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1. INLEIDING

Visie op passend onderwijs en
uitgangspunten voor ons beleid
Basisondersteuning 
Extra ondersteuning, OPP’s en
(bovenschoolse) arrangementen 
Ondersteuningstoewijzing 
Samenwerking met ketenpartners 
Aanpak thuiszitters 
Privacy 
Klachtenprocedures 
Doorzettingsmacht 
Financiën 
Kwaliteit 

Het Ondersteuningsplan 2020-2024 van SWV
De Verbinding is per 1 augustus 2020 van kracht
geworden. In het Ondersteuningsplan staat
beschreven op welke wijze wij als
samenwerkingsverband uitvoering geven aan
onze opdracht: het bieden van passend
onderwijs. Enerzijds is het Ondersteuningsplan
een beschrijving van de afspraken die we als
netwerk hebben gemaakt over de volgende
onderwerpen:

Anderzijds is in het Ondersteuningsplan
opgenomen hoe wij in de periode 2020-2024
op een aantal van bovenstaande punten
inhoudelijke stappen willen gaan zetten.
Hiervoor zijn 4 inhoudelijke speerpunten
geformuleerd die in schooljaar 2020-2021 voor
het eerst middels een jaarplan op
samenwerkingsverbandniveau hun invulling
hebben gekregen. 

We mogen als netwerk trots zijn op de
ontwikkelingen die we al in het eerste jaar van
het Ondersteuningsplan in gang hebben weten
te zetten. Dit activiteitenverslag laat duidelijk
zien met hoeveel positieve energie aan Passend
onderwijs wordt gewerkt. 

Veel leesplezier!

Johnny Uytdewilligen
Directeur-bestuurder

Samen
sterk
voor

iedere
leerling
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2. ONTWIKKELINGEN 
SPEERPUNTEN
ONDERSTEUNINGSPLAN 
2020-2024
Het uitgangspunt voor alle ontwikkelingen is:
We werken vanuit de bedoeling: een passende
onderwijsplek voor iedere leerling. Middels de
volgende 4 speerpunten geven we richting aan
de inhoudelijke ontwikkelingen:

Versterken van de samenwerking binnen
ons netwerk
Richting een meer integratieve
ondersteuningsstructuur
Intensiveren van de samenwerking met
ketenpartners
In control zijn; zowel kwalitatief als
financieel
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Speerpunt 1:
Versterken van de

samenwerking
binnen ons netwerk

zodat we samen sterk voor
iedere leerling kunnen zijn



We zijn een lerend netwerk: we benutten
elkaars expertise op de juiste plek, op het
juiste moment door de juiste professional.
De kracht van iedere locatie wordt (h)erkend
en benut.
We werken bestuursoverstijgend: vanuit een
gezamenlijke visie en inzet, over de grenzen
van eigen belangen heen. We informeren
elkaar, verzamelen en delen. Op de scholen
worden de voordelen van netwerken en
delen zichtbaar.
We werken vanuit vertrouwen: we gaan de
dialoog aan, we luisteren naar elkaar en
vragen door, we verminderen de
bureaucratie. 
Onze communicatie en samenwerking
bereikt meer lagen binnen de scholen: ook
de docenten/mentoren/onderwijs-
ondersteuners worden nadrukkelijker
onderdeel van ons netwerk.

Dit willen we met het speerpunt bereiken: 

Ontwikkelingen binnen dit speerpunt in
schooljaar 2020-2021

PROJECT OPNIEUW
Met het project OpNieuw zetten we in op
uitwisseling tussen en het versterken van de
verbinding tussen de scholen binnen het
samenwerkingsverband aan de hand van een
actueel thema: de implicaties die Covid-19 met
zich meebracht voor het onderwijs.
Via social media, de nieuwsbrief, de website en
het YouTube-kanaal van het samenwerkings-
verband zijn de mooie verhalen, good practices
maar ook de worstelingen met Covid-19
gedeeld.
 

Elkaar schooloverstijgend actief informeren
over nieuws, vraagstukken, innovaties en
‘best practices’ is van meerwaarde voor
zowel de school, als het (onderwijs)team. Dit
zorgt ook voor het vinden en verbinden van
de verschillende scholen binnen het
samenwerkingsverband.
De dialoog schooloverstijgend met elkaar
aangaan op thema met docenten,
management, bestuur is van grote
meerwaarde in het verstevigen van de
onderlinge samenwerking. Maar er zal een
passende vorm moeten worden gevonden.
De online dialogen lijken daarin een
mogelijke, laagdrempelige vorm.
Ouders, leerlingen en het netwerk met
elkaar en het (onderwijs)team in gesprek
laten gaan geeft inzicht vanuit een ander
perspectief en is van meerwaarde bij het
verbeteren van het onderwijsaanbod. De
online dialogen lijken daarin een mogelijke,
laagdrempelige vorm.
Het verbinden van de dagelijkse praktijk
met nieuwe (wetenschappelijke) inzichten,
ook van buiten onderwijs is met de
uitdagingen van deze tijd van groot belang.

Onze ervaringen zijn:

 
Ook de komende schooljaren blijven we binnen
ons samenwerkingsverband de mooie verhalen,
initiatieven en ontwikkelingen actief delen.

PROJECT COLLEGIALE VISITATIES
Binnen dit deelproject van de kwaliteitszorg is
een systeem ontwikkeld van collegiale visitatie
op het thema passend onderwijs. Collega’s
vanuit verschillende scholen visiteren een
school aan de hand van een ontwikkelvraag van
die school. Visitatie bestaat uit observaties,
lesbezoeken en gesprekken. De opbrengst helpt
de school in de verdere ontwikkeling met 

6

SPEERPUNT 1

S W V  D E  V E R B I N D I N G  -  A C T I V I T E I T E N V E R S L A G  2 0 2 0 - 2 0 2 1  - O N T W I K K E L I N G  S P E E R P U N T  1

http://www.swvdeverbinding.nl/wp-content/uploads/2021/09/Eindevaluatie-Project-Opnieuw.pdf
https://youtu.be/bnH71oOP4Mc


betrekking tot passend onderwijs. De uitvoering
van het project loopt op schema, er is een
draaiboek opgesteld en er zijn 25 visitatoren
geworven en opgeleid. In het voorjaar van 2021
zijn in de pilot drie scholen gevisiteerd (Guido
Arnhem, OBC Bemmel en Vierbeek College). De
komende drie jaren komen alle scholen binnen
het SWV aan de beurt voor een visitatie. 

NULMETING SAMENWERKING BINNEN HET
NETWERK
In het voorjaar heeft het bureau van SWV De
Verbinding een nulmeting uitgezet onder alle
aangesloten scholen om te kunnen peilen hoe
de samenwerking binnen ons netwerk
momenteel wordt ervaren. 
De bevindingen: de basis ligt er wel, de
randvoorwaarden zijn ingericht. Maar er kan
over en weer meer gebruik van elkaar worden
gemaakt. Er kan meer uit het netwerk gehaald
worden. Er zijn diverse redenen denkbaar
waardoor dit (nog) niet goed uit de verf komt:
tijdgebrek, prioritering, interne gerichtheid van
scholen, ontbreken van concrete doelstellingen.
Brede gedragenheid ontbreekt: het is
afhankelijk van specifieke personen binnen een
organisatie (ondersteuningscoördinator,
afdelingsleider, schoolleider). Het lijkt erop dat
de voorkeur van scholen uitgaat naar
bijeenkomsten gericht op kennisdeling,
uitwisseling (meer bijwonen dan bijdragen). 

Het bureau blijft haar verbindende rol spelen bij
het aanbieden van activiteiten die de
samenwerking tussen scholen versterken. In
schooljaar 2022-2023 voeren we een nieuwe

meting uit om te peilen of de mate van
samenwerking binnen ons netwerk anders
wordt geduid dan tijdens de nulmeting. 

BESTUURSOVERSTIJGENDE KENNISDELING /
PROFESSIONALISERING 
De scholing en professionalisering die de
verschillende besturen zelf organiseren, zijn
breder toegankelijk gemaakt. Dit houdt in dat
medewerkers van een ander bestuur kunnen
deelnemen aan deskundigheidsbevordering
georganiseerd door Quriuz (Quadraam) en De
Onderwijsspecialisten. Ook Scala (Arentheem)
is betrokken, maar zij hebben ervoor gekozen in
schooljaar 2020-2021 geen online
bijeenkomsten te organiseren. De scholing
heeft dit schooljaar digitaal plaatsgevonden, 
door ziekte en de coronamaatregelen zijn niet
alle bijeenkomsten doorgegaan. De scholing is
goed bezocht, in totaal hebben 43 mensen
(soms meerdere keren) deelgenomen. Het
samenwerkingsverband heeft zorg gedragen
voor de kosten van deelname. 

