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Voorwoord 
 

Passend Onderwijs is gewoon goed onderwijs 

 

In ons samenwerkingsverband staan we met z’n allen voor een grote uitdaging: het 
realiseren van Passend Onderwijs. Geen eenvoudige opgave. Er zijn veel zaken te noemen 
die ons tegenwerken. Grote klassen, werkdruk, individualisering in de maatschappij, de 
verdichte problematiek bij kinderen en de digitalisering zijn zomaar een paar onderwerpen 
die ons stevig bezig houden.  

Toch zullen we in dit moeilijke speelveld oplossingen moeten bedenken. De bal ligt 
nadrukkelijk bij ons. Voor elk kind een passende plek is de opdracht. In dit 
ondersteuningsplan is onze collectieve ambitie verwoord. Door met veel mensen te spreken 
is dit beeld langzaam ontstaan.  

In een inclusieve maatschappij kan het onderwijs niet achterblijven. Het zou goed zijn als 
het onderwijs mede het voortouw kan nemen. Uiteindelijk is dit ook wat leeft in het hart van 
elk onderwijsmens. In dit plan zijn dan ook aanzetten te vinden in deze richting.  

We moeten ons daarbij wel realiseren dat Passend Onderwijs eigenlijk gewoon goed 
onderwijs is. Het zal ook de tijdspanne van dit ondersteuningsplan te boven gaan. We zullen 
daarom met z’n allen de schouders eronder blijven zetten en steeds beter gaan zien wat we 
moeten veranderen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de maatschappij, 
maar vooral van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 

Kees van Wel 
directeur 
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1. Inleiding 
 

Dit ondersteuningsplan, ook wel OP genoemd, is het wettelijk voorgeschreven document 
waarin Samenwerkingsverband Kindkracht uiteenzet hoe Passend Onderwijs op Voorne-
Putten Rozenburg de komende jaren wordt gerealiseerd. 

Het OP is tot stand gekomen in een interactief proces waarin met belanghebbenden in 
groepssessies gewerkt is om input te verzamelen. Een redactieteam heeft hier samen 
gewerkt aan een plan wat meer dan ooit een gedragen plan is, waarin doelen en richting 
herkenbaar zullen zijn voor de betrokkenen.  

Het plan heeft een looptijd van vier jaar (2018-2022) en kent de instemming van onze 
Ondersteuningsplanraad, het OOGO van de betrokken gemeenten en de goedkeuring van 
onze Interne Raad van Toezicht. 

In onze kwaliteitscyclus wordt het OP jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd, zowel 
inhoudelijk als financieel. Op inhoud werken we met jaarlijkse actieplannen. Onze 
(meerjaren)begroting wordt jaarlijks bijgesteld. Dit ondersteuningsplan is voorzien van een 
actie-jaarplan voor 2018/2019 als bijlage. De activiteiten in het jaarplan komen tot stand in 
afstemming met besturen, scholen en partners.  

Dit ondersteuningsplan is een levend werkdocument waarin op inhoud en uitvoering steeds 
wordt gereflecteerd. Het geeft hoofdlijnen en richting weer, uitvoering is een gezamenlijk 
proces.  

Structuur van het plan: 

We hebben er in dit OP voor gekozen om te werken met 8 hoofdthema’s, die de vertaalslag 
vormen van onze ambitie. De thema’s zijn voorzien van doelstellingen voor de komende vier 
jaar. Deze worden in het actie-jaarplan verder uitgewerkt in concrete acties en een planning. 

Veel ruimte in dit plan hebben we wederom gelaten om inhoudelijk in te gaan op de manier 
waarop we onze leerlingen ondersteuning bieden, zowel inhoudelijk en organisatorisch (H.4) 
als financieel (H.6). In het proces om tot dit plan te komen is ons duidelijk geworden dat er 
grote behoefte is aan helderheid over werkwijze, taken en verantwoordelijkheden, vandaar 
de keuze voor deze aanpak. Tegelijk is er het besef dat Passend Onderwijs realiseren niet 
een uitgestippelde, kant en klare route is, waarin alles vanaf het begin duidelijk is.  

Het realiseren van Passend Onderwijs is een gezamenlijk dynamisch proces binnen een 
netwerkorganisatie. Alle partners hebben hun eigen rollen en verantwoordelijkheden: de 
schoolbesturen met hun scholen, de gemeenten, Kindkracht, ouders, zorgpartners binnen 
het samenwerkingsverband. 

Geheel in traditie staan we u graag te woord wanneer u vragen of opmerkingen heeft over 
ons plan of helderheid wilt over onze werkwijze. U kunt ons bereiken via het secretariaat van 
Kindkracht. 

Het redactieteam ondersteuningsplan Kindkracht. 
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2. Gezamenlijke ambitie SWV Kindkracht 
 
  
Missie: 
 
We danken ons bestaansrecht aan de wettelijke en maatschappelijke opdracht: 
Samenwerkingsverband Kindkracht draagt zorg voor Passend Onderwijs voor ieder kind op 
Voorne-Putten en in Rozenburg. We doen dit vanuit vertrouwen en gezamenlijkheid met alle 
scholen, medewerkers en betrokken partners. 
 
Gezamenlijke Ambitie: 
 
Het is de ambitie van de scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband Kindkracht, 
om bij te dragen aan een samenleving waar iedereen erbij hoort, waar voor ieder een plek is 
en waar ieder naar zijn of haar vermogen meedoet of bijdraagt. Dat geldt voor ouders, 
leerlingen en professionals. 
 
Voor het bieden van Passend Onderwijs betekent deze gedachte het volgende: 
we zijn met elkaar in staat om vrijwel ieder kind in de eigen wijk, dorp of kern naar school te 
laten gaan. Alle onderwijsexpertise en ondersteuning die nodig is, organiseren we rond de 
wijk, samen met betrokken partners. Voor een klein deel van de leerlingen zal een 
specialistische setting op een andere plek nodig blijven. Hier kunnen ouders en kinderen 
rekenen op een passende en vooral ook fijne plek. 
 
Dit betekent nogal wat: 
 
We zullen ruimte, tijd en middelen nodig hebben om de bestaande structuren en systemen 
zodanig aan te passen dat voor bijna alle kinderen in de wijk passende plaatsen beschikbaar 
blijven en komen. 
Gevolgen zijn er voor het onderwijs op de scholen, bemensing, organisatie, samenwerking 
en financiering. Gegeven onze ambitie accepteren wij al deze consequenties en zullen samen 
met creatieve oplossingen komen om onze ambitie waar te maken. 
 
In onze ambitie zetten we vertrouwen voor regels, procedures en bureaucratie.  
Professionals krijgen ruimte en regie om te kunnen handelen naar inzicht en noodzaak. 
Rekenschap geven en vragen hoort er daar bij. Met name het elkaar bevragen op het geven 
van rekenschap is iets wat we meer zullen doen. Dit geldt voor alle partners binnen het 
SWV. 
 
De ambitie hebben we vertaald in acht hoofdthema’s. Deze thema’s worden toegelicht in 
hoofdstuk 3 en vormen de basis van ons beleid voor de komende jaren. 
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3. Hoofdthema’s 
 
We hebben gekozen voor 8 hoofdthema’s als leidraad voor ons beleid de komende jaren. 
Thema’s die ons inziens veel kleur bekennen over de richting die we op willen: 
 

 De wijk in        (uitwerking in 3.1)  
 Preventief werken       (uitwerking in 3.2) 
 Zicht op het grotere geheel      (uitwerking in 3.3) 
 Iedereen betrokken       (uitwerking in 3.4) 
 Professioneel hoog niveau van werken    (uitwerking in 3.5) 
 De beste voorzieningen en expertise op de goede plek  (uitwerking in 3.6) 
 Een heldere communicatie      (uitwerking in 3.7) 
 Financiële ruimte houden voor innovatie    (uitwerking in 3.8) 

 
Tegelijk bieden de thema’s veel ruimte voor invulling.  
Dat is een proces van samen werken, samen bepalen.  
Per hoofdthema is een inleidende tekst, gevolgd door een aantal doelen op hoofdlijnen voor 
de komende jaren geformuleerd. De concretisering van de thema’s en doelen vindt plaats in 
het eerste actie-jaarplan 2018-2019, welke in hoofdstuk 7 als bijlage is opgenomen.  
 
 
3.1  Passend onderwijs vindt plaats in de wijk, het dorp of de kern 
 
Om zoveel mogelijk thuis nabij en Passend Onderwijs te realiseren in de eigen wijk of in het 
eigen dorp of kern, is het nodig dat de krachten worden gebundeld. Voor ieder kind een 
passende plek, als dat kan in zijn of haar eigen buurt. “Geen kind de wijk uit” is het motto. 
Dit vergt van de scholen (besturen), jeugdhulp (gemeente) en samenwerkingsverband nog 
meer inzet voor sterke scholen, sterke gezinnen en sterke wijken. Scholen binnen een wijk of 
dorp werken met elkaar samen in een ROK (Regionaal Overleg Kindkracht). De regio VPR is 
verdeeld in 12 ROK’s. De jeugdhulp is door de gemeente georganiseerd in wijkteams, 
gebiedsteams en wijkgebonden JOT’s. 
 
Doelen: 
 

1. Alle scholen binnen een wijk maken gebruik van elkaars expertise, stemmen Passend 
Onderwijs -beleid en -praktijk op elkaar af en dragen de verantwoordelijkheid om 
vrijwel alle kinderen in de wijk te houden. 

2. Het ROK is het vehikel om dit te proces te begeleiden. Het ROK wordt uitgebouwd 
door de samenwerking tussen de scholen te versterken, ongeacht denominatie. Het 
SWV zal hierin een sturende c.q. verbindende rol hebben en zich meer en meer 
richten op de initiatieven op het niveau van wijk of dorp. 

3. Er worden mogelijkheden onderzocht om beschikbare middelen vanuit het onderwijs 
en vanuit de gemeente/de jeugdhulp te combineren. 

4. Nauwere samenwerking tussen de scholen binnen de wijk en het team vanuit de 
jeugdhulp, onder andere door tijdig een medewerker van het wijkteam 
(SMW/JGZ/Indicatiesteller) te betrekken, waar nodig in de wijk, op de school of bij 
het gezin thuis. 

 
 



Ondersteuningsplan Kindkracht 2018-2022  7 

3.2  We werken preventief 
 
Voorkomen is beter dan genezen. We maken van preventief werken de komende periode 
een hoofdthema met een aantal doelen voor ogen: 
 
Doelen: 
 

1. We bieden leerlingen vroegtijdig ondersteuning aan. Vaak is dat lichter, kortdurend 
en goedkoper van aard, maar niet persé. Het moet ook mogelijk zijn om zwaardere 
maatregelen in te zetten wanneer de situatie daarom vraagt. Dit moet voorkomen dat 
leerlingen en leerkrachten echt vast lopen. Vroegtijdig is vooral een inschatting van 
de leerkracht of een signaal van de leerling of de ouders zelf. Ook het 
ondersteuningsteam op school speelt een belangrijke rol bij de timing van de inzet 
van ondersteuning. Dat betekent dat eerder passende ondersteuning en expertise 
wordt ingezet, niet alleen onderwijskundige expertise, maar ook expertise vanuit de 
jeugdhulp om onnodig opschalen te voorkomen. Dit in overleg met besturen en 
gemeenten welke ondersteuning het best passend is. 

2. Preventiever werken binnen de basis en versterking van het ondersteuningsteam op 
schoolniveau met alle expertise aan tafel betekent dat het aantal HIA-trajecten gaat 
verminderen. Scholen zijn beter in staat om tijdig passende ondersteuning in te 
schakelen. We streven naar een vermindering van de HIA’s en inzet 
trajectbegeleiding.  

3. We willen het aantal escalaties sterk verminderen, ook dat is preventief werken. Te 
vaak nog lopen situaties uit de hand en veroorzaken grote druk op de betrokkenen, 
het systeem en de financiële huishouding. Wachtlijsten, toelaatbaarheidsverklaringen 
die met alle tactische redenen nog voor de zomervakantie moeten worden verwerkt; 
we ervaren allemaal de frustraties hierbij. Vanuit de stakeholdersbijeenkomsten 
(najaar 2017) is ons duidelijk geworden dat we dit patroon met vereende kracht 
moeten zien te doorbreken. 

4. We krijgen meer aandacht voor de voorschoolse periode. We stimuleren voorschoolse 
instellingen om hun ontwikkelings- en onderwijsvragen bij ons neer te leggen. De 
voorschoolse instellingen zijn zelf steeds beter in staat om mogelijke 
ontwikkelingsachterstanden te signaleren en dit met ons te bespreken. Kindkracht 
wordt steeds vaker betrokken bij leerlingen die overstappen vanuit de voorschool 
naar de basisschool. Afstemming met de gemeenten, verantwoordelijk voor de 
voorschoolse periode, zal uiteraard plaatsvinden. 
 

