 
     naar het SO. 
 
2015/2016 e.v.  
 •  SWV ontvangt bedrag per leerling lichte ondersteuning 
     (voorheen WSNS) + bedrag per leerling voor zware  
     ondersteuning. 
 •  Korting door OCW per verwijzing naar SO, op basis van 
     3 tarieven. 
 •  Vereveningsperiode tot 1 augustus 2020. 
 
Bekostiging SBO blijft ongewijzigd (2% rechtstreeks door OCW). 