ZORGPLATFORM
ONDERSTEUNINGSCOÖRDINATOREN
Viermaal per jaar heeft een vergadering
plaatsgevonden met de ondersteunings-
coördinatoren, gericht op uitwisselen van
ervaringen en verdiepen van vraagstukken.
Thema’s die behandeld zijn: alcohol- en
drugspreventie binnen het onderwijs,  het ISK
Expertisecentrum, het uitwisselen van
ervaringen rondom lockdown en ondersteuning
en School’s Cool.

UITWISSELING HAVO/VWO-SCHOLEN MET
BETREKKING TOT INTERNALISERENDE
PROBLEMATIEK
In schooljaar 2020-2021 zijn de scholen voor
havo en vwo enkele keren bijeengekomen om
ervaringen uit te wisselen over de omgang met
bovenbouwleerlingen met internaliserende
problematiek. Ook de VSO-scholen zijn hierbij
aangesloten. Het heeft geleid tot een waardevol
netwerk waarin ruimte is om van elkaar te
leren. In het komende schooljaar zullen deze
bijeenkomsten worden voortgezet.

PROJECT
SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN
Doel van het project was: evaluatie
schoolondersteuningsprofielen (SOP’s),
mogelijk herzien van het format SOP en
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opstellen van planning en instructie voor
hetopstellen van nieuwe SOP’s in schooljaar
2021-2022. Dit project is in schooljaar 2021-2022
niet uitgevoerd als gevolg van aanstaande
veranderingen in wetgeving naar aanleiding
van evaluatie passend onderwijs in november
2020. Dit neemt niet weg dat iedere school
ervoor moet zorgdragen over een actueel, met
de MR afgestemd schoolondersteuningsprofiel
te beschikken. In schooljaar 2021-2022 zal het
bureau de scholen hier, waar gewenst, bij
ondersteunen. 

ACTIEVE COMMUNICATIE MIDDELS
NIEUWSBRIEVEN      EN SOCIAL MEDIA
Vanaf augustus 2020, de start van SWV De
Verbinding, communiceert het bureau
frequenter en laagdrempeliger over alle
ontwikkelingen met betrekking tot passend
onderwijs. De maandelijkse nieuwsbrieven
worden ontvangen door 194 abonnees, waarvan
er 128 (66%) werkzaam zijn op één van de
scholen van ons netwerk. De overige abonnees
vallen in de categorie ‘ketenpartners’: PO, MBO,
gemeenten, RBL, wijkcoaches/
jeugdconsulenten en andere samenwerkings-
verbanden. 

Ook is er sinds augustus 2020 een actieve
LinkedIn-pagina van SWV De Verbinding, waar-
op op een activerende en inspirerende wijze de
kennis binnen ons netwerk wordt gedeeld.
Deze LinkedIn-pagina kent in juni 2021 390
volgers, waaronder ook veel docenten die werk-
zaam zijn op één van de scholen van ons
netwerk. 

Conclusie
Dit speerpunt leunt op de inzet van de scholen
bij het actief opzoeken van collega’s voor het
verder vormgeven en uitbouwen van passend 
onderwijs. Het bureau blijft haar verbindende
rol spelen bij het aanbieden van activiteiten die
de samenwerking tussen scholen versterken.
Denk aan het organiseren van
themabijeenkomsten, werksessies, intervisie,
scholingsbijeenkomsten (bestuursoverstijgend)
en collegiale visitaties. Het bureau is blijvend
alert op actuele thema’s/onderwerpen die voor
de scholen helpend kunnen zijn bij het verder
ontwikkelen van hun ondersteuningsstructuur. 
Ook stuurt het bureau sterk via de
nieuwsbrieven en social media (LinkedIn) op
het bereiken van een breder publiek dan
voorheen (ook docenten/mentoren). 

S W V  D E  V E R B I N D I N G  -  A C T I V I T E I T E N V E R S L A G  2 0 2 0 - 2 0 2 1  - O N T W I K K E L I N G  S P E E R P U N T  1 8

https://www.swvdeverbinding.nl/nieuws/
https://nl.linkedin.com/company/swv-de-verbinding


Speerpunt 2:
Richting een meer

integratieve
ondersteunings-

structuur
zodat we in staat zijn meer

passende onderwijsplekken te
realiseren

 



Over 4 jaar hebben we voortgezet onderwijs
(VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
dichter bij elkaar gebracht in
samenwerkende scholen/clusters van
scholen, over bestuursgrenzen heen, met
behoud van eigen identiteiten. Iedere VSO-
school is een symbiosesamenwerking
aangegaan met één of meerdere reguliere
VO-scholen binnen ons netwerk. Over 10 jaar
zijn de schotten tussen VO en VSO volledig
verdwenen. Dit betekent niet dat het VSO
zal verdwijnen, wel dat de expertise van het
VSO meer in regulier VO zal zijn ingebed. 

Dit willen we met het speerpunt bereiken: 

Ontwikkelingen binnen dit speerpunt in
schooljaar 2020-2021

PROJECT SYMBIOSE – SCHOOL-IN-SCHOOL VSO
DE BROUWERIJ EN OLYMPUS COLLEGE
De symbiosesamenwerking tussen VSO De
Brouwerij en het Olympus College krijgt nu voor
het derde schooljaar verder vorm. Dit schooljaar
waren er 3 VSO-klassen op het Olympus
College, met totaal 34 leerlingen. Het streven is
dat er nog veel meer inclusief onderwijs
geboden zal kunnen worden dan nu het geval
is. Hier zijn de afgelopen schooljaren al mooie
stappen in gezet, waarbij steeds meer VSO-
leerlingen steeds meer reguliere lessen volgden.
De maatregelen die de scholen dit schooljaar
hebben moeten treffen tegen de verspreiding
van het coronavirus hebben alle ingezette
ontwikkelingen vertraagd. 
Deze vorm van symbiose voldoet inhoudelijk
aan de opbrengsten die wij als netwerk willen
bereiken voor leerlingen: een passende
onderwijsplek, uitgaande van de
onderwijsbehoeften voor leerlingen, waarbij de
leerling zo regulier als mogelijk is onderwijs
volgt. Ook draagt het bij aan de versterking van
kennisdeling en samenwerking tussen de twee
scholen die de symbiose zijn aangegaan. In
financiële zin draagt deze symbiosevorm
(school-in-school) weinig tot niets bij (het
blijven VSO-bekostigde leerlingen). 
Dit beeld zien we ook landelijk; het duurt lang
(minstens 5, vaak eerder 10 jaar) voordat het
VSO dusdanig in het regulier is ingedaald dat
het ook financiële effecten voor een
samenwerkingsverband kan hebben. 

Vanuit onze visie ‘richting meer inclusief
onderwijs’ willen we stapsgewijs verder naar de
indalingvan VSO De Brouwerij in het Olympus
College toe werken. Bij de start van schooljaar
2021-2022 wordt een gezamenlijk
ontwikkelplan voor de verdere
symbiosesamenwerking opgesteld (VSO De
Brouwerij, Olympus College en SWV De
Verbinding). 

PROJECT SYMBIOSE – STRUCTUURKLASSEN
LIEMERS COLLEGE
In schooljaar 2020-2021 is onderzoek gedaan
naar de effectiviteit en efficiency van de
structuurklassen bij het Liemers College. Uit het
onderzoek blijkt dat minstens 70% van de
structuurklasleerlingen voldoet aan de
vereisten voor een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) VSO. De effecten van de inzet van de
structuurklas blijken positief; er zijn vanuit de
structuurklas geen leerlingen naar het VSO
verwezen. Ook zijn er geen leerlingen als
thuiszitter aangewezen. Leerlingen stromen
vanuit de structuurklas na gemiddeld 1,8 jaar
door naar een reguliere klas van het Liemers
College. Het onderzoek heeft daarnaast in kaart
gebracht wat de kenmerken van een
structuurklas zijn en aan welke
randvoorwaarden moet worden voldaan om
een structuurklas te kunnen starten. Hiermee is
het concept ‘structuurklas’ breder binnen ons
netwerk inzetbaar. 