Om aan genoemde doelen te kunnen werken zullen we met elkaar concrete maatregelen 
moeten nemen. Scholen die hier succesvol mee aan de slag zijn, moeten hun ervaringen met 
anderen delen. Hoe zij dit het beste kunnen doen, zullen we samen met hen afstemmen. 
Ook het team van Kindkracht beraadt zich op zijn rol om sneller passende ondersteuning te 
bieden. Preventie wordt een onderwerp op de agenda’s van besprekingen in diverse 
geledingen (van gemeente, bestuur tot SOT, het ROK en het wijkoverleg). 
De maatregelen worden uitgewerkt in het jaarplan 2018-2019. 
 
 
3.3  We kijken naar het kind in het grotere geheel 
 
Een kind maakt deel uit van een gezin, een groep op school, een gemeenschap, een 
systeem. Een kind is een deel van het geheel en functioneert in relatie met zijn of haar 
omgeving. Kijken naar kinderen is niet alleen kijken naar het individuele kind met zijn of haar 
ondersteunings- en onderwijsbehoeften, maar ook naar welke rol, invloed en betekenis de 
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omgeving op het kind heeft. Een kind staat niet op zichzelf, gedrag heeft een relatie met het 
systeem. 
 
Doelen: 
 

1. De begeleiding van het kind gaat steeds meer sinds de komst van Passend Onderwijs 
van kindgericht, naar leerkrachtgericht naar systeemgericht. Begeleiding heeft het 
grootste effect als niet alleen het kind, maar ook de ouders(s), de leerkracht(en) en 
het team hierbij worden betrokken. Hiermee komt een interventie die werkt voor het 
individu, ook ten goede aan het grotere geheel. 

2. Binnen de jeugdhulp (gemeente) is het werken vanuit het grotere geheel en denken 
in systemen ingeburgerd. De werkwijze van de jeugdhulp en het onderwijs kunnen 
op deze manier goed en beter op elkaar aansluiten door het ondersteunen van het 
kind binnen een gezin en binnen een school. Deze afstemming gaan we dan ook de 
komende jaren realiseren. Helpend hierbij is het gedachtegoed van systemisch 
werken. Systemisch denken en werken ondersteunt het principe van: ‘één kind, één 
gezin, één plan’, zowel binnen het onderwijs als binnen de jeugdhulp. Hoe we dit 
uitwerken, zal onderwerp zijn van gezamenlijke afstemming met de gemeenten. 

 
 
3.4  Iedereen hoort erbij 
 
We zijn het eens over de stelling dat ieder kind erbij hoort en erbij wil horen. Ieder kind 
verdient de best passende plek, zoveel mogelijk binnen de reguliere setting, nabij de eigen 
vertrouwde omgeving. De tijd is nog niet rijp om het onderwijs inclusief te verklaren.  
“Alle kinderen op de gewone school? Dat kan toch niet!”  
Op de manier waarop het systeem nu is georganiseerd kan dat niet.  
We zien de maatschappelijke opvatting over inclusie verschuiven. We gaan er langzaam 
maar zeker steeds meer naar toe. Stap voor stap bouwen we aan de inclusieve maatschappij 
zonder exclusie en segregatie. Dat samen op weg zijn naar inclusiviteit betekent een 
onderzoekende houding en denken in mogelijkheden. Ieder kind heeft het recht om erbij te 
horen. Dat betekent dat we er voor kiezen het onderwijs zo regulier mogelijk te maken i.s.m. 
de (expertise van de) speciale setting.  
 
Doelen: 
 

1. Scholen die actief werken aan het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen die 
voorheen nog in een andere setting geplaatst werden, worden (extra) ondersteund 
met kennis, begeleiding en middelen.  

2. We stimuleren alle initiatieven om leerlingen in de eigen wijk naar school te laten 
gaan en daar de ondersteuning te bieden die nodig is (zie ook Passend Onderwijs in 
de wijk). Waar mogelijk en nodig ondersteunen we het proces van samenwerking en 
zetten we expertise in om wijkvraagstukken te beantwoorden. 

3. We stimuleren en faciliteren het ‘terugstappen’ van speciaal naar regulier na de 
periode van tijdelijke toelaatbaarheid tot S(B)O.  

4. We blijven het debat voeren om steeds inclusiever te denken en te handelen met alle 
nuance en begrip voor andere opvattingen en omstandigheden.   
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3.5  Onderwijsprofessionals werken volgens hoge professionele standaard: HGW 
 
We verwachten van de scholen dat ze binnen de basisondersteuning de uitgangspunten van 
Handelingsgericht werken (HGW) onderschrijven en uitvoeren. Dit vergt een bepaalde 
manier van kijken naar kinderen, denken in wat ze nodig hebben i.p.v. denken in stempels 
en etiketten (denken in onderwijs- en ondersteuningsbehoeften) en dit vertalen in handelen 
binnen onderwijs en opvoeding. HGW concretiseert Passend Onderwijs en doeltreffende 
leerlingbegeleiding, zodat een team effectief kan omgaan met overeenkomsten en 
verschillen tussen leerlingen. Het is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij 
onderwijsprofessionals 7 uitgangspunten toepassen. Deze uitgangspunten van HGW zijn in 
2017 herijkt. HGW is succesvol geïmplementeerd als de uitgangspunten dagelijks tot hun 
recht komen en zichtbaar zijn in het onderwijs en de begeleiding. 
 
Doelen: 
 

1. HGW is bij alle professionals en op alle scholen de standaard manier van werken aan 
Passend Onderwijs.  

2. Er is een goede bijscholing voor bestaande en nieuwe leerkrachten. Er wordt actief 
gewerkt aan kennisdeling (via netwerken, studiedagen, intervisie). Vooraf wordt bij 
de scholen de behoeften inzake bijscholing en themabijeenkomsten gepeild.  

3. Werkwijzen en procedures worden gevolgd en bieden helderheid aan alle 
betrokkenen. Waar nodig worden zaken aangepast. 

 
 
3.6  De beste specialistische voorzieningen en expertise zijn overal beschikbaar 
 
Voor de leerlingen die dit nodig hebben is het belangrijk om tijdig de benodigde interventies 
te plegen. Het blijkt dat de goede interventie op het juiste moment het meeste resultaat 
geeft. Te lang doorgaan met te lichte maatregelen en niet de juist passende aanpak op het 
juiste moment zorgt er voor dat men onnodig in een situatie van handelingsverlegenheid 
komt. De benodigde expertise en de beste specialistische voorzieningen moeten beschikbaar 
zijn op het juiste moment. 
 
Doelen: 

1. De expertise is aanwezig op de school van het kind en in het gezin van het kind of 
kan snel worden ingeschakeld door de school en de hulpverlening.  

2. Er is expertise aanwezig op de scholen en binnen het SWV voor kinderen met 
specifieke ondersteuningsvragen. Voor de categorie MHB (meer- en 
hoogbegaafdheid) is meer onderzoek nodig naar de gezamenlijke mogelijkheden.  

3. Professionals schakelen tijdig de ondersteuning in die nodig is, met geen of minimale 
wachttijden. Het SOT krijgt hierin een belangrijke verantwoordelijkheid om ‘door te 
pakken’ waar nodig met mandaat voor de professionals. Doel is ook het SOT 
dusdanig te versterken dat scholen meer in staat zijn tot het realiseren van een 
goede basisondersteuning en daardoor minder HIA-trajecten nodig zijn.  

4. Waar mogelijk (steeds meer denken we) wordt de expertise van de speciale setting 
(S(B)O) ingeschakeld in de reguliere setting. 

5. Mocht een tijdelijke plaatsing in de speciale setting nodig zijn, dan is deze passend, 
dichtbij en op korte termijn beschikbaar. 

6. Er is op verzoek van veel betrokkenen een visiedocument ontwikkeld waarin een 
aantal scenario’s wordt uitgewerkt voor de toekomst van speciaal (basis) onderwijs in 
relatie tot regulier onderwijs. De scenario’s zijn met elkaar besproken, in dit proces 
worden keuzes gemaakt om de toekomst voor S(B)O helder te krijgen. 
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Zie bijlage 7.5 als separaat document: ‘Toekomstvisie samenwerking regulier en 
speciaal op VPR’. 

 

3.7  Communicatie is helder 
 
Communicatie kan altijd beter. Tweerichtingsverkeer is hierin van belang. De reden is 
simpel: Passend Onderwijs is inhoudelijk voor velen een ingewikkelde materie, er zijn veel 
partijen bij betrokken en er worden belangrijke besluiten over leerlingen genomen. 
Wederzijdse communicatie schept professionaliteit en vertrouwen.  
 
Doelen: 
 

1. Kindkracht wordt als samenwerkingsverband steeds meer een platform waarop 
informatie gedeeld wordt. Dat gaat over: 

- Inhoudelijke kennis en het delen van informatie over processen en procedures 
(uitleggen wat we doen). 

- De linking pin zijn tussen alle betrokkenen (wie doet wat en wanneer). 
- Een (wettelijke) verantwoordelijkheid hebben naar ouders (wat we vertellen 

over uw kind). 
- Informeren om rekenschap te geven over ons eigen handelen (waarom 

hebben we het zo gedaan?). 
 
Praktisch wordt de communicatieplatformgedachte verder uitgewerkt in een separaat 
communicatieplan. Hierbij is ook de input gebruikt van het onderzoek naar de beleving en 
tevredenheid over communicatie onder belanghebbenden van Kindkracht (najaar 2017). 
Voor de zomervakantie 2018 zal het communicatieplan worden opgeleverd.  
 
3.8  Een (organisatorisch en financieel) gezond samenwerkingsverband met 
ruimte om te investeren in de toekomst 

Dat Passend Onderwijs ook om geld draait, merken we eigenlijk alleen wanneer het knelt. 
Hoewel deelnamepercentages geen doel op zich zijn, gaan we er toch iets van vinden 
wanneer de hoogte ervan een direct effect heeft op de bekostiging van de andere leerlingen 
op de andere scholen. Wanneer het budget voor extra ondersteuning in de klas bijna 
volledig wordt besteed aan ‘handen voor de klas’, gaan we ineens nadenken over de 
wenselijkheid daarvan en de reden waarom we de middelen aan ‘handen’ besteden.  
Kan dat niet anders? Moet dat niet anders? 
 
Ten tweede is er de roep om financiële onafhankelijkheid. “Geef mij mijn deel en laat me 
Passend Onderwijs zelf regelen.”  zo redeneert een aantal scholen. 
Nog een hele uitdaging in een systeem waar alles (financieel) met elkaar verbonden is. De 
bekostiging van Passend Onderwijs is budgetfinanciering. Dat betekent dat er simpel gezegd 
één budget is, waaruit zowel de ondersteuning in de basis (regulier) als de extra 
ondersteuning binnen de speciale onderwijsvoorzieningen betaald worden. 
 
Tot slot is er de ruimte nodig om te investeren in de toekomst. In onze ambitie waar wijken 
steeds belangrijker worden, waar we worden uitgedaagd om steeds meer leerlingen binnen 
boord te houden, wordt, zoals reeds gemeld, een groot beroep gedaan op ons vermogen 
bestaande systemen, procedures, organisaties en gewoontes te doorbreken. Waar we de 
kleine initiatieven om dingen anders te doen moeten steunen. We zien het als iets wezenlijks 
om hier geld voor beschikbaar te houden.   
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Doelen: 
 

1. De middelen van Kindkracht worden zoveel mogelijk besteed in lijn met onze ambitie 
voor de toekomst en de verantwoordelijkheid die we hebben om Passend Onderwijs 
te realiseren. Dat we financieel gezond blijven en middelen kunnen inzetten in de 
wijken is voor ons allen van belang. We informeren de betrokken partijen met 
regelmaat over de lopende geldstromen.  

2. Hoewel geen doel op zich, zijn de richtlijnen over deelnamepercentages en andere 
harde gegevens over bekostiging een bepalend kader en uitgangspunt voor discussie 
over koers en richting. Het is goed dat we analyseren en onszelf afvragen waarom 
deelnamepercentages of besteding van middelen zijn zoals ze zijn. 

3. Scholen of beter nog wijken waarin scholen zelf en samen meer willen bepalen over 
de inzet van expertise en middelen, zullen we aanmoedigen. Hier komen vertrouwen 
en rekenschap om de hoek, waar scholen, besturen en Kindkracht met elkaar 
afspraken over zullen maken, met name in dit onderdeel ook over de financiële 
aspecten (begroten, risico dragen, verantwoorden). 
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4. De ondersteuningsstructuur 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de wijze waarop de ondersteuning aan leerlingen 
georganiseerd wordt. We onderscheiden hierbij twee vormen van ondersteuning: 
 

1. Basisondersteuning; een breed aanbod van ondersteuningsmogelijkheden dat door 

alle scholen gegarandeerd en geboden wordt; 

 

2. Extra ondersteuning; ondersteuningsmogelijkheden die het niveau van de 

basisondersteuning overstijgen, waarbij scholen specifieke ondersteuning bieden, al 

dan niet in samenwerking met expertise of ondersteuning van buiten de school. 

