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• 1 Inleiding
1.1. Passend Onderwijs
Op 9 oktober 2012 is de Wet Passend Onderwijs aangenomen. Met de invoering van deze wet wil de overheid Passend Onder-

wijs voor iedere leerling realiseren. Daarnaast wil de overheid minder bureaucratie, meer financiële beheersbaarheid en betere 

samenwerking met het jeugddomein realiseren. 

Wettelijke taak van het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband van scholen is met de invoering van Passend Onderwijs verantwoordelijk voor de lichte en zware 

onderwijsondersteuning in de eigen regio. Ieder samenwerkingsverband stelt eens in de vier jaar een ondersteuningsplan vast 

waarin de volgende vragen worden beantwoord: 

 • Hoe worden de middelen voor onderwijsondersteuning verdeeld en toegewezen?

 • Hoe wordt onderwijsondersteuning in de scholen toegewezen?

 • Hoe wordt beoordeeld of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs?

 • Hoe vindt advisering plaats over de ondersteuningsbehoefte van een leerling;

 • Hoe wordt binnen Passend Onderwijs de advisering van deskundigen over de aanwijzing van leerlingen tot ondersteuning en 

de toelaatbaarheid van leerlingen tot het PrO vormgegeven?

 • Welk niveau van basisondersteuning kunnen de scholen in het samenwerkingsverband realiseren?

 • Hoe creëren de scholen een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen?

 • Hoe worden de ouders geïnformeerd?

Zorgplicht
Scholen binnen het samenwerkingsverband hebben zorgplicht. Dat betekent dat ouders hun kind mogen aanmelden bij de school 

die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen op de eigen school, een 

andere reguliere school of een speciale school binnen de regio. De school heeft een zorgplicht. De zorgplicht is niet van toepas-

sing als er op school geen plaatsruimte beschikbaar is.

De school regelt de extra ondersteuning:

 •  in de reguliere school en klas;

 • in de tussenvoorziening van de reguliere school;

 • via een plek op een andere school; 

 • via een plaatsing in het speciaal onderwijs.;

 • via schakelbeleid in de terugplaatsing van speciaal naar voortgezet onderwijs.

Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek wordt 

afgeschaft.

Bekostiging
Samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor het organiseren van de ondersteuningsstructuur. Betalen en bepalen van onder-

wijsondersteuning komen hiermee in één hand. Op dit moment zijn de beschikbare middelen voor zware ondersteuning ongelijk 

verdeeld over het land. Met de invoering van Passend Onderwijs worden de middelen naar rato van het aantal leerlingen verdeeld 

over de samenwerkingsverbanden. In de overgang van de oude naar de nieuwe berekeningswijze ontstaan herverdeeleffecten 

vanwege deze ‘verevening’. Daarom is een overgangsregeling van vijf jaar geformuleerd. Voor het lichte ondersteuningsbudget is 

hiervoor een vergelijkbaar voorstel in ontwikkeling voor de uitkering van de budgetten voor lwoo en PrO. Dit levert mogelijk een 

fors nadelig herverdeeleffect op voor SWV GO. In deze kabinetsperiode zal hierover door de staatssecretaris een besluit worden 

genomen en kunnen de werkelijke herverdeeleffecten voor SWV GO in kaart worden gebracht.
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1.2. Eerste ervaringen in de praktijk

Onderwijs & de klas
Leerlingen krijgen binnen Passend Onderwijs geen label meer. Het accent verschuift naar de daadwerkelijke behoefte van de 

leerling om onderwijs te kunnen volgen dat past bij zijn of haar uitstroomprofiel. Het uitstroomperspectief wordt onderbouwd op 

basis van de cognitieve mogelijkheden, beperkende en stimulerende factoren. In de wet wordt daarom expliciet gesproken over 

extra ondersteuning van leerlingen. Zo worden leraren opgeleid om in de klas om te kunnen gaan met verschillende soorten on-

derwijsbehoeften. Hierdoor krijgen leerlingen de aanvullende ondersteuning zo veel mogelijk in de klas, in plaats van daarbuiten.

Onderwijs & de leerling
Als de basisondersteuning en de ondersteuningsstructuur van de school onvoldoende toereikend zijn om het verwachte uit-

stroomperspectief van een leerling te realiseren, kan de leerling in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze ondersteu-

ning is altijd aanvullend op de basisondersteuning. We spreken binnen het SWV GO om die reden van aanvullende ondersteuning. 

Deze aanvullende ondersteuning wordt zoveel mogelijk op groepsniveau in de klas gerealiseerd. De extra ondersteuning waarover 

in de wet wordt gesproken zit in SWV GO in niveau 3. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 5. 

Onderwijs & ouders
Elk schoolbestuur binnen het samenwerkingsverband beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. Daarin wordt aangegeven 

wat ouders van de school mogen verwachten als hun kind ondersteuning nodig heeft. Het profiel beschrijft de basisondersteuning 

en vormen van aanvullende ondersteuning binnen de school.

1.3 Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden

Het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 (SWV GO) wordt gevormd door twaalf schoolbesturen voor voort-

gezet onderwijs, drie schoolbesturen voor voortgezet speciaal onderwijs en vijf opting-in besturen. Sinds 1 augustus 2014 zijn 

de scholen binnen het samenwerkingsverband bezig met de invoering van Passend Onderwijs. De invoering van de nieuwe wet 

brengt veel veranderingen met zich mee. De schoolbesturen hebben zorgplicht en het is aan het SWV GO om te zorgen voor een 

dekkende ondersteuningsstructuur in de regio.

Thuisnabij
Het SWV GO wil het onderwijs en de ondersteuning zo thuisnabij mogelijk realiseren. Het werkgebied van het SWV GO is groot. 

Dat vraagt om regionale samenwerking, uitwisseling van expertise en goede afstemming met ouders, tussen scholen onderling en 

tussen scholen en gemeenten (inclusief zorginstellingen). Op deze manier werken we integraal aan het realiseren van één kind, 

één gezin, één plan en één regisseur.

 



Figuur 1 : integrale samenwerking

Integrale samenwerking
Om de continuïteit en de doorgaande lijnen te garanderen werkt het SWV GO intensief samen met de volgende kernpartners (zie 

ook hoofdstuk 8):

 • ouders (zie hoofdstuk 4);

 • cluster 1 en 2;

 • samenwerkingsverband 20.01 primair onderwijs;

 • samenwerkingsverband 20.01 voortgezet onderwijs;

 • middelbaar beroepsonderwijs;

 • gemeenten en bijbehorende gemeentelijke structuren;

 • instellingen voor jeugdhulp.

1.4. Het ondersteuningsplan

Wat is het?
In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband op welke wijze de leerlingen Passend Onderwijs krijgen 

aangeboden. 

Thema’s
In de Wet Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 8) is vastgelegd welke onderwerpen in het ondersteuningsplan moeten worden 

beschreven. Het SWV GO heeft bovendien gebruik gemaakt van het referentiekader (opgesteld door de sectororganisaties) waarin 

enkele aanvullende onderwerpen staan beschreven. 

Voor het uitwerken van de thema’s van het ondersteuningsplan is de handreiking van het steunpunt medezeggenschap voor de 

ondersteuningsplanraden (OPR) als richtlijn genomen.

Hoe is het tot stand gekomen?
Op 19 februari heeft het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan en de wijzigingen schriftelijk voorgelegd aan de 20 

gemeenten t.b.v. OOGO1. Het ondersteuningsplan is voorlopig vastgesteld met de schoolbesturen tijdens de algemene ledenver-

gadering op 13 december 2017. Het conceptplan is voor 1 februari 2018 als voorgenomen besluit voorgelegd aan de Ondersteu-

ningsplanraad van SWV GO. 

OVERIG ONDERWIJS (PO, MBO etc.)

OUDERS

DE SCHOOL
(of het SWV)

één kind
één gezin
één plan

één regisseur

GEMEENTE(N)

1 Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). De grond tot het voeren van de OOGO is gelegen in de wet op het Passend Onderwijs, 

artikel 17 a lid 9 WVO
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De Ondersteuningsplanraad heeft het ondersteuningsplan vastgesteld voor de periode van vier jaar op 22 januari 2018. Vervol-

gens hebben de algemene ledenvergadering en het bestuur het ondersteuningsplan vastgesteld op 18 april 2018.

Looptijd van het ondersteuningsplan
De looptijd van dit ondersteuningsplan is van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2022. 

Het SWV GO staat voor de complexe opdracht om met veel verschillende partners samen te werken. Er is veel geld mee gemoeid 

en een mogelijke herverdeling van het lichte ondersteuningsbudget voor PrO en LWOO kan vergaande gevolgen hebben voor het 

continueren van het ondersteuningsaanbod. Dit betekent dat er ook na vaststelling van het ondersteuningsplan afspraken moe-

ten worden uitgewerkt en in de praktijk gebracht. Evaluatie kan leiden tot bijstelling van beleid en afspraken. In de komende jaren 

wordt ook de transitie Jeugdzorg verder uitgewerkt. Deze transitie kan ook consequenties hebben voor het beleid en de werkwijze 

van SWV GO. 

Samenhang met andere documenten 
De schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen het samenwerkingsverband vormen een belangrijke basis voor het 

ondersteuningsplan. 

Schoolondersteuningsprofiel
Elk schoolbestuur beschikt over een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning 

behoeven. Elk school verwoordt in het ondersteuningsprofiel de basisondersteuning en vormen van beschikbare aanvullende 

ondersteuning binnen de school. De school formuleert hierin tevens de ambitie voor de toekomst en geeft  haar grenzen aan.

Bij het vaststellen van het ondersteuningsplan kunnen we alleen beperkingen stellen aan de (door de school) gewenste invulling 

van het schoolondersteuningsprofiel, als dat voor het SWV GO een onevenredige belasting vormt met het oog op de beschikbare 

ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen.

1.5. Leeswijzer
Het ondersteuningsplan is opgezet als een compact plan. Uitgebreide informatie is te vinden in een ‘handboek governance’ en een 

‘handboek ondersteuning’ die in 2018 beschikbaar komen en voor de besturen als achtergronddocumenten op de digitale omge-

ving en deels op de website van het SWV GO (www.passendonderwijsgroningen.nl) zal worden gepubliceerd. 

Daarnaast zijn er in het ondersteuningsplan een aantal schema’s opgenomen die de inhoud van Passend Onderwijs en de werk-

wijze van het SWV GO tot de kern terugbrengen.



• 2 Ambities van het samenwerkings-
verband
2.1. Onze missie
Het SWV GO staat voor samenwerken vanuit ambitie. Deze ambitie is samengevat in de missie:

 • We bieden al onze leerlingen Passend Onderwijs aan, dat zoveel mogelijk thuisnabij gerealiseerd wordt. Dat betekent dat 

onze leerlingen successen kunnen behalen in de juiste onderwijsleersituatie en een leerroute doorlopen die past bij hun 

capaciteiten en mogelijkheden.

2.2. Onze visie
De visie van het SWV GO gaat uit van de manier waarop we in de praktijk uitvoering geven aan de samenwerking: 

 • Iedereen draagt bij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Deze ambitie is niet nieuw en sluit aan bij wat 

onze scholen nu ook al doen. 

 • We respecteren elkaars identiteit bij de samenwerking.

 • We bieden Passend Onderwijs vanuit het motto: ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’.

 • We streven naar transparantie in samenwerking. Voor ons betekent dat: ‘zeg wat je doet en doe wat je zegt’. 

 • We vinden integraal samenwerken belangrijk. Dat doen we door aan te sluiten bij de capaciteiten en mogelijkheden van de 

leerling, het team, de school, ouders en ketenpartners Dit versterkt het vertrouwen dat het mogelijk is om de ambitie te  

realiseren. 

 • We hebben de overtuiging dat door samenwerking meer te bereiken is en dat in de praktijk niet alles morgen te realiseren is. 

2.3. Doelstellingen 
Het SWV GO streeft de volgende doelen na voor de periode 2018 – 2022:

Doelen: Onderwijs en ondersteuning
We willen: 

 • meer leerlingen in het regulier onderwijs en minder leerlingen in het speciaal onderwijs door goede schakel- en symbiosetra-

jecten; 

 • in 2020 zit geen leerling langer dan 3 maanden thuis zonder plan/perspectief2.

 • doorgaande onderwijs- en ondersteuningsroutes bij de overgangen binnen het onderwijs;

 • sneller schakelen vanuit de tussenvoorzieningen; 

 • de ondersteuningsstructuur implementeren;

 • onderzoeken welke vormen van thuisnabij onderwijs we kunnen realiseren.

Doelen: Onderwijs en personeel
We willen:

 • meer focus op de deskundigheidsbevordering van medewerkers;

 • meer handelingsgericht- en opbrengstgericht werken;

 • dat alle medewerkers kunnen omgaan met verschillen;

 • meer expertise binnen de scholen (en niet daarbuiten);

3 Dit vraagt om een gezamenlijke inspanningsverplichting die ook is vastgelegd in de leerplichtwet voor ouders, leerlingen en scholen.
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Doelen: Onderwijs en gemeentelijke structuren
We willen:

 • beleid ontwikkelen op de thema’s voor OOGO (zie hoofdstuk 8);

 • de gezamenlijke beleidsafspraken met onderwijs & gemeenten implementeren (zie hoofdstuk 8).

 • inzetten  op een sterke positionering en invulling van de samenwerking in de sub regio’s.



• 3 Organisatie van het samenwerkings 
verband
3.1. De vereniging
De rechtspersoon van het samenwerkingsverband is een vereniging. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 59029803.

Statuten en reglementen 
De werkwijze van het SWV GO is formeel vastgelegd in de statuten en reglementen van de vereniging.  De stichting is per 01-01-

2018 omgezet naar een verenigingsstructuur.

De functionele uitwerking van rollen en verantwoordelijkheden van de diverse organen in de verenging is te vinden in de Akte van 

omzetting annex statutenwijziging, zoals vastgesteld door het Algemeen Besturenoverleg op 4-10-2017.

Het bestuur
Swv Groningen Ommelanden 20.02 is een vereniging met een Algemene ledenvergadering en een Bestuur. De algemene leden-

vergadering is ingedeeld  in vier subregio’s met vanuit iedere regio een vertegenwoordiger in het bestuur. 

Het Bestuur bestaat uit een niet-uitvoerend- en een uitvoerend bestuur. Het niet-uitvoerend bestuur is belast met het toezicht op 

de taakuitoefening door het uitvoerend bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging en de aan haar verbonden 

organisatie. Het uitvoerend bestuur is belast met de dagelijkse leiding in de vereniging, de voorbereiding en uitvoering van besluit-

vorming van het bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het Expertise en consultatieteam (ECT), de Commissie van Advies (CvA), de managementon-

dersteuning en de situationeel samengestelde werkgroepen.

Daarnaast heeft de vereniging een ondersteuningsplanraad. De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggen-

schapsraad van een samenwerkingsverband. In de OPR zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Via 

de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

En tot slot kan de vereniging zo nodig een commissie van deskundigen instellen, over nader te bepalen aangelegenheden, ter 

advisering aan ALV, de subregio’s en/of het bestuur.

Organogram Swv Groningen Ommelanden 20.02
 

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Niet Uitvoerend Bestuur
(Voorzitter + 4 regio’s)

Uitvoerend Bestuur
(Directeur)

Ondersteuningsplan-
raad (OPR)

Expericse en 
Consultatieteam (ECT)

Commissie van
Advies (CvA)

Management
ondersteuning

Situationeel
samengestelde
werkgroepen

...