SPEERPUNT 2
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PROJECT SYMBIOSE – PILOT NIEUWE
SYMBIOSEVORM EXPERTISE-OVERDRACHT
VSO MARIËNDAEL – GUIDO ARNHEM
Dit schooljaar zijn op Guido Arnhem twee
zogenaamde symbioseklassen gestart in
samenwerking met VSO Mariëndael.
Doelstelling is om in Arnhem-Noord een
onderwijsvoorziening aan te bieden op het
Guido voor leerlingen die behoefte hebben aan
een kleinschalige setting met veel structuur en
persoonlijke aandacht. In grotere scholen
dreigen deze leerlingen voortijdig uit te vallen.
Het Guido heeft 3 brugklassen ingericht waarin
ook leerlingen zitten die in aanmerking zouden
komen voor VSO. De begeleiding van VSO
Mariëndael kijkt mee met de individuele
leerlingen, maar begeleidt ook de mentoren
met het groepsproces. Gewerkt wordt onder
andere aan een meer eenduidige aanpak in de
lessen. Verdieping en verbreding van de
ondersteuning in het eerste jaar en een zij-
instroomprogramma zijn doelen waaraan
gewerkt wordt. De inzet van VSO-expertise richt
zich op het ontwikkelen en uitvoeren van een
ondersteuningsaanbod voor zij-
instroomleerlingen, deskundigheids-
bevordering en coaching van docenten. In
schooljaar 2021-2022 wordt het tweede
pilotjaar uitgevoerd.  

PROJECT SYMBIOSE – ONDERZOEKEN NIEUWE
SYMBIOSEMOGELIJKHEDEN
Afgelopen schooljaar is een start gemaakt met
de verkenning van de mogelijkheden om een
symbiosesamenwerking te starten vanuit VSO
Het Prisma. Dit onder andere op verzoek van
ouders die momenteel een zoon of dochter op
basisschool De Esdoorn in Elst hebben, in
samenwerking met SO Lichtenbeek. Zij geven
aan graag een vervolg hierop in het voortgezet
onderwijs te zien. De verkenning verloopt onder
leiding van De Onderwijsspecialisten. Tijdens de
verkenning is informatie opgehaald bij een
soortgelijke samenwerking in de regio
Nijmegen. Aan het eind van schooljaar 2020-
2021 was er nog geen duidelijk beeld ten
aanzien van de uitgangspunten voor de
beoogde symbiose; de verkenning wordt in
schooljaar 2021-2022 voortgezet. 

Ook voeren we begin schooljaar 2021-2022
onderzoek uit naar de wijze waarop we inclusief
onderwijs steeds meer vorm kunnen gaan
geven binnen onze regio. De verschillende
arrangementen en vormen van symbiose
binnen ons netwerk worden hiervoor bevraagd.
Doelstelling van het onderzoek is dat we komen
tot een ‘raamwerk’ gericht op steeds meer
inclusief onderwijs dat we de komende jaren
gezamenlijk in kunnen richten. 

PROJECTGROEP SAMENWERKING VO-VSO
Uit de gegevens van Dashboard Passend
Onderwijs (VO-raad) blijkt al jaren dat het
aantal leerlingen dat vanuit VSO doorstroomt
naar regulier VO afneemt. We zitten hierbij
onder de landelijke trend. De projectgroep
Samenwerking VO-VSO werkt aan het inrichten
van een pilot ‘Overstapcoach VSO-VO’, gericht
op leerlingen die na de zomervakantie 2022 de
overstap van VSO naar VO kunnen maken. De
overstapcoach moet eraan bijdragen dat meer
VSO-leerlingen de overstap naar regulier VO
durven/kunnen maken. Niet alleen door goede
begeleiding van de leerling voorafgaand aan de
overstap en tijdens het proces van warme
overdracht, maar ook door aansluitende
begeleiding van de leerling én de ontvangende
VO-school nadat de overstap is gemaakt.

BOVENSCHOOLSE ARRANGEMENTEN – VMBO-
PLUS
Op Leerpark Presikhaaf hebben in schooljaar
2020-2021 in totaal 45 leerlingen gebruik
gemaakt van het vmbo-plus-arrangement en
extra ondersteuning, verdeeld over alle vier de
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leerjaren. De ondersteuning bestond uit inzet
van de trajectvoorziening (Oké klas),
begeleiding door de orthopedagoog, inzet van
logopedie en een onderwijsassistent. In de
onderbouw werden de klassen kleiner gemaakt:
in klas 1 gemiddeld 15 leerlingen, in klas 2
gemiddeld 18. In het afgelopen ‘coronajaar’ is
ervoor gekozen de plusleerlingen snel weer
naar school te halen en veel individuele
begeleiding te bieden bij de lessen. 
In de klassen wordt meer problematiek gezien
dan een aantal jaar geleden. Veel leerlingen
redden het met deze ondersteuning om
succesvol te zijn op een reguliere school. Vijf
leerlingen zijn verwezen naar VSO, omdat hun
ondersteuningsbehoeften te intensief waren
om binnen het plusarrangement te bedienen.

Op het Maarten van Rossem zaten in schooljaar
2020-2021 in totaal 98 leerlingen op de
plusafdeling. In de onderbouw zaten zij in
kleinere klassen (maximaal 15 leerlingen) en
kregen een extra uur mentorles. Daarnaast is
voor de leerlingen extra maatwerk geboden
door inzet van RT, huiswerkbegeleiding, hulp bij
organiseren en structureren, NT-2-begeleiding,
faalangstreductietraining, zelfbeeldtraining,
weerbaarheidstraining en/of een meidengroep
gericht op de sociale of lichamelijke
ontwikkeling van meisjes. Tijdens de lockdown
was er voor de plusleerlingen extra opvang
en/of een huiswerkklas zodat zij elke dag naar
school konden en in ritme bleven. In totaal zijn
in schooljaar 2020-2021 vanuit het Maarten van
Rossem drie leerlingen verwezen naar VSO.

BOVENSCHOOLSE ARRANGEMENTEN – OPUS
Vanuit de verkregen subsidie hoogbegaafdheid
zijn diverse inhoudelijke ontwikkelingen in
gang gezet. Zo biedt het Lorentz Lyceum
hoogbegaafdenafdeling Opus (klas 1 t/m 3). In
schooljaar 2020-2021 hebben in totaal 48
leerlingen gebruik gemaakt van dit
arrangement. Dit schooljaar is in Opus 1 voor
het eerst een nieuw lesprogramma gedraaid,
waarin leerlingen vier dagen les hadden en op
de vijfde dag een projectdag. Hierbij zijn
sommige vakken samengevoegd en is de
didactiek aangepast. Docenten worden
gecoacht en getraind in het herkennen van
signalen. De begeleiding is
geprofessionaliseerd, waarbij de cyclus van
begeleiding met vaste momenten leidt tot
scherpere monitoring van de voortgang. De
ondersteuningsbehoeften zijn aan de hand van
vragenlijsten beter in beeld gebracht. Toen
werd vastgesteld dat de ‘creatieve
hoogbegaafde leerling’ vaker uitvalt, is besloten
extra begeleiding in te zetten om juist deze
leerling te ondersteunen. De interne en externe
ondersteuningsroute is geoptimaliseerd. Er zijn
verschillende momenten van evaluatie geweest
met externen, docenten, ouders en leerlingen.
Ouders zijn meer betrokken, zowel door de
driehoeksgesprekken als door het ‘doelen-
verwachtingen-document’ dat wordt
gehanteerd. Komend schooljaar wordt op de
ouderbetrokkenheid verder geïnvesteerd.
Daarnaast is er een start gemaakt met het
verbeteren van de aansluiting tussen Opus 3 en
havo/vwo 4, onder andere door te kijken naar 
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mogelijke vormen van maatwerk. Dit wordt
komend schooljaar verder ontwikkeld. 

PROJECTGROEP BOVENSCHOOLSE
ARRANGEMENTEN
In het begin van het schooljaar heeft de
projectgroep Bovenschoolse Arrangementen
enkele [adviezen; link naar nieuwsbericht 22-2-
2021] uitgebracht. Deze adviezen hadden onder
andere betrekking op het efficiënt inrichten van
de vmbo-plus, aanpassingen in het VO en
afspraken rond een meer trefzekere plaatsing
van leerlingen, zoals commitment na plaatsing,
de inzet van een OPP en aanbod voor ISK-
leerlingen. De aanbevelingen zijn overgenomen
en deels uitgevoerd.

