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Dit is een bijzonder ondersteuningsplan. Het is

namelijk de eerste van samenwerkingsverband

De Verbinding. Per 1 augustus 2020 fuseren

Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 en Samen-

werkingsverband De Liemers VO tot één nieuwe

organisatie. Een uniek moment, want het is

voor het eerst dat twee samenwerkings-

verbanden samengaan. 

De fusie beperkt zich zeker niet alleen tot een

nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe

huisstijl. Voor ons betekent het een geweldige

kans om mooie ontwikkelingen uit beide regio’s

te kunnen behouden en uit te bouwen in een

groter gebied: een nieuwe regio, met nieuwe

collega’s en natuurlijk een nieuw Ondersteu-

ningsplan. 

Toen de Wet Op Passend Onderwijs inging, zijn

we vooral bezig geweest met het vormgeven

van onze nieuwe wettelijke kerntaken. Ook

moest er een nieuwe bestuurlijke structuur

worden ingericht en hebben we het bureau van

ons samenwerkingsverband georganiseerd. Het

was in die opbouwperiode hard werken, maar

we hebben gezamenlijk met de scholen,

schoolbesturen, het bureau van het samen-

werkingsverband, de gemeenten en verschil-

lende netwerkpartners belangrijke resultaten

behaald. De populatie van de leerweg-

ondersteuning, bijvoorbeeld. Ook hebben we

gezorgd voor een goede verdeling van onze

ondersteuningsmiddelen over de school-

besturen en een nieuwe bestuurlijke ‘gover-

nancestructuur’. Daarbij functioneren we meer

als een netwerk en zijn we gaan samenwerken

met de gemeenten en ketenpartners om thuis-

zitters te voorkomen of weer naar school te

krijgen.

Tegelijkertijd hebben we hard gewerkt om voor

een passende onderwijsplek voor alle leerlingen

in deze regio te zorgen. Daar slagen we als

samenwerkingsverband gelukkig vaak goed in.

Het is heel belangrijk dat scholen, ouders,

leerlingen en betrokken ketenpartners hierbij

goed met elkaar afstemmen, zeker als passend

onderwijs voor een leerling niet gemakkelijk is

te organiseren. Om leerlingen het onderwijs te

kunnen laten volgen dat past bij hun talenten

en capaciteiten, heeft het onderwijs de

ketenpartners hard nodig. Daarom is het erg

fijn dat deze samenwerking steeds beter

verloopt.  

We zijn er nog niet en hebben nog veel te doen,

maar we kijken met trots terug op de afgelopen

jaren. We hebben de basis staan: nu kan het

samenwerkingsverband doorgroeien naar een

professioneel en lerend netwerk. De ambitie die

we samen hebben, vormt daarvoor het funda-

ment.   

In dit Ondersteuningsplan lees je wat die

gezamenlijke ambitie van SWV De Verbinding is

en op welke punten we ons verder willen

ontwikkelen. Planmatig verbeteren en verder

uitwerken van passend onderwijs staat daarin

centraal, waarbij we professioneel inzetten op

meer samenhang tussen regulier en speciaal

onderwijs. 

Het samenwerkingsverband bestaat bij de

gratie van docenten die met hart en ziel

onderwijs verzorgen voor de leerlingen in onze

regio. Juist ook aan díe leerlingen voor wie

succes in het onderwijs minder vanzelfsprekend

is. Mede door de inzet van alle betrokkenen

kijken we met vertrouwen naar de toekomst.

Namens het voltallige bestuur van SWV 

De Verbinding,

Johnny Uytdewilligen

Directeur-bestuurder

VOORWOORD

SW V  D E  V E R B I N D I N G  -  OND E R S T E U N I N G S P L A N  2 0 2 0  -  2 0 2 4 3

Samen sterk voor iedere leerling



Dit zijn
wij
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MAAK  KENNIS
MET  DE
VERBINDING
De Verbinding SWV V(S)O is het samenwer-

kingsverband van acht schoolbesturen in de

gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe,

Lingewaard, (een deel van) Montferland,

Renkum, (een deel van) Rheden, Westervoort en

Zevenaar. Samen bieden we ruim 21.000

leerlingen onderwijs op één van de 36 scholen

in deze regio. Onze gezamenlijke missie: iedere

leerling passend onderwijs bieden. 

1.1 - Onze Missie 

Iedere leerling heeft recht op passend

onderwijs dichtbij huis. Dat vinden niet alleen

wij, het is ook bij wet vastgelegd. Maar niet

iedere school kan alle vormen van onderwijs

bieden. Daarom werken alle voortgezet

(speciaal) onderwijs-scholen in deze regio

samen in samenwerkingsverband De

Verbinding. Want door de handen ineen te

slaan, ontstaat er een netwerk waarin we wél

ieder kind onderwijs kunnen laten volgen dat

past bij zijn of haar talenten en capaciteiten.

In SWV De Verbinding spreken alle voortgezet

(speciaal) onderwijsinstellingen samen af hoe

we passend onderwijs voor iedereen organi-

seren en hoe we daar het geld, dat we krijgen

van de overheid, het beste voor kunnen

inzetten. Zo trekken we alles uit de kast om elk

kind een passende plek, de juiste voorzieningen

en de beste ondersteuning te bieden. Dat doen

we overigens niet alleen, want we werken met

verschillende 'ketenpartners', zoals leerplicht-

ambtenaren, jeugdartsen en jeugdzorgmede-

werkers. Zo staan we samen sterk voor iedere

leerling!

1.2 - Zo zijn we georganiseerd

Om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor

iedere leerling zo goed mogelijk geregeld is,

werken de voortgezet (speciaal) onderwijs-

scholen samen in De Verbinding. Er is een

bestuur, een medezeggenschapsorgaan en de

scholen zijn vertegenwoordigd in verschillende

raden en commissies. De dagelijkse werk-

zaamheden worden uitgevoerd door het bureau

van het samenwerkingsverband. In onderstaand

organogram zie je hoe we samenwerken. In het

blauw zijn de commissies en afdelingen vanuit

de scholen en schoolbesturen weergegeven, in

het rood die vanuit het bureau van het samen-

werkingsverband.
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Het bestuur 

De dagelijkse leiding van het samenwerkings-

verband is in handen van de directeur-

bestuurder. Het algemeen bestuur bestaat uit

de acht deelnemende schoolbesturen en heeft

een toezichthoudende rol. Er zijn drie bestuur-

lijke commissies ingericht: de onderwijs- en

kwaliteitscommissie, de audit-commissie en de

remuneratiecommissie. De bestuursvergader-

ingen worden geleid door een onafhankelijk

voorzitter.

De scholen 

De 36 scholen van ons samenwerkingsverband

hebben de mooie taak om het passend

onderwijs voor de leerlingen dagelijks vorm te

geven. Om dit in goede banen te leiden, zijn de

schoolleiders verenigd in de directieraad van

het samenwerkingsverband. In het zorg-

platform komen de ondersteuningscoördina-

toren bijeen.

Het bureau

Om ervoor te zorgen dat de scholen binnen het

samenwerkingsverband ook in de praktijk

passend onderwijs voor alle leerlingen kunnen

bieden, heeft het bestuur van De Verbinding

een bureau ingericht. Dit bureau helpt op

dagelijkse basis met bijvoorbeeld advies. De

leiding over het bureau ligt bij de directeur-

bestuurder. Het bureau beschikt over meerdere

orthopedagogen, een programmadirecteur, een

secretarieel ondersteuner en een management-

assistent. Zij zorgen er o.a. voor dat de scholen

actueel en goede informatie over de financiën

krijgen.

Medezeggenschap

Het samenwerkingsverband heeft ook een

medezeggenschapsorgaan: de Ondersteunings-

planraad (OPR). Hierin zitten ouders, leerlingen

en onderwijsprofessionals. Ze praten en

beslissen mee over verschillende zaken binnen

SWV De Verbinding. Over het beleid en hoe de

middelen die we krijgen van de overheid

verdeeld worden, bijvoorbeeld. Ook moeten ze

instemmen met het Ondersteuningsplan,

waarin de koers voor de komende jaren is

vastgelegd. Deze rol is per wet bepaald. De

Ondersteuningsplanraad houdt daarbij de

voortgang van het plan in de gaten, denkt mee

over belangrijke thema’s die te maken hebben

met passend onderwijs en kijkt of de doelen

ook worden behaald. De Ondersteunings-

planraad informeert op zijn beurt weer zijn

eigen achterban.
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Onze visie en
uitgangs-

punten
Hoofdstuk 2
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Leerrecht voor alle kinderen

De ontwikkeling van de leerling staat

centraal 

2.1 - Onze visie op ondersteuning 

Als samenwerkingsverband hebben we een

gezamenlijk doel: passend onderwijs bieden

voor iedere leerling. Wat dat precies is, hebben

we vastgelegd in drie pijlers. 

Kinderen hebben niet alleen een leerplicht,

maar ook een leerrecht: recht op onderwijs

dat hun persoonlijkheid, talenten en

verstandelijke en lichamelijke vermogens zo

volledig mogelijk ontwikkelt. 

De ontwikkeling van leerlingen mag niet stil

komen te staan. Dat proberen we dan ook

zoveel mogelijk te voorkomen. We kijken

wat de leerling nodig heeft, niet naar wat hij

‘heeft’. We vinden het belangrijk dat alle

schoolovergangen zo vloeiend mogelijk ver-
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SAMEN  STERK
VOOR  IEDERE
LEERLING

Naar een toekomst vol perspectief

lopen. Niet alleen van primair onderwijs (het

basisonderwijs) naar het voortgezet

onderwijs en verder, maar ook tussen

scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen

onderling. We werken daarbij nauw samen

met jeugdhulp en zorg. 

Scholen moeten hun leerlingen goed

voorbereiden op de maatschappij. Alle

jongeren krijgen boeiend en passend

onderwijs, zodat ze kunnen werken aan een

toekomst vol perspectief. Elke school van

SWV De Verbinding gaat uit van de talenten

en mogelijkheden van de leerling en zoekt

daarbij actief naar een zo passend mogelijk

aanbod.



