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Inleiding  
  

Grenzen worden vloeibaar.  
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Dit addendum is de tweede toevoeging bij ons ondersteuningsplan 2014-2018. Vanaf 
volgend jaar maken we ons op voor een nieuwe periode van strategisch beleid en daar vloeit 
ook het nieuwe ondersteuningsplan uit.  

Voor nu doen we het met deze bijstelling van ons huidige plan. In dit addendum resumeren 
we de belangrijkste onderwerpen, waarop aanvullingen of wijzigingen gemaakt zijn. Net 
zoals vorig jaar kloppen de grote lijnen van ons beleid nog en blijven we met onze keuzes 
binnen de kaders die zowel onze deelnemersraad en externe toezichthouders, als onze 
medezeggenschapsorganen OPR en MRP hebben goedgekeurd.  

In ons vorige addendum waren veel van onze plannen nog voornemens en in de opstartfase. 
Het jaar 2015 heeft zich gekenmerkt door zowel het uitdenken van nieuwe ideeën als het 
starten van concrete pilots. Als voorbeeld noem ik de ontwikkelingen vanuit het expertise 
centrum en de gezinsspecialist. Ook rondom de arrangementen krijgen we steeds meer in 
beeld hoe zaken lopen en waar nog uitdagingen liggen. In dit addendum leest u hierover en 
over alle andere ontwikkelingen meer.  

Het ontstaan van nieuwe vormen van samenwerking tussen instellingen, scholen, gemeente 
en daarmee het in beeld komen van nieuwe oplossingen voor problemen bij kinderen en 
gezinnen, bewijst dat grenzen vloeibaarder worden. Dat ontstaat organisch: steeds vaker, 
steeds vanzelfsprekender, zoeken we elkaar op om tot goede oplossingen te komen. Dit is 
het beeld wat zich afgelopen tijd voor mij als directeur-bestuurder heeft ontvouwd en waar ik 
blij van word. Het stimuleert ons als team om door te gaan op deze weg en alle zorgen die 
er ook nog zijn, samen met alle partners, met vertrouwen weg te werken, ook als dat veel tijd 
en moeite kost. Dat is het allemaal waard!   

  

Marianne van Kalmthout-Reijnen,  

Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Onderwijs dat past, Schiedam, 

31 mei 2016.  

  

Leeswijzer:  

In dit addendum lichten we allereerst een aantal onderwerpen los toe. In het tweede deel zijn 
er een aantal toevoegingen die de hoofdstukindeling volgen van het  
ondersteuningsplan. Na goedkeuring van dit addendum worden de toevoegingen in het 
ondersteuningsplan geplaatst (op een herkenbare wijze).  

  
Uitgelicht!  
1. Expertise Centrum  
  
In de notitie over de toekomst van het S(B)O van Verhoeven uit 2014, zijn aanbevelingen 
gedaan om het idee van het expertisecentrum verder uit te werken. Deze aanbevelingen zijn 
door betrokken partijen opgepakt en samen hebben we de eerste stappen gezet en concrete 
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deelactiviteiten gestart die de gedachte van een expertisecentrum concretiseren. Wat ons 
beeld in het kort is:  

De gedachte achter het expertisecentrum is ‘het gebruik maken van elkaars expertise en het 
ontsluiten van aanbod en ondersteuningsbehoefte van specifieke (doelgroepen) leerlingen.’  
Het expertisecentrum bestaat in onze gedeelde visie uit:  

• De medewerkers van de SBO-SO scholen;  
• De medewerkers van de centrale dienst van ons samenwerkingsverband;    
• De medewerkers van de scholen die al dan niet tijdelijk worden ingezet,  omdat zij de 

expertise en/of vaardigheden hebben die nodig is om passend onderwijs te 
realiseren binnen een arrangement.    

De uitgangspunten en kaders van het expertisecentrum zijn:  
• We kiezen voor arrangementen op basisscholen waar mogelijk;  
• SBO en SO scholen blijven noodzakelijke voorzieningen binnen ons 

samenwerkingsverband;  
• Leerlingen die voor hun ontwikkeling hiervan afhankelijk zijn, worden vroeg 

gesignaleerd en worden weer teruggeplaatst indien mogelijk;  •  We kiezen waar 
mogelijk voor een thuisnabij aanbod;   

• Het expertisecentrum werkt vraag-gestuurd;   
• We kiezen voor de ontwikkeling van een expertisecentrum waarbinnen in nauwe 

samenwerking een aanbod is voor de leerlingen die nu zijn aangewezen op SBO en 
SO. -  SBO en SO scholen vormen met centrale dienst en alle deskundigen binnen 
het regulier onderwijs het expertisecentrum.   

Verschillende werkgroepen (voortgekomen uit de voormalige werkgroep passend onderwijs) 
hebben diverse activiteiten ondernomen om samen de eerste ontwikkelingen van het 
expertisecentrum in gang te zetten. Een aantal concrete pilots is opgezet. Andere 
ontwikkelingen zijn we nog aan het uitdenken of bevinden zich nog in de ontwikkelfase. We 
noemen hier kort een aantal van de pilots en initiatieven die in ontwikkeling zijn:  
  
1.1 Werkgroep Onderwijs Zorg arrangementen (in ontwikkeling)  

De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden van onderwijs en zorg arrangementen. De 
aanwezigheid van de onderwijs- en de gezinsspecialist, alsmede de aanwezigheid van 
andere specialisten in en om school, biedt mogelijkheden tot het vormen van combinaties 
van zorg en onderwijs. We kijken hierbij naar de mogelijkheden binnen de 
basisondersteuning (1), de extra ondersteuning (2) en (3) het vormgeven van 
onderwijszorgarrangementen.   