Conclusie
Er zijn verschillende initiatieven genomen in de
samenwerking tussen VO en VSO. Het ene
initiatief zit nog in de verkennende fase, het
andere loopt al en kijkt vooral naar effectiviteit
en hoe leerlingen binnen regulier VO gebruik
kunnen maken van VSO-begeleiding. Ook op
bestuursniveau zijn hier inmiddels de eerste
vruchtbare gesprekken over gevoerd. De
richting waarin we als netwerk willen bewegen
is duidelijk: richting meer inclusief onderwijs en
meer structurele samenwerking tussen regulier
en speciaal. De weg daar naartoe behoeft nader
gesprek en kadering. Hier zetten we in 2021-
2022 de eerste stap in door het laten uitvoeren
van onderzoek naar hoe wij als
samenwerkingsverband inclusief onderwijs de
komende jaren steeds meer vorm kunnen
geven. 

S W V  D E  V E R B I N D I N G  -  A C T I V I T E I T E N V E R S L A G  2 0 2 0 - 2 0 2 1  - O N T W I K K E L I N G  S P E E R P U N T  2 1 3



Speerpunt 3:
Intensiveren van de
samenwerking met

ketenpartners
zodat we gezamenlijk in

staat zijn leerlingen vanuit
onze ketensamenwerking

te ondersteunen
 



We ontwikkelen met onze ketenpartners
een 1 kind – 1 gezin – 1 plan-aanpak, waarbij
we denken en werken vanuit de behoefte
van de jongere. Binnen onze keten werken
we gericht en is regie duidelijk belegd. 
We richten een goede overlegstructuur
tussen het samenwerkingsverband en de
gemeenten in. We stellen onszelf voor deze
planperiode ten doel om samen met alle 9
gemeenten afzonderlijk een gedeelde
ontwikkelagenda ‘passend onderwijs en
jeugdhulp’ vast te stellen, zodat we lokaal en
zo thuisnabij mogelijk kunnen werken.
Duidelijk wordt vastgelegd hoe thema’s
belegd zijn (lokaal of regionaal), wie waar
het initiatief op neemt en wie
verantwoordelijk is. Dit kan per thema
verschillen. Afstemming met de lokale
educatieve agenda’s van gemeenten is
daarbij van belang.
De aanpak van thuiszitters is een structureel
onderdeel van deze ontwikkelagenda per
gemeente. 
We zetten in op een toegankelijke,
laagdrempelige integrale aanpak van
onderwijszorg-arrangementen, ook in het
regulier onderwijs. We organiseren dat de
verschillende organisaties gezamenlijk en
integraal de ondersteuning arrangeren die
de leerlingen verder kan helpen in hun
ontwikkeling. 

Dit willen we bereiken: 

Ontwikkelingen binnen dit speerpunt in
schooljaar 2020-2021

THUISZITTERS EN VERZUIM

Verzuimbeleid en verzuimcoaches
In schooljaar 2020-2021 is gewerkt aan het
verzuimbeleid van het samenwerkingsverband.
In 2021-2022 zal hieraan verder worden
gewerkt, waarbij in overleg met scholen en
ketenpartners wordt gekeken naar
ontwikkelmogelijkheden en verdieping. 

Het samenwerkingsverband heeft ieder
kwartaal het aantal thuiszitters doorgegeven
aan de overheid. Dit betrof de leerlingen die
voldeden aan de strikte definitie van vier
aaneengesloten schoolweken ongeoorloofd
verzuim. Dit waren er ieder kwartaal om en
nabij de vijfentwintig, waarover het
Onderwijsloket de scholen vervolgens actief
benaderde. Naast de officiële thuiszitters
monitorde het Onderwijsloket de thuiszitters
waarover de scholen contact zochten en dacht
mee in oplossingen. Waar mogelijk werden de
verzuimcoaches ingezet. 

De verzuimcoaches maken onderdeel uit van
het VSV-programma en richten zich op het
voorkomen van schooluitval door preventieve
begeleiding of curatieve begeleiding van/bij
verzuim en thuiszitten. Het betreft een
doorlopend programma dat goede resultaten
haalt, zie voor nadere informatie het jaarverslag
van de verzuimcoaches van 2020. Vanuit VSV-
middelen is weer voor de komende jaren
subsidie verkregen. Ook heeft de gemeente  
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Arnhem een subsidie verleend voor
samenwerking met Playing for Success,
waarmee de interventiemogelijkheden van de
verzuimcoaches worden vergroot. 
Een orthopedagoog van het Onderwijsloket is
per 1 januari 2021 coördinator Team Verzuim
geworden in het VSV-programma, doel is
verbinding tussen de verschillende VSV-
programma's te creëren.

Pilot onderwijs-zorgarrangement Grip
Binnen het programma van de verzuimcoaches
is in schooljaar 2020-2021 een pilot gestart
waarin een onderwijs-zorgarrangement werd
geboden: ‘Grip’. Dit aanbod wordt verzorgd
door VSO Mariëndael en AT-groep Zorg.
Hiermee wordt voor langdurig thuiszittende
leerlingen een begeleidingsaanbod wordt
gecreëerd, gericht op opnieuw deelname aan
onderwijs. Het aanbod is aan de scholen en
andere ketenpartners gepresenteerd. In totaal
hebben 9 leerlingen gebruik gemaakt van Grip.
De pilot wordt komend schooljaar verlengd;
werkwijze, criteria en doelgroep worden
aangescherpt. 

SAMENWERKING MET GEMEENTEN
Er wordt een concrete vertaalslag gemaakt van
het in 2019 afgesloten regionale convenant
‘Aansluiting onderwijs-jeugdzorg’ naar lokale
initiatieven op gemeenteniveau. Het bureau
heeft inmiddels met nagenoeg alle gemeenten
een gesprekscyclus opgestart, gericht op het
bespreken van ervaringen en inventariseren van
knelpunten ten aanzien van de uitgangspunten
zoals in het convenant verwoord. Dit leidt per
gemeente tot een concrete ontwikkelagenda
die tweemaal per jaar binnen het bestuurlijk
overleg ‘aansluiting onderwijs-zorg’ (voorheen
OOGO) wordt besproken. 
Hiernaast zijn er een aantal thema’s die
regionaal in plaats van lokaal opgepakt moeten
worden. Dit moet nog worden ingericht. 

In de meeste gemeenten zijn dezelfde
onderwerpen besproken, maar aangepast aan
de lokale invulling. Zo zijn er afspraken
gemaakt over het proces en de rolverdeling van
de verschillende partijen wanneer een leerling
tijdelijk het onderwijs moet verlaten richting
hulpverlening. Ook is regelmatig de grens
besproken tussen onderwijs en jeugdhulp.
Enkele jongeren uit de gemeenten Arnhem en
Overbetuwe maakten bijvoorbeeld gebruik van
huiswerkbegeleiding via Studiebolwerk, soms
zelfs vervangend aan onderwijs. Doordat deze

jeugdzorgaanbieder niet meer voldeed aan de
criteria die de gemeenten hiervoor hanteerden,
is deze begeleiding beëindigd. Het
samenwerkingsverband heeft met de
gemeenten en de scholen gewerkt aan
alternatieven. Waar nodig is gebruik gemaakt
van een zogenaamde ‘uitdoofconstructie’. Er
zijn ook afspraken gemaakt over Zorg Binnen
Onderwijs (ZBO) en de samenwerking tussen
school en wijkcoach, jeugdarts en/of leerplicht.
Daarnaast waren thuiszitters en voortijdig
schoolverlaten regelmatig onderwerp van
gesprek. Tot slot werden de maatregelen rond
corona en het afstandsonderwijs besproken. 

In de gemeente Lingewaard is de lokale agenda
Aansluiting Onderwijs – Jeugdzorg opgesteld.
De aansluiting met de gemeente Renkum is
helaas, ondanks herhaalde pogingen, nog niet
tot stand te komen. Dit wordt in schooljaar
2021-2022 opnieuw opgepakt.