...

...

Commissie van 
Deskundigen

Regio Noord Regio Zuidoost Regio Centraal Regio West
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Samenstelling ALV
De algemene ledenvergadering wordt gevormd door vertegenwoordigers van de volgende besturen:

Besturen van VO-scholen Besturen van scholen voor VSO Besturen (opting-in) 

 • Dr. Aletta Jacobs College 

 • Terra

 • Rsg de Borgen

 • CSG Groningen

 • Winkler Prins

 • Dollard College

 • Eemsdeltacollege

 • Gomarus College

 • Het Hogeland College

 • Lauwerscollege

 • Dr. Nassau College

 • Ubbo Emmius

 • Scholengroep OPRON (Marga-

retha Hardenbergschool)

 • SOOOG (De Meentschool)

 • Scholengroep Perspectief  

(Meidoornschool)

 • Noorderbasis (de Steiger) 

 • RENN4

 • SCSOG (De Wingerd)

 • Portalis (RENN4)

 • Sprengencollege Wapenveld 

Portalis en het Sprengencollege worden in  de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door RENN4.

De algemene ledenvergadering vergadert 4 tot 6 keer per jaar.

Samenstelling bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de volgende functies:

 • Voorzitter

 • Plaatsvervangend voorzitter

 • Penningmeester

 • Niet uitvoerend bestuur 

 • Uitvoerend bestuur

Het bestuur vergadert ten minste 6 maal per jaar.

Werkgebied
Het werkgebied van SWV GO is verdeeld in vier regio’s: West, Noord, Zuidoost en Centraal (Groningen, Haren).

 

De Marne

Appingedam

Bedum

Bellingwedde

Delfzijl

Eemsmond

Groningen

Grootegast

Haren 
Hoogezand-
Sappemeer

Leek

Loppersum

Marum

Noorderveld

Menterwolde

Oldambt

Pekela

Slochteren

Stadskanaal

Ten Boer

Veendam

Vlagtwedde

Winsum

Zuidhorn

NOORD

CENTRAALWEST ZUID-OOST



In de komende jaren verwachten we meerdere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op regio-indeling (o.a. de gemeentelijke 

herindelingen).

Het Expertise- en ConsultatieTeam
Binnen het SWV GO is een multidisciplinaire structuur aanwezig die het proces van toekenning en uitvoering van aanvullende 

ondersteuning (en middelen) ondersteunt. In het SWV GO wordt dit geregeld in de vorm van het Expertise- en ConsultatieTeam 

(ECT).

Taken
Het ECT heeft de volgende taken:

 • Ondersteunen bij ondersteuningsvragen van de leerling/team/docent/ouders in de school en tussenvoorziening bij de toewij-

zing van ondersteuning;

 • Ondersteunen bij het versterken van de expertise op het gebied van de basis- en aanvullende ondersteuning en de onder-

steuningsstructuur;

 • Ondersteunen bij thuiszittende leerlingen (of ter voorkoming van);

 • Ondersteunen van de scholen in het samenwerkingsverband bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring;

 • Monitoren van de ondersteuningsvragen;

 • Bewaken van de doorgaande ondersteuningslijn bij:

• de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs;

•  de overgang van het voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs;

• de overgang van voortgezet speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs;

• de overgang van het voortgezet onderwijs naar de arbeidsmarkt;

 • De overgang van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs (tussentijdse verplaatsingen en verhuizingen).

 • Voorbereiden, initiëren en uitvoeren van beleid binnen het SwV

Op basis van de evaluaties en de beleidskeuzes van het samenwerkingsverband wordt de personele invulling en facilitering van 

het ECT verder ingevuld. 

Samenstelling
Om de verschillende taken uit te kunnen voeren, bestaat het ECT minimaal uit begeleiders met uitstekende coachings- en bege-

leidingsvaardigheden en specifieke expertise op het gebied van o.a. dyslexie, dyscalculie, klassenmanagement, hoogbegaafdheid, 

gedragsproblemen, syndroom van Down, video interactiebegeleiding.

Commissie van Advies
Als een leerling toegang wil krijgen tot het voortgezet speciaal onderwijs dan heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring 

nodig. Het SWV GO heeft eigen beleid voor het beoordelen van de toelaatbaarheid naar het VSO (formele toets) en de manier 

waarop het de advisering door deskundigen organiseert. 

Binnen het SWV GO zijn de deskundigen van de bij het SWV aangesloten VSO scholen en de Commissie van Advies (CvA) verant-

woordelijk voor het afgeven van deze advisering. In de provincie Groningen is in de afgelopen jaren uniform gewerkt aan het toe-

wijzen van ondersteuning in SBO, SO, VSO via één gezamenlijke Commissie van Advies. Per 1 februari 2018 werken de SwV’s toe 

naar een ombouw van de Commissie van Advies per 01-08-2018. In deze ombouw komt het accent meer te liggen op de kwaliteit 

in het voortraject. Voor de scholen is hiervoor een handreiking gemaakt.

De toelaatbaarheidsverklaringen worden ondertekend in opdracht van het uitvoerend bestuur. In geval van bezwaar en beroep is 

het uitvoerend bestuur van het samenwerkingsverband het eerste aanspreekpunt. 
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3.2. Communicatie
Samenwerking met ouders, leerlingen en personeel is een belangrijk uitgangspunt bij het inhoudelijk vormgeven aan Passend 

Onderwijs. Dat betekent dat deze doelgroepen op een goede manier geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden en 

veranderingen. Scholen vormen hierin het eerste en belangrijkste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. 

Communicatie door het SWV GO
Het samenwerkingsverband is voor ouders (nog) geen herkenbare organisatie. Dat betekent niet dat er geen verantwoordelijkheid 

ligt om zorg te dragen voor een goede informatievoorziening. Door scholen te voorzien van goede en heldere informatie zijn die 

op hun beurt in staat om de communicatie richting ouders, leerlingen en leerkrachten te verzorgen. 

Doordat op dit moment nog veel beleid ontwikkeld wordt en de ontwikkeling van Passend Onderwijs zowel voor ouders, leerlingen 

en leerkrachten nieuw is zal er in de komende jaren veel aandacht besteed moeten worden aan een goede communicatie. 

De website van het SWV GO is een belangrijk middel om de scholen en andere doelgroepen te informeren. Via de website www.

passendonderwijsgroningen.nl is informatie te vinden voor ouders en professionals. Het SWV GO spant zich in om de informatie 

actueel, overzichtelijk en begrijpelijk aan te bieden. Dit vraagt naar de toekomst toe een verdere doorontwikkeling van de website, 

op het gebied van volledigheid en gebruiksvriendelijkheid. 

3.3. Medezeggenschap
Het SWV GO vindt het belangrijk dat het beleid dat zij ontwikkelt kan rekenen op draagvlak vanuit de ouders en de scholen. Ou-

ders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwer-

kingsverband. Ook de medezeggenschapsraad van het SWV GO speelt daarbij een belangrijke rol. 

De ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR is in september 2013 opgericht en is vanaf dat moment actief betrokken bij het proces rond de planvorming. Er moet 

tenminste eens in de vier jaar instemming worden verleend aan het ondersteuningsplan. 

Taken
De ondersteuningsplanraad heeft de volgende taak:

 • verlenen van instemming met het voorliggende ondersteuningsplan.

Samenstelling
Het SWV GO streeft naar een evenwichtige samenstelling van de ondersteuningsplanraad, met een afvaardiging vanuit het per-

soneel van de scholen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband, ouders en leerlingen. De OPR moet draagvlak 

hebben vanuit de aangesloten schoolbesturen en slagvaardig zijn. Dit betekent dat elk schoolbestuur of een ouder (eventueel 

leerling) levert of een personeelslid. Het recht op voordracht is een recht van de medezeggenschapsraad van het betreffende 

schoolbestuur. 

Vergaderfrequentie
 • De ondersteuningsplanraad vergadert minimaal twee keer per jaar. 

 • De ondersteuningsplanraad werkt middels een werkgroepenstructuur om zich inhoudelijk voor te bereiden op de vergaderin-

gen. 

  

Het dagelijks bestuur van de OPR vergadert voorafgaand aan de vergadering met het uitvoerend bestuur.  De OPR vergadert mini-

maal een maal per jaar met uitvoerend bestuur en een vertegenwoordiging van het niet uitvoerend bestuur. 



Medezeggenschapsraad SWV GO
Het is verplicht om een medezeggenschapsraad voor het personeel van het SWV in te stellen. Op dit moment zijn er geen per-

soneelsleden in dienst bij het SWV GO, daarom betreft het een lege MR. Als er in de toekomst personeel in dienst treedt of in 

het kader van de tripartiete overeenkomst personeel wordt aangesteld bij het SWV GO wordt de medezeggenschapsraad alsnog 

ingericht.

3.4. Toezicht

Intern toezicht 
Het niet uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het interne toezicht en legt verantwoording af aan de algemene leden verga-

dering. 

Toezicht op de toelaatbaarheidsverklaringen
Het bestuur van het SWV GO wil nauw betrokken zijn bij de advisering en beoordeling van de toelaatbaarheidsverklaringen, zowel 

kwalitatief als kwantitatief. Dit betreft zowel de werkzaamheden van de Commissie van Advies als de aanvragen en adviezen vanuit 

de schoolbesturen. 

De Commissie van Advies en de schoolbesturen zijn door het SWV GO gemandateerd om advies te geven over de toekenning van 

de toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs. De schoolbesturen PrO zijn door het SWV GO gemandateerd om ad-

vies te geven over de toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs. Vanuit het samenwerkingsverband 

vindt afstemming plaats over de advisering van de CvA en de schoolbesturen aan het SWV met betrekking tot de toelaatbaarheid 

van leerlingen. 

Audits3 en collegiale visitatie worden als instrument ingezet om de kwaliteit te waarborgen;

De toelaatbaarheidsverklaringen worden in opdracht van het uitvoerend bestuur vanuit het SWV GO (de directeur) ondertekend. 

In geval van bezwaar en beroep is het uitvoerend bestuur van het samenwerkingsverband het eerste aanspreekpunt. 

3 Om de kwaliteit van de TLV VSO op peil te houden verzorgen de VSO scholen onderling audits op de afgegeven TLV’s in een cyclus van vier 

jaren.
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• 4 Samenwerking met ouders
4.1. Samenwerken

Integraal en handelingsgericht werken
Ouders, school en gemeenten (inclusief de ketenpartners) werken samen in het belang van de leerling en hebben elk hun verant-

woordelijkheid (één kind, één gezin, één plan, één regisseur). De onderwijsbehoeften van de leerling en/of de groep, de betrokken-

heid van ouders en de ondersteuningsvraag van de leerkracht en/of het team staan centraal.

Zowel gemeenten als onderwijs vinden dat bij elk signaal ouders betrokken moeten worden, tenzij een reëel gevaar wordt inge-

schat voor kind, leerkracht of hulpverlener. Vanaf 16 jaar is het de keuze aan de leerling of ouders betrokken worden.

Rol van de ouders 
Het respecteren van elkaars identiteit is een belangrijke pijler in de samenwerking binnen de scholen van het SWV GO. De school-

besturen respecteren elkaars identiteit bij de samenwerking. Dit uit zich onder meer in de wijze waarop het SWV GO met keuze-

vrijheid van ouders omgaat: de schoolkeuzevrijheid van ouders staat voorop. 

Bij sommige vormen van aanvullende ondersteuning moet de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. In dat geval 

voert de school over het gehele ontwikkelingsperspectiefplan op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met ouders.

In dit geval voert de school over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan op overeenstemmings gericht overleg 

(OOGO) met ouders.

Rol van de school
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de informatievoorziening over het beschikbare aanbod van onderwijsondersteuning. 

Bovendien hebben de schoolbesturen zorgplicht. Dat betekent dat ouders nauw betrokken worden bij het bieden van passende 

onderwijsondersteuning. 

Rol van het SWV GO
Binnen het SWV GO vindt afstemming plaats over ondersteuningsvragen vanuit de scholen en de communicatie met ouders hier-

over. Het Expertise- en ConsultatieTeam kan scholen en ouders hierbij ondersteunen.  

Het SWV GO ondersteunt schoolbesturen bij het realiseren van de schoolkeuze van ouders als leerlingen aanvullende ondersteu-

ning nodig hebben op een school binnen het samenwerkingsverband.

Rol van de onderwijsconsulent
Als blijkt dat het schoolbestuur en het samenwerkingsverband niet voldoende ondersteuning kunnen bieden, kunnen ouders, 

leerlingen en scholen een onderwijsconsulent inschakelen. De onderwijsconsulent kan helpen bij de volgende problemen:

 • de reguliere school weigert een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte te plaatsen;

 • de school schorst de leerling;

 • de school wil de leerling verwijderen;

 • problemen bij de geboden ondersteuning aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Overgangen 
De overgang naar een ander schooltype is vaak een belangrijk moment voor leerlingen. Daarom worden ouders nauw betrokken 

op het moment dat zo’n overgang in beeld komt. 



Overgang PO – VO
Voor de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs kent het SWV GO de 10 – 14 aanpak. Het 

doel van deze aanpak is in het kort:

 • korte lijnen tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs realiseren voor leerlingen met aanvullende ondersteuning 

die mogelijk meer aandacht vragen bij het vaststellen van het juiste niveau of plaats;

 • waar nodig expertise van het VO betrekken om mismatch met de school voor voortgezet onderwijs te voorkomen;

 • vroegtijdig bepalen (begin groep 7) wat het perspectief is voor een leerling in het voortgezet onderwijs;

 • ruim voor de zomervakantie een plaats in het voortgezet onderwijs regelen voor alle leerlingen van groep 8;

 • regionale afstemming in afstemming met de scholen voor voortgezet onderwijs om zo thuisnabij mogelijk onderwijs te realise-

ren;

 • ouders melden hun kind bij minimaal één VO-school binnen het SWV GO aan. Deze school heeft de zorgplicht;

 • Bij stagnaties in de plaatsingsprocedure kunnen het VO of ouders het ECT betrekken om mismatch met de school voor voort-

gezet onderwijs te voorkomen.

Overgang VO-VO
Er zijn sluitende afspraken over plaatsruimte bij tussentijdse verplaatsingen/verhuizingen in de schoolloopbaan van de leerling. 

Hierbij zijn specifieke afspraken gemaakt om de spreiding van aanvullende ondersteuning over de schoolbesturen mee te nemen 

en te bespreken voor aanmelding. Hierbij kan het ook gaan om grensverkeer tussen de samenwerkingsverbanden.

Overgang VO–arbeidsmarkt
Samenwerking in deze overgang wordt vormgegeven in de subregio’s met het middelbaar beroepsonderwijs en gemeenten (leer-

plicht, jeugdhulp en arbeidsmarkt).
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• 5 Ondersteuning & aanbod
5.1. Dekkend aanbod
Het samenwerkingsverband heeft de taak om een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning te realiseren. Scholen be-

schrijven in hun schoolondersteuningsprofiel welk aandeel zij daaraan leveren. 

De uitvoering van het dekkend aanbod vindt plaats in lokale en regionale afstemming met de scholen en (indien nodig) de ge-

meentelijke structuur (zorgpartners) en de aangrenzende samenwerkingsverbanden.

