
                                                                                                       

                                                                                                                           

                       
 
Addendum 2018-2019 
 
Dit addendum hoort bij ons ondersteuningsplan 2014-2018, wat wordt verlengd tot en met 2019. 
Momenteel werken we aan een nieuw ondersteuningsplan waarvoor in maart 2018 de visie 
bekrachtigd is. We willen dit gedegen doen, zodat het vanuit de organisatie komt. Wanneer we voor 
dat doel meer tijd nodig hebben, kiezen we eerder voor een nieuw addendum op het bestaande 
ondersteuningsplan dan voor overhaast geproduceerde plannen. Hiervoor houden het 
Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past (SWV ODP) en de medewerkers een evaluatie en 
onderzoeken we de doelen voor de toekomst. Hierbij betrekken we ook onze partners binnen en 
buiten onze organisatie: ouders, de Ondersteuningsplanraad (OPR), de Raad van Toezicht (RvT), 
Medezeggenschapsraad Personeel (MRP), de scholen, stichtingsbesturen, gemeenten enzovoorts. 
Nog dit schooljaar wil SWV Onderwijs Dat Past een nieuwe visie geformuleerd hebben, zodat een 
nieuw Ondersteuningsplan ligt voor – wat nu ons streven is – de periode 2019-2023. 
 
Het derde addendum over de afgelopen periode bevat toevoegingen en bijstellingen op het huidige 
Ondersteuningsplan. De grote lijnen van ons beleid blijven gehandhaafd en de toevoegingen en 
bijstellingen blijven binnen de kaders die door de deelnemersraad, Raad van Toezicht en de 
medezeggenschapsorganen OPR en MRP zijn goedgekeurd. 
 
Marianne van Kalmthout-Reijnen, 
Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past, Schiedam, 18-06-2018. 
 

 
In dit addendum komen we allereerst terug op een aantal aandachtspunten uit het laatste 
addendum. Daarna zullen we per hoofdstuk uit het Ondersteuningsplan toevoegingen en 
wijzigingen aangeven. 
 



1. Aandachtspunten 
 
1.1 Expertisecentrum 
In de notitie over de toekomst van het S(B)O van Pieter Verhoeven uit 2014, zijn aanbevelingen 
gedaan om het idee van het expertisecentrum verder uit te werken. De gedachte achter het 
expertisecentrum is ‘het gebruik maken van elkaars expertise en het ontsluiten van aanbod en 
ondersteuningsbehoefte van specifieke (doelgroepen) leerlingen’. 
Na een evaluatie hebben we de pilots die we vorig jaar in gang hadden gezet, doorgang gegeven. 
 
Aan de hand van concrete pilots die zijn ingezet, de arrangementen en inkoop van ambulante 
begeleidingsuren bij de Ericaschool, Horizon en Scoor, zijn we nu toegekomen aan het onderzoeken 
of en hoe we fysieke expertisecentra kunnen realiseren. Dit doen we samen met een onafhankelijke 
procesbegeleider, Egbert Vleeming. In deze expertisecentra willen we alle leerlingen gaan opvangen 
die een speciaal onderwijsaanbod nodig hebben die we niet op elke school, of in elke wijk kunnen 
organiseren. Het blijft namelijk ons streven dat kinderen zoveel mogelijk ‘op de hoek van de straat’ 
naar school kunnen. Onze leerlingen die tijdelijk -soms naast speciaal (basis)onderwijs- meer nodig 
hebben in de vorm van behandeling, gaan nu voornamelijk naar de behandelsettingen van Yulius in 
Barendrecht. Samen met Horizon en Yulius gaan we kijken hoe we dat in onze regio, gekoppeld aan 
de Gelinckschool, kunnen gaan organiseren.  
Daarnaast willen we vanuit de medewerkers van SWV ODP (SWV’ers) wijkgerichter gaan werken, 
waardoor we elkaar kunnen versterken en samen op kunnen trekken om te zorgen dat de kinderen 
werkelijk in de eigen wijk naar school kunnen. 
 
De voormalige werkgroep passend onderwijs  heeft een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien 
van de basisondersteuning en extra ondersteuning en het expertisecentrum: 

- In de basisschool moet aandacht zijn voor de  ondersteuning in sociaal-emotioneel leren 
(SEL).  

- Elke school organiseert een preventieve training voor de groepen 4, 5 en 6; voor groepen 7 
en 8 mogen scholen dit zelf kiezen. 

- Er wordt een preventieteam opgericht met: een WOT(Wijk Ondersteuningsteam)-
medewerker die doorzettingsmacht naar zorg heeft; een gedragswetenschapper met 
diagnostische aantekening; een ambulante begeleider met pedagogische en didactische 
kennis van speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. 

 
Momenteel bekijken we hoe we deze acties kunnen vormgeven. Hiervoor zijn we steeds meer in 
gesprek met de drie gemeenten om Onderwijszorgarrangementen beter vorm te geven. We starten 
met een pilot op een school in Schiedam. Met  Yulius onderzoekt het Samenwerkingsverband wat die 
op ambulante wijze kan bieden en de oprichting van een expertisecentrum van het 
Samenwerkingsverband. Doel hiervan is kinderen te laten blijven in plaats van over te plaatsen. 
 
 

                                                    
      



1.2  Dagbehandeling 4-7 jaar met onderwijs 
Onderwijs in de behandelgroepen 
De kinderen in de behandelgroepen van de Dagbehandeling 0-7 jaar (van Enver) krijgen  in een groep 
op locatie een behandeling. Daarnaast krijgen ouders ambulante hulp bij de opvoeding in nauwe 
afstemming met het wijkteam. De hulpverleners ondersteunen het kind en het gezin hoe je het beste 
kunt omgaan met bepaald gedrag of het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Sommige 
kinderen zijn ook al toe aan onderwijs en krijgen vanuit het SWV georganiseerd onderwijs op de 
dagbehandeling. Dit gebeurt in verschillende vormen. 
 