 
In ons samenwerkingsverband hebben we dit gevisualiseerd in de ondersteuningspiramide: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting: 

De ondersteuningspiramide heeft drie niveaus. De onderste laag betreft het minimumniveau van 

ondersteuning dat scholen leerlingen bieden in de groep. Voor ongeveer 80-85% van alle leerlingen 

voldoet dit niveau om zich goed te kunnen ontwikkelen. Voor ongeveer 20 tot 15% van de leerlingen 

is iets meer nodig dan dit basisaanbod. Daar moet een individuele aanpak voor worden ontwikkeld, 

soms aangevuld met specifieke deskundigheid van binnen of buiten de school. Dit noemen we extra 

ondersteuning. Daarin speelt de Consultatieve Leerkracht-Leerling Bespreking een rol. De school kan 

proactief (Kindkracht)specialisten inschakelen. In de bovenste laag van de piramide gaat het om een 

groep leerlingen waar een SOT (Schoolondersteuningsteam) of HIA-traject met trajectbegeleiding van 

het SWV voor noodzakelijk is. HIA staat voor Handelingsgericht Integraal Arrangeren. Binnen de 

setting van SOT en HIA wordt samen met de ouders, de school en de deskundigen (ook jeugdhulp) 

een arrangement voor een leerling (Onderwijs Jeugdhulp Arrangement) ingericht. Een arrangement 

kan ook zijn een (tijdelijke) andere lesplek voor het kind d.m.v. een toelaatbaarheidsverklaring als 

uitkomst van het HIA-traject. 

 

1. Basisondersteuning: doeltreffend 
gedifferentieerd onderwijs voor alle leerlingen  

(80 – 85%): HGW- cyclus groeps/teambesprekingen 

2. Extra ondersteuning 
(10-15%): CL2B   

3. Extra  
integrale 

ondersteuning   
(0-5%):  

SOT & HIA 

HGW & 
Passend 
Onderwijs 
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4.1 Basisondersteuning – gegarandeerd op alle scholen 

Ons samenwerkingsverband heeft afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Het 
beschrijft het minimum niveau aan ondersteuningsmogelijkheden, dat van iedere school 
verwacht mag worden. In deze paragrafen beschrijven we zowel de inhoud van als 
werkwijze rondom de basisondersteuning. 

4.1.1 Basisondersteuning volgens Handelingsgericht Werken (HGW) 

Binnen ons samenwerkingsverband wordt al een aantal jaar gewerkt volgens de 
uitgangspunten van Handelingsgericht Werken. Het proces van de basisondersteuning volgt 
de cyclische methodiek van Handelingsgericht Werken (HGW). Handelingsgericht Werken is 
gericht op het terugdringen van de handelingsverlegenheid van de leerkracht en op het 
voorkomen van stagnatie in het groepsproces. Met HGW wordt bereikt dat scholen in staat 
zijn veel beter hun handelen af te stemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
van de leerling. We gaan uit van wat er nodig is voor dit kind op deze school, in deze groep, 
bij deze leerkracht(en), in dit gezin, in deze wijk en sluiten aan bij wat werkt.  

4.1.2 Niveau Basisondersteuning 

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we afspraken gemaakt over het niveau van de 
basisondersteuning, waaraan scholen zich hebben geconformeerd. Dit niveau kan 
beschouwd worden als het minimum basisaanbod dat scholen voor leerlingen hebben.  

Definitie Basisondersteuning: 

“Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve 
interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school, onder regie en 
verantwoordelijkheid van de school en het schoolbestuur, waar nodig met inzet van 
expertise van andere scholen en ketenpartners, zonder indicatiestelling, planmatig en op een 
overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd”. De basisondersteuning bestaat uit 
zeven referenties. Door middel van deze referenties wordt duidelijk welk kwaliteitsniveau van 
passend onderwijs de besturen binnen het samenwerkingsverband willen bereiken. Er is 
gewerkt met referenties, omdat het hier gaat om bindende afspraken met betrekking tot een 
streefniveau van basisondersteuning. Niet alle basisscholen op Voorne-Putten en Rozenburg 
zullen op dit moment aan dit niveau kunnen voldoen. Dit sluit aan bij de ambitie van de 
besturen om de lat hoog te leggen en te voldoen aan de basisondersteuning.  

Streefniveau 7 referenties: 

De schoolbesturen van samenwerkingsverband Kindkracht spreken in het kader van een 
standaard voor de basisondersteuning het volgende streefniveau op zeven referenties af: 

1. De school voert een helder beleid op het terrein van leerlingondersteuning dat gebaseerd 
is op de zeven uitgangspunten van HGW en de HGW-cyclus. De school werkt volgens de 
zeven uitgangspunten van HGW bij het bieden van onderwijs en ondersteuning aan 
leerlingen volgens de cyclus van Handelingsgericht Werken. 

2. De school heeft in haar Schoolondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt 
aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De school heeft beschreven hoe zij haar 
aanbod afstemt op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Er zijn afspraken gemaakt 
over het aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, die conform de protocollen 
‘Leesproblemen en Dyslexie’ en ‘Protocol Ernstige Reken-Wiskunde-problemen en 
Dyscalculie’ begeleid worden. 
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De school beschrijft hoe onderwijsprogramma’s en leerlijnen afgestemd zijn op leerlingen 
met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning 
voor leerlingen op basis van IQ alleen wordt vermeden. Voor leerlingen die (structureel) op 
een of meerdere punten een afwijkend onderwijsprogramma volgen (een arrangement) stelt 
de school een ontwikkelingsperspectief op. Dit beschrijft hoe dicht de leerling de gestelde 
doelen kan benaderen en welke extra ondersteuning daarvoor nodig is. Dit geldt ook voor 
meer- en hoogbegaafde kinderen. 

3. De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 

De school zorgt voor de interne begeleiding van zowel de leerkrachten als de leerlingen. De 
school heeft zicht op de ontwikkeling van leerlingen en volgt systematisch de vorderingen en 
ontwikkelingen van de leerlingen. De uitkomsten worden vastgelegd in een digitaal 
leerlingvolgsysteem. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingondersteuning 
en past het beleid zo nodig aan. Daarbij beoogt de school dat kinderen zich optimaal en 
aantoonbaar ontwikkelen. Hetgeen betekent dat de tussen- en eindopbrengsten op de 
toetsresultaten tenminste zijn wat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie 
mag worden verwacht. 

4. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal gezien veilig. 

De school heeft een adequate aanpak ten behoeve van het voorkomen van 
gedragsproblemen, zij hanteert een anti-pestbeleid, zij werkt volgens het handelingsprotocol 
kindermishandeling en zij heeft een protocol voor medische handelingen. Er zijn afspraken 
gemaakt over de fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw, aangepaste werk- en 
instructieruimte(s) en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor kinderen die dit nodig 
hebben. De school checkt bij team, leerlingen en ouders de beleving en tevredenheid 
hierover en neemt op grond daarvan acties. 

5. De school hanteert effectieve (ortho)pedagogische en (ortho)didactische methoden en 
aanpakken. Het team werkt gericht aan haar handelingsbekwaamheid en competenties. 

De school biedt een uitdagende leeromgeving, hanteert effectieve instructiemethoden en 
hanteert bewezen (ortho)pedagogische en (ortho)didactische programma’s en methodieken 
die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen. 

6. De school heeft een schoolondersteuningsteam en werkt effectief samen met 
ketenpartners en het speciaal (basis)onderwijs. 

De school heeft een effectief schoolondersteuningsteam, waarbij leerproblemen en opgroei- 
en opvoedproblemen tijdig worden gesignaleerd in samenwerking met ketenpartners en 
ouders. Er is een wijkgerichte samenwerking met jeugdzorgpartners. De curatieve zorg en 
ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden is beschreven in het 
Schoolondersteuningsprofiel. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen 
zorgvuldig over volgens vastgesteld beleid op schoolniveau, bestuursniveau en op het niveau 
van het SWV. 

7. De school zet in op een goede samenwerking met ouders conform de visie afstemming en 
handelingsgericht werken. 

Ouders kunnen samen met de school en ieder met een eigen verantwoordelijkheid werken 
aan de ontwikkeling van het individuele kind. Ouders mogen verwachten dat scholen zorgen 
voor deskundig personeel. Dat geeft vertrouwen in de kwaliteit van de uitvoering van het 
Schoolondersteuningsprofiel. Omgekeerd mag van ouders worden verwacht dat zij de school 
en de leerkracht steunen in de gekozen aanpak en dat zij thuis zo veel als mogelijk 
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complementair handelen. De rol van ouders en de school bij onderwijs en opvoeding is dus 
niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kind. Scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Onderwijs en 
opvoeding zijn zo nauw verbonden dat scholen en ouders als partners moeten optrekken om 
de gezamenlijke doelstelling: kinderen maximale kansen bieden, te bereiken. 

Verschillen mogen. Verschillen moeten. 

De omschreven basisondersteuning geldt voor alle scholen die onderdeel uit maken van 
Kindkracht. Ondanks de hierboven omschreven afspraken, zullen scholen (gelukkig) blijvend 
verschillen wat betreft de wijze waarop ze in de praktijk uitvoering aan de 
basisondersteuning geven. Dit staat omschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
van de school. Dit geldt voor de basisscholen en in het bijzonder voor de scholen voor 
speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs. Wat voor deze scholen – voor 
een deel – basisondersteuning is, kan tegelijkertijd extra ondersteuning zijn voor andere 
basisscholen. 

Eind 2017 hebben alle scholen binnen Kindkracht via Perspectief op School hun SOP 
ingevuld. De scholen hebben hierin aangegeven welke vormen van basis- en extra 
ondersteuning ze kunnen bieden. Ook de wensen en ontwikkelingen die ze op termijn 
hebben om hun ondersteuningsmogelijkheden uit te breiden of verbeteren, zijn in het 
ondersteuningsprofiel opgenomen. Begin 2018 zijn de profielen en rapportages op school- en 
bestuursniveau beschikbaar. In de specifieke jaarplannen zal o.a. worden vermeld wat er 
nodig is om het niveau van de basisondersteuning te versterken.  

 

4.2 Extra ondersteuning 

Extra ondersteuning is ondersteuning die het niveau van 
het basisaanbod overstijgt. Soms is er meer of iets 
anders nodig om de onderwijsbehoeften van 
kinderen te begrijpen en/of de juiste aanpak te 
kunnen realiseren in de groep. De leerkracht en 
intern begeleider gaan daarover in gesprek en 
betrekken daar de ouders bij. Er wordt vervolgens 
besloten tot een bespreking in het school 
ondersteuningsteam (SOT). Dit gebeurt op het 
moment dat: 

 De leerkracht en/of ouders en/of intern 

begeleider vragen hebben over de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften waar zij met elkaar geen 

antwoord op kunnen vinden en/of; 

 De aanpak tot nu toe te weinig resultaat laat zien en er vragen zijn over het 

onderwijs- en/of ondersteuningsaanbod en de begeleiding, en/of; 

 Een arrangement afloopt en/of een overstap terug naar de basisschool zich aandient, 

waarvoor mogelijk extra ondersteuning georganiseerd moet worden. 

4.2.1 Niveau extra ondersteuning – dekkend regionaal aanbod 

Zoals in paragraaf 4.1.2 is vermeld, geven scholen in het School Ondersteuningsprofiel (SOP) 
aan op welke wijze zij extra ondersteuning aan kinderen met een specifieke 
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ondersteuningsbehoefte kunnen en op termijn willen bieden. Extra onderwijsondersteuning 
omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of (jeugd)hulp die de 
basisondersteuning overstijgen. De extra ondersteuning realiseert de school op eigen kracht 
of met behulp van anderen en wordt ingezet als ‘arrangement’ (zie volgende paragraaf).  

Door de afspraken op het niveau van het SWV om de extra ondersteuning voor scholen 
mogelijk te maken, weten scholen hoe en waar ze terecht kunnen en welke faciliteiten er zijn 
om de uitvoering mogelijk te maken. Zo zijn er met de SBO en SO scholen afspraken 
gemaakt over de wijze waarop gebruik gemaakt kan worden van de daar aanwezige 
expertise om deze in te zetten op de reguliere scholen (ondersteuningsfunctie SBO/SO) en er 
zijn afspraken gemaakt over mogelijkheden tot (tijdelijke) plaatsing van leerlingen en de 
daarbij te volgen procedures.  

Een regionaal dekkend aanbod 

De optelsom van basisondersteuning, extra ondersteuning en de bovenschoolse 
voorzieningen en/of arrangementen, inclusief de bijdragen van de ketenpartners, noemen 
we ook wel het regionaal, dekkend aanbod. In een regionaal dekkend aanbod binnen het 
SWV hebben besturen afspraken gemaakt met andere instellingen, zoals scholen voor S(B)O, 
dat kinderen daar een passende onderwijsplek kunnen krijgen als de overige mogelijkheden 
voor basisondersteuning en extra ondersteuning onvoldoende mogelijkheden kunnen bieden. 