Een sterk netwerk met gedeelde

verantwoordelijkheid.

Openheid naar elkaar.

2.2 - Onze visie op onze samenwerking: onze

kernwaarden

Binnen SWV De Verbinding hebben we vier

kernwaarden die belangrijk zijn voor de manier

waarop we met elkaar omgaan in ons netwerk. Ze

geven houvast aan alle betrokken partijen en

bieden duidelijkheid over wat wij als samen-

werkingsverband belangrijk vinden om goed

samen te werken..

We voelen ons individueel én gezamenlijk

verantwoordelijk voor het bereiken van ons

doel: zorgen dat alle jongeren een toekomst vol

perspectief hebben. Om dit te behalen, is het

ontzettend belangrijk dat we vanuit een sterk

netwerk samenwerken..

We communiceren binnen SWV De

Verbinding open en eerlijk met elkaar. Dat

betekent dat afspraken worden nagekomen

en dat we elkaar hierop aanspreken, met

respect voor elkaars kennis. Het betekent

ook dat belangrijke besluiten transparant en

controleerbaar zijn. Zo versterken we het

onderling vertrouwen binnen ons netwerk.

Dat is een belangrijke voorwaarde voor een

goede samenwerking.

Denken in mogelijkheden

Financiën zijn niet leidend, maar

ondersteunend

Binnen het netwerk van De Verbinding

vinden we dat ‘het geheel meer dan de som

der delen’ is. We werken samen om

bestaande onderwijsvoorzieningen te

verbeteren en nieuwe te creëren als daarom

wordt gevraagd. Hierdoor kunnen we altijd

een volledig onderwijsaanbod aanbieden. We

vinden dat we altijd moeten willen leren van

onszelf en anderen. Soms vragen situaties

rond leerlingen om creatieve oplossingen.

Om die te kunnen bedenken en uitvoeren, is

het belangrijk dat scholen daar de ruimte

voor krijgen en nemen. Het samenwerkings-

verband ondersteunt dat inhoudelijk en

financieel als dat nodig is. 

We vinden het belangrijk dat alle

verschillende ondersteuningsniveaus en

doelstellingen de juiste financiële aandacht

krijgen. Daarom worden alle budgetten

geoormerkt en is duidelijk waar ze voor

bedoeld zijn. Daarbij proberen we onze

organisatiekosten laag te houden, zodat het

geld dat we hebben maximaal kan worden

besteed aan de uitvoering van onze opdracht.

SW V  D E  V E R B I N D I N G  -  OND E R S T E U N I N G S P L A N  2 0 2 0  -  2 0 2 4 9



SW V  D E  V E R B I N D I N G  -  OND E R S T E U N I N G S P L A N  2 0 2 0  -  2 0 2 4 1 0

2.3 – De uitgangspunten voor ons beleid 

Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te

kunnen voeren en SWV De Verbinding in de juiste

richting verder te ontwikkelen, hebben we vier

uitgangspunten opgesteld die ons op koers

houden: 

1. Ouders en jongeren zijn optimaal betrokken 

In onze ogen zijn ouders als eerste verant-

woordelijk voor de opvoeding van hun kind, de

scholen zijn dat voor het onderwijs. Ze hebben

dus een verschillende verantwoordelijkheid,

maar een gemeenschappelijke taak: jongeren

een toekomst vol perspectief bieden. Daarom

zijn ouders onmisbaar voor ons werk en is een

goede relatie tussen hen, de leerlingen en de

school ontzettend belangrijk. Het verbetert

namelijk de kansen op passend onderwijs. We

betrekken ouders en leerlingen daarom altijd

actief bij beslissingen die over de onder-

steuning gaan.  Ouders en de scholen zijn

namelijk gelijkwaardige partners als het gaat

om de ontwikkeling van de leerling. 

2. De basis is op orde 

Om passend onderwijs te bieden, zijn twee

dingen belangrijk: iedere school in onze regio

moet kwalitatief goed onderwijs bieden en op

de school moet een goed netwerk van

ondersteuning zijn. Het is daarom heel

belangrijk dat docenten goede kennis en

vaardigheden hebben. Ook als het gaat om

begeleiding van leerlingen met een

ondersteuningsvraag. De scholen en hun

besturen zijn als eerste verantwoordelijk voor

de kwaliteit van het onderwijs. Dat geldt ook

voor de basisondersteuning: ondersteuning die

op iedere gewone school in de regio hetzelfde

is. Als samenwerkingsverband zorgen we

ervoor dat er op iedere school alles aanwezig is

om die basisondersteuning te kunnen bieden. 

3. Ondersteuning op maat

Sommige leerlingen hebben niet voldoende

aan de basis die op elke school geboden

wordt. Ze hebben een onderwijs- of

ondersteuningsvraag die verder gaat. Die

ondersteuning gaat altijd uit van wat de

leerling nodig heeft, is op maat gemaakt en

moet perfect afgestemd worden met de

leerling, de ouders en eventueel andere

betrokkenen. Ons uitgangspunt is: ‘regulier

waar mogelijk, speciaal waar nodig’. Onze

scholen hebben vastgelegd hoe zij op eigen

wijze bijdragen aan de gemeenschappelijke

opdracht van het samenwerkingsverband. Dit

is vastgelegd in het ‘schoolondersteunings-

profiel’ en is gemakkelijk terug te vinden op

de website van de school.

4. De school als werkplaats

De scholen van SWV De Verbinding werken

volgens het principe ‘de school als

werkplaats’. Dat betekent dat we problemen

(of leerlingen met problemen) niet wegsturen

van school, maar juist oplossingen binnen-

halen. Hiervoor werken de scholen met

externe professionals: leerplichtambtenaren,

jeugdverpleegkundigen en jeugdzorg-

medewerkers. Deze noemen we ook wel

ketenpartners. Ze bewaken samen met de

school de gezonde ontwikkeling van

leerlingen. Onze onderwijsinstellingen kun-

nen een beroep doen op deze partners als

het niet lukt om op de juiste wijze te

handelen (handelingsverlegenheid) of als ze

een situatie niet vertrouwen (het zoge-

naamde ‘niet pluis’-gevoel).

Samen sterk voor iedere leerling
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we het
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EEN  STERKE
BASIS  LEG  JE
SAMEN

heeft zicht op de leerontwikkeling van alle

leerlingen en werkt opbrengstgericht. 

werkt handelingsgericht en versterkt de

handelingsbekwaamheid en competenties

van zijn personeel.

heeft een goed pedagogisch klimaat en is

fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en

docenten.

neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt

leerlingen zorgvuldig over.

werkt samen met ketenpartners aan een

effectieve ondersteuningsstructuur.

evalueert jaarlijks de effectiviteit van de

ondersteuning en begeleiding.

heeft een vastgesteld ondersteunings-

aanbod beschikbaar voor alle leerlingen van

de school, beschreven in het schoolonder-

steuningsprofiel (SOP).

Bij SWV De Verbinding vinden we het belangrijk

dat leerlingen en hun ouders weten welke

ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Daarom

stellen onze scholen een schoolondersteunings-

profiel (SOP) op, waarin alle mogelijkheden

voor ondersteuning staan. Als ouders of

leerlingen hierover vragen hebben, dan kunnen

ze terecht bij hun school. Daarbij is het bureau

van De Verbinding altijd te bereiken voor

informatie: bij ons Onderwijsloket kunnen zij,

maar ook scholen en ketenpartners terecht voor

advies over de ondersteuningsmogelijkheden.

Onze deskundigen staan voor hen klaar! Ook op

onze website proberen we vragen zo goed

mogelijk te beantwoorden. In dit hoofdstuk

vertellen we over de accenten die we leggen in

onze ondersteuningsmogelijkheden.

3.1 – Een sterke basis: basisondersteuning 

Alle scholen van SWV De Verbinding bieden

ondersteuning aan leerlingen. We hebben

samen afgesproken welke ondersteuning we op

iedere sowieso aanbieden. Deze wordt betaald

uit de reguliere financiering van de school en

heet de basisondersteuning.

Iedere school: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Alle scholen in het samenwerkingsverband

bieden deze afgesproken basisondersteuning. 

bevat alle maatregelen en activiteiten die

scholen bovenop de eerder genoemde

basisondersteuning bieden. 
 is voor iedere leerling op maat gemaakt. In

het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van

de leerling beschrijft de school welk

arrangement de leerling krijgt.  
wordt verzorgd door een school die

verbonden is aan het samenwerkings-

verband.  
wordt betaald uit het ondersteuningsbudget

van het samenwerkingsverband.  
is in principe tijdelijk. 
is voor iedere leerling anders qua intensiteit,

kosten en lengte.

De verantwoordelijkheid voor deze sterke basis

ligt in de eerste plaats bij de scholen en hun

besturen.

3.2 – Extra ondersteuning 

Als een leerling extra ondersteuning nodig

heeft, wordt dit vastgelegd in het

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de

leerling. Hierin staat wat de leerling nodig heeft

om goed te kunnen leren. Het plan gaat in op

vijf thema’s: aandacht en tijd, voorzieningen,

ruimtelijke omgeving, expertise en samen-

werking met partners. Bij het opstellen en

evalueren van het ontwikkelingsperspectief

spelen ouders een belangrijke rol. De school

heeft de instemming van hen nodig als ze actie

willen ondernemen. De inzet van extra

ondersteuning is afhankelijk van welke

ondersteuning leerlingen nodig hebben. Dat

kan dus voor ieder kind anders zijn: inhoudelijk,

maar ook de lengte en hoe intensief die

ondersteuning is, is op maat gemaakt. Scholen

kunnen de ondersteuning op verschillende

manieren organiseren. De extra ondersteuning

noemen we een ‘arrangement’. Als samen-

werkingsverband hebben we de voorwaarden

voor een arrangement als volgt vastgelegd:

Een arrangement: 

De arrangementen worden op twee plekken

georganiseerd en aangeboden: op de voort-

gezet onderwijs-instelling zelf of overkoepelend,

wat we bovenschools noemen. Scholen binnen

het SWV werken namelijk steeds vaker samen

om het onderwijsaanbod nog meer passend te

krijgen.
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Het vmbo+ voor leerlingen met

gedragsproblemen én een leerachterstand.