Op de website www.passendonderwijs.nl  worden de jaarstukken van het SWV gepubliceerd, hierin zijn de kengetallen van het 

SWV GO te vinden.:

 • aantal thuiszitters *;

 • percentage verwijzingen naar VSO cluster 3-4 en zittende leerlingen in VSO cluster 3-4 *;

 • aantal leerlingen met VSO cluster 1 en 2 indicatie in het SWV *;

 • uitstroom en schakeling VSO cluster 3-4; 

 • verwijzingen tussenvoorziening en terugschakeling naar de VO school, arbeidsmarkt, vervolgonderwijs;

 • Aantal voortijdig schoolverlaters *;

 • aantal combi-arrangementen met de gemeenten (inclusief de voormalige AWBZ);

 • instroom: de afgewezen/doorverwezen leerlingen (i.h.k.v. de zorgplicht) in alle leerjaren;

 • tussentijdse verwijzing en doorstroom * (V10 formulier dat nu al voor DUO wordt ingevuld);

 • aantallen OPP’s/groepsplannen;

 • aantallen/percentages schorsing en verwijdering *;

 • bezwaar en beroepsprocedures CvA/ondersteuning in het VO.

* NB Hiernaast worden zaken toegevoegd vanuit de registratie voor de CvA + ECT

5.2. Basisondersteuning & aanvullende ondersteuning
De wet spreekt van extra ondersteuning binnen het SWV GO wordt onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en aanvul-

lende ondersteuning. 

Basisondersteuning
Onder de basisondersteuning verstaan we het door het SWV GO afgesproken geheel van preventief en licht curatief handelen dat 

beschikbaar is voor alle leerlingen. Hiermee worden zowel de onderwijskundige als de leergebiedoverstijgende doelen bereikt.

Onder de basisondersteuning valt:

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

 • onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie; 

 • (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorko-

men/aanpakken van gedragsproblemen;

 • fysieke toegankelijkheid;

 • curatieve ondersteuning in samenwerking met ketenpartners;

 • consultatieve begeleiding;

 • observatie en onderzoek;

 • ondersteuning en begeleiding van leerkrachten. 



Bovengenoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de ontwikkeling en dientenge-

volge  de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. Voor alle genoemde interventies geldt dat een diagnose behulpzaam 

kan zijn voor het inzetten van een handelingsgerichte aanpak. Er wordt geen indicatie afgegeven die recht geeft op extra (leerling- 

gebonden) financiering.  Doel is om alle leerlingen te laten profiteren van het aanbod aan de klas.

 

Aanvullende ondersteuning
Als de basisondersteuning en ondersteuningsstructuur van de school onvoldoende toereikend zijn om het verwachte uitstroom-

perspectief van een leerling te realiseren kan de leerling in aanmerking komen voor aanvullende ondersteuning. Deze ondersteu-

ning is altijd aanvullend op de basisondersteuning. De aanvullende ondersteuning wordt zoveel mogelijk op groepsniveau in de 

klas gerealiseerd. De middelen om de aanvullende ondersteuning te realiseren haalt de school uit de ondersteuningsbekostiging. 

5.3. Vormen van ondersteuning
De basisondersteuning en aanvullende ondersteuning krijgt vorm op drie niveaus:

Bovenstaand schema geldt ook voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en in de tussenvoorziening. Voor 

deze leerlingen wordt er altijd op individueel niveau een OPP opgesteld. 

Het toeleiden naar aanvullende ondersteuning kent slechts één route. Deze loopt vanuit de basis van de piramide naar de top en 

inden mogelijk weer naar beneden. Dat wil zeggen de route begint in het gebied van de basisondersteuning, overstijgt deze en 

komt uit in het gebied van de aanvullende ondersteuning (arrangementen op een school binnen het samenwerkingsverband). 

De aanvullende ondersteuning kan bestaan uit:

 • ondersteuning in de klas;

 • individuele ondersteuning als aanvulling op het groepsaanbod;

 • ondersteuning binnen een tussenvoorziening van de school voor voortgezet onderwijs;

 • plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs. 

intensivering

ondersteuning op individueel niveau

ondersteuning op groepsniveau

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

groepsplan

verdieping

NIVEAU 3

NIVEAU 2

NIVEAU 1

intensiveringverdieping

verdieping

intensivering

AANVULLEND (INDIVIDUEEL)

AANVULLEND (GROEPSNIVEAU)

BASIS ONDERSTEUNING
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Niveau 1: Basisondersteuning 

A. Verdieping op groepsniveau- of leerlingniveau
Het handelen dat ingezet kan worden door alle leerkrachten voor leerlingen die binnen het basisaanbod extra uitdaging nodig 

hebben m.b.t. het behalen van de doelen. De doelen zijn hetzelfde, de criteria om deze doelen te behalen worden uitgebreid en 

opgenomen in het groepsplan. Dit wordt bekostigd met de middelen voor de basisbekostiging per leerling (lumpsum) en de mid-

delen vanuit het SWV voor de ondersteuningsstructuur.

Hierbij valt te denken aan de inzet van:

 • uitdaging;

 • minder leertijd;

 • kortere instructie;

 • complexere stof;

 • meervoudig strategiegebruik;

 • cognitieve autonomie etc.

B. Intensivering op groeps- of leerlingniveau
Het handelen dat op groepsniveau kan worden ingezet voor leerlingen die binnen het basisaanbod intensivering nodig hebben 

m.b.t. het behalen van de doelen. Dit kan worden opgenomen in een groepsplan/leerlijn/PTA. De doelen blijven hetzelfde als voor 

de overige leerlingen in de klas, de ondersteuning om deze doelen te behalen wordt geïntensiveerd. Dit wordt bekostigd met de 

middelen voor de basisbekostiging per leerling (lumpsum) en de middelen vanuit het SWV voor de ondersteuningsstructuur.

Hierbij valt te denken aan de inzet van:

 • herhaling van instructie;

 • meer leertijd;

 • ondersteunende materialen;

 • enkelvoudige leerstrategieën;

 • meer sturing op het leren;

 • concretere opgaven etc.

Niveau 2 Aanvullende ondersteuning op groepsniveau

A. Verdieping op groepsniveau
Het handelen dat op groepsniveau kan worden ingezet voor leerlingen die aanvullend op het basisaanbod extra aanbod bijbeho-

rende doelen nodig hebben. Op basis hiervan wordt het groepsplan ingevuld. Dit kan, na toekenning op schoolniveau, plaatsvin-

den met behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen (het ondersteuningsbudget). 

Hierbij valt te denken aan:

 • verdere intensivering van de ondersteuning die op niveau 1 werd geboden;

 • de inzet van extra vakken; 

 • de inzet van vakken op een hoger niveau; 

 • www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs/inhoudelijke-themas/excellentie-hoogbegaafdheid.



B. Intensivering op groepsniveau
Het handelen dat op groepsniveau kan worden ingezet voor leerlingen die aanvullend op het basisaanbod intensivering nodig 

hebben met betrekking tot het behalen van de doelen. Op basis hiervan wordt het groepsplan ingevuld. Dit kan, na toekenning op 

schoolniveau, met behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen (ondersteuningsbud-

get) worden ingezet. 

Hierbij valt te denken aan de inzet van:

 • verdere intensivering van de ondersteuning die op niveau 1 werd geboden;

 • trajectklas;

 • inzet van een klassen-assistent;

 • intensivering van een deel van het aanbod op groepsniveau;

 • inzet positive behavior support (PBS);

 • inzet individuele ontwikkelingsgesprekken in relatie tot voortgang en doelen.

Niveau 3 Ondersteuning op individueel niveau

A. Verdieping op individueel niveau
Het handelen dat ingezet kan worden voor leerlingen die aanvullend op het basisaanbod extra aanbod en bijbehorende doelen 

nodig hebben. Dit wordt opgenomen in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit kan, na toekenning op schoolniveau, plaatsvinden 

met behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen (ondersteuningsbudget). De doelen 

en bijbehorend handelen van het OPP worden als bijlage toegevoegd aan het groepsplan. Het handelingsdeel kan worden opge-

nomen in het groepsplan. In het OPP kan hiernaar worden verwezen. 

Hierbij valt te denken aan:

 • de inzet van extra vakken;

 • de inzet van vakken op een hoger niveau;

 • www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs/inhoudelijke-themas/excellentie-hoogbegaafdheid.

B. Intensivering op individueel niveau
Het handelen dat ingezet kan worden voor leerlingen die aanvullend op het basisaanbod intensivering nodig hebben met be-

trekking tot het behalen van de doelen. Dit wordt opgenomen in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit kan, na toekenning op 

schoolniveau, met behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen (ondersteuningsbud-

get) worden ingezet. De doelen en bijbehorend handelen van het OPP worden als bijlage toegevoegd aan het groepsplan. Het 

handelingsdeel kan worden opgenomen in het groepsplan. In het OPP kan hiernaar worden verwezen.

Hierbij valt te denken aan:

 • de inzet van een aantal dagdelen ondersteuning in/vanuit een tussenvoorziening

 • de inzet van individuele ontwikkelingsgesprekken in relatie tot voortgang en doelen

 • Intensivering van een deel van het aanbod op individueel niveau

 • Begeleiding van leerlingen rondom plannen en organiseren 

 • Kortdurende trajecten in een tussenvoorziening (terugschakelen naar school, schakelen naar MBO, toeleiding naar de ar-

beidsmarkt)

 • Symbiosetrajecten
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5.4.  Ondersteuning onderwijs 

Onderwijs en inspanningsverplichting bij (dreigende) thuiszittende leerlingen

Onderwijs & gemeenten
Het voorkomen van thuiszitten is mede afhankelijk van een effectieve gezamenlijke aanpak van onderwijs en gemeenten. Door de 

‘zorgplicht’ van het onderwijs en de ‘jeugdhulpplicht’ van gemeenten krijgen onderwijs, leerplichtambtenaren en jeugdhulppart-

ners meer mogelijkheden om samen met de ouders de ondersteuning van de leerlingen te versterken. Thuiszitten kan daarmee 

grotendeels worden voorkomen.  

Onderwijs
Eén van de speerpunten van Passend Onderwijs is het voorkomen en opvangen van thuiszittende leerlingen. Naast het terugdrin-

gen van schoolverzuim is de opdracht voor SWV-en verbreed naar het terugdringen van alle vormen van (on)geoorloofd verzuim. 

De verantwoordelijkheid voor de aanpak van (on)geoorloofd verzuim ligt in de regio. Passend Onderwijs geldt voor alle leerlingen. 

Schoolbesturen dienen dan ook voor alle leerlingen die zich bij school (schriftelijk) aanmelden een passend onderwijsaanbod te 

bieden. Echter, dit vindt plaats binnen een groep/klas van één van de aangesloten scholen binnen het eigen of een ander SwV en 

dit betreft geen thuisonderwijs4. 

Indien er sprake is van een ontheffing van leerplicht (art 5a of 7a) komen vormen van niet-bekostigd onderwijs niet in aanmerking 

voor bekostiging vanuit het SWV. Er kan wettelijk gezien geen sprake zijn van het plaatsen van leerlingen op trajecten en plekken 

buiten het onderwijs waarbij de leerling is ingeschreven op een school. 

Indien er sprake is van ontheffing, is een schoolbestuur/SWV niet langer verplicht voor dat deel een onderwijsaanbod te doen. 

Hiermee is de leerling/jongere aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente. De onderwijsinspectie en OCW controleren 

deze trajecten op rechtmatigheid. 

Passend aanbod leerlingen ingeschreven bij een van de bij het SWV aangesloten scholen
In afwachting van het vastgestelde perspectief en plaatsing heeft de school een verplichting om de leerling een passend onder-

wijsaanbod te bieden. 

Toetsingskader: 

1. In de schoolgids/ondersteuningsprofiel vermelde afspraken, regels en procedures en de  binnen de schoollocatie geldende 

schoolregels.

2. Toetsingskader Inspectie Onderwijs

In het ondersteuningsprofiel van de school wordt beschreven hoe deze inspanningsverplichting wordt vormgegeven.

Passend aanbod leerlingen niet ingeschreven bij een van de aangesloten scholen bij het SWV
Hierbij wordt een inspanning geleverd om de leerling waar mogelijk een onderwijstoeleidingstraject te bieden in  nauw overleg 

met leerling, ouders, kernpartners  (o.a.CJG, leerplicht, schoolbesturen SWV).

Toetsingskader: 

1. In het handboek uitvoering ondersteuning vermelde afspraken, regels en procedures.

2. De richtlijn van OCW is ten aanzien van deze, of soortgelijke, situaties.

Om te beginnen dient iedere leerling die onderwijs kan volgen op basis van de leerplichtwet naar school te gaan. Als dit niet moge-

lijk is kan een leerling een vrijstelling krijgen van die leerplichtwet. In dat geval hoeven school en samenwerkingsverband geen on-

derwijsmiddelen ter beschikking te stellen. Indien het toch mogelijk is dat een kind onderwijs kan volgen (in welke vorm dan ook), 

4 thuisonderwijs kan bij langdurige ziekte incidenteel alleen na tussenkomst van onderwijsconsulent, onderwijsinspectie na een zeer uit-

gebreid en zorgvuldig traject plaatsvinden waarbij er slechts een deel bekostigd onderwijs plaats vindt. Dit kan gaan om o.a. één of twee 

vakken IVO afstandsonderwijs.



dan dient die leerling aangemeld te worden bij een school en kan onder verantwoordelijkheid van die school onderzocht worden 

wat het beste aanbod is voor het kind.

Dit betekent het volgende:
a. Indien er sprake blijft van een volledige ontheffing (art 5a of 7a van de Leerplichtwet) en leerlingen niet zijn aangemeld/inge-

schreven bij één van de onderwijsinstellingen die kan worden toegekend aan het SWV Passend Onderwijs kan er geen bekostiging 

voor o.a.thuisonderwijs/ IVIO vanuit het SWV Passend onderwijs worden ingezet.

b. Indien er sprake is van perspectief op onderwijs kan er een aanmelding bij het SWV plaatsvinden voor het opstarten van een 

onderwijstoeleidingstraject. Hiervoor wordt er in nauw overleg met leerling, ouders, kernpartners  (o.a.CJG, leerplicht, schoolbestu-

ren SWV) een plan opgesteld om de ondersteuningsbehoefte en mate van belastbaarheid in het onderwijs vast te kunnen stellen 

hierbij kan er tijdelijke inzet plaats vinden van o.a. :

 • inzet IVIO onderwijs voor 1 of 2 vakken met een aantal uren onderwijs op een schoollocatie;

 • begeleiding bij het onderwijs op de locatie door een onderwijsgevende.

Indien er op basis van de evaluaties blijkt dat er geen sprake kan zijn van geregeld schoolbezoek en er geen aanmelding of in-

schrijving op één van de scholen van het SWV plaats vindt binnen de periode van een ½ jaar wordt het onderwijstoeleidingstraject 

en daarmee ook het onderwijaanbod beëindigd.

Onderwijs en medisch handelen
Met de invoering van Passend Onderwijs kunnen scholen te maken krijgen met leerlingen met een verstandelijke en/of fysieke 

beperking. Het kan voorkomen dat leerlingen medische zorg nodig hebben. Hiervoor heeft ieder deelnemend schoolbestuur in 

het SWV een protocol medisch handelen. Dit betreft een door de MR of OR vastgestelde versie.