Zie voor verdere uitwerking bijlage 7.5: “Toekomstvisie samenwerking Regulier en Speciaal” 

Onze doelstelling is: ‘geen kind het eiland (Voorne-Putten, Rozenburg) af’! Op dit moment 
moeten we een aantal ondersteuningsmogelijkheden elders organiseren en slagen we dus 
nog niet in ons gestelde doel. Bijvoorbeeld leerlingen met psychiatrische problematiek die 
dagbehandeling nodig hebben, kunnen die ondersteuning krijgen van Yulius in Barendrecht. 
Er zijn inmiddels initiatieven om de expertise in onze eigen regio te organiseren.  

Arrangementen 

Extra onderwijsondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze 
kunnen van licht en tijdelijk tot intensief en langdurig variëren. 

Ondersteuningsarrangementen zijn: 

 tijdelijk toegevoegde ondersteuning voor de leraar/het team op de eigen school, 

bijvoorbeeld de inzet van een Kindkrachtspecialist of een andere externe;  

 een budget voor de school waarmee deze in noodgevallen aan specifieke 

ondersteuningsbehoefte van een specifieke leerling tegemoet kan komen 

(noodvoorziening);  

 een tijdelijke plaats voor de leerling in een voorziening binnen de eigen school;  

 (tijdelijke)beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen voor leerlingen met een 

(meervoudige) lichamelijke handicap die de basisondersteuning overstijgen;  

 een (tijdelijke) plaats voor de leerling binnen een bovenschoolse voorziening;  

 een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdzorg (een onderwijs-

jeugdhulparrangement of OJA);  

 uitwisselplaatsen voor kennis en expertise (pool van praktijkdeskundigen aangevuld 

met eventueel externe deskundigen); 
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 een (tijdelijke) plaats of observatie binnen speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) 

speciaal onderwijs;  

 inzet van het speciaal (basis) onderwijs als expertisecentrum. 

4.2.2 Schoolondersteuningsteam (SOT) 

Een belangrijke spil bij het organiseren van extra ondersteuning is het SOT. Het doel van het 
SOT is met zo’n licht mogelijke hulp, de handelingsverlegenheid van de leerkracht snel 
aanpakken en zo mogelijk definitieve handelingsverlegenheid voorkomen. Het streven is om 
de begeleiding van het kind op school zo snel mogelijk in de groepsplanning op te kunnen 
nemen. Met andere woorden: het SOT biedt nieuwe mogelijkheden en perspectieven aan 
leerkrachten waarmee in veel gevallen alsnog voldaan kan worden aan de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling. Versterking van de basis en een sterk SOT zorgen 
er voor dat op schoolniveau beter kan worden afgestemd op wat nodig is zonder verdere 
stappen richting HIA-traject.  

Samenstelling SOT 

De samenstelling van het SOT is gedeeltelijk afgestemd op de specifieke situatie van de 
leerling. Aanwezig zijn: 

 Ouders 

 Leerkracht; 

 Intern begeleider (voorzitter); 

 Schoolbegeleider (orthopedagoog/psycholoog) 

 Op afroep zijn personen en instanties aanwezig zoals schoolmaatschappelijk 
werk, de jeugdarts, leerplichtambtenaar, enzovoorts. 

De schooldirecteur speelt een belangrijke rol als onderwijskundig verantwoordelijke 
schoolleider. Hij/zij is in alle processen en besluiten gekend.  

Taken School Ondersteuningsteam 

Zoals gezegd werkt het SOT heel pragmatisch aan het verder helpen van leerkracht en 
leerling. Juist vanwege de nabijheid bij genoemde twee, hebben we er in onze regio voor 
gekozen om het SOT veel verantwoordelijkheid en ruimte te geven. Dit is gedaan vanuit de 
overtuiging dat de nabijheid bij leerling en ouder cruciaal is in het vinden van een passende 
oplossing en voor het draagvlak daarbij van alle betrokkenen.  

Een aantal van de taken van het SOT zijn: 

 Consultatie en advies aan de leerkracht / intern begeleider;  

 Inbrengen van aanvullende informatie uit JGZ- en SMW-dossiers; 

 Activeren van licht ambulante hulp aan kinderen / ouders door SMW;  

 Bijdrage formuleren aan groepshandelingsplannen; 

 Verwijzing en toeleiding ouders naar lokale zorg- en welzijnsvoorzieningen; 

 Registratie van de activiteiten in LVS/zorgdossiers en groeidocument; 

 Inschakelen SWV, opschalen naar HIA-bespreking met trajectbegeleiding; 

 Het zo nodig formuleren en aanvragen van een OJA (met uitzondering van 

een mogelijk andere lesplek) 
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4.2.3 Extra ondersteuning in de praktijk 

Voorwaarden extra ondersteuning 

Extra ondersteuning wordt ingezet vanuit de vraag van de leerkracht, die iets nodig heeft om 
verder te komen met het bieden van passend onderwijs aan een leerling. De procedure 
waarlangs gewerkt wordt, is beschreven bij het SOT en ook in de HIA procedure in de 
volgende paragraaf. Belangrijkste uitgangspunt, vanuit het belang van de leerling, is een 
laagdrempelige, snelle inzet van ondersteuning. De procesbeschrijving en inhoudelijke 
onderdelen vormen een helder kader, zonder in discussies over starre criteria en harde eisen 
te belanden. 

Evaluatie extra ondersteuning 

De extra ondersteuning wordt altijd gegeven voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld drie 
maanden, of maximaal een schooljaar. Zowel tussentijds als na afloop wordt gekeken naar 
het effect voor de betreffende leerling. Allereerst vindt deze evaluatie plaats in het 
schoolondersteuningsteam. Dit SOT kan met zijn vragen op haar beurt weer terecht bij het 
samenwerkingsverband. Wanneer er namelijk het vermoeden is dat de bestaande 
knelpunten niet met ‘eigen menskracht en middelen’ opgelost kunnen worden, wordt 
Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA) ingezet om een nieuw perspectief te bieden. 
Het SOT-overleg wordt dan een HIA-bespreking met trajectbegeleiding vanuit het SWV. 

 

4.3 Handelingsgericht Integraal Arrangeren 

Voor ongeveer 1 tot 2% van de leerlingen waarvoor de basisondersteuning en de extra 
ondersteuning zoals georganiseerd door het schoolondersteuningsteam niet toereikend is, 
werkt Kindkracht met Handelingsgericht Integraal Arrangeren, HIA genoemd. Deze 
werkmethodiek is een doorontwikkelde versie van het Handelingsgericht Werken. De 
uitgangspunten van HIA zijn vastgelegd en vormen een duidelijke werkwijze in onze regio. 
Handelingsgericht Integraal Arrangeren wordt een optie wanneer de basisondersteuning en 
eerdere perspectieven die vanuit het schoolondersteuningsteam middels extra ondersteuning 
zijn aangedragen, niet tot het gewenste effect leiden, omdat:  

- Het perspectief op ondersteuning en onderwijs dat bij het kind past in de knel komt; 

- Er iets extra’s of anders nodig is dan de school en ouders op eigen kracht en met 

eigen middelen kunnen regelen.  

- Het gevoel ontstaat vast te lopen in de communicatie en samenwerking tussen school 

en ouders, waardoor de begeleiding van het kind stagneert. 

- De kindsituatie, ondanks alle inzet van school en ouders, geen vooruitgang laat zien 

en men zich afvraagt wat nu de reden is. Hier kijken we zowel naar harde criteria 

(Ontwikkelperspectief van het kind, toets- en onderzoeksresultaten) als naar zachte 

criteria (hoe voelt het kind zich). 

4.3.1 HIA-traject 

Het HIA-traject is het zetten van een aantal logische stappen om te komen tot een 
ondersteuningsvoorstel voor de leerling, ook wel een OJA genaamd. En OJA kan ook binnen 
het SOT worden geformuleerd en aangevraagd. Het streven is om het SOT dusdanig te 
versterken, dat het aantal HIA-trajecten kan worden verminderd.  
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Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) 

Een OJA bevat een voorstel voor concrete ondersteuning van kind, leerkracht(en) en ouders. 
Hierin trekken zoveel mogelijk Onderwijs en jeugdhulp samen op. In een arrangement zijn 
de volgende drie elementen te herkennen: 

 De doelmatigheid. Aan welke doelen wordt gewerkt voor welke periode? Welke 

doelen zijn haalbaar, wat willen we bereiken in de komende periode? 

 De tijdgebondenheid. Over welke overzichtelijke periode hebben we het? Wat is een 

realistische inschatting om de gestelde doelen te behalen? 

 Het samenspel van de betrokkenen. Wie levert welk aandeel? Wat doet de school, 

wat doen de ouders, wat doet jeugdhulp, wat wordt van Kindkracht verwacht? 

 

De ondersteuning wordt verder concreet gemaakt door aan te geven welke instelling of 
voorziening ingeschakeld wordt. Hierbij trekken onderwijs en de jeugdhulpinstanties samen 
op. Tot slot bevat een OJA een inschatting, indien mogelijk, wat er nodig is om het 
begeleidingsdoel te behalen. De ondersteuning is gericht op het vergroten en verstevigen 
van motivatie, zelfvertrouwen en competenties van alle betrokkenen (kind, ouder, 
leerkracht). Het motto daarbij is: ‘Leer mij het zelf te doen’.  

4.3.2 Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA) 

Na de HIA-bespreking (of SOT-bespreking) wordt het OJA in werking gezet. De 
(tussen)evaluatie vindt plaats op de afgesproken datum met de ouders, leerkracht, intern 
begeleider, optioneel de schooldirecteur en extern betrokkenen. In de evaluatie wordt 
besproken in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn en wat dat betekent voor het vervolg. 
In overleg met elkaar worden de vervolgdoelen bepaald voor het kind, de leerkracht en 
ouders. Daarbij wordt besproken wat de leerkracht en ouders op eigen kracht kunnen doen 
om deze doelen te bereiken en wat zij aanvullend ter ondersteuning nodig hebben. Tevens 
komt aan de orde wie dit met het kind bespreekt.  

Indien inzet van voorzieningen van het samenwerkingsverband en/of voorzieningen vanuit 
de jeugdhulpverlening nodig zijn, wordt dit verwerkt in het OJA en waar nodig in gang gezet 
door de trajectbegeleider en/of vertegenwoordiger jeugdhulp. Alle afspraken worden digitaal 
verwerkt in het groei- of trajectdocument. Een OJA kan ook binnen de setting van het SOT 
worden geformuleerd behalve als het arrangement plaatsing in een andere speciale setting 
inhoudt. 

 

4.4 Toelaatbaarheid op een andere school – BaO, SBO, SO 

Wanneer blijkt dat de kans op het creëren van een realistisch perspectief te gering is en/of 
de vertrouwensbasis tussen kind – school – ouders te smal is, kan worden besloten een 
andere school te zoeken. We kennen de volgende overstapmogelijkheden: 

 Basisschool - Basisschool (BaO – BaO);  

 (Tijdelijke) overstap naar het Speciaal Onderwijs (cluster 3 of cluster 4 met een TLV);  

 (Tijdelijke) overstap naar het Speciaal Basis Onderwijs (met een TLV).  

De trajectbegeleider neemt bij het zoeken naar een nieuwe, passende lesplek de leiding, in 
overleg met de ouders, de huidige basisschool en extern betrokkenen. De trajectbegeleider 
benut de schoolondersteuningsprofielen van de scholen bij het zoeken naar een passende 
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school, met als uitgangspunt: zo thuisnabij en passend mogelijk bij de onderwijsbehoeften 
van het kind: liefst een reguliere school in de wijk of buurt! 

Indien nodig kijken we verder om een passende school te vinden. Wanneer een mogelijk 
toekomstige school aangeeft plaatsing serieus te overwegen, worden de directeur en intern 
begeleider van deze school uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende bespreking. Zij 
krijgen het groeidocument met bijlagen, zodat ze zich kunnen voorbereiden. Tijdens de 
bespreking, die bij voorkeur op de huidige basisschool plaatsvindt, wordt met alle 
betrokkenen - ouders, de huidige basisschool, de mogelijk nieuwe school en extern 
deskundigen -  verkend in hoeverre op de andere school nieuw perspectief gecreëerd kan 
worden. Er wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is, welke 
mogelijkheden de nieuwe school daartoe heeft en welk OJA eventueel ingezet moet worden. 

De beslissing wordt, onder leiding van de trajectbegeleider, op transparante wijze door alle 
betrokkenen in samenspraak genomen. De trajectbegeleider stemt de afspraken in de OJA af 
met de directeur van het samenwerkingsverband ter formele afhandeling, zodat een officiële 
verklaring van toelaatbaarheid afgegeven wordt. In deze fase is het van groot belang dat de 
trajectbegeleider onafhankelijk kan handelen waarbij het belang van het kind boven andere 
belangen gesteld wordt. 

Deskundigheidsteam 

Wettelijk gezien moet een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven worden door een 
deskundigheidsteam. In ons samenwerkingsverband is de HIA-commissie het 
deskundigheidsteam. In dat team zijn, naast alle eerder genoemde betrokkenen, twee 
deskundigen aanwezig: één orthopedagoog/psycholoog en, afhankelijk van de 
ondersteuningsvraag van de leerling, een kinder- of jeugdpsycholoog, pedagoog, 
jeugdhulpmedewerker (indicatiesteller, JOT, (S)MW-er), arts of kinderpsychiater.  