Zowel in de heterogene als in de structuurgroep, zijn de kinderen regelmatig tijdens de behandeling 
al toe aan een toevoeging van onderwijs in de behandelgroep. Om deze reden heeft het SWV ODP 
een leerkracht aangesteld die met deze kinderen individueel of in kleine groepjes werkt aan schoolse 
voorwaarden en aanvankelijk onderwijs. De pedagogisch medewerkers van de behandelgroepen 
werken hierin met de leerkracht samen.  
 
De Zebra groep 
Op de Dagbehandeling 0-7 van Enver is in september de Zebra-groep gestart. De ambitie van de 
Zebragroep is: het bieden van passend onderwijs gericht op schoolse voorwaarden binnen een 
zorggroep, zodat kinderen voorbereid worden op een volledige plaatsing binnen het onderwijs en 
deze doorstroming zo optimaal mogelijk verloopt. De richtlijn voor een doorstroming naar onderwijs 
is speciaal basisonderwijs, cluster 2- of 4-onderwijs en mogelijk zelfs regulier basisonderwijs. De 
Zebragroep is mogelijk gemaakt door een cofinanciering met de gemeenten en Onderwijs Dat Past. 
 
De Uiltjes groep 
In deze groep kunnen kinderen geplaatst worden, die nog een afronding van behandeling nodig 
hebben, maar bij wie zicht is op toekomstige plaatsing binnen het Speciaal Onderwijs voor zeer 
moeilijk lerende kinderen (SO ZMLK). Ook in deze groep werken we met de kinderen aan de 
basisvoorwaarden om in te stromen in de jongste groepen van het SO ZMLK. Deze groep is bestemd 
voor kinderen vanuit de Dagbehandeling 0-7 jaar en vanuit KDC De Zonnehof van Ipse de Bruggen. 
Vanuit het onderwijs zou incidenteel plaatsing ook mogelijk kunnen zijn. In deze groep werken 
pedagogisch medewerkers van Enver en van Ipse de Bruggen –bekostigd door de drie gemeenten- 
samen met een leerkracht die vanuit het SWV ODP bekostigd en aangestuurd wordt. De ambulante 
begeleiding van de Ericaschool is nauw betrokken bij deze groep.  
 
Ambulante begeleiding vanuit de dagbehandeling 
Daarnaast is er ook samenwerking met de Dagbehandeling 0 tot 7 (van Enver) en de reguliere 
basisschool en de peuterspeelzaal. Vanuit de Dagbehandeling gaat een ambulant begeleider naar de 
peuterspeelzalen en de kleutergroepen. Die begeleidt samen met de IB’er en leerkrachten het kind 
op school. Het aanbod kan vervolgens bestaan uit: 1. plaatsing op de school; 2. een observatie-
diagnostiekbehandeling (waaraan zo snel mogelijk onderwijs wordt toegevoegd); 3. plaatsing op de 
Dagbehandeling. 
 
1.3 Samenwerking met de Gelinckschool 
Wanneer leerlingen op een (speciale) basisschool tijdelijk meer begeleiding en ondersteuning nodig 
hebben op het gebied van gedragsregulatie, bestaat sinds februari 2017 de mogelijkheid van een 
plaatsing op de Apollogroep van de Gelinckschool. In de Apollogroep werken de leerlingen samen 
met de leerkracht en een pedagogisch medewerker aan het vergroten van vaardigheden ten aanzien 
van gedrag, herkennen van eigen gevoelens en daarmee om leren gaan, vergroten van sociale 
vaardigheden, enzovoorts. Het is de bedoeling dat kinderen 16 weken in deze groep van maximaal 12 
kinderen blijven. De focus is daarnaast op goede samenwerking met ouders en de school van 
herkomst, zodat het geleerde daar ook in praktijk kan worden gebracht. SWV ODP draagt bij in de 
financiering van deze groep. 



De Apollogroep is voor kinderen van 7-13 jaar. Naast het leren lezen en rekenen krijgen zij 
begeleiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerker, met betrokkenheid van een 
gezinsspecialist. Zij bekijken wat nodig is. Vanuit de basisschool waarvan het kind komt, wordt het 
programma doorgezet. Voordeel hiervan zijn de kennis en vaardigheden die de school opdoet voor 
gedragsbegeleiding. We willen in de toekomst, samen met de Gelinckschool, de expertise van de 
Apollogroep naar de (S)BO-scholen brengen, zodat de kinderen deze begeleiding op hun eigen school 
kunnen krijgen. 
  
1.4 Familieklas 
Na de evaluatie heeft de gemeente Vlaardingen, de school en het SWV besloten ook dit jaar verder 
door te gaan met de familieklas. We willen onderzoeken of dit ook in de andere gemeenten is te 
ontwikkelen op de scholen. We willen insteken op een verdere doorontwikkeling van samenwerking 
met de wijkteams en het ontwikkelen van zorg- en onderwijsarrangementen. 
 