In de onderbouwperiode krijgen de

leerlingen onderwijs in afzonderlijke, kleine

klassen. In de bovenbouw krijgen ze zoveel

mogelijk onderwijs in de gewone vmbo-

school. 

OPUS, de afdeling voor hoogbegaafde

jongeren, biedt hulp aan leerlingen met

meervoudige problematiek die binnen het

reguliere onderwijs vastlopen. OPUS wil

deze leerlingen een succesvolle

schoolcarrière bieden. In de onderbouw-

periode krijgen de leerlingen onderwijs in

een afzonderlijke, kleine klassen. In de

bovenbouw komen ze bij het normale VWO. 

Arrangementen binnen de reguliere

voortgezet onderwijs-school 

Leerlingen kunnen binnen hun eigen voortgezet

onderwijsschool individuele ondersteuning

krijgen. Scholen kunnen ook kiezen voor

groepsgewijze ondersteuning. Alle reguliere

scholen ontvangen hiervoor een ondersteu-

ningsbudget vanuit het samenwerkings-

verband. Op vmbo-scholen is er een specifiek

groepsgewijs arrangement: de leerweg-

ondersteuning. Dit is bedoeld voor leerlingen

waarbij een leerachterstand of sociaal-

emotionele problemen het leren in de weg

staat. De vmbo-scholen die leerwegondersteu-

ning bieden, krijgen hiervoor een aanvullend

ondersteuningsbudget van het samenwerkings-

verband. 

Bovenschoolse arrangementen 

Sommige leerlingen hebben vergelijkbare

ondersteuning nodig. Voor hen hebben we

zogenaamde ‘bovenschoolse’ arrangementen.

Hierin bundelen we alle beschikbare kennis in

ons netwerk op een bepaalde plaats. Binnen

SWV De Verbinding hebben we de volgende

bovenschoolse arrangementen:

Samenwerkende scholen

Op een aantal plekken in ons netwerk werken

scholen samen om een passende onderwijsplek

voor leerlingen te kunnen bieden. Voorbeelden

hiervan (januari 2020) zijn:

School-in-school: VSO De Brouwerij biedt

plaats aan een deel van haar leerlingen in

het Olympus College, om zo de mogelijk-

heden van vso-leerlingen te vergroten om in

te stromen in het reguliere voortgezet

onderwijs. Op die manier wil men ook de

docententeams van beide scholen verster-

ken. 

Structuurklas: het Liemers College biedt

met de kennis van voortgezet speciaal

onderwijs-school Briant College de struc-

tuurklas voor leerlingen die behoefte

hebben aan extra ondersteuning. Het doel

hiervan is om ze uiteindelijk weer in te laten

stromen in het normale voortgezet onder-

wijs. 

Kentalis: Kentalis werkt binnen ons

samenwerkingsverband samen met het

Maarten van Rossem, OBC Huissen en

Produs om leerlingen met een taalontwikke-

lingsstoornis of gehoorverlies een passende,

meer inclusieve onderwijsplek te kunnen

bieden. 

Praktijkonderwijs en vmbo: Pro College

Bemmel en OBC Huissen werken samen in

de ‘PROBCklas’, waarin kwetsbare vmbo-

leerlingen in een praktijkonderwijsklas

onderwijs volgen.



3.3 – Toewijzing van ondersteuning 

Om goed onderwijs voor alle leerlingen in alle

scholen te verzorgen, moet iedere leerling ook

op de juiste plek zitten. Dat kan alleen als de

toewijzing van de ondersteuning op een

zorgvuldige en betrouwbare manier gebeurt.

Maar hoewel we grondig te werk gaan, moeten

we ervoor zorgen dat besluiten niet traag

worden genomen of dat er een enorme

administratieve last ontstaat. Daarom willen we

altijd snel duidelijk hebben welke onder-

steuning een leerling nodig heeft en hoe we dat

kunnen bieden. Daarbij is het ook ontzettend

belangrijk dat de extra hulp snel ingezet kan

worden. 

Onze scholen zorgen in de meeste gevallen zelf

voor de toewijzing van de ondersteuning. Daar

ontvangen ze jaarlijks een budget van het

samenwerkingsverband voor, zodat ze die

ondersteuning ook kunnen geven. Alle scholen

hebben een vaste commissie of medewerker

die kijkt welke ondersteuning de leerlingen

nodig hebben, die maakt daar een plan voor.

Elke school heeft ook een ‘multidisciplinair

overleg’, waarin de belangrijkste ‘ketenpartners’

vertegenwoordigd zijn: bijvoorbeeld de school-

arts, de leerplichtambtenaar en de jeugdzorg-

functionaris. Als leerlingen tegen meerdere

problemen aanlopen, kunnen we in dit overleg

de ondersteuning en hulpverlening goed op

elkaar afstemmen. 

Als de school de ondersteuning die nodig is zelf

kan geven, dan stelt het een ontwikkelings-

perspectiefplan (OPP) op waarin staat wat de

leerling nodig heeft om goed te kunnen leren.

In het plan geeft de school dan aan dat het zelf

verantwoordelijk is voor de uitvoering en

onderneemt dan actie, zonder dat het samen-

werkingsverband er toestemming voor moet

geven.

We vinden het erg belangrijk dat ouders

betrokken worden als we beslissen welke

ondersteuning hun kind nodig heeft en wat we

kunnen aanbieden. Daarom overlegt de school

met hen over het ontwikkelingsperspectiefplan

van hun kind. Hierin staat namelijk welke

ondersteuning nodig is en waarom. De ouders

zetten altijd hun handtekening onder het plan,

zodat duidelijk is dat het document met hen is

besproken.

3.4 – Toegang tot praktijkonderwijs en

voortgezet speciaal onderwijs 

Om toegelaten te worden tot praktijkonderwijs

of voortgezet speciaal onderwijs heeft een

leerling een zogenaamde ‘toelaatbaarheids-

verklaring’ nodig. Als de school van de leerling

denkt dat dit de beste optie is voor het kind,

dan vraagt het deze verklaring aan bij het

samenwerkingsverband. De deskundigen van

het bureau van De Verbinding beoordelen de

aanvraag en de directeur-bestuurder neemt het

uiteindelijk besluit - dat is de wettelijke taak

van de organisatie.

3.4.1 – Toelaatbaarheid praktijkonderwijs (TLV

pro) 

Een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijk-

onderwijs aanvragen kan alleen worden gedaan

door een school voor praktijkonderwijs. De

criteria voor toelating zijn landelijk vastgelegd

en daar beoordeelt het bureau van het

samenwerkingsverband de verklaring dan ook

op. Wil je weten hoe deze werkwijze precies

gaat? Dat is te lezen in het document

‘Werkwijze bij aanvragen pro.’
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Het is duidelijk wat de onderwijsbehoeften

van de leerling zijn en deze zijn concreet

omschreven. 
De school geeft duidelijk aan welke

ondersteuning er al is geboden en wat de

effecten ervan waren. 
Het is duidelijk dat er binnen het reguliere

voortgezet onderwijs geen aanbod is dat

aansluit bij de behoeften van de leerling. 
Er is concreet omschreven wat de

problematiek is die ervoor zorgt dat de

leerling speciaal onderwijs nodig heeft: wat

is zijn gedrag en wat zijn de

onderwijsbeperkingen van het kind?  
De leerling en zijn of haar ouders zijn op de

hoogte van de aanvraag voor de

ondersteuning en begeleiding, de ouders

hebben daarvoor hun handtekening gezet.  

De school die de toelaatbaarheidsverklaring

aanvraagt heeft er intern alles aan gedaan

de leerling alle mogelijke ondersteuning te

kunnen bieden. 
De school die de toelaatbaarheidsverklaring

aanvraagt, heeft de kennis van zijn

ketenpartners, zoals de schoolarts, de

leerplichtambtenaar en de jeugdzorg-

functionaris, op tijd betrokken bij de

ondersteuning van de leerling. 
De leerling en zijn of haar ouders zijn

betrokken bij het proces van de aanvraag. 
De leerling is in staat om binnen het

voortgezet speciaal onderwijs deel te nemen

aan het onderwijsprogramma. 

3.4.2 – Toelaatbaarheid voortgezet speciaal

onderwijs (TLV vso) 

Als een leerling voor langere tijd structureel

specialistische onderwijsondersteuning nodig

heeft, dan kunnen we hem of haar plaatsen op

een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Hier kunnen we doorlopende ondersteuning

bieden, is het mogelijk om verregaande

aanpassingen op het onderwijs te doen en

wordt lesgegeven in kleinere groepen. Binnen

De Verbinding zijn er zeven voortgezet speciaal

onderwijs-scholen. Zij werken nauw samen met

instellingen voor jeugdhulp, psychiatrie,

gehandicaptenzorg, revalidatie en arbeid. De

aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring

voor deze scholen beoordelen we op de

volgende punten: 

Inhoudelijk:

1.

2.

3.

4.

5.

Procesmatig:

1.

2.

3.

4.

Het domein ‘Leren’: hier kijken we naar

welke aanpassingen er nodig zijn op het

gebied van didactiek, leervoorwaarden en

het onderwijsprogramma om de benodigde

leerroute te kunnen aanbieden. 
Het domein ‘gedrag’: hier kijken we welke

aanpassingen we moeten doen om de

leerling direct en individueel te kunnen

aansturen of begrenzen. Ook kijken we wat

er nodig is om de leeromgeving aan te

passen om de benodigde leerroute aan te

kunnen bieden. 
Het domein ‘gezondheid’: hier kijken we

welke individuele verzorging er nodig is, of

er aanpassingen aan het gebouw of de

leeromgeving nodig zijn en of we zaken

moeten aanpassen aan het onderwijs-

programma.