De Liemerse gemeenten (Duiven, Montferland,
Westervoort, Zevenaar) kennen een eigen
structuur en werken met het visiedocument,
waar het bureau inmiddels op aangesloten is in
afstemming met de Liemerse scholen. 
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SAMENWERKING MET KETENPARTNERS

Contacten met Samenwerkingsverbanden
Primair Onderwijs (PO)
Er zijn dit schooljaar afspraken gemaakt over
structurele overlegmomenten tussen SWV
PassendWijs en SWV De Verbinding, onder
andere over de inzet van de PO-VO-consultatie.
Dit is een gezamenlijke werkwijze van beide
samenwerkingsverbanden voor de overstap van
leerlingen van PO naar VO. Met
samenwerkingsverband PO De Liemers heeft
inhoudelijke afstemming wel een aantal maal
plaatsgevonden.

De PO-VO-consultatie werkwijze loopt sinds
schooljaar 2015-2016, voorheen onder de naam
Aanpak 10-14. De werkwijze richt zich op het
trefzeker plaatsen van PO-leerlingen met
ondersteuningsvragen in het VO of VSO. Hiertoe
adviseert het Onderwijsloket van het
samenwerkingsverband op casusniveau over
plaatsing in VO of VSO. In De Liemers is de
werkwijze aangepast aan de al bestaande
afspraken. 
Dit schooljaar hebben 84 PO-VO-gesprekken
plaatsgevonden. Daarnaast zijn 59 dossiers 

gescreend waarna een advies is gegeven. In 10
gevallen kon direct telefonisch advies worden
gegeven en 43 keer is de basisschool
rechtstreeks verwezen naar een VO-school voor
overleg. Naast deze inhoudelijke contacten is er
nog 492 keer contact geweest in het kader van
de PO-VO-consultatie, bijvoorbeeld over het
prikken van een datum of voor toelichting. In
totaal heeft het Onderwijsloket in schooljaar
2020-2021 dus 688 contacten geregistreerd
over dit onderwerp.

Afstemmingsoverleg SO-SBO-PRO-VSO
Een groep afgevaardigden vanuit de scholen
voor SO, SBO, praktijkonderwijs en
praktijkgericht VSO is een aantal malen
bijeengekomen om elkaars (on)mogelijkheden
te leren kennen en afspraken te maken over
trefzeker plaatsen van leerlingen in de
praktijkgerichte leerroute. Dit heeft geleid tot
korte lijnen, informatie-uitwisseling en kennis
over de mogelijkheden per school. 

Aansluiting MBO
Met ROC Rijn IJssel zijn werkafspraken gemaakt
over voortijdige doorstroom/afstroom vanuit
klas 3 naar de entree-opleiding.
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Volgens deze afspraken wordt eerst binnen het
samenwerkingsverband gekeken of er voor de
leerling die naar entree wil, nog mogelijkheden
zijn binnen het voortgezet onderwijs. Deze
afspraken zijn gecommuniceerd naar de
scholen. De werkwijze wordt in september 2021
met alle betrokkenen geëvalueerd en waar
nodig aangescherpt. 

Contacten met leerplicht
De afstemming met het Regionaal Bureau
Leerlingzaken (RBL) is nu vastgelegd in de
overleggen met de gemeenten vanuit het
regionaal convenant (zie hierboven). Het RBL
sluit bij deze overleggen aan.

Afstemming met jeugdartsen
Ook zijn er afspraken gemaakt met de
jeugdartsen over afstemming en aansluiting bij
overleg. Komend schooljaar wordt een
themabijeenkomst georganiseerd over de rol
van de jeugdarts in de scholen.

Aansluiting Veilig Thuis – Onderwijs
Om de aansluiting tussen onderwijs en Veilig
Thuis te monitoren, heeft dit schooljaar
tweemaal een leertafel plaatsgevonden. Aan de
hand van anonieme casuïstiek vanuit de
scholen leren we van elkaars ervaringen en zijn 

we gekomen tot aanscherping van de
afspraken. Dit delen we met onze scholen en dit
leidt tot verbeteringen in de samenwerking
tussen de scholen en Veilig Thuis.

Conclusie
Er is een goede overlegstructuur tussen het
samenwerkingsverband en de gemeenten,
waarbij rekening wordt gehouden met de
lokale invulling. Waar nodig sluiten
ketenpartners aan. Thuiszitters zijn onderwerp
tijdens de besprekingen. Er zijn afspraken
gemaakt met de ketenpartners over wie welke
rol heeft op het moment dat een leerling het
onderwijs dreigt te verlaten. Naar aanleiding
van overleg op casusniveau zijn afspraken
gemaakt over een toegankelijke,
laagdrempelige integrale aanpak van
onderwijs-zorg-arrangementen waarbij
ketenpartners waar nodig onderling
afstemmen. We werken nog aan een gedeelde
ontwikkelagenda ‘passend onderwijs en
jeugdhulp’, passend bij de lokale agenda’s van
de gemeenten. 
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Speerpunt 4: In
control zijn

zodat we in staat zijn om
kwalitatief goed en financieel

gezond passend onderwijs 
te bieden

 



We werken vanuit de bedoeling. Dit
betekent ook dat we zicht hebben op wat
wel en niet werkt met de vertaling naar
kwaliteit en inzet middelen. We bouwen
samen aan ons kwaliteitsverhaal, vanuit een
kwaliteitskader dat ons
samenwerkingsverband kwalitatief en
kwantitatief verder brengt. 
We willen leren met elkaar en weten waar
we ons geld in willen zetten. Niet alleen
praten, maar vooral doen! Dit betekent dat
we aan de voorkant goede afspraken
moeten maken met elkaar: hoe
verantwoorden we ons binnen ons netwerk
en naar buiten? Wat verantwoorden we en
aan wie? 
Daarnaast maken we afspraken over de
kwaliteit van ons handelen en over de
kwaliteit van ons netwerk als geheel:
wanneer zijn we tevreden en hoe toetsen,
monitoren en borgen we dat? 

Format voor jaarplan en jaarverslag
ondersteuning aanpassen aan de
indicatoren van het kwaliteitszorgsysteem
Aanpassen wijze van gespreksvoering
jaarplangesprekken tussen scholen en het
bureau: vastlegging en opvolging eventuele
actiepunten
Ontwikkelen van een format voor financiële
verantwoording van de inzet van
ondersteuningsmiddelen door de scholen
Ontwikkelen en uitzetten van
tevredenheidsmetingen m.b.t. de
werkzaamheden van het bureau, uit te 

Dit willen we met speerpunt 4 bereiken: 

Ontwikkelingen binnen dit speerpunt in
schooljaar 2020-2021

KWALITEIT

Kwaliteitszorgsysteem 
Het kwaliteitszorgsysteem van SWV De
Verbinding is het afgelopen schooljaar
geëvalueerd en verder aangescherpt. Een aantal
onderwerpen binnen onze kwaliteitszorg
moeten nader worden uitgewerkt. Deze plaatst
het bureau op de ‘ontwikkelagenda
kwaliteitszorg’, die geïntegreerd wordt in het
jaarplan van SWV De Verbinding voor 2021-
2022. Ontwikkelpunten zijn o.a.:

Doorvoeren van aanpassingen in onze
basisondersteuning en
schoolondersteuningsprofielen, na instructie
door OCW

zetten bij ouders en aangesloten scholen

Voor alle ontwikkelpunten geldt dat het bureau
van het samenwerkingsverband het voortouw
neemt bij het ontwikkelen, communiceren en
borgen van de verbeteringen. Onze scholen
worden hier gedurende schooljaar 2021-2022
nader over geïnformeerd. 