1.5 Jonge risicokinderen  
Op SBO de Poldervaart zijn twee JRK groepen, waarin kinderen in de kleuterleeftijd geplaatst kunnen 
worden; een groep gericht op extra begeleiding van het gedrag en een groep meer gericht op de 
leermogelijkheden.  
SBO De Poldervaart richt zich in samenwerking met SO de Gelinckschool en SO de Ericaschool (op 
basis van financiering ambulante begeleidingen) en de Dagbehandeling 0-7 jaar (op basis van 
indicatiestelling gemeenten) op het tijdig signaleren van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
van de  kinderen, met als doel een goede doorstroming naar de juiste vorm van onderwijs. Door deze 
samenwerking de komende tijd te versterken, zal de juiste inzet van gespecialiseerde begeleiding 
vanuit de deelnemende scholen en Dagbehandeling 0-7 jaar steeds beter gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
1.6 Samenwerking met de Ericaschool 
 
Extra ondersteuning op het SBO 
Ambulant begeleiders vanuit SO ZML De Ericaschool helpen scholen in het speciaal basisonderwijs 
kinderen die in aanvulling op het SBO-aanbod de specifieke, didactische aanpak van ZML-onderwijs 
nodig hebben, dit op de juiste manier in te zetten. Dit aanbod stemmen we af met ouders, de 
Ericaschool, het SBO, de gezinsspecialist (van Minters) en de onderwijsspecialist (van het 
samenwerkingsverband). 
Met SBO de Parasol in Maassluis bekijkt het Samenwerkingsverband de mogelijkheid van een 
beperkte vorm van ZML-onderwijs binnen de groep voor speciaal onderwijs. 
 
Onderwijs op KDC Zonnehof 
De samenwerking met KDC Zonnehof heeft als ambitie: passend onderwijs met verantwoorde 
zorgverlening voor kinderen zodat doorstroming naar het onderwijs zo optimaal mogelijk kan 
plaatsvinden. 
Voor leerlingen op het KDC die toe zijn aan afgestemd onderwijs, en voor leerlingen die de overstap 
willen maken van het KDC naar de Ericaschool, biedt het SWV mogelijkheden van zorgbegeleiding op 
het KDC in samenwerking met de Ericaschool. Dit gebeurt in samenwerking met de ambulant 
begeleider van de Ericaschool op het KDC. Hun behandeling wordt afgerond en onderwijs op gang 
gebracht. Een leerkracht en een pedagogisch medewerker (van KDC Zonnehof en de Dagbehandeling 
0-7 jaar) zorgen ervoor dat de kinderen aan schoolse voorwaarden werken, om als speciaal onderwijs 
meegerekend te worden. Het kind kan vervolgens overstappen naar de Ericaschool. Naast de 
leerkracht en de pedagogisch medewerker zijn een orthopedagoog van het SWV en een 
gedragswetenschapper van KDC Zonnehof of de Dagbehandeling 0-7 jaar bij betrokken. Zij hebben 
gezamenlijk overleg over de groep en het plaatsen van kinderen. 
De gemeenten financieren de pedagogisch medewerker, Onderwijs Dat Past bekostigt de leerkracht. 



1.7 Samenwerking met Auris 
De pilots met de scholen in Schiedam zijn verlengd, na een positieve evaluatie van de pilots. Het 
betreft een project op Basisschool De Klinker: gedurende een dagdeel per week zet Auris de 
expertise taal- en spraakontwikkeling in voor een groep leerlingen die dit nodig heeft. Deze 
leerlingen krijgen dit onderwijs als onderdeel van hun ‘mediumarrangement’. Op SBO De Poldervaart 
biedt Auris ambulante begeleiding voor de leerlingen die extra ondersteuning voor hun taal- 
spraakontwikkeling kunnen gebruiken. In beide voorbeelden biedt een ambulant begeleider van 
Auris op locatie ondersteuning. Op dit moment wordt onderzocht of we deze samenwerking kunnen 
uitbreiden naar Maassluis. 
 
1.8 Samenwerking met Centrale Opvang Nieuwkomers (CON) 
Het CON organiseert oudercursussen voor de Nederlandse taal. Het is de wens van het SWV om dat 
verder uit te breiden om het taalonderwijs te integreren (ouders en kinderen in de 
nieuwkomersklassen). De Globe verzorgt nu ouderonderwijs in de gemeente Vlaardingen. De 
specifieke doelgroepen ‘oudere leerlingen’ en ‘kleuters’ staan nu al hoog op de agenda in de 
werkgroep Nieuwkomers. Afgelopen jaar deed Minters onderzoek en aanbevelingen voor de 
doelgroep van vluchtelingen, die het SWV heeft overgenomen. Deze zijn: 

- Werkproces met zorgroute, waarbij als voorwaarden gelden: deskundigheidsbevordering 
voor het wijkteam, de gezinsspecialisten en onderwijsspecialisten (aantal mensen 
specialiseren); langdurige hulp vanuit het wijkteam; inzet van sleutelfiguren faciliteren. 

- Handleiding Nieuwkomers voor professionals. 
- Overlegstructuren tussen scholen, onderwijsspecialisten en gezinsspecialisten. 
- Voorlichting van onderwijs- en gezinsspecialisten op specifieke problematiek. 
- Ouderbijeenkomsten van Globe en St. Aanzet uitbreiden naar Schiedam en Maassluis. 
- Uitbreiding van het aantal sleutelfiguren. 
- Ontwikkelen van aanbod voor dreigende thuiszitters van het CON, de Diamant, de Globe. 
- Activiteiten ontwikkelen voor kinderen uit oorlogsgebieden. 

 
De drie nieuwkomersscholen schrijven momenteel een visie die voor alle drie de gemeenten kan 
gelden en daarin wordt meegenomen hoe de populatie van de drie nieuwkomersprojecten kunnen 
passen in het principe van inclusief onderwijs. Getracht wordt om de visies van de drie gemeenten 
eensluidend te maken. 
 