Meer weten over de procedure? Onze werkwijze

is vastgelegd in het document 'Procedure

Toelaatbaarheidsverklaring VSO'.

Als we een toelaatbaarheidsverklaring

toekennen, geven we daarbij aan in welke

bekostigingscategorie de ondersteuning gaat

vallen. Er zijn drie categorieën, oplopend qua

zwaarte, namelijk laag, midden en hoog. Om dit

vast te stellen, kijken de deskundigen van het

bureau van SWV De Verbinding hoe de

behoefte van de leerling in verhouding staat tot

het ondersteuningsaanbod dat het gespecia-

liseerd onderwijs gaat aanbieden. Die onders-

teuningsbehoeften worden berekend in drie

verschillende ‘domeinen’:
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Leerlingen die specialistische ondersteuning

nodig hebben, omdat ze problemen hebben

met zicht, gehoor of communicatie (ook wel

visusproblematiek, auditieve en/of commun-

icatieproblematiek genoemd) kunnen terecht

op voortgezet speciaal onderwijs-scholen die

horen bij cluster 1 (visus/zicht) en cluster 2

(auditief en communicatie). Deze scholen vallen

niet onder ons samenwerkingsverband. Het kan

wel zijn dat het bureau van het samen-

werkingsverband overlegt met zo’n school of

voortgezet speciaal onderwijs-school bij

specifieke leerlingen, wanneer dat nodig is. 

3.5 – Doorstroom van voortgezet speciaal

onderwijs naar regulier onderwijs 

Bij De Verbinding gaan we uit van het principe ‘

regulier waar het mogelijk is, speciaal als het

nodig is'. Het is geen doel op zich om leerlingen

van het speciaal onderwijs terug te laten gaan

naar regulier onderwijs, maar we stimuleren het

wel. Op het moment dat een leerling in het

voortgezet speciaal onderwijs wordt geplaatst,

stelt zijn school een ontwikkelingsperspectief-

plan op. Hierin liggen de onderwijsdoelen,

behoeften en het verwachte toekomst-

mogelijkheden op een eventuele uitstroom

naar regulier onderwijs vast. De school

bespreekt minimaal een keer per jaar met de

ouders de voortgang en wordt gekeken in

hoeverre de doelen behaald zijn en welke

ondersteuning er nog nodig is. Het kan zijn dan

alle doelen behaald zijn en de leerling niet

meer afhankelijk is van de ondersteuning van

speciaal onderwijs. Als er dan uitzicht is op

arbeid of vervolgonderwijs, maakt de leerling

de overstap naar regulier onderwijs. Binnen het

samenwerkingsverband hebben we een aantal

afspraken gemaakt om dit in goede banen te

leiden. Ze zijn verdeeld over drie fases.

Fase 1: oriëntatie op overstappen

De voortgezet speciaal onderwijs-school kijkt

samen met de leerling en zijn of haar ouders

welke vaardigheden deze nog moet leren om

succesvol over te stappen naar een reguliere

school. Het Onderwijsloket van De Verbinding

adviseert in dat geval welke school er in dat

geval mogelijk passend onderwijs kan bieden,

zodra de overstap in aan de orde is. 

Fase 2: de voorbereiding op de overstap

De ouders melden hun kind aan bij de reguliere

school. Daarna overleggen de reguliere school,

de ouders, de speciaal onderwijs-school en als

het mogelijk is de leerling en wordt gekeken of

de nieuwe school alle benodigde

ondersteuning ook kan aanbieden. Die

voorwaarden zijn namelijk opgenomen in het

ontwikkelingsperspectiefplan en met die

informatie weten we wat er nodig is. Als de

benodigde ondersteuning mogelijk is bij de

reguliere school, kan de leerling worden

ingeschreven. Mocht dat niet het geval zijn,

zoekt de speciaal onderwijs-school samen met

de ouders een alternatief. Het onderwijsloket

van De Verbinding kan daarbij helpen.

Fase 3: de start in het reguliere onderwijs

Als de leerling geplaatst is in het voortgezet

regulier onderwijs, dan stelt de school een

nieuw ontwikkelingsperspectiefplan op. Hierbij

gebruikt de school de informatie van de

speciaal onderwijs-school, de ouders, de

leerling en eventueel externe betrokkenen.

Daarna bespreekt de school dit plan met de

ouders en leerling. De ouders hebben

instemmingsrecht op het handelingsdeel.
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3.6 – Samenwerking met ketenpartners in de

regio 

Gemeenten 

Voor jongeren die extra ondersteuning nodig

hebben, is het heel belangrijk dat er een goede

verbinding is tussen het onderwijs en de

jeugdzorg. Wij zijn ervan overtuigd dat we juist

in deze levensfase van de leerling voor een

goede, integrale aanpak en begeleiding moeten

zorgen, want het werkt sterk preventief.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de

toegang tot de jeugd(gezondheids)zorg en

daarom een belangrijke partner voor het

onderwijs. Daarom moeten we intensief

samenwerken. 

Gespecialiseerde instellingen 

Veel leerlingen die extra ondersteuning binnen

onderwijs nodig hebben, hebben vaak ook

moeilijkheden buiten school. Thuis bijvoor-

beeld, of bij de besteding van hun vrije tijd.

Daarnaast hebben deze leerlingen vaak

psychiatrische, psychosociale, gedrags- of

medische problemen waar de school zelf niet

voldoende aan kan of mag doen. Daarom

kunnen zij het niet alleen en is het belangrijk

dat ze hulp krijgen van   gespecialiseerde

instellingen, zoals leerplicht, jeugdzorg,

jeugdgezondheidszorg, jeugd-GGZ, maatschap-

pelijk werk, justitie en politie. Samen vormen zij

de ‘jeugdzorg’. 

Het is belangrijk dat we de jeugdhulp inpassen

in de ondersteuning op scholen. De school en

de ketenpartners kijken samen met de ouders

en de leerling of er meer nodig is dan extra

ondersteuning op school. Hierbij bekijken wij

de situatie vanuit het onderwijs en moeten de

maatregelen die worden genomen de

schoolcarrière van de leerling ondersteunen. 

Primair onderwijs en middelbaar beroeps-

onderwijs

Als we het hebben over primair onderwijs, dan

bedoelen we het basisonderwijs, speciaal

basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het

primair onderwijs is een belangrijke partner

voor het voortgezet onderwijs. We hebben met

De Verbinding namelijk hetzelfde doel: passend

onderwijs bieden voor iedere leerling. Samen

moeten we ervoor zorgen dat de overgang van

primair naar voortgezet onderwijs voor een

leerling zo goed mogelijk verloopt en is

ingericht. Als we merken dat het nodig of 

wenselijk is, passen we de huidige afspraken

daarop aan.

Als blijkt dat het primair onderwijs of de ouders

verwachten dat een leerling extra onder-

steuning in het voortgezet onderwijs nodig

heeft, dan starten we zo vroeg mogelijk met de

voorbereidingen op de overstap. Dat is

bijvoorbeeld belangrijk om doorlopende

ondersteuning mogelijk te maken. De

Verbinding werkt nauw samen met de

samenwerkingsverbanden in het primair

onderwijs, namelijk SWV PassendWijs en SWV

De Liemers PO) om die overstap te begeleiden.

Het bureau van ons samenwerkingsverband

voert hiervoor adviesgesprekken met de ouders

en de basisscholen. Zo zorgen we voor een

passende onderwijsplek in het voortgezet

onderwijs.
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De overgang van het voortgezet onderwijs naar

het vervolgonderwijs (het mbo) is tot nu toe 

een van de aandachtspunten van de Lerende

Regio Arnhem (LRA) geweest. Daar zijn goede

afspraken gemaakt, met als belangrijkste doel:

voortijdige schooluitval voorkomen. Het

samenwerkingsverband wil voorkomen dat

meerdere instanties of overlegplatforms zich

met dezelfde onderwerpen bezighouden.

Daarom hebben wij niet eenzelfde overleg

georganiseerd.

3.7 - Overige afspraken

3.7.1 – Aanpak thuiszitters 

Samen met de gemeenten hebben we als SWV

De Verbinding afgesproken sámen te

voorkomen dat leerplichtige leerlingen thuis

komen te zitten. Dat hebben we vastgelegd in

een zogenaamd ‘samenwerkingsconvenant’:

‘Regionale sluitende aanpak onderwijs-

jeugdzorg-jeugdhulpverlening’ (februari 2019).

De afspraken die daarin staan werken we de

komende jaren verder uit.  

Onze focus ligt daarbij op het voorkómen dat

leerlingen thuis komen te zitten. Dat doen we

door al heel vroeg ketenpartners als de

leerplichtambtenaar en de jeugdzorg-

functionaris te betrekken in de ondersteuning

die wij bieden. Toch gebeurt het soms dat

leerlingen niet volledig naar school (kunnen)

gaan. Als alle ondersteuning van de school en

de hulp van de partners er niet voor heeft

gezorgd dat de jongere weer aan het onderwijs

deelneemt, kijken we of we dat met

begeleiding van verzuimcoaches kunnen

bereiken.Dit stemmen we af met de betrokken

jeugdzorgprofessional en leerplichtambtenaar

en op een coachende, persoonsgerichte manier.

De werkwijze is laag-drempelig en er is geen

bureaucratie. Alle betrokken, zoals de school,

ouders, leerplicht, hulpverlening en het zorg- en

adviesteam, kunnen een beroep doen op de

verzuim-coaches. 

Samen met het Regionaal Bureau Leerling-

zaken (RBL) werkt ons bureau structureel aan

het goed in beeld hebben van alle thuiszitters

in onze regio. Het RBL is verantwoordelijk voor

het verlenen van vrijstellingen van onderwijs.

Het bureau van het samenwerkingsverband

heeft hierin een adviserende rol, met als visie

‘leerrecht voor alle leerlingen’.