Tijdelijk toelaatbaar 

Een toelaatbaarheidsverklaring biedt een tijdelijke oplossing met een duur van 1, 2 of 3 jaar. 
Bij de overstap naar een speciale lesplek wordt periodiek overleg gevoerd tussen de school, 
ouders en het samenwerkingsverband, over de ontwikkeling van de leerling. Tijdens deze 
momenten kan bepaald worden of een leerling op de lesplek moet blijven, of dat er een 
terugkeer kan plaatsvinden naar de oorspronkelijke lesplek. Hierbij wordt dan bepaald onder 
welke voorwaarden en met welke vorm van ondersteuning een eventuele terugkeer mogelijk 
is. Uiteraard kan een toelaatbaarheidsverklaring ook worden verlengd. Tijdelijk toelaatbaar 
betekent dus ook dat er na verloop van het traject de overstap terug plaatsvindt. Dit moet 
op inhoud en proces zorgvuldig geschieden. 

Overstappen terug naar de basisschool 

Het overstappen terug naar een reguliere school is iets wat onder de Wet op Passend 
Onderwijs de gangbare praktijk moet worden, een TLV is tijdelijk. Er is overstapbeleid 
gemaakt met alle betrokkenen. Het overstappen terug naar het reguliere onderwijs moet een 
vanzelfsprekend, volledig geïntegreerd onderdeel worden van ons ondersteuningsbeleid, 
waar we uiteraard wel heel gerichte aandacht voor zullen hebben. 

Instroommomenten S(B)O 

Ten aanzien van de feitelijke plaatsing van leerlingen geldt het volgende: We kennen geen 
wachtlijsten. Wel werken we met een zogenaamde plaatsingslijst en plaatsingsdata. Deze 
zijn voor SBO en SO gelijk getrokken. Plaatsingsdata zijn logische instroomdata op de 
scholen, te weten: na de zomervakantie, na de kerstvakantie en m.i.v. 1 april. Op deze data 
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wordt in ieder geval geplaatst, tussentijds is uiteraard ook mogelijk in overleg met de S(BO)-
school afhankelijk van de individuele situatie van het kind.  

Toelaatbaarheid voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen op het SO 

Bovenstaande paragraaf geldt niet voor leerlingen met een ernstig, meervoudige beperking, 
de zogenaamde EMB leerlingen. Het samenwerkingsverband kent een vereenvoudigde 
procedure voor het vaststellen van de toelaatbaarheid van EMB leerlingen, conform de motie 
Elias uit 2012. Het betekent dat toelaatbaarheidsverklaringen voor EMB leerlingen éénmalig 
worden afgegeven en vervolgens geldig zijn gedurende het hele verblijf op het SO. Veel 
leerlingen maken de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs op de leeftijd van 12 
jaar, maar in elk geval na afloop van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben 
bereikt.  

 

4.5 Direct plaatsen: Plaatsingsadviescommissie (PAC) 

Wanneer de schooldirecteur, ouders/verzorgers of de directeur van het 
samenwerkingsverband er niet in slagen een school te vinden waar het kind ingeschreven 
kan worden, nemen zij contact op met het betreffende schoolbestuur en met de 
leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Het bestuur vraagt na bij de directeur, 
ouders/verzorgers welke scholen zijn benaderd en wat de redenen van afwijzing zijn. Het 
samenwerkingsverband kan worden gevraagd voor bemiddeling en/of advisering en/of de 
CJG coördinator/casemanager (zorg) kan worden gevraagd ter ondersteuning. Wanneer 
hieruit geen succesvolle plaatsing volgt, roept de school de PAC bijeen. 

De Plaatsingsadviescommissie (PAC) is er om kinderen te plaatsen op een school die 
passend onderwijs kan bieden. Ten aanzien van haar werkzaamheden volgt de PAC een 
protocol dat in werking treedt in het geval de HIA procedure geen oplossing heeft geboden. 
Kinderen dreigen thuis komen te zitten of zitten dat al en ontvangen geen onderwijs. De PAC 
is erop gericht zo snel mogelijk tot plaatsing over te gaan. 

De PAC wordt gevormd door alle schoolbesturen in het gebied Voorne-Putten Rozenburg, de 
leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente, een casemanager van het CJG indien 
nodig, de directie van de school en een onderwijskundig medewerker van het 
samenwerkingsverband. Ieder lid kan de PAC bijeen roepen. De PAC neemt op grond van 
informatie uit het voortraject een bindend, onderbouwd besluit tot plaatsing op een school. 
Binnen een tijdsbestek van enkele werkdagen wordt het besluit uitgevoerd en kan het kind 
onderwijs ontvangen.  

 

4.6 Betrokkenheid ouders 

De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is essentieel. Binnen HGW zijn ouders de 
partner (driehoek school/ouders-gezin/kind). Ook in het arrangeren van de best passende 
ondersteuning zijn ouders ontzettend belangrijk. Het HIA neemt alleen een besluit als ouders 
akkoord zijn. In de basis hebben ouders en school een relatie en derhalve beschouwen we 
dat als belangrijke, eerstelijns afstemming en communicatie. Zo is het logisch en zo hoort 
het ook! In deze redenatie is de school dus in eerste instantie verantwoordelijk voor de 
communicatie. Het werk van Kindkracht houdt deze eerste lijn in tact, zoals ook blijkt uit de 
wijze waarop de ondersteuningsteams en HIA procedure is geregeld: ouders zijn daar 
gelijkwaardig onderdeel van. 
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Tegelijk kan de behoefte van ouders er zijn om direct met ons in contact te treden. Er is een 
speciaal contactpunt geopend. Dit is een mailadres: onderwijsloket@swvkindkracht.nl waar 
ouders (en leerkrachten) met al hun vragen terecht kunnen. Onze medewerkers zullen hier 
direct en discreet met ouders in gesprek gaan. 

Waarborgen Privacy 

Om de privacy van betrokkenen te waarborgen, voldoet het samenwerkingsverband aan de 
eisen die de wet bescherming persoonsgegevens (WPB) aan onderwijsinstellingen stelt. 
Praktisch gezien betekent dit dat we bijvoorbeeld ten aanzien van het bewaren en 
uitwisselen van gegevens over leerlingen de geldende codes in acht nemen. Tevens 
besteden we aan de bescherming van de privacy van de betrokkenen in de diverse 
overlegorganen gepaste aandacht. 

Second Opinion 

Om ouders de mogelijkheid te geven een second opinion aan te vragen, is er een 
onafhankelijke commissie van deskundigen op afroep beschikbaar. Hiervoor zijn afspraken 
gemaakt met het SWV RiBA. We schatten in dat van deze mogelijkheid sporadisch gebruik 
gemaakt zal worden. Een second opinion vragen ouders aan bij de directeur van het 
samenwerkingsverband. 

Geschillen 

De rechten en plichten van ouders zijn vastgelegd in de statuten van het 
samenwerkingsverband. Indien ouders dit willen, kunnen ze zich laten bijstaan of adviseren 
door een onderwijsconsulent. Deze consulent staat ouders met raad en daad bij en kent de 
instanties en mogelijkheden die er zijn voor hun kind. Voor geschillen, klachten of andere 
zaken waar ouders niet terecht kunnen bij het samenwerkingsverband, is er de Landelijke 
Geschillencommissie Passend Onderwijs. Meer informatie is eveneens beschikbaar via de 
website www.onderwijsgeschillen.nl. 

 

4.7 Inzet middelen 

Het organiseren van een passend Onderwijs-Jeugdhulp-Arrangement voor kinderen die meer 
nodig hebben dan de basisondersteuning kan bieden, betekent dat het 
samenwerkingsverband extra middelen toewijst. Uitgangspunt is dat de verdeling van deze 
ondersteuningsmiddelen transparant en doelgericht is en eenvoudig wordt georganiseerd.  

De middelen worden verdeeld op basis van wat nodig is om voor ‘dit kind in deze groep bij 
deze leerkracht op deze school in dit gezin’ handelingsgericht een passend onderwijsaanbod 
te realiseren. Dit wordt in samenspraak met een onafhankelijk trajectbegeleider uitgedrukt in 
inzet van mensen en voorzieningen op basis van wat daadwerkelijk nodig is. Dit voorkomt 
strategisch gedrag waarbij men geld wil binnen halen op basis van ‘labels’ en beschrijving 
van ‘zorgzwaarte’, begrippen die we niet meer hanteren in ons samenwerkingsverband. 
Wanneer de ene school niet (meer) in staat is om een passend onderwijsaanbod met 
ondersteuning te realiseren, wordt gezocht naar een andere school vanuit het principe van 
zo dichtbij en passend mogelijk. Wanneer er geen kansrijk traject op een basisschool in de 
buurt mogelijk is, wordt in samenspraak met het ondersteuningsteam van een speciale 
school, ouders en de trajectbegeleider bekeken of deze speciale onderwijsvoorziening dit wel 
kan bieden. 

mailto:onderwijsloket@swvkindkracht.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Arrangementen op gebied van onderwijs worden bekostigd door het samenwerkingsverband. 
De directeur van het samenwerkingsverband zal actief en regelmatig de consequenties van 
de in gang gezette arrangementen op het gebied van onderwijs moeten volgen. De 
consequenties met betrekking tot de aard, omvang en bekostiging van de arrangementen 
worden inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Zo ontstaat er een dekkend netwerk van 
voorzieningen dat vraaggericht georganiseerd wordt in plaats van aanbodgericht. Bovendien 
kunnen er door de besturen in overleg met de scholen tijdig passende maatregelen genomen 
worden wanneer het ernaar uitziet dat het financiële budget overschreden gaat worden, 
gezien de aard en omvang van de Onderwijs – Jeugdhulp – Arrangementen. Ook met de 
gemeenten zal de komende periode afstemming worden gezocht over de invulling van 
arrangementen vooral als het gaat om de inzet van de Jeugdhulp, zie paragraaf 4.9. 

Evenredigheidsprincipe 

Mogelijke tekorten of limiteringen van in te zetten middelen, als gevolg van plaatsingen op 
SBO of SO scholen, zullen voor een tekort zorgen. Omdat we niet willen dat dit ten koste 
gaat van middelen die beschikbaar zijn voor arrangementen en (basis)ondersteuning, zal er 
een aanvulling moeten plaatsvinden op dit eventuele tekort. Hierbij werken we middels een 
evenredigheidsprincipe van aantallen leerlingen per schoolbestuur. 

 

4.8 Doorgaande lijn 

In het belang van een ononderbroken ontwikkeling van kinderen, maken we als 
samenwerkingsverband afspraken met instellingen van waaruit kinderen instromen in het 
basisonderwijs en instellingen waarnaar kinderen na het basisonderwijs uitstromen.  

Voorschoolse voorziening 

Aanmelding en inschrijving op de basisschool geldt voor de meeste kinderen op vierjarige 
leeftijd vanuit een voorschoolse voorziening zoals een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. 
Op lokaal niveau zijn binnen de gemeenten afspraken gemaakt over de overdracht tussen de 
voorschoolse voorzieningen en het onderwijs zodat er sprake is van een doorgaande lijn en 
een goed geregelde overdracht. Voor een aantal kinderen is dit niet voldoende, er is sprake 
van specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Steeds vaker wordt Kindkracht 
betrokken bij een onderzoekstraject om de best passende onderwijsplek te vinden. Dit kan 
zijn de school waar het kind is aangemeld of een andere school of voorziening. Vanuit het 
oogpunt van preventief werken vinden steeds vaker voorschoolse HIA-trajecten plaats. Er 
zijn ontwikkelingen in de regio om de voorzieningen zoals een BeO-groep, de JRK-groep en 
de onderwijs-voorbereidende KDC-groep samen te laten werken binnen een ‘kleuterplein’. 
Onder de wet Passend Onderwijs is het niet meer zomaar mogelijk dat leerlingen 
bijvoorbeeld direct instromen in het speciaal (basis) onderwijs vanuit een dagopvang 
voorziening of medisch kinderdagverblijf. We kijken altijd eerst of en naar welke reguliere 
school er ingestroomd kan worden. Dat traject verloopt volgens het in dit plan beschreven 
(voorschools) HIA-traject via de school waar aangemeld is. Bijzondere uitzonderingspositie 
hebben residentiële leerlingen, die volgens het besluit van de kinderrechter geplaatst 
worden. 

Voortgezet Onderwijs 

Om de overgang van groep 8 van de basisschool (PO) naar de eerste klas van het voortgezet 
onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er in de regio VPR sluitende 
afspraken gemaakt over het traject van de koude en de warme overdracht tussen PO-VO. De 
‘koude’ overdracht geldt voor die leerlingen waarvoor geen extra informatie noodzakelijk is 
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dan wat is afgesproken voor alle leerlingen. De ‘warme’ overdracht betreft leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften en ondersteuningsafspraken die overleg tussen de 
verwijzende basisschool en de ontvangende VO-school noodzakelijk maakt.  