Onderwijs aan vluchtelingenkinderen gaat samen met zorg. Qua leeftijd kunnen deze leerlingen  
leerplichtig zijn, toch zijn ze soms nog niet toe aan onderwijs, onder andere door traumatische 
ervaringen die zij hebben opgedaan. Prioriteit ligt dan bij veiligheid bieden. Het 
Samenwerkingsverband werkt samen met de gezinsspecialisten van Minters, de wijkteams en met de 
GGZ om deze leerlingen de juiste zorg te kunnen bieden. 
 
 

                                                                        
 
 
 



2. De gezinsspecialist en onderwijsspecialist samen op de scholen 
Het SWV en de gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis hebben een gezamenlijke aanpak 
voor zoveel mogelijk preventieve, integrale ondersteuning aan kinderen en jongeren: 

- alle kinderen hebben een goede onderwijsplek, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben; 

- elk kind kan zo succesvol mogelijk zijn/haar schoolloopbaan doorlopen en zich gezond en 
veilig ontwikkelen; 

- leerkrachten kunnen zich primair richten op het onderwijs; 
- snelle toeleiding en integrale hulp voor kinderen en gezinnen die (tijdelijk) zorg en 

ondersteuning nodig hebben. 
 
Dit uitgangspunt is vertaald in gezins- en onderwijsspecialisten. De gezinsspecialist (GS) en de 
onderwijsspecialist (OS) werken nu drie jaar samen en hebben hun werkwijzen steeds meer op elkaar 
afgestemd om samen op te trekken op de scholen. Zij brengen zo onderwijs en zorg dichter bij 
elkaar. We gaan door op deze ingeslagen weg en onderzoeken samen hoe we meer wijkgericht 
kunnen gaan werken en het aanbod van de wijkteams dichter naar scholen kunnen brengen. Doel 
hierbij is dat de lijntjes nog kleiner gaan worden en de hulp sneller kan gaan plaatsvinden. 
 
GS en OS hebben gezamenlijke scholingen over verschillende onderwerpen. Die hebben tot doel 
elkaars werkterreinen te leren kennen en zo verbindingen te maken. Aansluiting van de OS bij de 
stedelijke teamvergaderingen GS is zo’n onderwerp. De gezinsspecialisten zijn ook uitgenodigd op de 
grote studiedagen van ODP, dat samenwerking belangrijk vindt, zowel binnen als buiten de school. 
Uit evaluatie van de onderwijsspecialisten kwam naar voren dat deze rol verder zal worden 
ontwikkeld richting de onderwijsvisie van Onderwijs Dat Past, dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij 
hem/haar past. 
 
 
3. Logopedie op de Schiedamse scholen  
Het SWV is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de gemeente Schiedam voor de 
verdere ontwikkeling van logopedie. De schoollogopedist onderzoekt met de leerkracht en de IB’er 
van de school of er kinderen zijn die ondersteuning nodig hebben op het vlak van communicatieve 
redzaamheid. De schoollogopedist adviseert dan de leerkracht hoe deze communicatieve 
redzaamheid vergroot kan worden. Indien nodig kan de schoollogopedist de oorzaak van de 
verminderde communicatieve redzaamheid opsporen en adviseren over de ondersteuning van het 
kind en wat de school daarin zelf kan uitvoeren. Met vroegtijdige preventieve activiteiten kan direct 
ingespeeld worden op gesignaleerde problemen.  
 
Op dit moment gebeurt het sporadisch wel dat de schoollogopedisten bij een casus meedenken over 
het aanbod in de klas. Het aansluiten (fysiek dan wel door vooraf advies te geven) bij bijvoorbeeld 
een ondersteuningsteam is nog meer uitzondering dan regel. Dat gaat verder ontwikkeld worden. 
 
De schoollogopedisten kunnen - wanneer nodig - in de toekomst meedenken in het proces rondom 
dyslexie. Daarnaast kan de samenwerking tussen SWV’er en schoollogopedistes - en daarmee op een 
school binnen een ondersteuningsteam - optimaler. Kortom: eerst beter samenwerken met je collega 
vanuit het SWV, om vervolgens ook binnen de school een duidelijkere plek binnen bijvoorbeeld het 
ondersteuningsteam te krijgen. Ook bekijkt het SWV intensiever hoe de school (i.c. leerkrachten) 
sterker gemaakt kan worden op communicatieve redzaamheid. 
 
 
 



 
4. Toevoegingen en wijzigingen op hoofdstukken uit het ondersteuningsplan 
 
4.1. Arrangementen 
Het SWV verzorgt zo’n 100 arrangementen. Er heeft kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden, met als 
bevindingen: 

- dat de IB’ers en de SWV’ers over het algemeen tevreden zijn, maar dat meer duidelijkheid 
nodig is over de financiering en welke rol eenieder heeft voor betere communicatie en 
samenwerking; 

- dat SWV’ers en IB’ers een overzicht van aanbieders willen;  
- dat ouders tevreden zijn maar meer informatie willen over de inhoud en uitvoering van het 

arrangement. 
 
Op basis van deze bevindingen worden de arrangementen verder ontwikkeld voor: individuele 
leerlingen, groepen en school-breed met name gericht op innovatie / anders organiseren. Door de 
toename van TLV’s en arrangementen werd het noodzakelijk om beheersingsmaatregelen te nemen. 
Aan de financiering van arrangementen is een bovengrens gesteld die gelijk staat aan de kosten voor 
SO- of een SBO-plek. Het SWV betaalt geen ‘reparatiearrangementen’ meer, dat wil zeggen: 
arrangementen die gericht zijn op problemen die met ondersteuning van de leerkracht opgelost 
moeten worden doordat die in het basisaanbod ontbreekt of die voortkomen uit onprettig verloop 
van de communicatie met de ouders en bij schoolarrangementen is er altijd sprake van een 
cofinanciering met de schoolbestuurders. Zij sluiten ook aan bij de besprekingen van een 
schoolarrangement. Hierdoor zijn ze nauw betrokken bij de ontwikkelingen die hun scholen willen 
maken. 
 