3.7.2 - Doorzettingsmacht 

Maar wat als het niet lukt om een passend

onderwijs voor en leerling te vinden? De

overheid heeft hiervoor alle samenwerkings-

verbanden gevraagd om een ‘doorzettings-

macht’ te organiseren. De Inspectie verstaat

hieronder ‘het ingrijpen of nemen van besluiten

bij impasses in besluitvormingsprocessen die

gericht zijn op het realiseren van een

onderwijsplek voor een leerling.’ Het komt erop

neer dat we sluitende afspraken hebben

gemaakt die bij ingewikkelde of vastgelopen

gevallen ervoor zorgen dat we een goed

passend aanbod van onderwijs en zorg voor de

leerling kunnen afdwingen.

Het is tot nu toe nog niet voorgekomen dat we

de doorzettingsmacht hebben moeten

gebruiken. Scholen en besturen slagen er – 

 samen met ouders en betrokken partners – in

om voor vrijwel alle kinderen een passende

onderwijsplek te bieden of te organiseren. Dat

komt mede omdat we trajecten op maat voor

leerlingen kunnen inzetten. Maar we weten dat

uitzonderingen de regel bevestigen en dat er
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altijd een situatie kan vastlopen. Daarop willen

we voorbereid zijn. In dit soort gevallen geven

we de voorkeur aan een model waarin we

collectief door doorzettingskracht tot een

overeenstemming komen. Meer informatie vind

je hierover in het document ‘Doorzettings-

macht’.

3.7.3 – Privacy 

Op het bureau van samenwerkingsverband De

Verbinding gaan we zorgvuldig om met de

persoonsgegevens die we van scholen

ontvangen voor het kunnen uitvoeren van onze

wettelijke taken: een passende onderwijsplek

bieden, een ononderbroken ontwikkeling van

leerlingen bieden en aanvragen van

toelaatbaarheidsverklaringen beoordelen. Het

privacyreglement van het samenwerkings-

verband is te vinden op onze website. Het

samenwerkingsverband voldoet aan de

regelgeving vanuit de Algemene verordening

gegevensbescherming (AVG). 

Klachten over de behandeling of beslissingen door

het bestuur, de directeur of medewerkers van SWV

De Verbinding (als het niet lukt een klacht in goed

overleg naar tevredenheid af te handelen)

Situatie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Klacht of bezwaar indienen kan bij 

De school, ouders en/of leerling zijn het niet eens

met een besluit van SWV De Verbinding over een

toelaatbaarheidsverklaring of

arrangement

Bezwaarschriftprocedure SWV V(S)O 25.06

Postbus 821

6800 AV Arnhem

Na de behandeling volgens de bezwaar-

schriftprocedure zijn school en/of ouders het nog

steeds niet eens met het besluit van SWV De

Verbinding over de toelaatbaarheid tot het

voortgezet speciaal onderwijs

SWV V(S)O 25.06

Postbus 821

6800 AV Arnhem

SWV V(S)O 25.06 is verplicht dit bezwaar, samen met haar eigen

zienswijze, door te sturen naar: Landelijke Bezwaaradviescommissie

Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

3.7.4 - Klachtenprocedures

Als er klachten zijn, zijn er verschillende

mogelijkheden om deze door te geven. In het

overzicht hieronder vind je ze schematisch

weergegeven.
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Onderwijsconsulenten: als ouders en de

school een conflict hebben over

schoolplaatsing, verwijdering of

ontwikkelingsperspectief, kunnen ouders en

scholen kosteloos een beroep doen op

onderwijsconsulenten. Als leerlingen extra

ondersteuning nodig hebben, maar ouders

en school hier samen niet uitkomen, kunnen

deze onafhankelijke deskundigen

bemiddelen tussen de partijen

(www.onderwijsconsulenten.nl).

Stichting Onderwijsgeschillen: als

bemiddeling geen uitkomst biedt, dan

kunnen zowel de ouders als de school de

landelijke geschillencommissie (onderdeel

van Stichting Onderwijsgeschillen)

inschakelen. Deze commissie oordeelt bij

meningsverschillen over bovengenoemde

onderwerpen. De commissie bestaat uit

deskundigen en doet binnen tien weken

uitspraak als zij een geschil krijgt

voorgelegd. Bij haar oordeel houdt de

commissie rekening met het school-

ondersteuningsprofiel en het ondersteu-

ningsplan (www.onderwijsgeschillen.nl).

College voor de Rechten van de Mens:

ouders kunnen een klacht indienen bij het

College voor de Rechten van de Mens

(voorheen de Commissie Gelijke

Behandeling) als ze vinden dat hun kind

binnen het onderwijs een ongelijke

behandeling krijgt bij een handicap of

chronische ziekte. De uitspraak is niet

bindend, maar wordt in de meeste gevallen

wel opgevolgd (www.mensenrechten.nl).

Rechtspraak: tot slot is er in het Nederlandse

recht de mogelijkheid om de gang naar de

rechter te maken bij geschillen

(www.rechtspraak.nl).

Je kunt de procedure rond het maken van een

bezwaarschrift terugvinden op de website van

ons samenwerkingsverband. Naast de

bovenstaande procedures, die zich richten op

het samenwerkingsverband, zijn er

verschillende instanties die kunnen helpen bij

een conflict of geschil bij het toewijzen van

ondersteuning, het plaatsen op een school of

het verwijderen of opstellen van een

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
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DE  VISIE  VOOR
DE  KOMENDE
4  JAAR

De samenwerking binnen ons netwerk

versterken

Een meer integratieve

ondersteuningscultuur creëren

Intensiveren van de samenwerking met

ketenpartners

In control zijn

Ons samenwerkingsverband bestaat sinds 1

augustus 2014 en heeft al zes jaar de opdracht

om voor iedere leerling passend onderwijs te

verzorgen. De afgelopen jaren hebben we hard

gewerkt om onze organisatie op te bouwen.

Inmiddels hebben we alle procedures staan, de

inricht van ons bestuur is op orde, we hebben

goed zicht op de inkomsten en uitgaven van

onze organisatie en hebben de positie van het

samenwerkingsverband verduidelijkt. De basis

is dus gelegd om een volgende stap in onze

ontwikkeling te zetten. Met die stap richten we

ons op meer verbinding, zowel binnen als

buiten onze organisatie. Daarvoor moeten we

op een creatieve manier samenwerken en

ervoor zorgen dat de leerlingen en professionals

centraal staan. 

Voor de periode 2020-2024 hebben we vier

speerpunten opgesteld die onze organisatie de

komende jaren de juiste richting op moeten

leiden.  

1.

2.

3.

4.

Deze speerpunten werken we ieder schooljaar

concreet uit in een jaarplan. De jaardoelen en

activiteiten zullen volgens de structuur van het

kwaliteitszorgsysteem (zie hoofdstuk 5) aan het

einde van elk schooljaar worden geëvalueerd en

als het nodig is worden aangepast. De

uitkomsten hiervan vormen de basis voor het

jaarplan in het nieuwe schooljaar. Hierdoor

kunnen we ieder jaar concreet aan de slag met

onze vier speerpunten en bewaken we de

kwaliteit en voortgang.

4.1 - De samenwerking binnen ons netwerk

versterken

Binnen De Verbinding voelen we ons

individueel én gezamenlijk verantwoordelijk

voor het bereiken van ons doel: zorgen voor een 

Onze netwerkorganisatie verder uitbouwen. 

Thematisch werken in projectgroepen en

daarbij niet kijken naar functies en besturen.

Netwerken opzetten op het gebied van

scholing, het delen van kennis en innovatie

die lerend en bestuuroverstijgend zijn. Deze

netwerken bevinden zich binnen onze eigen

organisatie, maar ook in verbinding met

andere samenwerkingspartners.

passende onderwijsplek voor elke leerling.

Hiervoor moeten we binnen een sterk netwerk

goed samenwerken: dat is een belangrijke

voorwaarde. Door samen te werken, te leren van

elkaar en zo ook samen te groeien zorgen we er

niet alleen voor dat de kwaliteit van de

ondersteuning van onze scholen beter wordt.

Ook de kwaliteit van ons gehele netwerk gaat

dan omhoog. We moedigen daarom aan dat

scholen gretig zijn om te leren en dat zij en de

schoolbesturen goed samenwerken. Want, zoals

de bekende uitspraak luidt: ‘het geheel is dan

meer dan de som der delen’.

Waar staan we nu: 

De afgelopen twee jaar zijn we begonnen met

de basis leggen voor een organisatie waarin het

met én van elkaar leren het belangrijkst is. Zo

werken we op het niveau van de directieraad in

projectgroepen, zodat we nog meer de diepte

in kunnen gaan. Scholen zijn vaak naar binnen

toe gericht en zoeken pas in een laat stadium

contact op met andere scholen of het

samenwerkingsverband. Daarom benutten we

nog niet alle kennis die we binnen ons netwerk

hebben. 

Dit gaan we doen:

4.2 - Een meer integratieve ondersteunings-

structuur creëren

De afgelopen jaren stonden in het teken van de

ontwikkeling van onze visie: ‘leerrecht voor alle

kinderen’. Ook ons uitgangspunt, ‘regulier waar

mogelijk, speciaal waar nodig’, werd gevormd.

De komende vier jaar willen we die twee verder

uitwerken. 

.
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De komende vier jaar willen we onze visie en

ons uitgangspunt verder uitwerken. Dat zijn

‘leerrecht voor alle kinderen’ en ‘regulier waar

mogelijk, speciaal waar nodig’. Een van de

manieren om dat te doen, is door op reguliere

scholen ook speciaal onderwijs aan te bieden,

zodat een eventuele overstap naar een van

beide kanten een stuk gemakkelijker gaat.

Daarbij gaan we ervoor zorgen dat scholen nog

meer kennis delen en zoveel mogelijk

voorkomen dat leerlingen thuis komen te

zitten. Hierdoor verbeteren we de kwaliteit van

de ondersteuningsmogelijkheden die we

hebben binnen ons netwerk, zodat we al onze

leerlingen het onderwijs en de ondersteuning

kunnen bieden die ze nodig hebben.  