De basisschool komt, op basis van haar inzicht en ervaring met het kind, tot een advies voor 
het VO. De ouders worden hier bij betrokken. Er is voor alle leerlingen van groep 8 een 
digitaal platform voor de overdracht van onderwijskundige rapporten, het monitoren van het 
proces van aanmelding/toelating en het monitoren van zorgleerlingen voor LWOO en 
Praktijkonderwijs. Hierin vervult de CIZO van het SWV VO een coördinerende rol. 
Vertegenwoordigers van het PO vormen samen met vertegenwoordigers van het VO in de 
regio een overlegstructuur voor het maken van sluitende afspraken in de warme en koude 
overdracht. Ook over moeilijk plaatsbare en zgn. ‘zwevende’ leerlingen is goed overleg 
tussen de partijen. Voor leerlingen met een arrangement met ondersteuningsafspraken 
vanuit het PO (OJA vanuit het SOT of de HIA) geldt dat het VO tijdig op de hoogte moet zijn 
van de ondersteuningsbehoefte en de hulpvraag. Dit met de bedoeling om de afspraken 
zoveel als mogelijk en handelingsgericht te kunnen continueren binnen het VO. Binnen de 
VO-scholen kan worden bepaald op welke manier men tegemoet kan komen aan de 
onderwijsbehoeften van de leerling binnen de zorgstructuur in de (basis) ondersteuning. 
Medewerkers van het SWV VO sluiten aan bij besprekingen voor leerlingen met een vraag 
richting VO.  

 

4.9   Aansluiting Onderwijs – Jeugdhulp Gemeenten 

De gemeenten in onze regio zijn een belangrijke partner bij 
het realiseren van Passend Onderwijs. Het regionale 
karakter van onze ondersteuning aan leerlingen vraagt om 
een nauwe samenwerking. Er zijn tussen het SWV en de 
gemeenten (vanaf 01-01-2015 verantwoordelijk voor de 
Jeugdhulp) goede contacten en overlegstructuren. Binnen 
de regio gaat het om de gemeenten Nissewaard, Brielle, 
Westvoorne, Hellevoetsluis en Rotterdam. 

Pijlers van positief jeugd- en onderwijsbeleid zijn: sterke gezinnen, 
sterke scholen en sterke wijken. Samenwerking tussen Jeugdhulp en Onderwijs slaagt en 
leidt tot resultaat als de partners erin slagen bestuur, beleid en uitvoering te verbinden tot 
een samenhangende aanpak voor kinderen en gezinnen, thuis, op school en in de wijk (het 
dorp/de kern).  

De wet op het Passend Onderwijs vraagt dat we ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ 
(OOGO) voeren met de gemeenten op Voorne-Putten en de gemeente Rotterdam (i.v.m. 
stadsdeel Rozenburg). Dat geldt ook ten aanzien van dit Ondersteuningsplan en het daarin 
opgenomen beleid, waar de samenwerking met gemeenten/Jeugdhulppartners een relevante 
factor is. Inhoudelijk zijn er vier overeengekomen onderwerpen in het OOGO, namelijk 
koppeling Onderwijs-Jeugdhulp (4.9.1), leerlingenvervoer (4.9.2), leerplicht (4.9.3) en 
onderwijshuisvesting (4.9.4). 

In onze regio maken we voor genoemde onderwerpen afspraken op de Regionaal Educatieve 
Agenda, de REA. Doel is om het op overeenstemming-gerichte overleg in de REA te laten 
plaatsvinden. Alle gemeenten zijn in deze REA vertegenwoordigd, ook Rotterdam 
(Rozenburg). Om het OOGO in de REA onder te brengen, is het modelreglement van de PO-
raad aangepast. 
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Het regionale karakter van onze ondersteuning aan leerlingen vereist een nauwe 
samenwerking met de gemeenten. Het samenwerkingsverband en de colleges van de vijf 
verschillende gemeenten overleggen in het OOGO, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, 
in ieder geval met elkaar over de afstemming tussen Passend Onderwijs en: 

4.9.1 Jeugdhulp 

Per 1 januari 2015 vallen alle vormen van jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van 
gemeenten. Deze stelselwijziging ook wel bekend als de transitie Jeugdzorg vormde en 
vormt een grote uitdaging voor de gemeenten in onze regio. Het gaat niet alleen om een 
overheveling van bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden naar gemeenten, maar 
ook om een transformatie in de organisatie van de zorg en de werkwijze daarbij. Inhoudelijk 
komen veel uitgangspunten overeen met onze visie op Passend Onderwijs (meer preventie, 
zo dicht mogelijk bij het gezin in de wijk, integrale en systemische aanpak, het transparant 
delen en koppelen, het hoofd bieden aan maatschappelijke uitdagingen,…). In het licht van 
deze ontwikkelingen, is een vergaande afstemming tussen de partners nodig. De partners 
zijn in dezen: de gemeenten, het samenwerkingsverband Kindkracht en de schoolbesturen. 
Onderwijs en Zorg/Jeugdhulp kunnen elkaar steeds beter vinden! 

Wijk(dorp)gebonden 

De zorg voor jeugd en gezin en de onderwijsondersteuning zijn ingericht op basis van een 
analyse van de lokale factoren en problemen in wijken en scholen. De gegevens die deze 
analyse oplevert bieden aanknopingspunten voor het verhelderen van de vraag, het 
noodzakelijke aanbod, de professionals/expertise die hierin ingezet moeten worden en de rol 
die een gebiedsteam/JOT kan spelen. De kengetallen op wijkniveau worden gedeeld en 
gemonitord. De professionals zijn zoveel mogelijk nabij, snel inzetbaar, preventief en 
passend. Het liefst daar waar de vindplek is: binnen de school, binnen het gezin. Binnen de 
school is in de meeste gevallen de SMW-er de verbindende factor tussen school en gezin 
aangevuld met de JGZ-er. Binnen de overlegstructuren op de school heeft de 
jeugdhulpverlener een vaste plaats in het SOT en binnen een HIA-traject. Diegene die 
binnen de gemeente verantwoordelijk is voor de indicaties worden vroegtijdig betrokken bij 
de gezamenlijke zoektocht naar een passende oplossing om binnen de systemen van de 
school en het gezin benodigde hulp in te zetten. Scholen binnen een wijk werken samen om 
met elkaar Passend Onderwijs te realiseren, gemeenten hebben hierin een vaste rol. 

Verbonden uitgangspunten 

Bij de inrichting van de lokale zorg voor jeugd en de verbinding met het onderwijs is er 
sprake van gezamenlijk gedragen uitgangspunten op onderwijs en ontwikkeling van de jeugd 
uitgaande van vertrouwen en professionaliteit. Gemeenten en onderwijs hebben een 
gemeenschappelijke kijk op opvoeden, opgroeien en ontwikkelen. De nadruk ligt op 
preventie en vroege signalering. Er is aansluiting in praktijk en casuïstiek, de werkwijzen van 
gebiedsteam/JOT en schoolondersteuningsteam/HIA worden steeds beter op elkaar 
afgestemd, het werkt aanvullend. Verdere uitwerking van de afspraken blijft noodzakelijk.  

Gezamenlijke inzet 

Er kan sprake zijn van extra ondersteuning binnen de onderwijssituatie en extra 
ondersteuning in de gezinssituatie van een kind. Onderwijs is dan verantwoordelijk voor de 
school en jeugdhulp voor de inzet binnen het gezin. Er zijn situaties denkbaar dat extra 
ondersteuning elkaar versterkt en aanvult binnen de opzet van één kind, één plan. De 
integrale aanpak van het systeem vergt dan een op elkaar afgestemde ondersteuning. 
Beschikbare budgetten binnen het onderwijs en binnen de Jeugdhulp zouden dan kunnen 
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worden gecombineerd tot een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement. De komende periode 
moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn de budgetten te combineren.  

Dyslexie 

Gemeenten zijn binnen de Jeugdwet verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling van 
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Er zijn daarvoor afspraken gemaakt met zorgaanbieders, er 
vindt gemeentelijke zorginkoop plaats. De gemeente is ‘poortwachter’ als het gaat om de 
beoordeling van EED-dossiers. (In Rotterdam heeft m.i.v. 01-01-’18 het SWV PPO de rol van 
poortwachter op zich genomen.) De gemeenten voeren overleg met het 
samenwerkingsverband om beleid omtrent ondersteuning voor kinderen met lees- en 
spellingsproblemen op elkaar af te stemmen. Het gaat dan niet alleen om de kinderen met 
EED, maar de kinderen uit het ‘grijze gebied’ die niet in aanmerking komen voor 
behandeling. Hoe zetten we expertise in vanuit het onderwijs zelf, vanuit de zorgaanbieders, 
hoe kunnen we zo effectief en preventief mogelijk werken? Blijvende afstemming is hierin 
noodzakelijk om hierin gezamenlijk op te trekken.  

4.9.2  Leerplicht 

Een speerpunt van Passend Onderwijs is het voorkomen van thuiszittende leerlingen. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Leerplichtwet. Naast het 
handhaven van de Leerplichtwet, hebben de leerplichtambtenaren een belangrijke 
preventieve rol. Zowel ongeoorloofd als geoorloofd (ziekte)verzuim kunnen een eerste 
signaal zijn bij achterliggende problematiek. Een correcte handhaving van de leerplichtwet, 
alsmede de uitvoering van de preventieve rol van de leerplichtambtenaar, is alleen mogelijk 
indien scholen consequent het verzuim melden aan de gemeente. Scholen hebben niet 
alleen de verplichting ongeoorloofd verzuim te melden (wettelijk vanaf 16 uur in 4 weken), 
maar ook de verplichting om tijdig intern signalen op te pakken en samen met Leerplicht te 
kijken wat er verbeterd kan worden om erger verzuim te voorkomen. De aanpak van 
schoolverzuim heeft slechts effect als deze integraal plaatsvindt. Dat wil zeggen dat elk van 
de betrokken partners zijn rol vervult en de diverse activiteiten goed op elkaar aansluiten. 
Ook de rol van ouders/verzorgers is bij de verzuimaanpak van belang. Van hen wordt 
verwacht dat zij zich maximaal inspannen om schoolverzuim te voorkomen. Uiteraard 
worden ouders betrokken, wanneer schoolverzuim wordt gesignaleerd. Daarnaast hebben ze 
de verplichting te zorgen dat hun kind als leerling van een school staat ingeschreven. Indien 
een leerplichtig kind niet staat ingeschreven op een school, is er sprake van absoluut 
verzuim.  

Thuiszitters 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs heeft de wettelijke verplichting om het aantal 
thuiszitters in de regio te verminderen. Dit in samenwerking met de schoolbesturen en de 
(afdeling Leerplicht van de) gemeenten. De schoolbesturen hebben als bevoegd gezag 
zorgplicht met de daaraan gekoppelde verplichtingen. Wettelijk zijn de regels aangescherpt 
op het gebied van schorsing en verwijdering. De zorgplicht schrijft voor dat er in overleg een 
passende plek gezocht moet worden. De leerplichtambtenaar heeft een adviserende en 
ondersteunende rol richting ouders, school en andere partners in het zorgnetwerk om te 
voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten. Zij richten zich op een integrale en sluitende 
aanpak. De leerplichtambtenaar is op afroep beschikbaar voor het SOT en binnen de HIA. 
Het SWV heeft binnen het wettelijk kader doorzettingsmacht, de leerplichtambtenaar is 
Bijzonder Opsporingsambtenaar. Het SWV registreert het aantal thuiszitters (vanaf 4 weken 
relatief verzuim) en rapporteert vier keer per jaar aan de onderwijsinspectie. De gemeenten 
en het samenwerkingsverband houden elkaar structureel op de hoogte van het aantal 
thuiszitters en het aantal verleende vrijstellingen. Dit om de acties rondom het verminderen 
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van thuiszitters optimaal op elkaar af te stemmen. Het tegengaan van thuiszitten dient 
intensief preventief te worden opgepakt, waarbij het voortraject van cruciaal belang is. In 
het geval van een (dreigende) thuiszitter dienen alle betrokkenen snel en integraal te 
handelen. 

4.9.3 Onderwijshuisvesting 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor adequate onderwijshuisvesting die past bij het 
hedendaagse onderwijs en daarmee voor onder andere nieuwbouw en uitbreiding van 
schoolgebouwen. De gemeenten ontvangen vanwege de zorgplicht voor 
onderwijshuisvesting via het gemeentefonds middelen van het rijk. Dit budget is niet 
geoormerkt. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van het jaarlijks budget voor 
onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor binnen- en 
buitenonderhoud. Het samenwerkingsverband heeft op dit thema geen directe rol. Wel 
kunnen besluiten in het kader van Passend Onderwijs van invloed zijn op de bestaande of 
zelfs benodigde huisvesting van de scholen. Aanpassingen ten behoeve van leerlingen met 
een beperking kunnen schoolbesturen op de betreffende school direct laten uitvoeren als zij 
dit nodig achten. Het is voor gemeenten en schoolbesturen van belang om in hun reguliere 
overleggen wel aandacht te hebben voor en inzicht te hebben in eventueel veranderende 
leerlingenstromen. 