Opbrengsten jaarplangesprekken
Het Onderwijsloket heeft op iedere VO-school
het jaarplangesprek gevoerd. In het algemeen
bleek dat de ondersteuningsstructuur op de
scholen goed is ingericht. Veel scholen hebben
hier de afgelopen jaren een stevige
ontwikkeling in doorgemaakt. Scholen werken
aan het versterken van de basisondersteuning,
door veel aandacht te hebben voor mentoraat
en een meer coachende rol voor docenten. Dit
is nodig om de kwaliteit van de inzet van de
ondersteuningsteams toe te kunnen laten
nemen; momenteel worden de
ondersteuningsteams nog te vaak ingezet voor
basisondersteuning. Wat betreft de extra
ondersteuning geldt, dat de meeste scholen
acties hebben ingezet gericht op het versterken
van hun begeleidingsmogelijkheden, zodat
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verwijzingen naar het VSO minder vaak nodig
zijn. Hierbij worden onder andere genoemd:
deskundigheidsbevordering van docenten,
meer formatie voor de
ondersteuningscoördinator, inzet van expertise
zoals de orthopedagoog of jongerencoach. Ook
wordt gewerkt aan groepsgericht
ondersteuningsaanbod en wordt het
begeleidingsproces rondom een leerling beter
vastgelegd en gecommuniceerd naar docenten.
Gebleken is dat scholen met een
trajectvoorziening hier zeer tevreden over zijn.
Maatwerk en individuele begeleiding kunnen
worden geboden. Aandachtspunt hierbij is de
monitoring van inzet en effect, waar ligt de
grens? Veel scholen gebruiken het OPP niet
waar het voor is bedoeld: een helpend
instrument om de ontwikkeling van de leerling
goed te kunnen volgen en afspraken over de
inzet van verschillende vormen van
ondersteuning in vast te kunnen leggen en te
monitoren. 
Knelpunten waar veel scholen mee worstelen,
zijn bijvoorbeeld multiproblematiek bij
leerlingen en de rol van ouders (waaronder
systeemproblematiek). Daarnaast wordt
opgemerkt dat een regulier schoolgebouw zich
vaak moeilijk leent voor het inrichten van een
prikkelarme, gestructureerde leeromgeving. 

Aandachtspunt in de aannameprocedure is het
ontbreken van een warme overdracht. 
Het netwerk wordt steeds beter benut; scholen
weten elkaar steeds beter te vinden.
Opgemerkt wordt dat er weinig leerlingen van
het VSO naar het VO overstappen. Dit zien we
ook terug in de aantallen (zie eerder). Hoewel
een heel aantal scholen wel tevreden zijn over
de samenwerking met ketenpartners, zijn er
ook veel scholen nog niet tevreden. Vooral het
snel beschikbaar maken van jeugdhulp-
verlening wordt als knelpunt genoemd. Op veel
scholen heeft het ZAT plaatsgemaakt voor
MDO’s op leerlingniveau, of vinden beide
varianten plaats. Over de samenwerking met
leerplicht (RBL) zijn veel scholen tevreden,
zeker in coronatijd.

VERKENNING ‘TLV-ARRANGEMENT’ IN
REGULIER VO
Afgelopen schooljaar heeft het bestuur van het
samenwerkingsverband veel gesproken over de
forse stijging van verwijzingen naar het VSO
door regulier VO. Het bestuur heeft hiervoor een
aantal actiepunten opgesteld, waaronder het
verkennen van de mogelijkheid om binnen
regulier VO een ‘TLV-arrangement’ op
leerlingniveau beschikbaar te stellen. De
opbrengsten van deze verkenning leiden tot
onderstaande acties met ingang van schooljaar
2021-2022: 

1. Pilot Maatwerkbudget
Een deel van het budget van het
samenwerkingsverband reserveren we voor
maatwerkoplossingen voor leerlingen in
regulier VO. Het wordt in de verkenning door de
scholen niet aangemerkt als dé oplossing, maar
kan in voorkomende gevallen wel net de
handelingsruimte opleveren waar het reguliere
VO-scholen momenteel aan ontbreekt. 
Doel inzet maatwerkbudget: voorkomen van
verwijzing naar het VSO door het mogelijk
maken van maatwerkoplossingen binnen het
regulier VO. Dit budget is ook inzetbaar voor
leerlingen uit de onderinstroom of voor
leerlingen die vanuit het VSO naar VO
overstappen. Eventueel te clusteren voor een
groepsaanpak. 

Het maatwerkbudget wordt ingericht als pilot
voor twee schooljaren (2021-2022 en 2022-
2023), daarna wordt vastgesteld of het
maatwerkbudget een structureel onderdeel
wordt van de mogelijkheden binnen ons
samenwerkingsverband. 
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2. Laagdrempelige inzet expertise VSO in
regulier VO
Ook willen we vanaf volgend schooljaar
mogelijk maken dat de expertise vanuit het
VSO laagdrempelig in regulier VO kan worden
ingezet. Veel scholen geven aan juist hier
behoefte aan te hebben. Nu zijn het VO en VSO
veelal gescheiden werelden; één van onze
speerpunten is dat we deze twee werelden
meer naar elkaar toe willen laten bewegen. De
ondersteuningsvragen van docenten/teams in
regulier VO zijn hierbij leidend. Scholen geven
aan bovenal behoefte te hebben aan de ‘andere
blik’ vanuit het VSO, van collega’s die ‘met de
poten in de klei staan’. 

In het eerste deel van schooljaar 2021-2022
wordt samen met De Onderwijsspecialisten
verkend hoe we bovenstaande goed kunnen
organiseren met elkaar en welke kosten hieraan
verbonden zijn. Deze verkenning moet in het
najaar gereed zijn, zodat we per kalenderjaar
2022 de beoogde werkwijze middels een pilot
(lopende de ondersteuningsplanperiode)
kunnen gaan toetsen. 

FINANCIËN

Projectgroep Financiën
De projectgroep Financiën heeft dit schooljaar
in kaart gebracht dat twee scholen van ons
netwerk mogelijk problemen (denk aan meer
verwijzingen naar VSO) voorzien doordat zij op
termijn minder middelen ontvangen. Een
breder, diepgaander onderzoek is volgens de 

projectgroep nodig om deze knelpunten
scherper in beeld te krijgen, maar ook om
antwoord te kunnen geven op vragen als: Hoe
gaan we met deze knelpunten om? Hoe worden
de middelen (ook vanuit de ambulante
begeleiding en ambulante diensten) besteed?
Worden deze goed/effectief besteed? De
projectgroep werkt dit in 2021-2022 verder uit. 

GOVERNANCE

Commissies
De toezichthoudende bestuurscommissies
bestaan uit de auditcommissie, de onderwijs-
en kwaliteitcommissie en de
remuneratiecommissie.
De auditcommissie richt zich op de financiële
onderbouwing van het ondersteuningsplan en
de daarin uitgewerkte plannen. Hierbij is zowel
gekeken naar de korte als naar de
(middel)lange termijn. 
De onderwijs- en kwaliteitcommissie buigt zich
met de directeur-bestuurder en de
programmadirecteur over kwaliteit van passend
onderwijs binnen ons samenwerkingsverband
en het uitvoeren van de inhoudelijke plannen
zoals we in het ondersteuningsplan hebben
vastgelegd. De plannen uit deze commissie
worden voorgelegd aan de auditcommissie om
de financiële haalbaarheid en impact te
beoordelen. 
De remuneratiecommissie verzorgt de
werkgeversrol naar de directeur-bestuurder van
het samenwerkingsverband. De samenstelling
van de commissie is in schooljaar 2020-2021 
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gewijzigd. De commissie heeft een 360°
feedback uitgezet voor de beoordeling van het
functioneren van de directeur-bestuurder en
komt met aanbevelingen aan het bestuur. 

Ondersteuningsplanraad (OPR) 
De samenwerking met de OPR verloopt naar
wens. De directeur-bestuurder sluit op
uitnodiging aan bij de vergaderingen. Dit geldt
ook voor de controller en de programma-
directeur van het samenwerkingsverband.
Binnen de OPR zijn enkele zetels vacant. 

Privacy 
Het samenwerkingsverband heeft in schooljaar
2020-2021 niet te maken gehad met
klachtenprocedures. In het incidentenregister
zijn twee incidenten geregistreerd die
gerelateerd zijn aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze incidenten
hoefden niet opgenomen te worden met de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) omdat de
betrokkenen ons inziens geen schade hebben
geleden. Het betroffen datalekken binnen ons
professionele netwerk, we mogen ervan uitgaan
dat er daarom vertrouwelijk met de gegevens is
omgegaan. 

Doorzettingsmacht 
Wat doen we als het niet lukt een passend
aanbod te vinden? Hiervoor hebben we
‘doorzettingsmacht’ georganiseerd, waarmee
we kunnen ingrijpen of besluiten kunnen
nemen bij impasses in besluitvormings-
processen die gericht zijn op het realiseren van
een onderwijsplek voor een leerling. In
schooljaar 2020-2021 hebben zich geen
casussen voorgedaan waarbij doorzettings-
macht nodig was. 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. Toen
de gemeenten stopten met de financiering van
specialistische huiswerkbegeleiding bij
Studiebolwerk en Eigenwijs vanuit de jeugdwet,
is in afstemming tussen samenwerkings-
verband en gemeenten een uitdoofconstructie
afgesproken en gefinancierd.