Via het Expertise- en ConsultatieTeam kan de school ondersteund worden bij het vaststellen van de mogelijke ondersteuning van 

leerlingen met een fysieke beperking. Dit gebeurt in samenwerking met verpleegkundigen en een medisch specialist. 
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• 6 Toeleiding naar ondersteuning
6.1. Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken is een benadering waarbij, uitgaand van de hulpvraag van de leerkracht/docent, de onderwijsbehoeften 

van de leerling worden vastgesteld. Het onderwijsaanbod, de pedagogische benadering en eventueel de aanvullende ondersteu-

ning worden hierop afgestemd.

Het vaststellen van de onderwijsbehoeften en de hulpvraag en de besluitvorming die erop volgt zijn doelgericht, systematisch, 

inzichtelijk en transparant. Alle betrokkenen (de professionals, de ouders en eventueel de leerling) werken constructief samen op 

basis van gelijkwaardigheid. Het benoemen van bevorderende en belemmerende factoren is een wezenlijk onderdeel van hande-

lingsgericht werken. 

Ouders zijn nauw betrokken bij het vaststellen van de belemmerende en stimulerende factoren en moeten instemmen met het 

handelingsgerichte deel van het ontwikkelingsperspectief dat de school opstelt wanneer een leerling extra ondersteuning nodig 

heeft. Hierover dient de school op overeenstemming gericht overleg te voeren met ouders.

6.2. Toekennen van ondersteuning
Om de aanvullende ondersteuning toe te kennen moet handelingsgericht werken ingebed zijn in de structuur van de basisonder-

steuning in de school. Deze staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Iedere school heeft een ondersteuningsteam dat bestaat uit de ondersteuningscoördinator (die onder eindverantwoordelijkheid 

van de directeur/teamleider besluiten kan nemen), eventueel aangevuld met een orthopedagoog, schoolpsycholoog, leerling/leer-

krachtbegeleiders en een deskundige van het basisteam van de gemeente (o.a. CJG, wijkteam) wanneer signalen over de ontwikke-

ling van een leerling/groep daartoe aanleiding geeft (één gezin, één kind, één plan, één regisseur). 

Wanneer wordt er ondersteuning vanuit het ECT aangevraagd?
Als in het ondersteuningsteam van de school is vastgesteld DAT er extra ondersteuning nodig is en hierbij sprake is van hande-

lingsverlegenheid kan er ondersteuning worden aangevraagd bij het ECT. Extra informatie is te vinden op de website.

De rol van het ECT in de doorgaande ondersteuningslijn
Wanneer de overstap naar een ander schooltype in beeld komt wordt tijdig besproken welke type onderwijs en welke specifieke 

school geschikt is voor een leerling, gezien de noodzakelijke extra ondersteuning

Overgang PO-VO 
Bij de overgang, middels de 10-14 aanpak, worden leerlingen waarvan het schooltype of niveau of een passende plek onvoldoen-

de kan worden vastgesteld door de verwijzende basisschool en beoogde VO school en ouders besproken middels een warme 

overdracht. Indien dit proces stagneert en niet leidt tot een plaatsing kan de VO school of ouder ondersteuning vragen bij het ECT. 

Ook de toelatingscommissie van het voortgezet onderwijs kan bij ondersteuningsvragen rondom het vaststellen van de benodigde 

ondersteuning of plaats een beroep doen op het ECT.

Overgang VO-VO
Bij tussentijdse verplaatsingen en verhuisgevallen voor leerlingen met extra ondersteuning worden leerlingen aangemeld bij het 

ECT. Ook de toelatingscommissie van het VO kan bij ondersteuningsvragen rondom het vaststellen van de benodigde ondersteu-

ning of plaats een beroep doen op het ECT.  



Overgang VO-/MBO/HBO/WO
In de overgang vanuit het VO kan voor het vaststellen van de benodigde ondersteuning of plaats in het MBO/HBO/WO een beroep 

worden gedaan op het ECT. In het MBO kan daarbij ook gebruik worden gemaakt van de doorstroombegeleiders via het VSV 

beleid via www.vsvgroningen.nl 

6.3. De toelaatbaarheidsverklaring
Het schoolbestuur of de Commissie van Advies adviseert het bestuur van SWV GO over het toekennen van de toelaatbaarheids-

verklaring voor het speciaal onderwijs.

 

Wie vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan?
Het schoolbestuur of het bevoegd gezag van de beoogde VSO school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan. Op verzoek kan de 

school onderwijsprofessionals met specifieke expertise inschakelen. Deze professionals kunnen helpen om het schoolondersteu-

ningsteam vast te stellen, te bepalen wat er nodig is en wat er mogelijk is. Dat kan onder andere door de inzet van: 

 • het expertise- en consultatieteam (ECT); 

 • aanvullende expertise vanuit cluster 1, 2, 3 of 4;

 • expertise vanuit gemeenten/ketenpartners. 

Betrokkenen bij de aanvraag 
In de periode tot 01-08-2018 werken we toe naar een nieuwe situatie. De werkwijze is uitgewerkt in een handleiding TLV die zal 

gelden tot 01-08-2018. Doel van de handelswijze is om de procedure zo doelmatig mogelijk te maken (met een lage bureaucrati-

sche last) én daarbij te voldoen aan wetgeving.

Aanvragen en beschikken TLV VSO 
Het adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het VSO is - voor zover er overeenstemming is tussen ouders/leerling, 

ontvangende en verwijzende school - door het SwV gemandateerd aan de daartoe aangewezen tweede deskundigen werkzaam in 

de schoolorganisaties. 

Op de website van het SWV GO is nadere informatie over de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring te vinden.

De door het bestuur aangewezen deskundigen van de school voor speciaal onderwijs werken daarmee onder verantwoordelijk-

heid van het SWV. 

TLV’s worden in principe toegekend voor de schoolloopbaan binnen VSO, herindicaties vinden niet meer plaats. De inhoudelijke 

afweging of een leerling schakelbaar is naar regulier wordt door professionals cyclisch gemaakt. 

De uiteindelijke toekenning vindt formeel plaats door het SWV, waarbij de CvA tot 01-08-2018 de TLV-nummers administreert. 

Hierbij gehouden aan de wettelijke criteria en voorschriften zoals in de WPO/WVO/WEC/Wet Passend Onderwijs vastgelegd, inclu-

sief dossiervorming. Het SWV voert audits en/of visitaties op verschillende onderdelen van de route uit om de kwaliteit te bewa-

ken, te borgen en indien nodig te verbeteren. 
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Procedure
Route 1: 
Route zonder tussenkomst van de Commissie van Advies (CvA)

In de volgende situaties wordt de aanvraag TLV direct gedaan bij het SwV, waarbij de administratie van de TLV tot 01-08-2018 nog 

via CvA verloopt:

 • Bij overeenstemming tussen ouders/verzorgers/leerling, ontvangende en verwijzende school. 

 • In de overstap -VSO (zie ook voetnoot 4). 

Indien er sprake is van een overstap van SO naar VSO binnen hetzelfde bestuur, levert het VSO een extra deskundige om de TLV 

voor het VSO af te kunnen geven.

Route 2: 
Route langs een onafhankelijke Commissie van Advies (CvA)

2-a  De CvA heeft in de TLV-route een rol als er binnen het eigen samenwerkingsverband sprake is van: 

a. Geen of onvoldoende overeenstemming is tussen ouders/verzorgers/leerling, ontvangende en verwijzende school. 

b. Een aanvraag voor een verhoging van de bekostigingscategorie van een reeds afgegeven TLV. Dit geldt ook als er een verho-

ging van de bekostigingscategorie in de overstap S(B)O-VSO wordt aangevraagd.

c. Verschillen van inzicht in brede zin en/of zeer complexe casuïstiek waarbij onafhankelijke deskundigheid van belang is.

2-b  De CvA heeft ook een rol als er sprake is van: 

a. Schoolgang of verwijzing naar een school bij een bestuur dat niet is aangesloten bij het SwV; 

Vervolg
Bij de doorontwikkeling voor de periode na 01-08-18 zullen we VSO-scholen nauw betrekken bij het verder aanscherpen van o.a. 

criteria, nader uitwerken van de expertisebekostiging, het invoegen van het doelgroepenmodel en eventuele aansluiting op o.a.de 

jeugdhulp. 

Tijdpad en termijnen
De kwaliteit van het inhoudelijk voortraject in de school en de kwaliteit van de TLV-aanvraag bepalen in hoge mate de snelheid 

waarmee de VSO scholen en de CvA advies kunnen uitbrengen aan het bestuur van het SWV GO. Het schoolbestuur is verant-

woordelijk voor het bewaken van de termijnen bij de aanvraag van een TLV (zie ook de handreiking TLV VSO) .

Als er een positief advies is afgegeven over de toelating krijgen de ouders hierover bericht en een kopie van de beschikking. Ver-

volgens kunnen zij hun zoon/ dochter aanmelden bij de school voor (V)SO.

Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de stroomschema’s van OCW met de wettelijke termijnen waarbinnen de school 

een passende plaats kan worden geboden bij een overstap PO-SO/SBO, PO-VO, VO-VSO.



Bezwaar en beroepsprocedures
Als ouders en school het oneens zijn over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring zijn er een aantal mogelijkheden:

1. Als de ouder het niet eens is met de verwijzing zijn er een aantal mogelijkheden.  

De eerste stap is samen met de school proberen om een oplossing te vinden.  

 

Als ouders er met de school niet uitkomen, kunnen ze (volgordelijk!) de volgende stappen zetten:

a. De ouder kan bezwaar maken bij het bevoegd gezag (bestuur) van de school.

b. De ouder (of school) kan de hulp inroepen van het Samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten.

c. De ouder (of school) kan de hulp inroepen van een onderwijsconsulent. https://onderwijsconsulenten.nl  

d. De ouder kan een oordeel vragen aan de tijdelijke landelijke geschillencommissie passend onderwijs. 

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs  

e. De ouder kan een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens.

f. De ouder kan naar de (burger)rechter stappen.

 

 Meer informatie over deze opties vindt u op de website van de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

1.4. Toewijzing PrO en ondersteuning op basis van leerrendement
Sinds 1 januari 2016 vindt de toewijzing van PrO en ondersteuning op basis van leerrendement plaats op basis van de routes en 

criteria die gehanteerd worden door het SWV GO. 

In 2015 is door de scholen en besturen in het samenwerkingsverband op basis van de verschillende scenario’s het besluit geno-

men om te kiezen voor opting-out voor de criteria en duur van de ondersteuning op basis van leerrendement per 1 januari 2016. 

De toelaatbaarheidsverklaring
De schoolbesturen PrO adviseren het bestuur van SWV GO over het toekennen van de toelaatbaarheidsverklaring voor het prak-

tijkonderwijs. 

Uitgangspunten:
 • plaatsingswijzer als hulpmiddel bij het  vaststellen van PrO en lwoo (huidige criteria zijn verwerkt in de matrix);

 • PrO als schoolsoort behouden;

 • wet en regelgeving extra ondersteuning:    

PrO: individuele ondersteuning, maatwerktrajecten inclusief OPP; 

lwoo: passend groepsaanbod, geen OPP;

 • snel, niet bureaucratisch en schoolnabije toewijzing van de ondersteuning;

 • handelingsgericht arrangeren als uitgangspunt voor de toewijzing van extra ondersteuning

Wie vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan?
Het schoolbestuur of het bevoegd gezag van de school waar de leerling wordt ingeschreven vraagt de toelaatbaarheidsverklaring 

aan. Op verzoek kan de school onderwijsprofessionals met specifieke expertise inschakelen. Deze professionals kunnen helpen 

om met het schoolondersteuningsteam vast te stellen, te bepalen wat er nodig is en wat er mogelijk is. Dat kan onder andere door 

de inzet van: 

 • het expertise- en consultatieteam (ECT); 

 • aanvullende expertise vanuit cluster 1, 2, 3 of 4;

 • expertise vanuit gemeenten/ketenpartners. 

De toelaatbaarheidsverklaringen worden ondertekend door het uitvoerend bestuur (directeur). In geval van bezwaar en beroep is 

het uitvoerend bestuur van het samenwerkingsverband het eerste aanspreekpunt.



27

• 7 Financiën

7.1. De bekostiging van het samenwerkingsverband
De invoering van het Passend Onderwijs is, ook in financieel opzicht, een groeitraject. De wetgeving is op een aantal terreinen 

nog in ontwikkeling. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke keuzes die voorliggen in het algemeen bestuur (o.a. rondom de 

onderwijs- zorgarrangementen, inpassing PrO en lwoo). Dit alles maakt dat we spreken van een begroting 2018 en een meerjaren-

begroting voor de jaren daarna die het komende jaar in meer of mindere mate kan veranderen. 

De omvang van het budget per samenwerkingsverband wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen binnen het samenwer-

kingsverband, vermenigvuldigd met een normbedrag. Zo ontstaat er een normatief ondersteuningsbudget voor het samenwer-

kingsverband. Bij de open onderwijsdata van DUO is de hoogte van het budget te vinden dat beschikbaar is voor SWV GO. 

Verevening

Omdat de nieuwe berekening leidt tot een andere verdeling van het budget, geldt er voor de zware ondersteuning een overgangs-

regeling (ook wel verevening genoemd). Vanaf 1 augustus 2016 groeit het budget van het samenwerkingsverband, gedurende 

een periode van vijf jaar, toe naar het nieuwe budget. Hierbij wordt op basis van de peildatum 1 oktober 2011 het niet-verevende 

bedrag (de ‘oude’ situatie) vergeleken met het volledig verevende bedrag (de ‘nieuwe’ situatie). Het verschil tussen beide bedragen 

is het correctiebedrag. 

Voor de lichte ondersteuning voor PrO en LWOO zal naar alle waarschijnlijkheid in 2018 door de staatssecretaris een besluit 

worden genomen rondom de inpassing van PrO en LWOO in Passend Onderwijs. Dit besluit kan voor SWV GO 20.02 betekenen 

dat de LWOO en PrO-bekostiging lager kan uitvallen in de jaren vanaf 2020. Het bestuur zal in dat geval alternatieve begrotingss-

cenario’s moeten opstellen

Overschrijding zware ondersteuningsbudget

Binnen het ondersteuningsplan dient vastgelegd te worden hoe de overdracht van de bekostiging bij ontoereikend budget van de 

vso-scholen (artikel 17a WVO, lid 8h) plaats vindt. Binnen SWV GO zullen de tekorten op de zware ondersteuning worden gedekt 

uit de exploitatie of – indien nodig – uit het weerstandsvermogen van het SWV GO. Het jaar dan wel de jaren daarop wordt het 

vermogen aangezuiverd door middel van een korting op de vergoeding aan de scholen. De aanzuivering vindt plaats door de te-

korten procentueel toe te wijzen aan de scholen vanuit de percentages bekostiging in het voorgaande schooljaar. De aanzuivering 

van het vermogen kan, voorafgaande door een bestuurlijk besluit, worden gespreid over meerdere jaren.