Waar staan we nu: 

Onze organisatie is al langere tijd op zoek naar

oplossingen waardoor we nog meer passend

onderwijs kunnen bieden in onze regio. We zijn

erachter gekomen dat we enorm veel

ondersteuningsmogelijkheden tot onze

beschikking hebben, maar dat er altijd ruimte

blijft voor verbetering. Die ruimte ligt

waarschijnlijk in het gebied tussen regulier en

speciaal onderwijs waar we nu nog wat minder

grip op hebben. Om dit te verbeteren, zullen

onze scholen elkaar nog beter en vaker moeten

opzoeken en samenwerken. 

Met dit punt in het achterhoofd werken de

scholen VSO De Brouwerij en het Olympus

College sinds het schooljaar 2017-2018 samen.

Leerlingen van VSO De Brouwerij volgen vanaf

dat moment onderwijs in het gebouw van het

Olympus College (school-in-school). 

Voor meer samenwerking zorgen tussen

voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs

door projecten die voor een goede

wisselwerking tussen scholen zorgen een

vaste plaats te geven binnen ons netwerk.

Voor meer samenwerking zorgen tussen

onze voortgezet onderwijs-scholen, zodat

we vaker flexibele trajecten op maat voor

leerlingen kunnen aanbieden.

Duidelijk zijn over de rol en plaats die onze

bovenschoolse arrangementen in ons

netwerk hebben.

De kennis die we hebben van voortgezet

speciaal onderwijs meer flexibel inzetten.

Daarbij proberen ze voortgezet speciaal

onderwijs-leerlingen in te passen op reguliere

scholen. Op het Liemers College loopt een

vergelijkbaar project. Daar is in samenwerking

met VSO Briant College ‘de structuurklas’ van

start gegaan. Hierin geven docenten uit het

voortgezet speciaal onderwijs les in een

reguliere onderwijsomgeving, waarin de

leerlingen steeds meer regulier onderwijs gaan

volgen. Ook Kentalis is op vaste basis gaan

samenwerken met een aantal reguliere scholen.

Kentalis ondersteunt leerlingen die slecht-

horend, doof of doofblind zijn of een

taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communi-

catief meervoudige beperking hebben.

Omdat we positieve ervaringen hebben met

deze vormen van samenwerking tussen

verschillende soorten scholen, willen we op

meer plaatsen in ons netwerk dit soort

projecten starten.

Dit gaan we doen:
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De scholen binnen het samenwerkings-

verband kunnen het niet alleen. We hebben

de afgelopen jaren gemerkt dat het

noodzakelijk is dat het onderwijs en de

ketenpartners samenwerken. Alleen zo

komen we tot passende ondersteuning voor

leerlingen en behalen we succes.

Zowel de scholen als organisaties die

jeugdhulp werken ontzettend hard om het

beste voor de leerlingen te bereiken. We

werken alleen nog te weinig samen. De

gemeenten en het onderwijs hebben samen

verschillende uitgangspunten en thema’s

ontwikkeld waar we de komende tijd aan

gaan werken, zoals de aanpak van

thuiszitters en (de ontwikkeling van)

onderwijszorgarrangementen in onze regio.

Deze zijn in 2019 vastgelegd in   het

samenwerkingsconvenant ‘Regionale

sluitende aanpak onderwijsjeugdzorg-

jeugdhulpverlening’. Deze thema’ moeten

we uitwerken in een ontwikkelagenda. Er is

een werkgroep opgericht die hieraan gaat

werken. 

We hebben de afgelopen jaren goede

afspraken gemaakt die gaan over

procedures bij de overgang van primair

onderwijs naar voortgezet onderwijs. We

moeten nog stappen zetten om de

ondersteuning van leerlingen zo geruisloos

over te laten gaan van de ene op de andere

school. We hebben een goede eerste stap

gezet door adviesgesprekken over passend 

4.3 -   Intensiveren van de samenwerking met

ketenpartners

Het onderwijs en de gemeenten hebben

dezelfde taak: ervoor zorgen dat jongeren een

zo goed mogelijk uitzicht hebben op de beste

kansen richting volwassenheid. De ontwikkeling

van de leerling staat hierbij in het middelpunt

en we moeten ervoor zorgen dat dit niet stil

komt te staan. Hierbij kijken we naar wat de

leerling nodig heeft, niet wat de eventuele

beperkingen zijn die in de weg staan (een

diagnose). We zorgen ervoor dat alle

overgangen in de schoolloopbaan van de

jongere vloeiend verlopen. Niet alleen van het

primair onderwijs naar het voortgezet

onderwijs en verder, maar ook tussen scholen

en onderwijs(zorg)voorzieningen, waarbij het

onderwijs, jeugdhulp en de zorg de leerling

ondersteunen.

Waar staan we: 

We voeren geen overleg over de overgang

van het voortgezet onderwijs naar het

vervolgonderwijs (het MBO). Dat wordt

namelijk gedaan door de Lerende Regio

Arnhem (LRA). We hebben daar goede

afspraken over gemaakt met als doel

voortijdig schooluitval te voorkomen. We

willen niet dat meerdere organisaties zich

met dezelfde onderwerpen bezig houden,

dus zien wij daar nu geen rol voor De

Verbinding weggelegd.

Beter samenwerken met onze keten-

partners. Daarvoor moeten we het contact

met de verschillende partners en

organisaties, zoals de gemeenten, het

primair onderwijs en zorginstanties verbe-

teren en versterken. 

Samen met ketenpartners het samenwer-

kingsconvenant dat we hebben opgesteld

verder uitwerken, bijvoorbeeld de

gezamenlijke aanpak van thuiszitters

aanscherpen. Ook gaan we kijken welke

arrangementen op het gebied van onder-

wijszorg er zijn en regelen wat er nodig is.  

We werken verder uit hoe we de samen-

werking en afstemming in onze regio

kunnen bewaken en beoordelen. 

We leggen verbinding met andere overleg-

structuren die gaan over dezelfde thema’s

die wij bespreken, zoals MEA/LEA.

onderwijs te houden op de primaire school

van de leerling, waarbij ook de voortgezet

onderwijs-school en het bureau van De

Verbinding aanwezig zijn.

Dit moeten we doen: 
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4.4 - In control zijn

Als samenwerkingsverband hebben we een

maatschappelijke opdracht. Daarom is het

belangrijk dat we controle hebben over alle

processen binnen onze organisatie, zodat we

onze opdracht zo goed mogelijk kunnen

uitvoeren. We willen weten of we de juiste

accenten aanbrengen in ons beleid en of die

ook het juiste effect hebben. We kunnen ons

geld namelijk maar één keer uitgeven en dat

moeten we doen op een manier die de

ontwikkeling van onze leerlingen ten goede

komt. 

Het betekent ook dat voor iedereen binnen ons

netwerk duidelijk is wat zijn of haar taak is en

dat iedereen ook zijn verantwoordelijkheid

neemt. Niet alleen de schoolbestuurders, maar

ook de leerlingen, ouders, docenten, school-

directeuren, ketenpartners en de mensen van

het bureau van SWV De Verbinding. Iedereen

moet weten wat de taken, rollen en

verantwoordelijkheden zijn van de mensen die

betrokken zijn bij de ontwikkeling van de

leerling. Ook willen we dat iedereen op de

hoogte is van alle afspraken en procedures rond

de ondersteuning van een jongere. We vinden

dat die duidelijkheid de samenwerking

versterkt en we gemakkelijker maatwerk-

oplossingen voor leerlingen kunnen bedenken.

Waar staan we: 

De afgelopen jaren heeft het samenwerkings-

verband een beter zicht gekregen op de in

inkomsten en uitgaven, omdat onze planning-

en controlcyclus verder is ontwikkeld. Daardoor

kunnen we een begroting maken die meerdere

jaren vooruit kijkt. De begrotingen en financiële 

rapportages willen we beter koppelen aan onze

speerpunten en ontwikkeling en meer

‘beleidsrijk’ laten zijn. Hierin willen we onszelf

verder ontwikkelen.

Ons kwaliteitszorgsysteem staat nog in de

kinderschoenen. We proberen op verschillende

manieren de kwaliteit te verbeteren, maar deze

moeten meer met elkaar in samenhang worden

gebracht. Ook moeten we ze planmatiger

uitvoeren. Dit doen we aan de hand van de

notitie Kwaliteit: wie doet wat? (november

2018).

We hebben nog weinig aandacht gehad voor de

verantwoording voor hoe we onze (financiële)

middelen inzetten. We weten als netwerk nu

nog te weinig hoe schoolbesturen deze

middelen inzetten, en wat ze opbrengen en de

effecten ervan zijn. Er is een eerste stap gezet

waarbij besturen zich moeten verantwoorden,

maar dit moeten we nog verder uitwerken. Ook

willen we dat scholen onderling beter aan

elkaar kunnen laten zien wat ze allemaal

ondernemen op het gebied van passend

onderwijs en wat het oplevert.

Binnen het netwerk van SWV De Verbinding

zijn veel professionals en ouders bezig om

passend onderwijs voor iedere leerling te laten

slagen. We willen voorkomen dat de

ontwikkeling vastloopt omdat men naar elkaar

kijkt of op elkaar wacht. Ook hebben scholen

vaak te maken met onduidelijkheden over

passend onderwijs. Ouders, leerlingen en

ketenpartners hebben dan aannames of ver-

wachtingen die niet helemaal kloppen en dat

staat een goede samenwerking soms in de weg.
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We ontwikkelen de planning-& controlcyclus

door.

We gaan verder met het ontwikkelen van

een sluitend en goed werkend kwaliteits-

zorgsysteem.

we richten een verantwoordingsmodel in:

wat wordt verantwoord, aan wie, met welk

doel en hoe?