CONCLUSIE
We werken vanuit een kwaliteitszorgsysteem en
maken hierbij gebruik van een jaarplancyclus
op schoolniveau, collegiale visitaties en
spiegelgesprekken op bestuursniveau. In de

jaarplangesprekken hebben we met de scholen
gesproken over het versterken van de basis-
ondersteuning, de mogelijkheden voor extra
ondersteuning en mogelijke knel- en
ontwikkelpunten. We zien dat het netwerk
steeds beter wordt benut. Voor schooljaar 2021-
2022 zijn er plannen voor de inzet van expertise
vanuit VSO in het VO en voor extra
maatwerkbudget. Daarnaast is het maken van
goede afspraken over verantwoording binnen
ons netwerk een belangrijk ontwikkelpunt. Ook
wordt vanuit het kwaliteitszorgsysteem
gekeken naar aanpassingen binnen de
jaarplancyclus (gespreksvoering, formats,
financiële verantwoording).
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3. ONDERSTEUNINGS-
TOEWIJZING
Scholen bieden vanuit hun ondersteunings-
budget waar nodig extra begeleiding. Op het
moment dat een leerling moet worden
geplaatst in het VSO of praktijkonderwijs (PRO),
is hiervoor een TLV nodig. Alle complete
aanvragen TLV zijn binnen de wettelijke termijn
van zes weken behandeld (en vaak sneller).
Periodiek is de kwaliteit van de adviezen
getoetst aan de hand van interne en externe
steekproeven.

PRAKTIJKONDERWIJS
Voor wat betreft de aanvragen PRO is bewust
gekozen voor een simpele en efficiënte manier 

voor het indienen en afhandelen van aanvragen,
waarbij achteraf steekproeven worden
uitgevoerd. In het najaar van 2020 heeft een
steekproef plaatsgevonden. Uit deze steekproef
is gebleken dat niet bij alle aanvragen de
wettelijk vereiste informatie voorhanden was.
Dit is aan de directeur-bestuurder
teruggekoppeld, die het oppakt met de
betreffende praktijkscholen. 

Hieronder wordt de ontwikkeling in deelname
aan praktijkonderwijs en het VSO beschreven,
afgezet tegen het totaal aantal leerlingen in
onze regio. 

1 oktober 2014

1 oktober 2015

1 oktober 2016

1 oktober 2017

Totaal aantal leerlingen in de regio

1 oktober 2018

16.403

1 oktober 2019

462

447

454

Aantal PRO

435

654*

444

2,76 %

2,64 %

2,66 %

Percentage PRO

2,71 %

16.785

16.956

17.039

16.903

21.219*

2,59 %

3,06 %

Datum

*Als gevolg van de fusie met samenwerkingsverband De Liemers zijn de aantallen toegenomen.
Bron: Kijkglas 1, DUO, meerjarenbegroting

1 oktober 2020 62320.645 3,02 %

VSO
Voor plaatsing in het VSO is een TLV-VSO nodig.
Het bureau van het samenwerkingsverband
heeft in schooljaar 2020-2021 469 TLV-
aanvragen verwerkt. Een deel hiervan (200)
betrof een verlengingsverzoek vanuit het VSO,
deze zijn over het algemeen administratief
afgehandeld. Alleen wanneer het een
verlenging van een TLV met hogere bekostiging
betrof (18), of een verlenging na het behalen van
een diploma, is hier inhoudelijk naar gekeken.
In totaal heeft het Onderwijsloket bij 28
verlengingsverzoeken inhoudelijk meegekeken,
hier zaten ook enkele leerlingen tussen van wie
de TLV was verlopen. Voor een handvol
leerlingen werd expliciet aangegeven dat de
uitstroom uit VSO door de coronasituatie
vertraagd was, waardoor verlenging nodig was.
Door de schoolsluitingen als gevolg van de

coronamaatregelen hebben namelijk niet alle
VSO-leerlingen binnen de reguliere termijn het
volledige onderwijsprogramma kunnen volgen.
Daarnaast bleek dat leerlingen niet konden
overstappen naar hun uitstroombestemming
doordat deze als gevolg van de lockdown nog
niet bekend was of doordat zij hier nog niet
hadden kunnen wennen. Voor deze
verlengingen TLV-VSO wordt het
samenwerkingsverband door de overheid
gecompenseerd.

In totaal zijn 2 aanvragen TLV niet in
behandeling genomen. De meeste TLV’s zijn
uiteindelijk toegekend. Er zijn 11 aanvragen
definitief afgewezen, bij 3 aanvragen is een
voorgenomen negatief besluit genomen maar
loopt de afhandeling ten tijde van schrijven
nog. Er is 21 keer gebruik gemaakt van de
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gelegenheid tot horen, met name vanwege een
voorgenomen negatief besluit (zowel op
verwijzing naar VSO als op verzoeken hogere
bekostiging). Redenen voor voorgenomen
negatieve besluiten waren over het algemeen
onvolledigheid van het dossier. Het ging dan
om onduidelijkheid over de effecten van
ingezette ondersteuning, welke ketenpartners
betrokken waren, onvoldoende onderbouwing
voor de noodzaak tot plaatsing in het VSO,
onvoldoende toelichting over het onderwijs-
aanbod bij verlenging van de TLV of het
ontbreken van een inschatting over de

haalbaarheid van schoolritme-opbouw in het
VSO in samenwerking met hulpverlening vanuit
langdurige thuiszittersproblematiek.
Hoorzittingen vonden ook plaats omdat ouders
het niet eens waren met de TLV-aanvraag. Bij
afgewezen verzoeken tot hogere bekostiging
ontbrak vaak een onderbouwing voor de hogere
bekostiging. Opvallend hierbij is dat van de 23
verzoeken om een hogere bekostiging in 14
gevallen een lagere bekostiging is geadviseerd
door de deskundigen. Slechts eenmaal heeft de
aanvragende school daarna gebruik gemaakt
van de gelegenheid tot horen.

Toen passend onderwijs startte in 2014, is het
aantal VSO-plaatsingen in eerste instantie
gedaald. De afname van het aantal residentieel
geplaatste leerlingen (jeugdzorgplaatsingen)
speelt hierbij mee. De laatste jaren wordt een
stijging in het aantal plaatsingen op basis van
een TLV gezien. Het deelnamepercentage VSO
is toegenomen en staat nu (teldatum 1 oktober
2020) op 4,67%. Dit hangt enerzijds samen met
de fusie tussen twee samenwerkingsverbanden
per 1 augustus 2020. Anderzijds was in school-
jaar 2019-2020 sprake van extreem veel
verwijzingen van VO naar VSO. In schooljaar
2020-2021 is het aantal verwijzingen sterk
afgenomen (zie grafiek 4). Hier zal bij mee
hebben gespeeld dat we hebben geïnvesteerd
in de samenwerking tussen VSO en VO. In
schooljaar 2020-2021 bleek dat een deel van de
VSO-leerlingen niet kon uitstromen omdat zij
door de coronamaatregelen en lockdowns nog
niet voldoende waren voorbereid op uitstroom
naar vervolg of doordat de uitstroombestem-
ming nog niet beschikbaar was. In totaal is voor
tachtig VSO-leerlingen een

administratieve verlenging van de TLV voor een
jaar aangevraagd, deze administratieve
verlengingen hangen vermoedelijk voor een
groot deel samen met de gevolgen van corona.