7.2. Programmalijnen en toedeling van middelen
De lichte en de zware ondersteuning van leerlingen wordt op verschillende manieren gerealiseerd. We onderscheiden daarbij de 

volgende programmalijnen:

 • middelen voor het voortgezet onderwijs;

 • middelen voor het voortgezet speciaal onderwijs;

 • middelen voor thuiszittende leerlingen;

 • middelen voor het ondersteuningsplan;

Bij iedere programmalijn hoort een specifieke manier van toedelen van de middelen. 



7.3. Meerjarenbegroting 
Het SWV GO is een stichting met een inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid. Om deze verantwoordelijkheid goed te 

besturen is het noodzakelijk dat er een meerjarenbegroting wordt opgesteld voor de middellange termijn en een jaarbegroting 

voor ieder boekjaar. In deze begrotingen wordt een heldere en duidelijke koppeling gelegd tussen de concrete doelstellingen en 

de inzet van de beschikbare financiële middelen. Door de koppeling tussen concrete doelstellingen en de inzet van de middelen 

en de financiële en inhoudelijke verantwoording ontstaat er ook aandacht voor de effectiviteit en de efficiency van het gebruik van 

de middelen.

De jaarlijkse begroting is taakstellend. Het doel is dat de meerjarenbegroting over een periode van 4 jaren sluitend is. De meer-

jarenbegroting voor de periode 2018 - 2020 is opgesteld per schooljaar voor de periode van vier jaar (opgesteld op basis van de 

nieuwste cijfers).

7.4. Risicoanalyse en weerstandsvermogen
Op verzoek van het bestuur heeft Deloitte een advies uitgebracht over risicomanagement en weerstandvermogen (maart 2017). 

Door beheersmaatregelen en door nadere beoordeling van de geïdentificeerde risico’s kunnen we een benodigd / gewenst weer-

standsvermogen concreet vaststellen. 

Het gewenste weerstandsvermogen is vastgesteld op € 1.000.000. Dit houdt in dat het eigen vermogen van het samenwerkings-

verband per 31-12-2018 minimaal € 1.000.000 moet zijn. 
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• 8 Samenwerking met derden
8.1. Eén kind, één gezin, één plan, één regisseur
Gemeenten en schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid de ondersteuning aan een jongere of gezin af te stemmen met 

andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Het is de verant-

woordelijkheid van het onderwijs en de gemeenten dat de jongere bij voorkeur in zijn eigen omgeving kan opgroeien en onderwijs 

kan volgen. Het onderwijs zorgt daarbij voor goed onderwijs en de gemeente zorgt voor een goede leefomgeving.  

8.2. Subregionale samenwerking
Bij de omvorming van de bestuursvorm van stichting naar vereniging is er gekozen om te werken met het bestuurlijk verankeren 

van de vier sub-regio’s binnen het SWV. Een dekkend aanbod wordt vormgegeven in de subregio’s samen met het middelbaar 

beroepsonderwijs en gemeenten (leerpeerplicht, jeugdhulp en arbeidsmarkt). Dit komt voort uit onder andere:

 • De grote fysieke afstanden binnen het SWV als geheel;

 • Decentralisaties;

 • Sub-regionale samenwerking onderwijs-arbeid-jeugd;

 • Integrale besluitvorming in relatie tot schaalgrootte en slagvaardigheid.

8.3. Regionale samenwerking
Het SWV is met partners in gesprek om de komende vier jaar samen te werken aan het oplossen van het vraagstuk:  ‘Hoe kunnen 

we minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar samen slim en slagvaardig ondersteunen zodat ook zij binnen hun eigen 

mogelijkheden zo duurzaam mogelijk kunnen participeren in de maatschappij?’. 

Veruit de meeste jongeren slagen erin op eigen kracht, met steun van ouders en hun omgeving, hun talenten te benutten en een 

plek in de maatschappij te vinden. Toch zijn er nog zo’n 155.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet naar school gaan of 

werken. Ook hebben of hadden ongeveer 187.500 jongeren in deze levensfase een of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdre-

classering of jeugdbescherming. Eind 2017 staat een landelijke Top gepland met het doel om deze jongeren de komende jaren 

gemakkelijker tot zelfstandige volwassene te laten uitgroeien.

De hulpvragen van deze jongeren raken bijna altijd meerdere levensgebieden, meerdere beleidsterreinen en meerdere organisa-

ties. Wetgeving en uitvoering van de bijbehorende systemen sluit niet altijd aan op de leefwereld van jongeren. 

In samenwerking met kernpartners zijn we bezig dit vraagstuk regionaal op de agenda te krijgen. Het streven is te komen tot een 

agenda die in de subregio’s dan wel lokaal verder uitgewerkt kunnen worden.

8.4. OOGO

Partners
Het op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) is het formele overleg tussen gemeenten en het samenwerkingsverband. 

OOGO wordt gevoerd op de beleidsmatige hoofdlijnen. De uitvoering en de uitwerking van het ondersteuningsplan vindt plaats op 

lokaal of regionaal niveau. 

Op lokaal of regionaal niveau bestaat tevens de mogelijkheid om overleg te voeren over de ondersteuningsprofielen van separate 

schoolbesturen evenals dat op dat niveau ook lokaal of regionaal educatief overleg kan worden gevoerd. 

Het OOGO voor het ondersteuningsplan vindt wettelijk gezien om de vier jaar plaats. In het OOGO worden afspraken vastgelegd 



tussen gemeenten en het primair en voortgezet onderwijs over de ontwikkelopgaven voor de korte- en lange termijn (1 jaar – 4 

jaar). Uitgangspunt bij het maken van deze opgaven zijn de vragen:

 • wat heeft de gemeente nodig van het onderwijs?

 • wat heeft het onderwijs nodig van de gemeente? 

 • welke ontwikkelopgaven kunnen we hiervoor benoemen?

8.5. De gemeente

Verbinding basisteam gemeente
Het onderwijs benoemt op lokaal niveau per schoollocatie een contactpersoon voor de verbinding met de basisondersteuning in 

de gemeente. Dit is bijvoorbeeld het CJG of een sociaal(wijk)team.

Iedere gemeente, waar een Sbo, PrO, (V)SO, VO en MBO school gevestigd is, heeft een contactpersoon voor de locatie. Deze is 

verantwoordelijk om de verbinding te leggen met de contactpersoon in de plaats van herkomst. Vandaar uit wordt (desgewenst) 

het casusoverleg georganiseerd en bepaald waar de handelingen nodig zijn.

Om deze verandering en de samenwerking tussen gemeenten en onderwijs te bewaken is er op gemeente/regio niveau een ge-

bruikersoverleg tussen de contactpersonen onderwijs en gemeenten. Daar kunnen de ervaringen worden besproken en gedeeld 

zodat de veranderingen en ontwikkelingen bijgehouden kunnen worden. 

Afspraken en regie
De gezamenlijke afspraken worden onder verantwoordelijkheid van de gemeente door de inhoudelijk (regulier- of specialistisch) 

casemanager vastgelegd in een gezinsplan. Dit plan wordt door de betrokkenen (onderwijs - gemeentelijke hulp - ouders) uitge-

voerd, geëvalueerd en afgesloten of bijgesteld. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning in dat plan. Dit 

is een cyclisch proces totdat de doelen zijn behaald en het plan kan worden afgesloten.

In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens gaan we ervan uit dat ieder vanuit zijn eigen professie een dossier 

bijhoudt. Daarin moet het moment onderbouwd worden van de afweging om een verzoek tot samenwerking te doen (Zorg voor 

Jeugd Groningen): de reden waarom voor het kind en het gezin wel of niet met meerdere partijen wordt samengewerkt. Dit betreft 

een onderdeel van de provinciale afspraken onderwijs en zorg en is opgenomen in de ondersteuningsroutes.

8.6. Kernpartners

Cluster 1 (visuele handicap)
Wanneer leraren, ouders of andere verwijzers vermoeden dat een jongere een visuele beperking heeft, kunnen de ouders hun 

kind aanmelden bij Visio of Bartiméus. Het uitgangspunt binnen het SWV GO is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

Het SWV GO kan leerlingen aanmelden als zij daarvoor toestemming hebben van de ouders. Na aanmelding worden de medische 

gegevens (waaronder de oogheelkundige gegevens) opgevraagd en worden er zo nodig onderzoeken uitgevoerd, zoals visueel 

functieonderzoek, psychologisch onderzoek en pedagogisch en/of didactisch onderzoek. Op grond van de resultaten van dit 

onderzoek beoordeelt de Commissie van Onderzoek van de betreffende onderwijsinstelling of het kind op basis van de landelijke 

toelatingscriteria recht heeft op ambulante onderwijskundige begeleiding of op onderwijs van een onderwijsinstelling voor leerlin-

gen met een visuele beperking.
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Wanneer de jongere toelaatbaar is, wordt in afstemming met de ouders en (indien van toepassing) de reguliere school een pas-

send arrangement samengesteld:

 • ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school, ieder arrangement wordt op maat ingevuld op basis van de 

behoeften en ondersteuningsvragen van de betreffende leerling;

 • (voortgezet) speciaal onderwijs bij een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking. 

Cluster 2 (auditieve handicap, spraaktaalstoornis)
De instellingen van cluster 2 hebben vanaf 1 augustus 2014 ondersteuningsplicht. De overheid heeft bepaald dat cluster 2 niet tot 

het samenwerkingsverband behoort, maar een landelijke positie heeft. Cluster 2 is verantwoordelijk voor het leveren van expertise 

aan de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan het regulier onderwijs kan bieden en voor die leerlingen die toelaat-

baar zijn tot een instelling van cluster 2.Voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof, slechthorend 

en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden), waarbij de ondersteuningsbehoefte de zorgplichtmogelijkheden overstijgt, werken het 

SWV GO en de scholen samen met Stichting Kentalis Onderwijs. 

Andere samenwerkingsverbanden
Het SWV GO voert periodiek overleg met de andere samenwerkingsverbanden in de provincie Groningen. Hierbij ligt het accent 

op de afstemming rondom verwijzing en leerlingenstromen over de grenzen van de samenwerkingsverbanden. Voor de samen-

hang in beleid en een dekkend ondersteuningsaanbod is samenwerking met deze omliggende samenwerkingsverbanden van 

belang. Het SWV GO is aangesloten bij ‘Het Landelijk Platform SWV-VO’.

SWV 20.01 Primair Onderwijs; 
Het SWV GO werkt nauw samen met SWV PO 20.01 bij de inrichting van de ondersteuningsstructuren. Belangrijke thema’s in de 

samenwerking zijn: 

 • ontwikkelingsperspectief (OPP); 

 • doorgaande ondersteuningslijn 10-14 aanpak;

 • ondersteuningsprofielen;

 • regionale samenhang;

 • afstemming en verbinding van de Commissie van Advies (CvA) en expertiseteams.

Er is voor de aanmelding van 2018-2019 gezamenlijk integraal toelatingsbeleid vastgesteld met het SWV PO 20.01 en SWV VO 

20.01. De scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat, in sa-

menwerking met de ouder, voor elke leerling een passende plaats in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs bij de start van 

het schooljaar wordt gerealiseerd.

Dit beleid heeft als doel bij te dragen aan de onderlinge afstemming van het beleid en de procedures tussen primair onderwijs en 

voortgezet onderwijs en tussen de scholen onderling. Het bovenliggende doel is het vergroten van de kans dat de leerling succes-

vol, bij voorkeur zonder onderbrekingen, de opleiding afrondt waarin de leerling in het voortgezet onderwijs is geplaatst.

SWV 20.01 Voortgezet Onderwijs;
Het SWV GO werkt nauw samen met SWV VO 20.01 bij de inrichting van het samenwerkingsverband. 

Beide samenwerkingsverbanden hebben de intentie uitgesproken om te onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om be-

stuurlijk samen te gaan. In 2015 heeft dit onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is vastgesteld dat er afvaardigingen van de besturen 

in samenwerking met het projectmanagement van beide SWV-en periodiek gezamenlijk bijeenkomen voor nadere afstemming. 

Hierbij wordt intensief samengewerkt en is er vooralsnog geen sprake van samengaan.



Middelbaar Beroepsonderwijs;
Voor het MBO is het van belang dat in het voortgezet onderwijs gewerkt wordt aan het managen van verwachtingen van de oplei-

ding en het beroep. Uitgangspunt is dat er naar toe wordt gewerkt dat jongeren op het vmbo- en havo-onderwijs in reële kansen 

over opleiding en arbeidsmarktperspectief gaan denken. Het MBO levert een lijst aan met de opleidingen en de competenties die 

daar op de eerste of tweede plaats staan. Zo wordt inzichtelijk gemaakt dat jongeren met (grote) beperkingen juist op die compe-

tentiegebieden geen of minder diplomaperspectief hebben en/of geen of minder arbeidsmarktperspectief. Voortgezet onderwijs 

en MBO werken gezamenlijk aan de perspectieven (of, indien noodzakelijk, de bijstelling ervan) van de jongeren. Het is daarbij 

van belang om gezamenlijk planmatig programma’s in het vo te ontwikkelen. Naast afstemming in het RMC is erop bestuurlijk vlak 

samenwerking via het voortijdig schoolverlaten-convenant (VSV-convenant, expireert in 2016) en een bestuurlijk platform voor 

vo-mbo. 

Instellingen voor jeugdhulp.
Het SWV zet in op afstemming met de zorgaanbieders in de regio via en in samenwerking met de gemeenten op provinciaal 

niveau. Deze samenwerking vindt plaats door periodiek bestuurlijk overleg vanuit de RIGG in de werkgroep onderwijs-zorgarran-

gementen. De zorgaanbieders zijn de uitvoerders van zorgverlening aan de leerlingen. We willen als onderwijs goed zicht houden 

op de transities en de gevolgen daarvan voor onze leerlingen. Via de gebruikersoverleggen onderwijs en gemeenten gaan we in 

dialoog over de ondersteuning die de school biedt en de zorg die via de gemeente wordt aangeboden door de zorgaanbieders. 

8.7. Overige partners 
Het SWV GO heeft nog een aantal andere partners die belangrijk zijn in de samenwerking.

Thuiszittende leerlingen provinciaal en regionaal overleg 
Deze werkgroep houdt zich bezig met de overstijgende thema’s voor SWV GO, zoals:

 • het in kaart brengen van de verschillende doelgroepen;

 • aanpak en aanbod voor de verschillende doelgroepen vanuit onderwijs & gemeenten (TASK FORCE Thuiszitters);

 • resultaatverwachtingen.

VSV (overleg en convenant) 
Dit overleg houdt zich bezig met nieuwe voortijdig schoolverlaters. Dit zijn jongeren die op 1 oktober niet ingeschreven zijn bij een 

onderwijsinstelling, terwijl dit op 1 oktober van het voorafgaande jaar wel het geval was. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • ze zijn niet in het bezit van een startkwalificatie (diploma HAVO, VWO, MBO2 of hoger, dus ook jongeren met een diploma 

niveau 1 en/of werk).

 • ze zijn op moment van uitschrijven jonger dan 23 jaar.

Elke maatregel bestaat uit meerdere deelactiviteiten. Meer informatie over deze activiteiten die vallen onder de aanvraag Regiogel-

den staan op de website van VSV Groningen.

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)
Het LWOE ondersteunt leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van specifieke 

onderwijsbehoeften. 