4.2 Ouders  
Er hebben hier geen beleidsveranderingen plaatsgevonden. Van de optie voor ouders om second 
opinion aan te vragen, is dit jaar geen gebruik gemaakt. 
 
4.3 De toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  
Vorig jaar constateerden we dat de professionaliteit van de aanvragen van 
toelaatbaarheidsverklaringen beter moet, om te voorkomen dat impasses tussen ouders en school 
ontstaan en daarmee het risico op thuiszitten van het kind of uitblijven van ondersteuning. We 
hebben acties ondernomen en de kwaliteit onderzocht. 
De kwaliteit van de aanvragen TLV is verbeterd, maar tussen scholen zijn er wel verschillen onder 
andere door wisseling van IB’ers binnen de scholen. Het aantal aanmeldingen is het afgelopen 
schooljaar toegenomen, mogelijk doordat: 

- de belastbaarheid van leerkrachten afneemt; zij hebben het drukker; 
- binnen de drie gemeenten de sociale problematieken toenemen; 
- de vluchtelingeninstroom toenam;  
- de transitie van de jeugdzorg tot meer zorg bij de gemeenten leidt. 

 
Kinderen worden op jongere leeftijd aangemeld voor een TLV, wat een positieve ontwikkeling zou 
kunnen zijn. Het inzetten van arrangementen heeft niet geleid tot vermindering van het aantal 
doorverwijzingen. Voor kinderen uit groep 7 en 8 geeft het SWV liever geen TLV meer af. Toch 
gebeurt dit soms nog. Dat kan komen door verhuizing van een kind, doordat de school een inhaalslag 
maakt en soms doordat het proces te lang duurt door gebrek aan medewerking van de ouders of 
door overschatting van de mogelijkheden binnen de basisschool zelf. 
Voor twee leerlingen uit één gezin is beroep aangetekend tegen het besluit van de 
deskundigheidscommissie om een TLV toe te kennen. Het dossier is inmiddels gesloten. De kinderen 
zitten op een so-school in ons samenwerkingsverband. Het is niet tot een rechtszaak gekomen. 



 
In de samenwerking tussen de SWV’ers en de gezinsspecialisten zien we verbetering. Maar bij een 
overstap naar een andere school loopt de overdracht van zorg vaak nog niet goed. Dat vertraagt het 
zorgtraject soms langdurig en dan moet opnieuw worden begonnen. Andere remmende factoren 
kunnen de ouders zijn of een gebrekkige overdracht van de zorg doordat in complexe gezinssituaties 
veel hulpverleners zijn betrokken. 
Verbetering is er ook in de medewerking van scholen. Wel zijn er veel leerkrachtwisselingen door 
ziekte, overspannenheid enzovoorts. Daarnaast vallen IB’ers en directeuren uit en worden hiervoor 
tijdelijke oplossingen gevonden. Deze factoren samen hebben een negatief effect op het aanbod van 
passend onderwijs. Het bedreigt het zorgaanbod binnen de scholen. 
We proeven onder leerkrachten een gebrek aan vertrouwen in hen. Daardoor ervaren zij de 
werkdruk als meer belastend. Dit leidt weer tot een verminderd incasseringsvermogen van 
onderwijsgevenden en directies. Ook deze ontwikkeling bedreigt het aanbod van passend onderwijs. 
Daarnaast lijkt het leerstofjaarklassensysteem vaak niet meer te voldoen. 
 
 

                                               
 
Hoofdstuk 5: Doorgaande (zorg) lijn 
 
5.1 Doorgaande zorglijn voorschoolse- vroegschoolse periode 
Al enige jaren participeert een medewerker van het samenwerkingsverband ODP in de werkgroepen 
VVE binnen de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Alle betrokkenen binnen de 
werkgroepen onderstrepen het belang van VVE en een goede doorlopende leer- en zorglijn van de 
voorschoolse voorzieningen naar groep 1 van de basisschool. 
Binnen de werkgroep worden onder andere beleidsafspraken gemaakt rondom VVE-opbrengsten, 
afspraken rondom overdracht, leeraanbod en de ondersteuningsroute voorschoolse- vroegschoolse. 
Het samenwerkingsverband ontwikkelde deze Ondersteuningsroute samen met Minters en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
De overeengekomen werkwijze ziet er als volgt uit: 
De pedagogisch medewerker (PM-er) signaleert. Zodra er zorgen zijn, bespreekt de PM’er dit met de 
ouders. 
De PM’er stelt een plan van aanpak op zodra een peuter meer nodig heeft dan hij/ zij kan bieden. De 
PM’er deelt dit plan met de ouders. 
De PM’er gaat in overleg met de locatiemanager/zorgcoördinator wanneer uit de evaluatie van het 
plan blijkt dat, hetzij de peuter extra ondersteuning nodig heeft, hetzij de PM’er (bijvoorbeeld 
coaching). Afhankelijk van de zorgstructuur van de organisatie deelt de PM’er of de 
locatiemanager/zorgcoördinator de vervolgacties met de ouders. 
De locatiemanager/zorgcoördinator neemt contact op met de gezinsspecialist van Minters. De 
ouders zijn hiervan op de hoogte en kunnen aangemeld worden voor ondersteuning vanuit Minters. 