We gaan beschrijven en communiceren wat

de taken, rollen en verantwoordelijkheden

zijn van de betrokkenen van passend

onderwijs, bijvoorbeeld die van school-

besturen, schoolleiding, ondersteunend

personeel, docenten, leerlingen, ouders,

ketenpartners, gemeenten en het bureau

van het samenwerkingsverband. Daarbij

beantwoorden we de vraag: wie bepaalt wat

een passende onderwijsplek is?

Dit gaan we doen:

4.5 - Dit verwachten we van elkaar 

Om onze plannen zo goed mogelijk uit te

kunnen voeren, is het belangrijk dat we binnen

ons netwerk van elkaar weten wat we van

elkaar mogen verwachten. Hiervoor werken we

samen in een driehoek:

de speerpunten uit dit Ondersteuningsplan

verbinden met de strategische doel-

stellingen van de eigen organisaties;

onze scholen ruimte geven om zich te

ontwikkelen, en dat het samenwerkings-

verband ze inhoudelijk en financieel

ondersteunt;

de basisondersteuning op alle scholen op

orde is.

op juiste manier uitvoering geven aan de

zorgplicht; 

altijd gaan voor maatwerk voor leerlingen,

en waar nodig is in samenwerking met onze

ketenpartners: wat heeft deze leerling, in

deze situatie, binnen deze context van

school en gezin nodig? 

Dat ze binnen ons netwerk handelen met in

het achterhoofd dat verantwoording

afleggen en laten zien waar je voor staat een

logisch onderdeel ervan zijn;

zich gedragen als onderdeel van een breder

netwerk dan alleen het eigen school-

bestuur; 

actief op zoek gaan naar verbindingen en

mogelijkheden tot samenwerking; 

ketenpartners nadrukkelijk inzetten in de

ondersteuningsstructuur van onze scholen.

onze scholen ondersteunt bij het uitvoeren

van onze gezamenlijke opdracht; 

op een zowel daadkrachtige als

ondersteunende manier kijkt waar

verbindingen tussen scholen en partners

mogelijk zijn en deze bespreekbaar maakt; 

inhoudelijke ontwikkelingen binnen ons

netwerk actief aanjaagt, aanstuurt,

coördineert en borgt; 

op een juiste wijze de belangrijkste taken

van het samenwerkingsverband uitvoert:

ondersteuning tijdig, efficiënt en effectief

toewijzen, ouders bij vragen adviseren over

passend onderwijs, middelen effectief

inzetten, klachtenbehandeling, het maken

van plannen en beleid en het vaststellen van

procedures en criteria, afstemmen met het

‘sociaal domein’ (alle inspanningen die de

gemeente verricht rond werk, participatie en

zelfredzaamheid, zorg en jeugd,

ondersteuning en facilitering van het

netwerk van aangesloten scholen.

Als bestuur van SWV De Verbinding zien we

erop toe dat wij:

Wij verwachten van onze scholen dat zij: 

Wij verwachten van het bureau dat het: 
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ZO  BEWAKEN
WE  ONZE
KWALITEIT  EN
EFFECTIVITEIT
Elke organisatie heeft behoefte aan overzicht.

Ook Samenwerkingsverband De Verbinding wil

weten of we de juiste dingen op de juiste

manier doen en of we de juiste koers varen.

5.1 - Onze visie op kwaliteit 

Het is niet gemakkelijk om de kwaliteit van

passend onderwijs te meten. Want hoe meet je

de kwaliteit van de ondersteuning en hoe kom

je erachter of een onderwijsplek passend is, of

leerlingen zich ‘beter’ ontwikkelen en of

middelen op de juiste manier worden ingezet?

Kun je de kwaliteit van passend onderwijs op

een goede manier inzichtelijk maken in de

bestaande cijfers over het aantal verwijzingen,

thuiszitters of het aantal leerlingen met extra

ondersteuning? Of zijn juist de verhalen en

belevingen van ouders, leerlingen en

leerkrachten een betere graadmeter voor de

kwaliteit? Wat vinden we écht waardevol en

willen we écht weten? 

Samenwerkingsverband De Verbinding heeft de

visie dat je kwaliteit niet alleen kunt meten aan

de hand van cijfers. Ervaringen vanuit scholen

en van leerlingen, ouders en ketenpartners

moet je ook opnemen in je oordeel. Ons bureau

heeft hierbij een centrale, sturende rol. Want

we meten niet alleen veel zaken, die we

verwerken is cijfers, grafieken en analyses:

minimaal een keer per jaar voeren we

gesprekken op al onze scholen om te praten

over de ontwikkelingen op het gebied van

passend onderwijs. Daarbij houden we nauw

contact met de gemeente, de Ondersteunings-

planraad en de ketenpartners. Door in gesprek

met elkaar te blijven, weten we of en welke

aanpassingen op ons beleid er moeten komen

en of we nieuwe acties en initiatieven moeten

ondernemen. 

Voor ons betekent kwaliteitszorg vooral

zorgvuldig zijn en nadenken bij wat we doen,

dat wat we doen ook goed is, reflecteren op wat

we hebben gedaan en op basis daarvan doelen

en activiteiten aanpassen en weer doorgaan

(planning, uitvoering, evaluatie). Dit noemen we

ook wel een ‘cyclisch proces’.

We maken beleidskeuzes bewust, kijken

hierbij naar de behoefte van de scholen en

houden rekening mee dat het ook

uitvoerbaar moet zijn. 

Wat we doen, doen we goed. 

We leren van onze ervaringen: we

beoordelen jaarlijks onze activiteiten en op

basis daarvan kijken we of we ermee

doorgaan (in deze vorm) of stoppen.

Uiteindelijk gaat het erom dat we goede dingen

doen voor de leerling en dat ouders, leerlingen

en professionals zich prettig voelen. We hebben

hiervoor drie principes bedacht:

Deze leidende principes gelden zowel voor de

scholen in het samenwerkingsverband als voor

het bureau. In het document ‘Kwaliteit: wie

doet wat?’ staat hoe de scholen en het bureau

bijdragen aan de kwaliteit van passend

onderwijs.

5.2 – Kwaliteitszorgsysteem 

We vinden het bij SWV De Verbinding heel

belangrijk dat we de kwaliteit van ons werk

hoog houden en waar het kan verbeteren. We

hebben daar een vast systeem voor gemaakt

dat zich telkens herhaalt: ons kwaliteits-

zorgsysteem. Dat betekent dat we de manier

van hoe we beleid en activiteiten maken,

uitvoeren en beoordelen telkens hetzelfde is.

Het helpt ons ervoor te zorgen dat alle

processen binnen ons samenwerkingsverband

gewaarborgd zijn, we ze op een georganiseerde

manier versterken en kunnen actualiseren.

Ieder jaar maken we een jaarplan dat

gebaseerd is op de speerpunten die in dit

Ondersteuningsplan te vinden zijn. Daarin

beschrijven we heel concreet de doelen voor

ons netwerk voor het aankomende jaar. Hierbij

hoort ook een jaarbegroting. Met ons

jaarverslag en de jaarrekening leggen we

verantwoording af over het jaar ervoor. Op onze

website is daar een samenvatting van te vinden.

Ook de scholen en schoolbesturen leggen

verantwoording af, over hoe ze hun middelen

inzetten. Daarbij maken zij, net als het bureau

van De Verbinding, een jaarplan. De scholen

beschrijven in het jaarplan de ontwikkelingen

die binnen hun scholen op het gebied van

passend onderwijs gemaakt zijn en laten de

plannen zien van hoe ze dit verder gaan

ontwikkelen. Het bureau van SWV De

Verbinding vertelt in het jaarplan op welke

manier het de scholen ondersteunt bij het

bieden van passend onderwijs. 
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http://www.swvdeverbinding.nl/wp-content/uploads/2020/08/Kwaliteit_wie_doet_wat_-_nov_2018.pdf


Bij deze jaarplannen hoort een jaarlijks

evaluatieverslag.

5.3 - Onze visie op verantwoording 

Samenwerkingsverband De Verbinding wil, kan

en moet verantwoording afleggen over alle

processen die plaatsvinden binnen het

samenwerkingsverband, maar ook over hoe we

de middelen besteden. Dat doen we door

iedereen die iets doet voor De Verbinding en

dus daar onze middelen voor gebruikt,

verantwoording te laten afleggen. We spreken

daarbij vooraf duidelijk af wie waarover

verantwoording aflegt en hoe ze dat doen. Wij

geloven erin dat we meer leren van het verhaal

áchter de cijfers dan van cijfers alleen. Cijfers

zijn er voor ons om een goed, niet vrijblijvend

gesprek te vieren over de kwaliteit en de

effecten die de werkzaamheden hebben. Zo

kunnen we onszelf ontwikkelen en nemen we

ruimte om te leren. Hierdoor zijn we in staat

zijn inhoudelijk de juiste keuzes voor de

toekomst te maken. De komende jaren is het

inrichten van een goede verantwoordings-

systematiek binnen ons netwerk één van de

ontwikkelpunten (dat is te lezen in hoofdstuk

vier van dit ondersteuningsplan).
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Zo gaan we
het betalen

Hoofdstuk 6

Samen sterk voor iedere leerling



ZORGVULDIG
OMGAAN  MET
DE  MIDDELEN

Voorzichtigheidsprincipe - De (formele,

reële) meerjarenbegroting stellen we

behouden op. Baten of besparingen

begroten we pas vanaf het moment dat ze

zeker zijn, bijvoorbeeld in de vorm van

beschikkingen of contracten, lasten of

verzwaringen direct. Voor nieuw beleid

geldt hetzelfde: pas wanneer er sprake is van

een besluit wordt dit meegenomen als

gegeven. 

Realistisch - De meerjarenbegroting bevat

een realistische verwachting van de

ontwikkeling van leerlingaantallen en

deelnamepercentages. 

Transparant - Alle uitgangspunten en

beleidsmatige afspraken zijn herleidbaar

opgenomen in de meerjarenbegroting en

worden gepresenteerd in de notitie. 