Voor de regio Noord is hiervoor een expertisecentrum de waterlelie in Zwolle. Zij kunnen de school ondersteunen bij de juiste 

begeleiding en advies.
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• 9 Kwaliteitszorg
9.1. Toezicht, verantwoording en borging 
Het SWV GO werkt de doelstellingen gedurende de ondersteuningsplanperiode jaarlijks uit en maakt deze concreet in jaarplan-

nen. Na afloop van ieder jaar verantwoorden we de resultaten van het beleid in het jaarverslag en evalueren we het beleid. 

SWV GO
In onderstaand schema staat aangegeven hoe en aan wie het SWV GO verantwoording aflegt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen financiële verantwoording (blauw) en inhoudelijke verantwoording (groen). Aan de hand van het nummer in de cirkel is te 

zien aan wie de verantwoording wordt afgelegd:

  

Schoolbestuur
In onderstaand schema staat aangegeven hoe en aan wie de scholen binnen het SWV GO verantwoording afleggen. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen financiële verantwoording (blauw) en inhoudelijke verantwoording (groen). Aan de hand van het 

nummer in de cirkel is te zien aan wie de verantwoording wordt afgelegd:

 

VOORAF ACHTERAF

op € op inhoud

Jaarplan

Begroting

Risicoanalyse 

Weerstandsvermogen 

Ondersteuningsplan

Meerjarenbegroting

1 = Algemene Ledenvergadering

2 = Miniosterie OCW

3 = Inspectie

4 = Accountant

Jaarlijks

4 jaar

op € op inhoud

Rapportages

Jaarverslag

Jaarrekening

Jaarlijks

4 jaar

5 = OPR

6 = OOGO

7 = Ketenpartners / gemeente

Financiële verantwoording: goedkeuring vereist

Financiële verantwoording: ter kennisname

Inhoudelijke verantwoording: ter goedkeuring

Inhoudelijke verantwoording: ter kennisname

1 5

1 5 2 6 7

1 2 5 7

1 5 7 1 5 7

1 2

4

3 5 71

1

1

5

1

1

1

5

VOORAF ACHTERAF

op € op inhoud

Ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsplan

Beldeidsplan

Verantwoordingsmonitor

1 = SWV GO

2 = Miniosterie OCW

3 = Inspectie

4 = Accountant

Jaarlijks

op € op inhoud

Ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsplan

Beldeidsplan

Verantwoordingsmonitor

Jaarlijks

5 = Schoolbesturen

6 = OOGO

7 = Ketenpartners / gemeente

9 = MR

Financiële verantwoording: goedkeuring vereist

Financiële verantwoording: ter kennisname

Inhoudelijke verantwoording: ter goedkeuring

Inhoudelijke verantwoording: ter kennisname

1 5

1 5 7

1 5

1 51 4 5

1 5

1 5

1 3 4 5 7

1 5

1 51 5

1 5



Systeem kwaliteitszorg 
De thema’s uit het ondersteuningsplan zijn gekoppeld aan de zes thema’s van de CIIO-maatstaf, een praktische vertaling van de 

ISO 9001:2008 norm, die internationaal erkend is als model voor kwaliteitsmanagement. De CIIO Maatstaf is ontwikkeld vanuit de 

praktijk van een kennisintensieve organisatie en biedt houvast voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Op basis van deze the-

ma’s zijn in een basale uitwerking voor vier schooljaren (de looptijd van het ondersteuningsplan) de meest relevante ontwikkelthe-

ma’s beschreven. Per jaarschijf wordt vervolgens een meer concrete vertaling gemaakt in een jaarplan. 

Waarom CIIO?
Zoals gezegd is de CIIO Maatstaf een praktische vertaling van ISO-9001 en bedoeld voor organisaties in de professionele kenni-

sintensieve dienstverlening, waar ook samenwerkingsverbanden toe behoren. Ten tweede is binnen het management van het 

samenwerkingsverband 20.01 ervaring met een kwaliteitszorgsysteem o.b.v. ISO-9001 (één van de beide managementleden is 

gecertificeerd auditor). Op basis hiervan kunnen we voortbouwen op bestaande expertise. Tot slot heeft CIIO als organisatie veel 

ervaring binnen onderwijsinstellingen. Zij toetsen o.a. voor het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs) onderwijsinstel-

lingen op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. En CIIO heeft ook alle (ruim 50) scholen in het VO beoordeeld die het predicaat 

Technasium voeren. Ook heeft CIIO vanuit de praktijk zicht op de transitie Passend Onderwijs en de positie van het speciaal 

onderwijs. 

CIIO-maatstaf
De CIIO-maatstaf kent zes aandachtsgebieden: 

 

1. beleid: de beleidsvorming en innovatie; 

2. organisatie: de afstemming van de organisatie en het kwaliteitsmanagementsysteem op het beleid; 

3. kern- of primair proces: het maken van heldere afspraken met ‘de klant’ en deze ook nakomen; 

4. mensen: het inzetten van mensen met de benodigde competenties; 

5. partners: het samenwerken met relevante partners en leveranciers; 

6. reflectie: het evalueren van en reflecteren op de uitgevoerde werkzaamheden en het beleid. 

Elk aandachtsgebied is uitgewerkt in een aantal onderliggende eisen die zijn gebaseerd op de ISO 9001 norm. De zes aandachts-

gebieden zijn verwerkt in ons ondersteuningsplan, die weer zijn afgeleid van de voorgestelde hoofdstukindeling van het Steunpunt 

Medezeggenschap Passend Onderwijs: 

 • Hoofdstuk 1: visie, missie en doelen (beleid)

 • Hoofdstuk 2: personeel, organisatie en medezeggenschap

 • Hoofdstuk 3: toeleiding ondersteuning (primair proces)

 • Hoofdstuk 4: ondersteuning en aanbod (primair proces)

 • Hoofdstuk 5: financiën (primair proces)

 • Hoofdstuk 6: samenwerking met derden (partners)

 • Hoofdstuk 7: samenwerking met ouders

 • Hoofdstuk 8: kwaliteitszorg (reflectie)

Toezichtkader en verantwoording (monitor)
In het model is ook rekening gehouden met het toezichtkader van de onderwijsinspectie en het kader voor verantwoording bin-

nen het samenwerkingsverband. De inspectie beoordeelt het samenwerkingsverband op de volgende zes indicatoren:

1. Thuiszitters, niet-deelnemers aan onderwijs.

2. Spreiding en doorstroom in het onderwijs.

3. Arrangementen: (eerder gegeven) inspectieoordelen op scholen en instellingen.

4. Signalen: signalen die wijzen op tekortkomingen in de uitvoering van Passend Onderwijs (o.a. beroeps- en bezwaarprocedu-

res, klachten, signalen ouderorganisaties, onderwijsconsulenten, gemeenten of jeugdzorg).
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5. Het ondersteuningsplan, de jaarverslagen en de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

6. De deskundigheid op het gebied van ondersteuning door de leraar.

Voor de verantwoording binnen het SWV GO richten we ons op de verslaglegging van het beleid en op het resultaat van het be-

leid. Dit wordt uitgevoerd via een verantwoordingsinstrument (Excelbestand) en bijbehorende verslaglegging.

Met de resultaten van het beleid willen we het ondersteuningsplan en het te voeren jaarlijks beleid verder aanscherpen. De kriti-

sche prestatie-indicatoren waarop we het resultaat van het beleid gaan monitoren zijn gebaseerd op de kengetallen (zie hoofd-

stuk 5):

Op basis van het kwaliteitszorgsysteem is er een vierjarenplan opgesteld voor het SWV GO. Deze is te vinden in de bijlagen .

Ontwikkeling basisondersteuning 
Het inhoudelijke gedeelte van het ondersteuningsplan drijft grotendeels op de schoolondersteuningsprofielen van de aangeslo-

ten scholen. Het samenwerkingsverband houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Uiteraard gebeurt dit op basis van vastgesteld 

bestuurlijk beleid (scoort een vier op de vijfpuntschaal op voor alle thema’s op 01-01-2016). Daarnaast onderzoekt het SWV GO de 

afgesproken afstemming van de ondersteuning tussen de scholen. We voeren regelmatig consultatie en audits uit om de ontwik-

keling van de profielen te volgen en gerichte adviezen te geven.

9.2. Professionalisering 
Passend Onderwijs vindt plaats in de klas. De gezamenlijke ambitie is gericht op het vergroten van de basisondersteuning doordat 

schoolbesturen gericht inzetten op uitbreiding van bijvoorbeeld het handelingsrepertoire van onderwijspersoneel.

 

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. De schoolbesturen zorgen voor het 

bieden van de basisondersteuning die binnen het SWV GO is afgesproken en zijn hierop aanspreekbaar. 

We vinden het als het SWV GO belangrijk dat de professionalisering meetbaar ten goede komt aan de doorontwikkeling van de 

basisondersteuning. Alle leerlingen profiteren van de extra kennis en expertise in de school en in de klas. 

De docent en de ondersteuningsstructuur van de school vormen de spil waar het om draait, ook bij het realiseren van Passend 

Onderwijs. Daarom is er veel aandacht voor het professionaliseren van de medewerkers en het optimaliseren van de interne 

ondersteuningsstructuur  op de scholen. Hierdoor kan ook meer in preventieve zin worden gewerkt. 

9.3. Wet bescherming persoonsgegevens
Het SWV GO is bevoegd om gegevens over de gezondheid van een leerling te verwerken. Dit gebeurt alleen als het noodzakelijk 

is voor de uitoefening van de taken. Het SWV GO houdt zich hierbij aan de wet bescherming persoonsgegevens. Het SWV GO ver-

strekt de gegevens alleen aan het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven. In het kader van 

de samenwerking tussen onderwijs en partners voor jeugdhulp, RMC worden afspraken gemaakt over het omgaan met persoons-

gegevens. 

In het SWV wordt in 2018 op basis van een analyse een plan van aanpak opgesteld rondom de risico’s en te zetten stappen voor 

samenwerkingsverband, schoolbesturen en scholen op het gebied van passend onderwijs en privacy. 



Bewaartermijnen gegevens leerlingen
Het SWV GO heeft in het privacyreglement (modelreglement PO- en VO-raad) vastgelegd dat gegevens van leerlingen bewaard 

worden, tot drie jaar na afloop van:

 • de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het VSO;

 • de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aan-

gemeld of ingeschreven; 

 • de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school, voor zover het voor die toewijzing 

nodig was gegevens van de leerling te verwerken.

 

9.4. Geschillen
Het SWV GO heeft in de statuten een aantal bepalingen opgenomen rondom geschillen en geschillenprocedures. Uitgangspunt is 

dat het SWV GO altijd inzet op het intern oplossen van geschillen. Op de website van het SWG GO is een overzicht te vinden van 

alle interne en externe geschillenprocedures.
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Bijlagen 
2018-2022

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 
Groningen Ommelanden 20.02

Bijlage 1  Oplegger begroting

Bijlage 2  Begroting/meerjarenbegroting 2018/2021

Bijlage 3  Kwaliteitszorgmatrix  



• Bijlage 1
Oplegger Begroting 2018

Korte toelichting
Jaarlijks moet het bestuur van het SWV de begroting voor het lopende begrotingsjaar en de meerjarenbegroting voor de komende 

drie jaren indienen bij de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs. 

Deze onderwerpen moeten worden toegevoegd aan het Ondersteuningsplan en behoeven daarom vooraf de instemming van de 

Ondersteuningsplanraad (OPR)

In 2017 heeft het algemeen bestuur reeds een aantal besluiten genomen die van invloed zijn op de begroting en de daaruit 

volgende beschikking voor de uitkering aan de schoolbesturen.  Deze besluiten zijn in deze begroting verwerkt, evenals in de 

meerjarenbegroting. Dit betreft o.a. de besluitvorming omtrent:

 • Instroom VSO met en zonder TLV;

 • Aanstelling administratie en control ten behoeve van het SWV;

 • Ombouw Commissie van Advies;

 • Monitoring;

 • Inzet ziektevervanging;

Op basis van de realisatie van de begroting 2017, bovengenoemde besluitvorming, de meest recente financiële beschikkingen en 

de aanwezige kengetallen is de begroting voor het jaar 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 opgesteld. Voor een aantal 

thema’s en bedragen zal door het algemeen bestuur eind 2017 en in 2018 nog een besluit genomen moeten worden.

De verplichte toegepaste rekenmethoden van Ministerie van OCW voor solvabiliteit, rentabiliteit en weerstandsvermogen zijn nog 

niet opgenomen in deze begroting. In december zal een voorstel worden voorgelegd ten aanzien van het weerstandsvermogen en 

worden de diverse ratio’s op meerdere manieren berekend en toegelicht. De liquiditeitspositie is wel opgenomen in de meerjaren-

begroting.

Beide begrotingen zijn aan het algemeen bestuur aangeboden en vastgesteld op 16 november 2017. 
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 Toelichting Begroting 2018

Inleiding
 • Voor het ondersteuningsplan 2018-2022 moet het SWV een begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018 - 2021 (MJB) opne-

men. Bijgaand vindt u de concept begroting 2018. Deze zal in het AB-overleg van 13 december 2017 worden besproken en na 

eventuele aanpassingen door het algemeen bestuur worden vastgesteld.  De deadline voor het aanleveren van de vastgestel-

de begroting bij de OPR is 1 februari 2018. De deadline voor het aanleveren van de vastgestelde begroting bij de inspectie is 1 

mei 2018.

 • Deze concept-begroting en meerjarenbegroting zal op 27 november 2017 met de OPR worden besproken en worden toege-

licht. De OPR heeft instemmingsrecht op de wijzigingen in het ondersteuningsplan en bijbehorende begroting.

 • Deze begroting is opgesteld onder voorbehoud van aangekondigde wijzigingen vanuit OCW (o.a. bekostigingssystematiek 

lichte ondersteuning). Nog steeds worden bedragen aangepast. Net als de vorige begroting 2017 moeten we een slag om de 

arm houden. De basis is gelegd vanuit de beschikkingen schooljaar 2017-2018, kalenderjaar 2017 en de prognoses voor de 

leerling telling per 1-10-2017. De beschikkingen voor schooljaar 2018-2019 zijn nog niet beschikbaar. Voor de periode aug-

dec 2018 is gewerkt met aannames. 

 • De onzekerheid over deze begroting blijft, een verschuiving in het totaal aantal leerlingen kan leiden tot grote positieve dan 

wel negatieve baten Op basis van de leerling prognoses in relatie tot krimp en de realisatie in de periode 1-08-14 tot heden is 

de conceptbegroting tot stand gekomen. De onderdelen waarvan de cijfers nog niet beschikbaar zijn, zijn dan ook conserva-

tief begroot. 

 • Het begrote resultaat is op dit moment € 269.987 positief. 

 • De meerjarenbegroting laat een scenario zien op basis van de huidige budgetten voor lichte en zware ondersteuning. In 2018 

zal zal over de uitvoering van een andere toewijzing van de lichte ondersteuningsbudgetten duidelijkheid komen waardoor we 

deze meerjarenbegroting in 2018 beter kunnen inkleuren. Besluitvorming hierover vindt plaats binnen het nieuwe kabinet. 