De locatiemanager/zorgcoördinator betrekt de intern begeleider van de school. Doel hiervan is dat 
de IB’er vanuit haar expertise mee kan denken in zorgtrajecten, de IB’er tijdig de afstemming op 
school kan organiseren. De ouders zijn van deze betrokkenheid op de hoogte. 
Zodra er twijfels zijn of een peuter kan starten op de school van uitstroom, betrekt de IB’er de 
medewerker van het samenwerkingsverband ODP om mee te denken in een passende onderwijs- of 
ondersteuningsplek. Dit overleg vindt plaats in het Vooroverleg Ondersteuningsteam (VOT) van de 
school en vervolgens in het Ondersteuningsteam (OT) waar het advies, samen met ouders, gegeven 
wordt. 
 
Binnen de gemeente Schiedam loopt een langdurige pilot op vier voorschoolse voorzieningen met 
Coaching on the Job. Deze coaching wordt geboden door een PM’er vanuit de Dagbehandeling 0-7 
jaar van Enver. Doelen van dit traject zijn: 

- passende opvang creëren, zodat kinderen in de nabije woonomgeving opgroeien;  
- pedagogisch medewerkers worden vaardiger en zelfverzekerder gemaakt in het (vroeg) 

signaleren van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften; 
- pedagogisch medewerkers worden vaardiger gemaakt in de ondersteuning van kinderen en 

hun ouders; 
- vergroten van kennis van de pedagogisch medewerkers;  
- behouden van reguliere opvang voor peuters met specifieke ondersteuningsbehoeften met 

daarbij het voorkomen van stagnatie in de ontwikkeling van het kind of verdere 
achteruitgang op dit vlak; 

- samenwerking externe partners evalueren en optimaliseren; 
- ouders tijdig in een zorgtraject meenemen, zodat er ruimte is voor een acceptatieproces; 
- peuters gaan beter voorbereid naar groep 1 doordat er gewerkt wordt aan voorwaarden om 

tot leren te komen; 
- voorkomen van verwijzingen en crisisplaatsingen. 

 
Er wordt met alle betrokkenen bekeken hoe we de expertise en opbrengsten van dit traject kunnen 
uitbreiden: horizontaal (binnen de voorschoolse voorzieningen) en verticaal (van voorschoolse naar 
vroegschoolse). Ook financieel: de pilot wordt gefinancierd met subsidiegelden. Wanneer de 
afspraken uit de pilot worden doorgezet, zijn afspraken voor de financiering nodig. 
 
De partijen bekijken met het CJG op zijn verzoek naar de mogelijkheid om jeugdverpleegkundigen te 
betrekken bij de stappen. In dat geval zullen ze kijken welk stappenplan dan nodig is. 
 
De komende vier jaar zullen we de ingeslagen weg vervolgen om met alle partners te komen tot een 
goede samenwerking, inhoudelijke afstemming en het realiseren van een doorgaande ontwikkeling. 
 
5.2 Overdracht PO-VO  
De samenwerking met Steunpunt Onderwijs voor leerlingen uit groep 7 en 8 voor een soepeler 
doorloop van arrangementen gaat geactiveerd worden. Zo zal Steunpunt aan gaan sluiten bij 
arrangementbesprekingen voor kinderen die in groep 7 en 8 zitten en organiseren we ‘gluren bij de 
buren’, om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast is er een bestuurlijk overleg tussen het PO en het 
VO om diverse items beter op elkaar af te stemmen. En we gaan de visie van het PO delen met het 
VO, zodat deze beter op elkaar aansluiten. Samen met de VO-besturen en de drie gemeenten gaan 
we de inclusieve gedachten van het PO bespreken.  

                                                                                             



Hoofdstuk 6: Doelen, acties en resultaten 2014-2018  
Op weg naar een nieuwe visie voor de ondersteuningsplanperiode 2019-2023 houdt het SWV en zijn 
medewerkers een brede evaluatie. De SWV’ers zien grote verbeteringen dankzij de diverse vormen 
en podia waar zij met leerkrachten, IB’ers, directeuren en specialisten zorgbehoeften van kinderen 
vroegtijdig opsporen, cases bespreken en breder bekijken en een aanpak bepalen. Zij willen graag 
helpen om via tips, adviezen en coaching nog meer leerlingen aan passend onderwijs te helpen. 
Want voor nog lang niet alle kinderen is dat geregeld. Zelf doen ze dat onder andere door 
deskundigheidsbevordering. Uit de evaluatie blijkt dat ze met liefde voor het doel waarvoor ze 
werken, sterk gemotiveerd zijn om nog een slag te slaan, met bijvoorbeeld een nog actievere advies- 
en ondersteuningsrol voor scholen en leerkrachten. 
Onderwijs Dat Past gaat in 2018 ook met zijn partners (scholen, besturen, Ondersteuningsplanraad, 
gemeente enz.) de doelen, acties en resultaten over 2014-2018 evalueren. Met alle input bepaalt de 
centrale dienst een nieuwe koers en vormt daar de organisatie naar. 
 