4.9.4 Leerlingenvervoer 

Leerlingenvervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeenten geven 
een beschikking af op basis van de aanvragen van ouders/verzorgers en op basis van hun 
eigen verordening. Passend onderwijs heeft gevolgen voor het leerlingenvervoer. De 
wetswijzigingen die direct het leerlingenvervoer betreffen zijn in aantal beperkt. Het gaat om 
de volgende punten: 

- De regeling (bedoeld wordt de verordening) dient rekening te houden met de van 

ouders redelijkerwijs te vergen inzet vanuit hun eigen netwerk. 

- Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken 

op een vervoersvoorziening als:  

o zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn 

aangewezen 

o of vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik 

kunnen maken. 

De overige wetswijzigingen in verband met Passend Onderwijs hebben in een aantal 
gevallen ook effect op de regelingen voor het leerlingenvervoer. Zo oordeelt het 
samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het 
speciaal (basis)onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs 
en kent zij ondersteuningsmiddelen en – voorzieningen aan de 
scholen toe. Ook voor het leerlingenvervoer heeft dit 
gevolgen. Het samenwerkingsverband en de gemeenten 
hebben met elkaar een beleidskader opgesteld voor 
leerlingen die in een HIA-traject zijn besproken én waarvoor 
leerlingenvervoer noodzakelijk is. Vanuit de HIA komt ten 
behoeve van het verzoek leerlingenvervoer een 
onderbouwing van het besluit en de keuzen hierin gemaakt. 
Zeker indien de keuze/het besluit leidt tot een 
vervoersverzoek naar een verder gelegen reguliere 
basisschool/SBO/SO.  
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5. Organisatie 

 

5.1  Bestuurlijke inrichting organisatie 

 

Het samenwerkingsverband passend onderwijs VPR is operationeel vanaf 1 augustus 2014. 
SWV Kindkracht heeft een toezichthoudend bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van 
een directeur. Vanaf 1 augustus 2018 wordt de bestuurlijke inrichting anders vormgegeven.  

Zie verder 5.7: Nieuwe governance-structuur per 01-08-2018. 
 
De organisatiestructuur is (nu nog: voorjaar 2018) als volgt schematisch weer te geven: 

 
De bestuurders en/of gemandateerde (algemene) directies of bovenschools managers 
worden benoemd als bestuurslid. Alle bij het samenwerkingsverband passend onderwijs 
aangesloten schoolbesturen leveren een bestuurslid, te weten:  

 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Voorne-Putten en Rozenburg;  
 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio;  
 Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse;  

 Stichting Floréo;  
 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs;  
 Stichting Prokind scholengroep;  
 STOAG (Montessorischool Spijkenisse);  
 Stichting BOOR;  
 Stichting Horizon;  
 Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland. 
 Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten 

 

De taken en bevoegdheden van het bestuur en het mandaat van de directeur zijn in de 
statuten van het samenwerkingsverband beschreven.  

Ten aanzien van onze besturingsfilosofie geldt, dat we ‘Goed Onderwijsbestuur’ naleven, 
zoals vastgelegd in de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’, en in lijn met het 

Toezichthoudend bestuur

Kindkrachtspecialisten

Staf

Trajectbegeleiders

Ondersteuningsplanraad directeur
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gedachtegoed van Good Governance. Hierin zijn we kort gezegd in ons beleid, en de 
verantwoording daarop, gericht op zorgvuldig bestuur, de scheiding tussen bestuur en 
toezicht, en de behartiging van de belangen van al onze belanghebbenden. 
 

Directie 
 

Binnen het samenwerkingsverband is 1 fulltime directeur benoemd. De directeur heeft als 
taak om de ondersteuningsvoorzieningen aan te sturen en om de zorgtoewijzing te 
controleren. Om dit te kunnen doen, staat de directeur nauw in verbinding met de betrokken 
personen en is hij of zij in staat inhoudelijk de materie goed te doorzien. Daarnaast is de 
directeur verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het 
Ondersteuningsplan en de onderliggende begroting. Verdere afspraken zijn opgenomen in 
het opgestelde Toezichtskader. 

 

5.2  Staf 

 

De directeur van het samenwerkingsverband wordt ondersteund door een beperkte 
staforganisatie, om werkzaamheden voor te bereiden en administratieve, financiële en 
onderwijskundige taken uit te voeren. Voor taken op het terrein van personeelszaken wordt 
gebruik gemaakt van de diensten van een administratiekantoor.  
 

5.3  Personeel 

 
In onderstaand schema is weergegeven welke mensen in dienst zijn van het 
samenwerkingsverband per 1 augustus 2017. 

Loondienst 

Functie Specialisatie Werktijdfactor 

Directeur  1,00 

Kantoormanager incl. secretariële 
ondersteuning 

 1,10 

Onderwijskundig medewerker  1,09 

Beleidsmedewerker  0,60 

Trajectbegeleider  1,09 

Kindkrachtspecialist: Jonge kind, gedrag, co-teaching, 
fysiek, MHB, …. 

6,00 

Totaal  10,88 
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Flexibel personeel 
 
Naast het personeel in dienstverband wordt er gebruik gemaakt van flexibel personeel, dat 
wordt ingehuurd. Voor de begroting 2018 bestaat dit flexibele, personele deel uit 0,6 
werktijdfactor en wordt ingezet als trajectbegeleider en/of Kindkrachtspecialist. In de 
toekomst zal bekeken worden hoe groot dit deel zal moeten zijn om onze beleidswensen en 
mogelijkheden te realiseren.  

 

5.4  Overlegorganen en werkgroepen 
 

Het samenwerkingsverband voert periodiek overleg met alle interne en externe 
belanghebbenden, waaronder het toezichthoudend bestuur, de directies van scholen en de 
intern begeleiders in het IB-netwerk. Met externe belanghebbenden wordt contact 
onderhouden, bijvoorbeeld tijdens OOGO / LEA / REA overleg met de gemeenten (zie 
paragraaf 5.5) of de periodieke voortgangsgesprekken met de jeugdhulppartners. 

 

5.5  Gemeenten 
 
Zie ook 4.9: Aansluiting Onderwijs – Jeugdhulp Gemeenten 

Met de gemeenten in de regio (Nissewaard, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Rotterdam 
[Rozenburg]) zijn goede contacten en overlegstructuren zowel op lokaal niveau als op 
regionaal niveau. Binnen de REA (Regionaal Educatief Overleg) worden de onderwerpen 
besproken die relevant zijn in de samenwerking tussen onderwijs en de gemeenten om 
Passend Onderwijs in de regio te realiseren.  

 

5.6  Ondersteuningsplanraad (OPR) 
 
Wettelijk gezien dient ieder samenwerkingsverband een Ondersteuningsplanraad in te 
stellen. Deze OPR dient haar goedkeuring te geven aan het Ondersteuningsplan. Daarnaast 
kan de OPR gevraagd en ongevraagd advies geven aan, of informatie inwinnen bij de 
directeur alsmede bij het bestuur van het samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit 
vertegenwoordigers van Medezeggenschapsraden van aangesloten scholen, zo gelijk 
mogelijk verdeeld tussen ouders en leerkrachten.  

In januari 2014 is de OPR vastgesteld. Deze OPR is direct betrokken in de verdere wettelijke 
procedure rondom de instemming met het Ondersteuningsplan. 

 

5.7  Nieuwe governance-structuur per 01-08-2018 

Per 1 augustus 2018 zijn de volgende wijzigingen in de structuur van de governance 
aangebracht: de huidige directeur neemt afscheid (i.v.m. pensioen) en wordt vervangen 
door een bestuurder. Er komt een nieuwe onafhankelijke Raad van Toezicht bestaande uit 5 
leden met elk een eigen taakveld. De schoolbesturen vormen met elkaar de deelnemersraad.  
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5.8  Communicatie 
 
De wereld van het Passend Onderwijs verandert snel; dit schept zowel nieuwe uitdagingen 
als nieuwe kansen. De uitdagingen zijn om de ontwikkelingen in het Passend Onderwijs te 
benutten en te versterken. De kansen daarentegen zijn om het Passend Onderwijs nog meer 
in te richten op de individuele talenten en mogelijkheden van kinderen. Om deze ambities 
waar te kunnen maken, moeten het samenwerkingsverband en haar stakeholders – 
gemeenten, schoolbesturen, directeuren, leerkrachten, ouders en andere betrokken partijen, 
zoals zorg- en ketenpartners, samenwerken. 
 

Communicatiebeleid 2018-2022 
Uit onderzoek onder de stakeholders van Kindkracht (middels interviews) is gebleken dat het 
samenwerkingsverband de afgelopen jaren is gegroeid naar een professionele, betrokken en 
laagdrempelige samenwerkingspartner. Deze positieve ontwikkeling willen de stakeholders 
verder uitbouwen. De trends en ontwikkelingen in het Passend Onderwijs worden goed 
opgepakt en Kindkracht speelt in op vernieuwingen en innovatie. Belangrijk voor de 
komende periode is om duidelijkheid te scheppen wie waar verantwoordelijk voor is, en ook 
op aangesproken kan worden. Er is draagvlak voor de missie en visie van het 
samenwerkingsverband, waarbij de focus zal liggen op de vertaalslag naar de praktijk. De 
schoolbesturen en het samenwerkingsverband gaan met elkaar om de tafel om beleid en 
schoolthema’s op elkaar te laten aansluiten. Tevens zullen we de betrokken partijen met 
regelmaat informeren over de lopende geldstromen. Gezamenlijk met de stakeholders 
brengen we structuur aan in de verschillende communicatiestromen en gaan we de dialoog 
aan. Wederzijdse communicatie is hierbij het uitgangspunt, dit schept draagvlak en 
vertrouwen. 
 
De belangrijkste aandachtspunten die uit de interviews met stakeholders naar voren komen: 
 

 Verheldering rol-/taakverdeling samenwerkingsverband en schoolbesturen 
 Afstemmen visie / beleid / thema’s scholen 
 Aansluiting / samenwerking zorg en onderwijs 
 Verbinden van (samenwerkings)partners 
 Gezamenlijk afstemmen en monitoren van processen (Kindkracht en stakeholders) 

 Zichtbaarheid Kindkracht vergroten 
 
Alle communicatie is nuttig 
Communicatie is het sterkst als het systematisch en eenduidig is. Om een optimaal contact 
met de klant op te kunnen bouwen en verbindingen, allianties of samenwerking tot stand te 
kunnen brengen, is een goed en weloverwogen communicatieplan essentieel. In het plan 
wordt uitgewerkt hoe het samenwerkingsverband haar profilerings- en communicatiedoelen 
de komende periode wil gaan bereiken. 
 
Alle communicatie is nuttig. De mediamiddelenmix wordt gekoppeld aan de strategische 
pijlers van het communicatieplan. De mix leent zich ertoe om aan te passen aan de 
communicatiebehoefte per moment. 
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6. Financiën 

 

Passend Onderwijs is gebaseerd op budgetfinanciering. Samenwerkingsverbanden krijgen op 
lumpsumbasis middelen uitgekeerd om vormen van onderwijsondersteuning te verzorgen. 
Middelen voor zware ondersteuning (rechtstreekse afdracht via DUO voor plaatsen in het 
SO) en middelen voor lichte ondersteuning (basisondersteuning, extra ondersteuning en 
afdracht SBO) vormen samen het totale budget. Uitgaven voor de zware ondersteuning 
hebben een direct effect op de middelen voor de lichte en extra ondersteuning als 
‘communicerende vaten’. Daarom is het goed binnen de beleidscyclus plannen, begrotingen 
en realisaties goed op elkaar af te stemmen. 
 

6.1  Financiële beleidscyclus 
 
Het samenwerkingsverband werkt qua financiële planning met een jaarbegroting en een 
meerjarenbegroting. Dit vormt onderdeel van een cyclus van plannen, begroten en 
verantwoorden, die met de toezichthouder is afgesproken en in onze statuten is vastgelegd. 
Jaarlijks worden beide begrotingen bijgesteld op grond van de actualiteit en voortschrijdend 
inzicht. In de planning- en control cyclus (P&C-cyclus) wordt op een systematische wijze 
inhoud gegeven aan het proces van richting geven (besturen/plannen) en het op koers 
houden van het samenwerkingsverband. Doel van planning en control is het vergroten van 
de doelmatigheid en beheersbaarheid van de organisatie in financiële zin en het uitvoeren en 
bewaken van de realisatie dan wel bijsturen van de beleidsdoelstellingen. Bij de inrichting 
van de P&C-cyclus gaat het in essentie om:  

1) Het vaststellen wat de organisatie wil (missie, visie, doelstellingen) en wat zij 
daarvoor nodig heeft (beleid en inzet van middelen). 

2) Plannen (wanneer doet wie wat), uitvoeren en de planning vergelijken met de 
uitvoering. 