 • De meerjarenbegroting laat een scenario zien op basis van de huidige lasten voor de ondersteuning op basis van leerrende-

ment conform besluitvorming tot augustus 2018. In 2017-2018 zal er in lijn met het besluitvormings- en wetgevingstraject 

rondom de baten voor de lichte ondersteuning nadere besluitvorming plaats moeten vinden rondom de toedeling van de 

ondersteuningsbudgetten voor leerrendement. Bij een doorzettende daling van het totaal aantal leerlingen in het SWV daalt 

het lichte ondersteuningsbudget en kunnen de lasten na 2018 niet worden gehandhaafd 

 • De begroting op kalenderjaar sluit aan bij de binnen het onderwijs gangbare methodiek van kalenderjaar/begrotingsjaar. Op 

basis van de realisatie van de afgelopen anderhalf jaar en de beschikbare cijfers zijn veel zaken wel duidelijker geworden en 

daarmee geeft de nieuwe begroting 2018 op dit moment meer inzage aan het AB. 

 • Met deze begroting stellen we de macrobudgetten vast. Later dit voorjaar volgen voorstellen voor de verdeling van een aantal 

budgetten over de schoolbesturen (bijv. maatwerk, ondersteuningsbekostiging PrO/leerrendement).

 • In het ondersteuningsplan zijn de programmalijnen van de begroting vastgesteld. De begroting en MJB worden in een be-

knopte versie opgesteld: eenvoudig van opzet, in begrijpelijke taal en voornamelijk bedoeld voor de communicatie richting 

derden. 



Toelichting programmalijnen begroting 2018

Baten

Lichte ondersteuning
 •  Het budget voor de lichte ondersteuning bestaat uit een bedrag per leerling VO. 

 • Het landelijke budget voor de LWOO/pro is gefixeerd op basis van het deelnamepercentage 1-10-2012. Vervolgens wordt 

dit deelnamepercentage in relatie gebracht met het huidige aantal leerlingen in het SWV. In de begroting is op basis van de 

beschikbare kengetallen en leerlingenprognoses vastgesteld dat er sprake is van een daling van het aantal leerlingen binnen 

het SWV waardoor het budget zal dalen. Voor de jaren 2018-2020 zijn we uitgegaan van de beschikbare kengetallen in relatie 

tot een daling van de leerlingen.

Zware ondersteuning
 • Het budget voor de zware ondersteuning bestaat uit een bedrag per leerling VO en is onderverdeeld in een personeel en 

materieel deel. 

 • Ons SWV kent een lager deelnamepercentage VSO dan het landelijke gemiddelde. Omdat de zware ondersteuning een be-

drag per VO-leerling wordt, kan ons SWV de komende jaren meer inkomsten voor de zware ondersteuning tegemoet zien. Bij 

andere SWV-en is soms sprake van de omgekeerde situatie: zij moeten veel geld inleveren. Om deze overgang te versoepelen, 

is er een overgangsregeling opgesteld door OCW waardoor ons SWV de komende jaren te maken heeft met een negatieve 

verevening die over de jaren steeds lager wordt. Dit geldt zowel voor het personele deel als het materiele deel. 

 • Voor de periode aug-dec 2017 is gewerkt met aannames. Voor de 2018-2020 zijn we uitgegaan van de beschikbare kengetal-

len in relatie tot een daling van de leerlingen.

Lasten
Inkomensoverdrachten

Ondersteuningsbekostiging materieel en personeel (€ 367.328 + € 3.304.463 + € 2.411.240)

Betreft de bekostiging op basis van de deelname speciaal onderwijs 1-10-17. Dit wordt door DUO rechtsreeks aan het speciaal 

onderwijs uitgekeerd.

Ondersteuningsbekostiging LWOO (DUO) (€ 4.791.784 + € 205.462)

Betreft het budget dat door DUO rechtstreeks naar de VO scholen wordt uitgekeerd op basis van deelnamepercentage LWOO 

(indicaties afgegeven door de RVC) op teldatum 1-10-17. Dit budget wordt ingehouden op het SWV budget lichte ondersteuning.

Ondersteuningsbekostiging PRO (DUO) (€ 4.106.070 + € 176.060)

Betreft het budget dat door DUO rechtstreeks naar de VO scholen wordt uitgekeerd op basis van deelnamepercentage PRO (indi-

caties afgegeven door de RVC) op teldatum 1-10-17. Dit budget wordt ingehouden op het SWV budget lichte ondersteuning.

Afdracht VSO en lasten ondersteuningsplan

Personeel deel AB VSO  geen opting out (€ 74.232)
Betreft een afdracht aan de VSO besturen voor het restant aan personeel vallend onder de tripartiete verplichting dat niet is over-

genomen door de schoolbesturen VO en waar per augustus 2016 een meerjarig herbestedingscontract voor is afgesloten (AB).

Ondersteuningsbekostiging materieel en personeel peildatum tussentijdse groei via SWV (€ 125.000)

Betreft de bekostiging van de tussentijdse groei (instroom-uitstroom) in het VSO op de tweede teldatum (februari).
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Symbiose (€ 35.000)
Betreft de bekostiging van de ondersteuning vanuit Renn4 bij de symbiosetrajecten in het regulier onderwijs.

Verschil bekostigingscategorie 1 vs.3 of 2 vs.3 (€ 120.000)
Betreft de aanvullende bekostiging voor VSO leerlingen. Dit wordt toegekend op basis van een advies van de CvA. Het betreft 

alleen leerlingen die naar school gaan op een VSO school waar geen afspraken liggen op basis van expertisebekostiging.

Ondersteuningsbekostiging plaatsing zonder TLV VSO (€ 200.000)
Betreft bekostiging voor het VSO voor leerlingen waar in afwachting van of het toewerken naar het kunnen afgeven van een TLV 

inzet plaats vindt binnen een beperkt aantal VSO cluster 3 en 4 scholen. Hierin wordt nauw samengewerkt met de inzet vanuit 

gemeente (oa.jeugdhulp) en SWV VO 20.01, SWV PO 20.01 .

programma 1: Ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsbudget € 30 per lln (€ 531.750)
Bedrag per leerling voor het in stand houden van de ondersteuningsstructuur van de schoolbesturen VO en VSO.

programma 2: Ondersteuningsbekostiging

Ondersteuningsbekostiging arrangementen i.v.m. afloop rugzakmiddelen (€ 900.000) - oplopend
Ondersteuningsbekostiging arrangementen i.v.m. afloop rugzakmiddelen toedeling o.b.v. leerlingenaantal VO. Conform bestuurlij-

ke afspraken. Het totaal budget loop in de toekomst op tot een max. van € 900.000. 

Een mogelijke herverdeling over de scholen moet bestuurlijk nog worden vastgelegd. toedeling o.b.v. loonkosten bij overname.

Tegemoetkoming VO-scholen i.v.m. overname AB-ers VSO (€ 237.880) - aflopend
Ondersteuningsbekostiging overname personeel in het kader van het tripartiete akkoord toedeling o.b.v. loonkosten bij overname.

Een mogelijke herverdeling over de scholen moet bestuurlijk nog worden vastgelegd.

Uitkering ondersteuning o.b.v. leerrendement (SWV) (€ 6.525.757)
Op basis van besluitvorming rondom opting out voor de duur en licenties voor LWOO ontvangen de schoolbesturen VO tot 2018 

het budget LWOO conform deelname LWOO per 1-10-2014. Het werkelijk aantal LWOO-leerlingen per VO-school teldatum 1-10-

2016 wordt tot 2018 verrekend met het aantal LWOO-leerlingen op 1-10-2014. Dat betekent dat bij een hoger aantal LWOO-leer-

lingen op 1-10-2016 het surplus/tekort wordt ingehouden/nabetaald door het SWV.

programma 3: Tussenvoorziening

Ondersteuningsbekostiging tussenvoorzieningen VO  (€ 900.000)
Ondersteuningsbekostiging tussenvoorzieningen. Totaalbudget € 900.000, verdeeld in € 450.000 vaste voet (te verdelen over 

besturen met tussenvoorziening o.b.v. leerlingaantallen) en € 450.000 euro afhankelijk van het aantal leerlingen VO. 

Een mogelijke herverdeling over de scholen moet bestuurlijk nog worden vastgelegd.

programma 4: Thuiszitters

Integrale aanpak VO/VSO (€ 350.000)
Ondersteuningsbekostiging ten behoeve van de lokaal/sub-regionale toeleiding naar en het behoud van onderwijs(plaatsing).  Dit 

wordt ingezet middels diverse lokaal/regionale pilots met behulp van expertisebekostiging. De inzet en toeleiding vindt plaats in 

samenwerking met gemeentelijke inzet (jeugdhulp/WMO/RMC).



Individuele maatwerktrajecten (€ 50.000)
Ondersteuningsbekostiging toewijzing maatwerktrajecten met tussenkomst ECT en of onderwijsconsulent.

programma 5: ECT

Inzet bovenschoolse expertise VSO t.b.v. VO (€ 175.000)
Vanuit tripartite verplichting waaronder de loonkosten personeel ECT in dienst bij schoolbesturen VO.

Ziektevervanging inzet bovenschoolse expertise VSO t.b.v. VO (€ 50.000)
In verband met ziekte is vervanging benodigd.

programma 6: Paramedici

Inzet bovenschoolse expertise VSO t.b.v. VO vanuit tripartite verplichting (€ 40.000)
Loonkosten personeel aan werkgever (per 1-08-2016 Cedin) op basis van meerjarige herbestedingsafspraken. 

Programma 7: Toelaatbaarheid en indicatiestelling

Toelaatbaarheid VSO: administratie en beheer (€ 20.000)
Totale lasten commissie van advies (CvA). Hierbij vindt er een verrekening plaats met SWV PO 20.01 en VO 20.01 op basis van een 

contract voor rekening gemene deler.

Toelaatbaarheid VSO: ombouw CvA (€ 35.000)
De huidige Commissie van Advies wordt door de drie samenwerkingsverbanden PO en VO in de provincie Groningen in stand 

gehouden. In het eerdere memo inzake de ombouw van de Commissie van Advies (CvA) d.d. 18 oktober jl. wat aan de besturen is 

voorgelegd, wordt gesproken over de inzet van expertise van de CvA na de ombouw (streefdatum 01-08-2018). 

Na de ombouwfase zal, zo is de verwachting, de aanvraag TLV vanuit VO-perspectief in lijn zijn met de huidige TLV PrO. Leden 

van de CvA hebben in de ombouwfase nog wel een rol om in het voortraject van aanvragen de kwaliteit van de TLV-aanvraag op 

orde te brengen, maar ook dit zal afgebouwd worden naarmate de kwaliteit van het voortraject beter wordt.  Voor het proces van 

herplaatsing van de CvA leden wordt een bedrag gereserveerd.

Audits en consultatie LWOO/PRO/VSO (€ 15.000)
Kwaliteitszorg, steekproeven advisering toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) PrO en ondersteuning op basis van leerrendement.

Programma 8: Projecten

Scholing – train de trainer (€ 50.000)
Scholing SWV o.a. middels bestuurlijk vastgestelde professionalisering middels ‘train de trainer’.

Digitalisering werkomgeving en werkprocessen (€ 50.000)
Digitalisering werkomgeving o.a. werken in de Cloud, website, administratie en beheer SWV. Is een ontwikkelbudget.

Overige projecten incl. ondersteuning management (€ 70.000)
Deelname en uitvoering van projecten en licenties voor SWV brede inzet.
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Programma 9: Bestuur & management

Vacatieregeling dagelijks bestuur (€ 50.000)
Vacatievergoeding voor de loonkosten van de bestuursleden van het dagelijks bestuur ten behoeve van vervanging binnen het 

desbetreffende schoolbestuur op basis van de GPL.

Vacatieregeling ondersteuningsplanraad (OPR) (€ 20.000)
Vacatievergoeding aan het schoolbestuur of aan het OPR lid à € 100 per vergadering, vergader- en scholingskosten.

Verantwoording ondersteuningsmiddelen (€ 10.000)
Inhuur ondersteuning bij de verwerking van de verantwoording van de ondersteuningsmiddelen.

Management (€ 145.000)
Loonkosten personeel SWV (directeur, en secretaresse) in dienst van werkgever (schoolbestuur of inhuur derden).

Ziektevervanging management (€ 50.000)
In verband met ziekte is vervanging benodigd.

Programma 10: Administratie

Financiële administratie (€ 42.000)
Loonkosten personeel aan schoolbestuur voor financiële administratie.

Accountant (€ 20.000)
Kosten accountant jaarrekening en tussentijds advies.

Monitoring (€ 30.000)
Kosten van het systeem Intergrip ter ondersteuning van de overgang PO-VO, VO-MBO en PrO-VSO. Deze webaplicatie heeft een 

provincie brede dekking en ondersteund in het voldoen aan het wettelijk kader rondom aanmelden, toelating en monitoring.

Rentebaten € 8.000 baten)
De rentebaten worden verkregen op de spaartegoeden.

Bankkosten (€ 252)
De bankkosten betreffen o.a. de kosten van internetbankieren.

Programma 11: Overige kosten

Huur (€ 5.000)
Huur werkruimte directeur en secretaresse.

Kantoorkosten (€ 4.000)
Kantoorkosten directeur, secretaresse en Expertise en Consultatie Team (ECT).

Vergaderkosten (€ 5.000)
Vergaderkosten betreffen m.n. de vergaderingen van Algemeen en Dagelijks Bestuur.



ICT (€ 15.000)
ICT kosten SWV en t.b.v. personeel dat werkzaam is voor het SWV.

Programma 12: Advies en verzekering

Geschillenprocedures (€ 18.000)
Reservering budget voor mogelijke inhuur derden bij geschillenprocedures.

Advieskosten (€ 30.000)
Reservering budget voor mogelijke inhuur derden voor advisering.

Bestuursaansprakelijkheid (€ 2.000)
Bedrag bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Programma 13: Onvoorzien

Onvoorziene kosten
Geen reservering voor onvoorziene kosten.

Programma 14: Opbouw reserves

Opbouw reserves
In de begroting is geen bedrag gereserveerd voor de opbouw van reserves.

Openstaande punten

 • Op basis van de leerlingtelling peildatum1-10-2017 volgen nog wijzigingen in de te ontvangen lichte en zware ondersteunings-

bekostiging.

 • Op basis van de herindicaties VSO volgen nog wijzigingen op basis van recente cijfers. 