6.1 Professionalisering van leerkrachten en IB’ers  
Kees van Overveld introduceerde het sociaal-emotioneel leren (SEL) al in het netwerk van Intern 
Begeleiders. Bij groepsarrangementen werd Van Overveld ingezet om verbinding met de groep te 
maken. Les uit zijn interventie is dat de leerkracht/de school mede-eigenaar van het arrangement 
zijn. Hieruit ontstond het idee van een interventie van een dag met drie specialisten, met elk een 
eigen kwaliteit, waarin zij een probleem in een klas of school in één dag teambreed doorlichten en de 
schoolleiding van advies voorzien. Aan dit idee hebben Ronald Heidanus (voor wat betreft 
leerkrachtleiderschap) en Anton Horeweg (voor leerkrachtcoaching) meegedacht. Ronald Heidanus 
en Kees van Overveld hebben de interventie verder ontwikkeld. Boodschap in deze interventie ‘Van 
visie naar daadkracht’ is dat een leerkracht er niet alleen voor staat, maar samen met zijn team en 
dat je onderwijs verbetert door het delen van inzichten. Dit zorgt voor teambuilding en meer 
duurzame oplossingen: niet één individueel probleem rond een leerling wordt aangepakt, maar er 
wordt gekeken naar de onderliggende oorzaken. Het structurele probleem wordt opgelost, zodat 
herhaling kan worden voorkomen. Een dergelijk ontwikkelingsarrangement wordt door SWV en 
schoolbestuur in cofinanciering betaald.  
 
Eind 2017 zijn in samenwerking met gezinscoaches van Minters trajecten gestart bij de Kardinaal 
Alfrink School in Maassluis, Het Visnet in Vlaardingen en Het Startblok in Schiedam. 
 
6.2 Trainingen door het SWV 
Het SWV  geeft - op verzoek - verschillende trainingen die zijn gericht op gedrag en communicatie. 
Deze trainingen worden door een SWV medewerker gegeven. De trainingen zijn er voor individuen, 
maar kunnen ook in teamverband gegeven worden. Deze trainingen worden hoog gewaardeerd door 
de scholen en de vraag ernaar neemt toe. 
 
6.3 IB netwerken 
Op dringend verzoek van de intern begeleiders  overweegt het SWV om de IB-netwerken weer in te 
stellen. Hiervoor zijn begin 2018 IB-netwerken in de drie gemeenten georganiseerd om te bespreken 
hoe de IB netwerken nieuwe stijl er uit zouden moeten zien.  
 
6.4 Kennisnetwerken 
Daarnaast worden er kennisnetwerken georganiseerd en rondetafelgesprekken met de directeur-
bestuurder. Tijdens deze bijeenkomsten delen we ervaringen waardoor we van en met elkaar 
kunnen leren. Zo komen we samen tot verbeteringen en aanpassingen van het beleid.  
 
 



Hoofdstuk 7: Financiën 
Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past hanteert het uitgangspunt dat de inhoud de inzet van de 
middelen stuurt. De begroting wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het ondersteuningsplan en de 
wijzigingen/aanvullingen in het addendum zijn hierin leidend. De meerjarenraming volgt de grote lijn 
van het ondersteuningsplan. 
 
Na ieder kalenderjaar wordt er een bestuurs- en financieel jaarverslag opgesteld. In dit verslag 
verantwoorden we alle middelen van het SWV, inclusief de afdrachten voor de leerlingen uit ons 
Samenwerkingsverband die met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geplaatst zijn op de scholen 
voor speciaal onderwijs. 
 
De baten en lasten worden in cijfers en grafisch weergegeven in de bijlage. 
 
De baten van SWV ODP bestaan uit: 

- rijksbijdrage ministerie van OCW voor personeel en materieel (gebaseerd op het getelde 
aantal leerlingen in het SWV); 

- rijksbijdrage ministerie van OCW voor Bekostiging Schoolmaatschappelijk Werk voor 
Risicoleerlingen (gebaseerd op het gezamenlijke schoolgewicht van de bij dit SWV 
aangesloten scholen); 

- subsidie gemeente Schiedam voor aansturing en uitvoering Schoollogopedie in Schiedam. 
 
De lasten van SWV ODP bestaan uit: 

- afdrachten door het ministerie van OCW voor de leerlingen geplaatst met een TLV in het 
speciaal onderwijs; 

- groei bekostiging voor de leerlingen geplaatst in het SO en SBO; 
- afdrachten aan het SBO: 

o wettelijk voor deelname boven de 2%; 
o eigen beleid voor 4/5/6-jarigen en facultatief voor voorkomen van wachtlijst; 
o projecten in het kader van ontwikkeling expertise centrum/samenwerking SBO en 

SO; 
- afdrachten aan het basisonderwijs: 

o individuele arrangementen; 
o groepsarrangementen; 
o schoolontwikkelings-(innovatie)arrangementen; 
o speciale projecten; 
o zorg- en onderwijsprojecten 

- personeelslasten van het personeel aangesteld bij het SWV; 
o SWV’er op school; 
o schoollogopedist op school (alleen Schiedam); 

- Overhead; 
o directie en ondersteunend personeel; 
o huisvestingslasten; 
o kantoorexploitatiekosten. 

 
In het ondersteuningsplan en het jaarlijkse addendum worden met name de met een o gemarkeerde 
punten gedefinieerd en wordt het geformuleerde eigen beleid vertaald in de begroting. De niet-
gemarkeerde uitgaven komen voort uit de wettelijke verplichtingen en de uitgaven hiervoor zijn niet 
direct te beïnvloeden. Bijvoorbeeld: de afdracht aan het speciaal onderwijs voor leerlingen die met 
een TLV uit ons SWV daar geplaatst zijn, zal pas kleiner worden wanneer het aantal TLV’s daalt en er 
meer kinderen binnen het regulier onderwijs opgevangen kunnen worden.  
 