Via deze link is terug te vinden hoeveel
aanvragen er van iedere school en ieder
schoolbestuur per schooljaar behandeld zijn. 
In schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 64 TLV-
aanvragen ingediend voor VO-leerlingen. In de
periode tot en met mei 2021 werden er
maandelijks gemiddeld vier aanvragen
ingediend. Eind mei 2021 zaten we daarmee op
38 aanvragen. In juni en juli zijn er ineens veel
meer aanvragen ingediend, 26 in totaal in die
twee maanden. Vermoedelijk heeft de
gedeeltelijke schoolsluiting als gevolg van de
coronamaatregelen hierbij een rol gespeeld.
Veel leerlingen hebben geprofiteerd van de
halve klassen waardoor scholen beter konden
voldoen aan hun ondersteuningsbehoeften en
er in de school minder prikkels waren. Ook het
online onderwijs werkte voor een deel van de
leerlingen goed; de sociale eisen die de fysieke 

2014

2015

2016

2017

Aantal VSO (waarvan RP)

2018

805 (181)

2019

16.785

16.956

17.039

Totaal regio

16.903

21.343*

16.403

4,70 %

4,15 %

3,86 %

Percentage VSO

4,90 %

800 (170)

705 (95)

657 (71)

677 (60)

905* (63)

4.01 %

4,24 % 

Jaar

*Als gevolg van de fusie met samenwerkingsverband De Liemers zijn de aantallen toegenomen.
De berekening van het percentage is gebaseerd op de rekenmethode die het ministerie van OC&W/DUO
aanhoudt. De meerjarenbegroting is hier ook op gebaseerd, daarom wordt ervoor gekozen deze manier
van berekenen aan te houden.

2020 20.645964 (55) 4,67 %
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schoolsituatie met zich meebrengt vielen
gedeeltelijk weg en het programma werd
aangepast. Wellicht is ook een deel van de
problematiek gedurende de coronamaat-

regelen minder goed in beeld geweest doordat
de leerlingen fysiek niet in de school waren. In
juni gingen de VO-scholen weer geheel open en
nam het aantal verwijzingen toe. 
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GRAFIEK 4. VO-LEERLING NAAR VSO
Bron: administratie bureau samenwerkingsverband (Kindkans)

Op casusniveau zien we dat leerlingen die naar
VSO worden verwezen vaak vanaf de start in het
VO al een duidelijke ondersteuningsvraag
hadden. Er waren een of meerdere diagnoses,
hulpverlening was vaak betrokken (multi-
problem). Er was vaak sprake van
externaliserend gedrag waardoor
handelingsverlegenheid ontstond. Daarnaast
was in iets meer dan de helft van de gevallen
sprake van (gedeeltelijk) verzuim, waarbij een
beperkte belastbaarheid van de leerling in een
aantal gevallen genoemd wordt. De reguliere
VO-scholen zetten waar mogelijk hun
trajectvoorzieningen veelvuldig in, maar bij
verzuim waren scholen vaak
handelingsverlegen in het bieden van passende
ondersteuning. In drie kwart van de
verwijzingen was het Onderwijsloket
inhoudelijk al betrokken.
Van de verwezen leerlingen (VO-VSO) is 

ongeveer twee derde oorspronkelijk afkomstig
van regulier basisonderwijs; iets minder dan
een derde van de verwezen leerlingen komt
oorspronkelijk uit het speciaal (basis)onderwijs.
Ongeveer een derde van de VO-VSO-
verwijzingen komt vanuit het eerste leerjaar,
ruim een derde uit het tweede leerjaar. De
samenwerking met primair onderwijs, in de
vorm van de PO-VO-consultatie, wordt ingezet
om leerlingen vanuit PO trefzekerder te
plaatsen, zodat leerlingen niet alsnog verwezen
hoeven te worden naar VSO (zie eerder). Als we
kijken naar de 19 leerlingen die in schooljaar
2020-2021 in klas 1 een VSO-verwijzing kregen,
is slechts bij twee leerlingen een PO-VO-
consultatie uitgevoerd. Bij de overige leerlingen
is het Onderwijsloket niet betrokken geweest
bij de overstap van PO naar VO. Hier is dus nog
verbetering nodig, hierover wordt in het nieuwe
schooljaar afstemming gezocht. 
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In 2020-2021 is het aantal TLV-aanvragen voor
leerlingen van het primair onderwijs (PO)
nagenoeg gelijk gebleven (162 tegenover 169
vorig schooljaar). Het aantal verwijzingen vanuit
regulier basisonderwijs is vergelijkbaar. Vanuit
het speciaal onderwijs (SO) zijn minder
leerlingen verwezen, vanuit het speciaal
basisonderwijs (SBO) juist meer. Omdat we
geen zicht hebben op het totale leerlingaantal
in het PO, kunnen we geen conclusies trekken
over het percentage leerlingen dat vanuit PO
doorstroomt naar VSO. Vanuit de PO-VO-
consultatie is het Onderwijsloket in de helft van
de gevallen betrokken bij de verwijzing vanuit
PO naar VSO. Met name in het reguliere
basisonderwijs wordt relatief vaak (in drie kwart
van de gevallen) contact gezocht wanneer de
leerling door moet stromen naar VSO. De groep
leerlingen over wie geen contact is gezocht,
betreft een groep vanuit de lagere leerroutes in
het SO. Daarnaast gaat het om enkele
specifieke scholen voor SBO en SO. Met hen zijn
of worden afspraken gemaakt voor het
komende schooljaar. 

In schooljaar 2020-2021 zijn 23 verzoeken voor 

hogere bekostiging ontvangen (de onderin-
stroom wordt hierbij niet meegeteld). De
aanvragen kwamen vooral binnen in september
en vlak voor de zomer. Tienmaal werd verzocht
om de hoogste bekostiging, dit werd slechts
driemaal toegekend. De overige zeven gevallen
kregen een middenbekostiging. Dertien keer
werd om een middenbekostiging gevraagd, in
acht gevallen werd dit toegekend. De overige
aanvragen zijn afgewezen, waarbij voor twee
aanvragen de afhandeling van het
voorgenomen negatieve besluit nog loopt. Bij
de afwijzing van het verzoek voor hogere
bekostiging bleef de eerder toegekende TLV
met lagere bekostiging in stand. 
Periodiek checken we welke afgegeven TLV’s
nog niet verzilverd zijn en waar de leerling is
geplaatst. Dit is onderdeel van ons
kwaliteitszorgsysteem. Het is in schooljaar
2020-2021 enkele keren voorgekomen dat
leerlingen met TLV toch niet startten in het
VSO. De leerling en zijn/haar ouders hadden
dan weerstand tegen de plaatsing in het VSO.
Meestal bleef zo’n leerling dan alsnog in het VO;
op de eigen school of op een andere school.
Soms werd een maatwerktraject ingezet.
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4. ORGANISATIE

In schooljaar 2020-2021 is het Onderwijsloket
uitgebreid met een pedagoog. Op advies van de
onderwijsinspectie is nadrukkelijk gekozen voor
een medewerker met een andere professionele
achtergrond, om op die manier de expertise uit
te breiden. Hiermee voldoet het
samenwerkingsverband aan de eisen die de
inspectie stelt omtrent de
deskundigenadviezen bij aanvragen TLV.

Het Onderwijsloket werkt sinds een aantal jaren
met contactpersonen voor de reguliere VO-
scholen. Sinds vorig schooljaar geldt dit ook
voor de VSO-scholen. De contactpersoon houdt
zicht op de ontwikkelingen in het netwerk en
bespreekt periodiek, of waar gewenst,
leerlingen met de scholen. De contactpersoon
kan zowel op casusniveau als casusoverstijgend
kijken naar de samenwerking tussen VO en VSO
en de mogelijkheden om leerlingen terug te
laten keren naar regulier onderwijs. Door
uitbreiding van werkzaamheden en personeel
bij het Onderwijsloket is de verdeling van de
scholen onder de contactpersonen enigszins
aangepast. 

In schooljaar 2020-2021 is het Onderwijsloket
2628 keer in contact geweest met het netwerk.
Alle contacten zijn geregistreerd, waardoor
steeds duidelijker wordt dat het Onderwijsloket
goed gevonden wordt voor uiteenlopende
vragen. Verreweg de meeste contacten (ruim
een kwart) gingen over de overstap van primair
naar voortgezet onderwijs. Daarnaast werd de
hulp van het Onderwijsloket ingeroepen voor
consultaties over schooladvies of onderwijsplek
(17%) of consultaties over zorg (12%). Mede naar
aanleiding van de periodieke opvraag rond
thuiszitters, was ook over dit onderwerp
geregeld (14%) contact met het Onderwijsloket.

In de evaluatie Passend Onderwijs (november
2020) kwam als een van de ontwikkelpunten
naar voren dat elk samenwerkingsverband zou
moeten beschikken over een ouder- en
jeugdsteunpunt voor passend onderwijs. Zodra
de richtlijnen hiervoor vanuit de overheid
bekend zijn, zal het Onderwijsloket waar nodig
doorontwikkeld worden.
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