3) Evalueren en aan de hand van deze evaluatie de planning eventueel verbeteren.  

 

6.2  Begroting - realisatie 
 
Binnen de begroting van het SWV en de beleidscyclus is sprake van acht ‘programma’s’ 
naast de afdrachten voor SO en SBO. Deze programma’s volgen de aanpak in de 
ondersteuningspiramide van basisondersteuning tot arrangementen: 

1) Programma 1 – Basisondersteuning / schoolmodel 
In dit ondersteuningsplan staat beschreven (hfdst. 4) welk niveau van 
basisondersteuning wordt geboden. Alle scholen garanderen een breed aanbod van 
ondersteuningsmogelijkheden. Voor de realisatie van het hoge niveau van 
basisondersteuning wordt een bedrag per leerling per jaar aan de besturen 
uitgekeerd (schoolmodel).  

2) Programma 2 – Schoolondersteuningsteam (SOT) en begeleiding 
De Kindkrachtspecialisten zijn beschikbaar voor ondersteuning op de scholen en voor 
een deel van de HIA-ondersteuning.  

3) Programma 3 – Trajectbegeleiding (HIA) 
Wanneer de basisondersteuning en de extra ondersteuning vanuit het SOT niet 
toereikend is, wordt een HIA-traject ingezet met trajectbegeleiding vanuit het SWV. 
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4) Programma 4 - Onderwijs (Jeugdhulp) Arrangementen 
Binnen de setting van het SOT en de HIA kan voor een leerling een arrangement 
worden ingericht samen met de ouders, de school en de expertise aan tafel. Een OJA 
omvat de concrete ondersteuning van het kind, de leerkracht en/of de ouders. 
Binnen dit programma wordt ook de extra inzet van SMW gerealiseerd.  

5) Programma 5 – Acute ondersteuning 
Voor bijzondere situaties waarin snel handelen vereist is, is structureel een budget 
beschikbaar. Voornamelijk situaties waar er sprake is van (dreigend) thuiszitten.  

6) Programma 6 – Nascholing 
Voor het op peil en actueel houden van de kennis binnen het SWV en 
inspiratiebijeenkomsten voor het personeel van de scholen. 

7) Programma 7 – Nieuwe impulsen, beleidsondersteuning 
Voor de ontwikkeling van nieuwe impulsen, tijdelijke inhuur van specifieke 
deskundigheid en overige ondersteuning van beleid.  

8) Programma 8 – Bestuur en organisatie 
In dit programma zijn ondergebracht de personeelskosten van de staf, de kosten van 
bestuur en ondersteuningsplanraad.  

 

6.3  Aandachtspunten  

* Schoolmodel en expertisemodel: Het SWV hanteert een combinatie van het expertisemodel 
en het schoolmodel. In het schoolmodel worden de middelen op grond van het aantal 
leerlingen onder de schoolbesturen verdeeld, in het expertisemodel richt het SWV een 
aanbod van diensten en middelen in waar scholen gebruik van kunnen maken.  

* Basisondersteuning: Scholen ontvangen op grond van hun leerlingaantal een bedrag om 
de basisondersteuning te versterken en om Passend Onderwijs (beter) te kunnen realiseren. 
Uitgaven binnen het kader van de basisondersteuning en activiteiten gericht op het 
vergroten van de handelingsvaardigheid zouden een direct effect moeten hebben op het 
budget van de zware ondersteuning en de deelnamepercentages. Goed inzicht en 
verantwoording is noodzakelijk om beleid op af te kunnen stemmen.  

* Zware ondersteuning: De helft van het totale budget van het SWV wordt rechtstreeks door 
DUO ingehouden ter bekostiging van het aantal leerlingen binnen het SO. De speciale setting 
blijft voor sommige leerlingen noodzakelijk. Het is goed met elkaar te blijven nadenken over 
welke kinderen deze setting nodig hebben, voor hoe lang, voor welke bekostigingscategorie, 
wat de best passende onderwijsplek voor deze leerling is.  

* Deelnamegegevens: Het aantal kinderen dat op de teldatum een S(B)O-school bezoekt in 
relatie met het totaal aantal leerlingen van de school/het SWV is het zgn. 
deelnamepercentage. (Dat is niet hetzelfde als het verwijzingspercentage.) Het 
deelnamecijfer heeft een direct financieel effect. Een stijging van de deelname leidt tot 
hogere kosten van SBO en SO en minder financiële ruimte voor de beschreven 8 
programma’s. Er ontstaat meer budgettaire ruimte om de expertise te versterken.  

* Ontwikkeling nieuw beleid: Voor een financieel gezond SWV is het goed om de reserve met 
elkaar te bewaken en ruimte te houden voor nieuwe initiatieven. 

* Begrotingen: De jaarbegroting en de meerjarenbegroting worden jaarlijks vastgesteld, het 
ondersteuningsplan vierjaarlijks. De begrotingen zijn bijlagen bij dit plan.   
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7. Bijlagen 

 
In de bijlagen is opgenomen: 
 
7.1 Overzicht deelnemende scholen en schoolbesturen; 

7.2 Kengetallen samenwerkingsverband Kindkracht; 

7.3 Afkortingen; 

 

Als separaat document: 

 

7.4 Jaarplan 2018-2019; 

7.5 Toekomstvisie samenwerking regulier en speciaal op VPR 
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Bijlage 7.1 Schoolbesturen en scholen 
 

Deelnemende schoolbesturen 

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten regio (Primo) 

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) 

Vereniging voor Christelijk Onderwijs De Kring 

Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden (SKOR) 

Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) 

Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) 

Prokind scholengroep 

Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland (GPO WN) 

Stichting Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag (STOAG) 

Stichting Horizon Jeugdzorg en Onderwijs 

Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten 

 
 

Deelnemende scholen 

Naam bestuur / school Naam directeur telefoonnummer 

   

Primo   

OBS ‘t Schrijverke Dhr. S. Bogerd 0181-313506 

OBS ‘t Want Mevr. M. van der Toorn 0181-663258 

OBS Branding Dhr. G. Bussink 0181-414277 

OBS De Brandaris Mevr. D. Kap 0181-315404 

JPS De Driehoek Mevr. C. Stenneken 0181-482415 

OBS De Hoorn Dhr. H. de Winter 0181-461755 

OBS De Houthoeffe Dhr. G. Faber 0181-319993 

OBS De Kring Mevr. A. Dekker 0181-318759 

OBS De Tiende Penning Mevr. M. van der Toorn 0181-415372 

OBS De Vliegerdt Dhr. G. Heijden 0181-662559 

OBS De Wateringe Dhr. S. Bogerd 0181-312155 

SBO De Windroos Dhr. R. Schilperoordt 0181-312121 

OBS Remix Mevr. M. Breukel 0181-402004/487094 

OBS Het Palet Dhr. H. de Winter 0181-315766 

OBS Markenburg Dhr. G. Heijden 0181-669424 
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OBS Meester Eeuwout Dhr. G. Bussink 0181-412086 

OBS Mildenburg Mevr. C. Stenneken 0181-482799 

1e Openb. Montessorischool Dhr. S. Bogerd 0181-312967 

OBS Tweespan Dhr. G. Heijden 0181-662136 

SO de Watertoren 
 

Dhr. R. Schilperoordt 0181-415783 

   

Stichting Floréo   

RKBS De Sterrenwacht Mevr. C. de Koning 0181-318550 

RKBS Hendrik Boogaard (rkl) 
Mevr. M. van Duijvenbode 
en Mevr. C. Maurmanns 

0181-313985 

RKBS Hendrik Boogaard (sl) Mevr. J. Rebers 0181-313194 

RKBS St. Leonardus Dhr. F. Kloeg 0181-415922 

   

VCO de Kring   

CBS Anker Dhr. D. Vreugdenhil 0181-414244 

Oec.BS Baron de Vos v. Steenwijk Mevr. M. Breukel 0181-402401 

CNS De Nieuwe Weg Dhr. K. van der Heiden 0181-483430 

CBS De Bron Mevr. A. Osinga 0181-316868 

PCBS De Regenboog H’sluis a.i.  0181-319509 

CBS Geuzenschip Dhr. D. Vreugdenhil 0181-414557 

CBS Merula Dhr. K. Bruggeman 0181-662551 

CBS De Aanwas Mevr. A. Misker 0181-451840 

PCBS De Rank Mevr. J. Verbunt 0181-214972 

PCBS De Regenboog R’burg Mevr. P. Beukelman 0181-212485 

   

VCPO   

CBS de Bron Dhr. K. Groenendijk 0181-630782 

CBS het Anker Dhr. E. Maliepaard 0181-643434 

CBS de Hoeksteen Dhr. M. Ooms 0181-622741 

SBO de Branding Mevr. M. Twilt 0181-620416 

CBS de Rank Mevr. H. Steffen 0181-612219 

CBS de Marimba Mevr. A van Wijk 0181-614701 

CBS de Duif Dhr. M. Ooms 0181-640678 

CBS het Baken Dhr. K. Groenendijk 0181-680155 

   

RVKO   

RKBS De Rozenhorst Mevr. J. Pijpers – Fila 0181-212565 

KBS de Akkers Mevr. A. Waanders 0181-633918 

KBS de Klinker Mevr. A. Moret 0181-637370 

RKBS de Maasoever Dhr. J. Nöllen 0181-635180 

KBS de Mgr. Bekkers Dhr. H. Holleboom 0181-614445 
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KBS Paus Johannes Mevr. A. Nöllen 0181-616152 

KBS Wegwijzer Mevr. N. Keijzer 0181-640203 

   

BOOR   

OBS De Phoenix Dhr. P. van Genderen 0181-212943 

   

Prokind   

OBS Jan Campert Dhr. L.J.M. Zandbergen 0181-612624 

ODS de Vuurvogel Dhr. A. Eijgelsheim 0181-624186 

OBS de Piramide Mevr. F. Nuijens 0181-611121 

OBS de Vogelenzang Dhr. A. Struijk 0181-687010 

SBO de Tandem Dhr. E.A. Bol 0181-636281 

OBS de Toermalijn Dhr. M. Kocken 0181-632553 

OBS de Veenvlinder Dhr. W. de Roos 0181-640087 

OBS Annie M.G. Schmidt Dhr. A. Struijk 0181-630433 

   

GPO WN   

GBS de Morgenster Mevr. D. Bakker 0181-621207 

   

STOAG   

Montessorischool Spijkenisse Dhr. W.H. de Jonge 0181-635634 

   

Stichting Horizon   

Gelinckschool Oostvoorne 
Gelinckschool Spijkenisse 

Mevr. C. van Bostelen 
Mevr. J. Koalsie 

0181-484637 
0181-683035 

   

Sticht. Samenwerkingsscholen 
Voorne-Putten 

  

BS de Vlasbloem Dhr. D. van Rijs 0181-451860 
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Bijlage 7.2 Kengetallen Samenwerkingsverband Kindkracht 

 

Aantal leerlingen SWV Kindkracht ------- 13.787 

(incl. SBO en SO)   

 

Aantal leerlingen SBO 

Windroos ---------------------------------------- 135 

Branding ----------------------------------------- 112 

De Tandem ------------------------------------- 144 

 

Aantal leerlingen SO 

Gelinckschool (REC 4) ------------------------- 204 

SO de Watertoren (REC 3) --------------------- 45 

SO buiten VPR ------------------------------------ 59  

 

Aantal basisscholen ------------------------------ 61 

(incl. 3 scholen SBO en 2 scholen SO)  

Aantal schoolbesturen --------------------------- 11 

 

 

Alle aantallen per oktober 2017 
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Bijlage 7.3 Afkortingenlijst 

 

BAO Basis Onderwijs  

BeO Behandel en Onderwijsgroep 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

DOK Directeurenoverleg Kindkracht 

HGW Handelings Gericht Werken 

HIA Handelingsgericht Integraal Arrangeren 

IB Intern Begeleider 

JGZ Jeugd Gezondheidszorg 

JHV Jeugd Hulpverlening 

JOT Jeugd Ondersteuningsteam 

JRK Jonge Risico Kinderen 

KDC Kinder Diensten Centrum 

KDV Kinderdagverblijf 

LEA Lokaal Educatieve Agenda 

LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs 

MKD/MKT Medisch Kinderdagverblijf/Medisch Kindertehuis 

 

 

 

OJA Onderwijs Jeugdhulp Arrangement 

OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg 

OPR Ondersteuningsplanraad 

PAB Preventief Ambulante Begeleiding 

REA Regionaal Educatieve Agenda 

REC Regionaal Expertise Centrum 

ROK Regionaal Directeurenoverleg Kindkracht 

RT Remedial Teaching 

RvT Raad van Toezicht 

SBO Speciaal Basisonderwijs 

SMW School Maatschappelijk Werk 

SO Speciaal Onderwijs 

SOP School Ondersteuningsprofiel 

SOT School Ondersteuningsteam 

SVIB School Video Interactie Begeleiding 

SWV Samenwerkingsverband 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

VPR Voorne-Putten Rozenburg 

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 

VTO Vroegtijdige Opsporing Ontwikkelingsstoornissen 

 