 • Voor de meerjarenbegroting is gebruik gemaakt van prognoses omtrent krimp: 4% in leerlingtelling peildatum 1-10-2018, 4% 

in leerlingtelling peildatum 1-10-2019 en 3% in leerlingtelling peildatum 1-10-2020.
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• Bijlage 2
Begroting/meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting 2018-2021 SWV Groningen Ommelanden 20.02; november 2016

2018 2019 2020 2021

Baten

Lichte ondersteuning

LWOO/PrO 15.805.133 15.172.403 14.564.992 14.127.790

Regionale ondersteuning 1.645.715 1.579.832 1.516.585 1.471.061

Zware ondersteuning 9.174.417 8.941.802 9.157.908 8.883.009

Totaal baten 26.625.265 25.694.036 25.239.485 24.481.860

Inkomensoverdrachten

Inkomensoverdracht - rechtstreeks via DUO uitgekeerd aan scholen

- ondersteuningsbekostiging VSO materieel teldatum via DUO 367.328 359.988 356.929 353.871

- ondersteuningsbekostiging VSO personeel teldatum via DUO 
2017/2018 3.304.463 0 0 0

- ondersteuningsbekostiging VSO personeel teldatum via DUO 
2018/2019 2.411.240 0 0 0

- ondersteuningsbekostiging VSO personeel teldatum via DUO 2019 en 
2020 en 2021 0 5.673.797 5.626.639 5.579.480

- ondersteuningsbekostiging lwoo personeel (duo) 4.791.784 2.395.892 0 0

- ondersteuningsbekostiging lwoo materieel (duo) 205.462 102.731 0 0

- ondersteuningsbekostiging pro personeel (duo) 4.106.070 4.065.009 4.023.949 3.982.888

- ondersteuningsbekostiging pro materieel (duo) 176.060 174.299 172.539 170.778

15.362.407 12.771.716 10.180.055 10.087.017

Totaal baten na inkomensoverdracht - rechtstreeks door 
DUO

11.262.858 12.922.320 15.059.430 14.394.843

Afdrachten

Afdracht VSO

- personeel deel AB VSO  geen opting out 74.232 74.232 74.232 74.232

- ondersteuningsbekostiging personeel en materieel peildatum tussen-
tijdse groei via SWV 125.000 125.000 125.000 125.000

- symbiose 35.000 35.000 35.000 35.000

- verschil bekostigingscategorie 1 vs.3 of 2 vs.3 120.000 120.000 120.000 120.000

- ondersteuningsbekostiging plaatsing zonder TLV VSO 200.000 200.000 200.000 200.000



2018 2019 2020 2021

Lasten ondersteuningsplan

Programma 1: Ondersteuningsstructuur

*’- ondersteuningsbudget € 30 per lln 531.750 510.487 490.068 475.366

Programma 2: Ondersteuningsbekostiging

- ondersteuningsbekostiging arrangementen i.v.m. afloop rugzakmid-
delen 900.000 900.000 900.000 900.000

- tegemoetkoming VO-scholen bij i.v.m. overname AB-ers VSO (aflo-
pend) 237.880 87.640 0 0

- uitkering ondersteuning overig op basis van besluitvorming LWOO/
PrO (swv) 6.525.757 8.434.471 10.368.504 9.974.124

Programma 3: Tussenvoorziening

- ondersteuningsbekostiging tussenvoorzieningen VO 900.000 900.000 900.000 900.000

Inkomensoverdrachten tbv schoolbesturen 9.649.619 11.386.831 13.212.804 12.803.722

Baten SWV 1.613.239 1.535.490 1.846.625 1.591.121

Lasten

Programma 4: Thuiszitters

- integrale aanpak VO/VSO 350.000 350.000 350.000 350.000

- individuele maatwerktrajecten 50.000 50.000 50.000 50.000

Programma 5: ECT

- inzet bovenschoolse expertise VSO t.b.v. VO 175.000 175.000 175.000 175.000

- ziektevervanging bovenschoolse expertise VSO t.b.v. VO 50.000 30.000 0 0

Programma 6: Paramedici

- inzet bovenschoolse expertise VSO t.b.v. VO vanuit tripartite verplich-
ting 40.000 40.000 40.000 40.000

Programma 7: Toelaatbaarheid en indicatiestelling

- toelaatbaarheid VSO: adminstratie en beheer 20.000 20.000 20.000 20.000

- toelaatbaarheid VSO: ombouw CvA 35.000 0 0 0

-  audits en consultatie lwoo/PrO/VSO 15.000 15.000 15.000 15.000

Programma 8: Projecten

-  scholing (train de trainer) 50.000 50.000 50.000 50.000

- digitalisering werkomgeving en werkprocessen 50.000 50.000 50.000 50.000

- overige projecten incl. ondersteuning management 70.000 70.000 70.000 70.000

Programma 9: Bestuur & management

- vacatieregeling dagelijks bestuur 50.000 50.000 50.000 50.000

- vacatieregeling ondersteuningsplanraad (OPR) 20.000 20.000 20.000 20.000

-verantwoording:jaarverslag/ondersteuningsplan/ondersteuningsmid-
delen 10.000 10.000 10.000 10.000
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2018 2019 2020 2021

- management 145.000 145.000 145.000 145.000

- ziektevervanging management 50.000 30.000 0 0

Programma 10: Adminstratie

- administratie/control 42.000 42.000 42.000 42.000

- accountant 20.000 20.000 20.000 20.000

- monitoring 30.000 0 0 0

rentebaten -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

bankkosten 252 252 252 252

Programma 11: Overige kosten

- huur 5.000 5.000 5.000 5.000

- kantoorkosten 4.000 4.000 4.000 4.000

- vergaderkosten 5.000 5.000 5.000 5.000

- ICT 15.000 15.000 15.000 15.000

Programma 12: Advies en verzekering

- geschillenprocedures 18.000 18.000 18.000 18.000

- advieskosten 30.000 30.000 30.000 30.000

- bestuursaansprakelijkheid 2.000 2.000 2.000 2.000

Programma 13: Opbouw reserves

- opbouw reserves 0 0 0 0

Totaal lasten 1.343.252 1.238.252 1.178.252 1.178.252

Resultaat 269.987 297.238 668.373 412.869

Keuzemogelijkheid:

*’- ophoging ondersteuningsbudget € 40 per lln vanuit bestemmings-
reserve 709.010 680.650 653.424 633.821

Resultaat na ophoging ondersteuningsbudget € 40 per leerling -439.024 -383.412 14.949 -220.952

Resultaat ten opzichte van baten 1,0% 1,2% 2,6% 1,7%

Keuzemogelijkheid:

*’- ophoging ondersteuningsbudget € 40 per lln vanuit bestemmings-
reserve 709.010 680.650 653.424 633.821

Prognose eigen vermogen na ophoging ondersteuningsbudget ultimo 1.212.098 828.685 843.635 622.683



• Bijlage 3
Kwaliteitszorgmatrix 2015-2019

Thema’s OP/
CIIO

Jaar 1  –  2015-2016 Jaar 2  -  2016-2017 Jaar 3  -  2017-2018 Jaar 4  -  2018-2019

1.Beleid: Ambi-
ties van      het 
SWV  Visie, missie 
& doelen

Evaluatie vorige jaarplan 
+ opstelling nieuw jaar-
plan als afgeleide van 
het ondersteuningsplan  

Evaluatie en bijstelling 
beleid o.b.v. toezicht-
kader inspectie en 
resultaten monitor  + 
verslaglegging (KPI’s)  

Evaluatie van de KPI’s 
zelf o.b.v. praktijkerva-
ringen

Evaluatie vorige jaarplan 
+ opstelling nieuw jaar-
plan als afgeleide van 
het ondersteuningsplan 

Vastgestelde set normen 
/ prestatie-indicatoren 
(KPI’s) 

Evaluatie vorige jaarplan 
+ opstelling nieuw jaar-
plan als afgeleide van 
het ondersteuningsplan  

Beheerst proces van 
vernieuwing (pilots) 

Basale uitwerking alle 
beleidsgebieden, van 
onderwijskundig tot aan 
facilitair

SWOT-analyse en 
evaluatie van ondersteu-
ningsplan 

Opstellen nieuw on-
dersteuningsplan voor 
vier jaren incl. afgeleid 
jaarplan 

Vastgestelde visie en 
beleid op alle beleidsge-
bieden, van onderwijs-
kundig tot aan facilitair 

Beheerst proces van 
voldoen aan wet- en 
regelgeving

2. Organisatie van 
het SWV 

personeel, 
organisatie & 
medezeggenschap

Uitwerken bestuurlijk 
beleid vanuit ‘good 
governance’  

Jaarplanning OPR vast-
leggen 

Uitwerken communica-
tie- & overlegstructuur 
(incl. nieuwsbrieven en 
sociale media) 

Functiewaardering op-
stellen t.b.v. alle nieuwe 
functies binnen SwV 

Start functionerings- en 
beoordelingsgesprekken 

Evaluatie en bijstelling 
van communicatie- en 
overlegstructuren 

Vastgesteld nieuw 
bestuurlijk model + 
managementstatuut 
(governance) 

Functionerings- en 
beoordelingscyclus in 
beleid vastleggen 

Voorlopige beschrijving 
inwerkproces nieuwe 
medewerkers

Definitieve opzet com-
municatie & overleg-
structuur, incl. nieuws-
brieven en sociale media 

Beschreven procedures 
werving & selectie, func-
tioneren en beoordelen  

Afronden gehele functie-
huis incl. functiebeschrij-
vingen en  –waardering

Evaluatie bestuurlijk 
model 

Evaluatie samenwerking 
OPR + werkgroepen 
t.b.v. nieuw ondersteu-
ningsplan 

Evaluatie beleid functi-
onerings- en beoorde-
lingsgesprekken 
 

3. Primair proces 
Toeleiding onder-
steuning 

Afronden traject herindi-
caties + evaluatie  
Evaluatie Commissie 
van Advies incl. analyse 
in- & uitstroom (en rol 
Centraal Infopunt) 

Systematiek herindica-
ties voor langere termijn 
opzetten 
Jaarevaluatie CvA incl. 
analyse instroom & 
herindicaties

Vastgesteld systeem 
klachten & bezwaren 
i.r.t. TLV’s   
Jaarevaluatie CvA incl. 
analyse instroom & 
herindicaties

Evaluatie TLV-systema-
tiek t.b.v. nieuw onder-
steuningsplan

Jaarevaluatie CvA incl. 
analyse instroom & 
herindicaties
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Thema’s OP/
CIIO

Jaar 1  –  2015-2016 Jaar 2  -  2016-2017 Jaar 3  -  2017-2018 Jaar 4  -  2018-2019

4. Primair proces 
Ondersteuning en 
aanbod  

Ingericht proces van on-
dersteuning & toewijzing 
middels arrangementen 
(incl. AWBZ) m.b.v. ECT 

Nader invullen dekkend 
aanbod van ondersteu-
ning en voorzieningen 

Registratie thuiszitters  

Uitgewerkt stappenplan 
thuiszitters (incl. abso-
luut/relatief verzuim, 
schoolweigering en 
problematisch verzuim)  

Actualiseren toelatings-
beleid + transitiekalen-
der PO-VO 

Evaluatie werkwijze, 
taken en rollen ECT 

Actualiseren toelatings-
beleid + transitiekalen-
der PO-VO 

Alle schoolbesturen 
binnen SWV zijn aange-
sloten op OSO  

Ingericht proces van  
ondersteuning en toe-
wijzing LWOO/PrO 

Ingericht proces van 
thuisnabij onderwijs 

Uitbreiding en imple-
mentatie onderwijs- 
zorgarrangementen  

Herijken basison-
dersteuning VO-VSO 
middels zelfevaluatie & 
collegiale visitatie 

Actualiseren toelatings-
beleid + transitiekalen-
der PO-VO 

Ingericht proces toelei-
ding arbeidsmarkt (i.s.m. 
MBO) 

Evaluatie werkwijze, 
rollen en taken ECT t.b.v. 
nieuw ondersteunings-
plan 

Evaluatie proces van  
ondersteuning en toe-
wijzing LWOO/PrO 

Evaluatie toelatingsbe-
leid (+ Plaatsingswijzer, 
OSO, ondersteunings-
gesprekken) breed t.b.v. 
nieuw ondersteunings-
plan 

Evaluatie ondersteu-
ningsgesprekken PO-VO 
10-14’  

Inzichtelijk maken on-
dersteuningsprofielen 

Makelaarsrol invullen 
deskundigheidsbevor-
dering o.b.v. basisonder-
steuning  

Beleid uitwerken LWOO/
PrO i.s.m. andere SwV’s 
en betrokken scholen 

Onderzoek en beleid 
thuisnabij onderwijs VSO 
(incl. schakeltrajecten en 
symbiose) 

Onderzoek en beleid 
toeleiding arbeidsmarkt 
(i.s.m. MBO) 

5. Primair proces 
Financiën  

Opgestelde meerjaren-
begroting 
Evaluatie  en bijstelling 
voorlopige verdelings-
systematiek 
Verder uitgewerkte 
financiële planning- & 
control cyclus o.b.v. 
evaluatie 
Evaluatie en bijstelling 
afspraken verantwoor-
ding  
Financiële afspraken 
t.a.v. transities binnen 
het onderwijs

Afgeleide jaarbegroting 
Vastgestelde verdeelsys-
tematiek middelen 
Definitieve financiële 
planning- en control 
cyclus 

Afgeleide jaarbegroting
Vastgesteld protocol 
verantwoording
Vastgestelde werkwijze 
rondom transities bin-
nen het onderwijs

Evaluatie begrotingssys-
tematiek en afgeleide 
jaarbegroting



Thema’s OP/
CIIO

Jaar 1  –  2015-2016 Jaar 2  -  2016-2017 Jaar 3  -  2017-2018 Jaar 4  -  2018-2019

6. Partners 
Samenwerking met 
derden 

Verder inrichten 
overlegstructuren met 
samenwerkingspartners 
(AGO-kader)  
Uitrol regionale uitvoe-
ring samenwerkings-
partners (cl. 1 en 2, 
MBO, PO, gemeenten/
leerplicht, zorginstellin-
gen e.d.) 
Verder uitwerken basale  
afspraken transitie en 
inkoop jeugd-WMO zorg 
(AGO-kader) 
N.a.v. de pilot met Ingra-
do, leerplicht en DUO 
pilot inzake machinekop-
peling en inzicht vanuit 
SWV 20.01 onderzoek 
naar pilot uitvoeren 
Start cyclus structurele 
gesprekken leerplicht 
inzake thuiszitters 

Beschreven afspraken 
met alle samenwerkings-
partners 
Alle scholen aangesloten 
op de machinekoppeling 
DUO 

Evaluatie afspraken met 
samenwerkingspartners 
Gesprekken over thuis-
zitters vinden op struc-
turele, systematische en 
cyclische wijze plaats

Voorbereiden nieuw 
OOGO met vier gemeen-
ten ondersteuningsplan

7. Samenwerking 
met ouders 
Ouders & informa-
tievoorziening 

Nieuwsbrieven voor 
medewerkers en ouders 
en externen  
FAQ Centraal Informa-
tiepunt uitbreiden en 
onderverdelen naar 
thema’s 
Met drie SWV’en PO 
en VO rollen en taken 
Centraal Informatiepunt 
evalueren 

Evaluatie opzet en 
inhoud nieuwsbrieven + 
gebruik sociale media 
Vastleggen rollen/taken 
Centraal Informatiepunt 

8. Reflectie 
Kwaliteitszorg 

Verder uitwerken 
kwaliteitszorgsysteem 
(incl. collegiale visitatie 
en audits) mede o.b.v. 
indicatoren toezichtka-
der inspectie en KPI’s 
Eerste opzet manage-
mentrapportages o.b.v. 
toezichtkader en KPI’s 

Afname en rapportage 
1ste tevredenheids-
onderzoek ouders en 
scholen via internet 
Evaluatie + opzet inte-
grale opbrengstanalyse 
op alle beleidsgebieden 

Collegiale visitatie in de 
praktijk organiseren op 
basisondersteuning (incl. 
audits) 
Inrichten basis formeel 
kwaliteitshandboek 
Besluit over start certifi-
cering SWV   

Uitwerking formeel 
kwaliteitshandboek 
Afname en rapportage 
tevredenheidsonder-
zoek medewerkers SWV 
Mogelijk certificering-
straject kwaliteitszorg 
starten 
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Contactgegevens

Postadres
postbus 6078

9702 HB Groningen 

Bezoekadres
Hereweg 101 

9721 AA Groningen

Algemeen
go@passendonderwijsgroningen.nl 

www.passendonderwijsgroningen.nl