Meerjarenperspectief - De begroting wordt

altijd opgesteld in meerjarenperspectief: de

jaarbegroting is de eerste (uitgewerkte)

jaarschijf van de meerjarenbegroting. 

Allocatiebeleid - Het allocatiebeleid vindt

plaats volgens de volgende verdeling van de

meerjarenbegroting (zie kader pag. 32).

Scenario’s - Naast de formele

meerjarenbegroting, die conservatief is

opgesteld, wordt een aantal scenario’s

doorgerekend. De ontwikkeling van

deelnamepercentages en nieuw beleid

bevat altijd een bepaalde mate van

onzekerheid. Daarom werken we ook een

pessimistisch, een optimistisch en een

streefscenario uit. De tussentijdse

monitoring is gericht op het conservatieve

scenario en het streefscenario. 

Bij SWV De Verbinding gaan we vanzelf-

sprekend zorgvuldig om met onze financiën.

Hoe we dat doen, staat uitgebreid in de

meerjarenbegroting (bijlage 1) die gelijk loopt

met dit ondersteuningsplan. Hieronder

beschrijven we de uitgangspunten van ons

financieel beleid en presenteren we een

samenvatting van onze meerjarenbegroting. 

De belangrijkste kaders en uitgangspunten voor

ons financiële beleid zijn: 

Nulresultaat – De begroting sluit over

langere periode gemiddeld met een

nulresultaat. Per jaar kunnen, rekening

houdend met de ontwikkeling van onze

vermogenspositie, positieve of negatieve

resultaten worden begroot. 

Vermogen - Het samenwerkingsverband

houdt eigen vermogen aan voor een aantal

zaken (zie kader pag. 32).

Tekorten - In eerste instantie worden

tekorten ten laste van het eigen vermogen

gebracht. Wanneer het eigen vermogen

onder het minimaal gewenste niveau komt

wordt een bijdrage van de scholen verwacht.

De bijdrage van de scholen heeft het

karakter van een lening. Jaarlijks wordt de

exploitatiedoelstelling vastgesteld waarbij

rekening wordt gehouden met een

eventuele terugbetaling van de leningen. 

Risico’s - Bij het opstellen van de

meerjarenbegroting wordt de risicoanalyse

opnieuw geijkt. In de risicoparagraaf wordt

een samenvatting gegeven van de

geactualiseerde risicoanalyse. Bij het

vertalen van de risico’s naar de benodigde

weerstandscapaciteit (buffervermogen)

maken we   onderscheid tussen risico’s die

het samenwerkingsverband moet kunnen

dragen en de risico’s die worden gedragen

op de schoolbesturen.
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vso: leerlingmodel – dit is wettelijk voorgeschreven. 

pro: leerlingmodel – dit is wettelijk voorgeschreven. 

lwoo: schoolmodel – het samenwerkingsverband heeft op 1 januari 2019 gekozen

voor ‘opting out’, een model waarbij betrokkenen niets hoeven te doen om mee te

doen aan een regeling, maar de mogelijkheid hebben ervan af te zien. Tot en met

2019 hanteerden we nog het leerlingmodel. De hoogte van het budget hangt samen

met het niveau van de bekostiging en de ontwikkeling van het totale aantal

voortgezet onderwijs-leerlingen. De toewijzing van de middelen gebeurt op basis van

een weging van de vmbo-leerlingpopulatie. 

ondersteuningsmiddelen: schoolmodel – de voormalige budgetten voor

ondersteuning (van de leerlinggebonden financiering ), Ambulante Begeleiding en

Ambulante Dienstverlening worden toegerekend op basis van een weging van het

aantal leerlingen (vmbo / mhv). 

bureau en beleid: expertisemodel – hieronder vallen bedrijfsvoering, beleid,

bovenschoolse structurele arrangementen en nieuwe initiatieven (tijdelijk en

structureel).

Allocatiebeleid

Het allocatiebeleid vindt plaats volgens de volgende verdeling van de

meerjarenbegroting:

Risico’s die voortkomen uit de risicoanalyse en waarvan is afgesproken dat die door

het samenwerkingsverband opgevangen moeten (kunnen) worden. 

Egalisatiereserve, met twee oogmerken: 

Vermogen van SWV De Verbinding 
Het samenwerkingsverband houdt eigen vermogen aan voor een aantal zaken:

1.

2.

- Liquiditeitenbeheer – lopende het jaar kan het voorkomen dat inkomsten niet

dezelfde fasering kennen als uitgaven.

- Meerjarenbeleid – de resultaten kunnen veranderingen laten zien over de jaren

heen. Hier houden we deels rekening mee in de risicoanalyse en deels moeten we

hier een beperkte extra reserve voor aangehouden.
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6.1 – Leerlingaantallen 

Het belangrijkste gegeven bij het opstellen van

een meerjarenbegroting is het verwachte

leerlingaantal in onze regio. Hierop baseert de

overheid   namelijk onze beschikbare financiële

middelen.

In de prognose van de deelname aan het

voortgezet speciaal onderwijs voor de komende

jaren hebben we onze plannen voor de

komende jaren (zie hoofdstuk 4) verwerkt. Deze

plannen hebben het effect dat jaarlijks 25

leerlingen extra in het reguliere voortgezet

onderwijs kunnen instromen in plaats van dat
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Voortgezet onderwijs overige

Leerlingen leerwegondersteunend onderwijs

Leerlingen praktijkonderwjs

Totaal voortgezet onderwijs

1.966

650

21.868

Leerlingen voortgezet onderwijs 1-10-2018

Nieuwkomers

21.868

19.252

Vavo tg (50% in mindering op tltaa vo

Totaal voortgezet onderwijs

0

654

21.219

1-10-2019

182

116

21.343

20.565

0

642

20.795

1-10-2020

20.795

20.153

0

631

20.587

1-10-2021

20.587

19.956

0

620

20.381

1-10-2022

20.381

19,761

0

609

20.177

1-10-2023

20.177

19.568

Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum

Categorie 1 (laag)

70

908

Categorie 3 (hoog)

Totaal voortgezet speciaal onderwijs

66

905

66

860

66

815

66

770

66

725

Categorie 2 (midden) 69

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs

769

72

767

72

722

72

677

72

632

72

587

4,15 %Voortgezet speciaal onderwijs 4,24 % 4,14 % 3,96 % 3,78 % 3,59 %

Leerwegondersteunend onderwijs

Praktijkonderwijs 2,97 %

Deelnamepercentages

8,99 %

3,06 %

0 %

3,09 %

0 %

3,07 %

0 %

3,04 %

0 %

3,02 %

0 %

1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

ze een toelaatbaarheidsverklaring voor het

voortgezet speciaal onderwijs moeten

aanvragen. De daling die in het overzicht is te

zien, is 45 leerlingen in het voortgezet speciaal

onderwijs. Hiervan zijn 20 leerlingen ’autonome

daling’: bij gelijkblijvend percentage

deelnemers en een krimpend aantal leerlingen,

daalt het aantal te bekostigen leerlingen in het

voortgezet speciaal onderwijs jaarlijks met

ongeveer acht leerlingen.



6.2 – Samenvatting financiën

In de tabel hieronder vatten we samen welke

middelen wij de komende jaren van onze

overheid krijgen en aan welke programma’s wij

ze uitgeven. In de meerjarenbegroting die

daarbij hoort, geven we per programma een

uitgebreide uitleg. De komende jaren worden

negatieve resultaten begroot. Vanaf 2023 zijn er

naar verwachting resultaten rond de nullijn. 
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De komende jaren moet het effect van de

investering in onze plannen, met name in de

samenwerking tussen voortgezet onderwijs en

voortgezet speciaal onderwijs, steeds

duidelijker zichtbaar gaan worden. Om onze

organisatie financieel gezond te kunnen

houden, is de inzet van alle aangesloten

scholen noodzakelijk, met name in de

organisatie van de ondersteuning en bij de

inrichting van nieuwe vormen van

wisselwerking tussen de scholen.

Baten

Rijksbijdragen

Leerlingen voortgezet onderwijs

Overige baten

Baten programma's

Totale baten

Lasten

Programma 1: Een sterke basis

Programma 1a: Praktijkonderwijs

Programma 2: Steun waar nodig

Programma 2a: Arrangementen in school

Programma 2b: Leerwegondersteunend onderwijs

Programma 2c: Bovenschoolse arangementen

Programma 3: Speciaal als het moet

Programma 4: Onderwijsloket

Programma 5: Ontwikkeling en innovatie

Programma 6: Bedrijfsvoering

Totale lasten

Resultaat

€ 28.643.310,-

€ 248.879,-

€ 0,-

€ 28.394.431,-

2020

4,15 %

€ 3.035.136,-

€ 1.965.491,-

€ 9.482.337,-

€ 882.500,-

€ 12.031.490,-

€ 372.960,-

€ 1.053.879,-

€ 440.500,-

€ 29.264.292,-

- € 620.983,-

€ 27.527.605,-

€ 98.879,-

€ 0,-

€ 27.428.726,-

2021

4,15 %

€ 2.979.455,-

€ 1.919.475,-

€ 9.228.728,-

€ 807.500,-

€ 11.657.972,-

€ 372.601,-

€ 903.879,-

€ 440.500,-

€ 28.310.100,-

- € 782.494,-

€ 27.137.706,-

€ 98.879,-

€ 0,-

€ 27.038.827,-

2022

4,15 %

€ 2.928.395,-

€ 1.900.451,-

€ 9.132.467,-

€ 807.500,-

€ 11.162.121,-

€ 372.448,-

€ 903.879,-

€ 440.500,-

€ 27.647.762,-

- € 510.055,-

€ 26.867.175,-

€ 98.879,-

€ 0,-

€ 26.768.296,-

2023

4,15 %

€ 2.877.346,-

€ 1.881.614,-

€ 9.037.132,-

€ 807.500,-

€ 10.666.270,-

€ 372.296,-

€ 903.879,-

€ 440.500,-

€ 26.986.538,-

- € 119.362,-
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