Naast deze subsidiestromen is er nog een aparte subsidie- en verantwoordingsstroom rondom De 
Wereldschool/Centrale Opvang Nieuwkomers (CON) in Schiedam. Deze onderwijsvoorziening wordt 
in cofinanciering tussen rijk en gemeente Schiedam bekostigd en de aansturing ligt bij SWV ODP. De 
rijksmiddelen die via PRIMO binnekomen, worden jaarlijks aangevuld met een gemeentelijke 
subsidie. In het jaarverslag worden deze twee stromen en verantwoordingen apart zichtbaar 
gemaakt.   
 

                                            
   
 
 
 
Hoofdstuk 8: Ondersteuningsplanraad OPR en medezeggenschapsraad 
personeel MRP 
De Ondersteuningsplanraad bestaat uit ouders en leerkrachten; nog niet alle vacatures zijn vervuld.   
 
 
 
Hoofdstuk 9: De organisatie van het SWV  
In de structuur van onze organisatie hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Een bijzonder 
aandachtsgebied is dat van de communicatie met alle partners (schoolbesturen, schooldirecties, 
intern begeleiders, leerkrachten, ouders, kinderen, gezinsspecialisten, externe deskundigen, 
gemeentes, enz.). 
 
Mede daarvoor zetten we een aantal gerichte acties in gang. 
 
Om de communicatie met het veld en de ouders zo helder mogelijk te laten verlopen, versturen wij 
nieuwsbrieven, nodigen we alle partners uit bij bijeenkomsten en houden wij onze website 
nauwkeurig bij. 
 
Zo organiseren we een derde studiedag voor het gehele SWV en de partners. Dit doen we samen met 
Primo, SIKO, SIC en Floréo. Deze studiedag vindt plaats op 7 maart 2018. Naast inspiratie op 
verschillende terreinen door vooraanstaande sprekers, zullen zo’n 800 leerkrachten elkaar en van 
elkaar leren, los van locatie of bestuur. Dit past in de visie van Onderwijs Dat Past dat het voor 
kinderen niet uit moet maken tot welke bestuur hun leraar behoort om het best passende onderwijs 
te krijgen. 
 
 
 



Hoofdstuk 10: De Gemeente 
 
10.1 Dyslexie 
Sinds de transitie in de Jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de indicaties voor dyslexie. 
Het aantal aanvragen richting zorgaanbieders is echter fors toegenomen. Hierdoor lopen de kosten 
voor gemeenten op, terwijl zij de kennis van dyslexie ontberen. De gemeenten Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis hebben het SWV gevraagd dit over te nemen. In een pilot neemt het SWV 
de organisatorische verantwoordelijkheden van de gemeenten over en zorgt samen met scholen, 
schoolbesturen en zorgaanbieders voor een integrale aanpak van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 
(EED). We zijn nog in de ontwerpfase van de pilot. Een projectleider vanuit de gemeenten zet samen 
met een adviseur van het SWV een pilot voor 2018 op. De pilot kent twee delen: 

- Voortraject bij de basisscholen: 
o goed leesonderwijs; 
o stroomlijnen van de dyslexiezorg. 

- Toeleiding naar zorgaanbieders: 
o tussen het voortraject en de toeleiding naar zorgaanbieders wordt gedacht aan het 

inzetten een poortwachter. 
 
Deze pilot zal ook gericht zijn op het verbeteren van het leesonderwijs voor alle kinderen. 
 
10.2 Leerlingenvervoer 
Voor leerlingenvervoer volgt vanuit het OT bij aanvragen een advies. De partijen zijn tevreden over 
deze oplossing. 
 
10.3 Resultaat gerichte inkoop van zorg 
De wijze van inkoop bij zorgaanbieders is veranderd. Er is nu meer flexibiliteit en inbreng bij inkoop. 
Het onderwijs wil hier graag bij betrokken worden. 
 
 
10.4 Leerplicht en thuiszitters 
De problematiek rondom thuiszitters heeft de afgelopen periode veel aandacht gehad. De redenen 
van thuiszitten zijn vrijwel niet veranderd. Wachtlijstproblematiek leidt geregeld tot langdurig 
thuiszitten. Het SWV ODP heeft de problematiek rondom thuiszitters in 2017 bij schoolbesturen en 
de drie gemeenten onder de aandacht gebracht om tot betere samenwerking te komen. Het 
tweejaarlijks overleg met leerplicht is uitgebreid naar een tweemaandelijks overleg. Tevens sluit 
sinds schooljaar 2017-2018 de manager vanuit Minters (zorg) aan bij de overleggen. Marc Dullaert 
heeft als ‘aanjager thuiszitterspact’ een bezoek gebracht aan de regio om te luisteren naar de aanpak 
rondom thuiszitters en het delen van ervaringen uit het land.  
De volgende onderwerpen zullen onderwerp van gesprek zijn: 

- preventiever werken door meer aandacht te hebben voor zorgelijk verzuim. Kinderen die 
veel afwezig zijn, lopen een verhoogd risico om op langere termijn thuis te komen zitten. 
Samenwerking tussen school, ouders, onderwijsspecialist, gezinsspecialist, leerplicht en 
wijkteam is hierbij belangrijk. 

- Cyclisch werken rondom een thuiszitter, waarbij vanaf het eerste moment van thuiszitten 
een plan van aanpak wordt opgesteld en één persoon de regiefunctie heeft.  

- Het organiseren van regionale doorzettingsmacht middels een thuiszitterspact. Gemeenten, 
schoolbesturen en zorgaanbieders maken samenwerkingsafspraken, waarbij de 
doorzettingsmacht bij één persoon komt te liggen. Een kwartiermaker wordt eind 
2017/begin 2018 ingezet om dit proces in gang te zetten. 

 