Een korte toelichting van wat we op de drie niveaus onderzoeken:  
1: binnen de basisondersteuning   

We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om in het standaard ‘aanbod’ in 
samenwerking met Minters programma’s rondom sociaal-emotionele ontwikkeling, sociale 
veiligheid en weerbaarheid in de bovenbouw uit te voeren. Hiermee werken we preventief 
aan het vergroten van de sociale competenties van leerlingen. Voorbeelden van 
programma’s zijn: Take Care programma, de Rots en Water training en ‘de leuke klas’. 
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Zoals gezegd zijn dit ideeën in ontwikkeling die samen met onze partner Minters verder 
uitgedacht gaan worden.  

2: extra ondersteuning door de preventieve brigade  

We denken na over de inzet van een zogenaamde preventieve brigade. Deze bestaat uit 
specialisten vanuit het SWV, andere benodigde externen en de gezinsspecialist. Deze 
laatste vormt de belangrijke schakel in het betrekken van de ouders. Gezamenlijk doel: 
preventief, directe hulp bieden op leer- en zorg gebied. De preventieve brigade moet flexibel 
zijn en de betrokkenen moeten op korte termijn beschikbaar kunnen zijn. Dit moeten we 
goed regelen met elkaar. Verder moeten we bepalen hoever de reikwijdte van de 
preventieve brigade gaat. Wanneer wordt de ondersteuning structureel? Wanneer kan de 
school het weer op eigen kracht? Leidt de ondersteuning tot een arrangement? En maken 
we het daarmee niet te star voor de leerling? Allemaal vragen die we komend jaar 
beantwoorden  

3: onderwijs-zorg-arrangementen  
  
Voor kinderen van 0-7 bestaat reeds een aanbod vanuit de dagbehandeling. Voor kinderen 
van 7-13 bestaat deze vorm nog niet. We denken hier specifiek aan mogelijkheden om 
leerlingen vanuit het basisonderwijs dagdelen naar het SBO/SO te laten komen voor 
behandeling en/of zorg. Vanuit het SO/SBO kan ook voorlichting en begeleiding gegeven 
worden in het basisonderwijs. We streven naar intensieve samenwerking met ouders en een 
instantie zoals bijvoorbeeld Ipse de Brugge, Yulius of Fortagroep.   
  
  
Ontwikkelingen dagbehandeling 0-7  

Dagbehandeling 0-7 jaar houdt in dat kinderen in een groep op locatie een behandeling 
krijgen. 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 en hoe je de ontwikkeling van het kind kunt stimuleren. 
Sommige kinderen zijn ook al toe aan onderwijs en krijgen vanuit het SWV georganiseerd 
onderwijs op de dagbehandeling. Voor de kinderen die van de dagbehandeling weer naar 
het onderwijs kunnen doorstromen is nazorg georganiseerd vanuit de Dagbehandeling. 
Komend schooljaar gaan we deze bewegingen verder ontwikkelen in overleg met de drie 
gemeenten.  

Voorafgaande aan een aanvraag van de Dagbehandeling 0-7 heeft de school vanuit de 
basisondersteuning al het mogelijke gedaan. Wanneer een leerkracht signaleert dat een 
kind in de klas achter loopt in ontwikkeling, zal de leerkracht met de ouders in gesprek gaan 
en afspraken maken om het kind te ondersteunen. Daar waar nodig kan hulp van de 
dagbehandeling ingeroepen worden om daadwerkelijke adviezen te geven en om te helpen 
onderzoeken of behandeling voor onderwijs gaat of andersom.    

Voor een zorgvuldige dossiervorming zijn de school, de onderwijsspecialist, de 
gezinsspecialist en het betrokken wijkteam verantwoordelijk. Door het gebruik van het 
groeidocument, wat we nu aan het ontwikkelen zijn, hoeven scholen te zijner tijd niet telkens 
opnieuw formulieren in te leveren, hoeft Dagbehandeling 0-7 de analyse niet over te doen en 
kan tot slot het wijkteam op basis van het groeidocument de dagbehandeling toekennen.  
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De boven beschreven werkwijze is uitgebreid vastgelegd in een procesbeschrijving met 
daarin de stappen en acties door de betrokken partijen. Deze procesbeschrijving is 
verkrijgbaar via het samenwerkingsverband.  

  

1.2 Dagbehandeling 4-13 jaar met onderwijs (in ontwikkeling)  

We zijn bezig om de mogelijkheden te verruimen voor het bieden van onderwijs aan 
kinderen van 4-13 jaar in een dagbehandeling. We komen hiermee tegemoet aan de 
mogelijkheden die leerlingen hebben om onderwijs te krijgen en bijvoorbeeld te leren lezen 
en rekenen tijdens een dagbehandeling.  

Het samenwerkingsverband zet een onderwijsspecialist in om de leerlingen die geplaatst zijn 
voor behandeling te begeleiden in didactisch opzicht. De pedagogisch medewerker van de 
dagbehandeling gaat naar de school toe voor de overdracht. Het samenwerkingsverband 
bekostigt deze vorm van onderwijs en is inhoudelijk betrokken bij de selectie van kinderen 
die in aanmerking komt voor dit type van onderwijs.   

In lijn hiermee met deze pilot ligt ook de voorgenomen samenwerking dagbehandeling 0 tot 
7 van Trivium-Lindenhof samen met de reguliere school en de peuterspeelzaal. Hier ligt de 
aanvraag voor een financiële ondersteuning voor een pilot middels een subsidie bij de 
gemeente Schiedam.  
   
1.3 Begeleiding en Onderwijs groep (BeO-groep; in ontwikkeling)  

De BeO-groep is een groep die op de Gelinckschool in Schiedam gaat starten en een ‘status 
aparte’ heeft als tussenvorm tussen het SBO en SO in.  

De BeO groep is bedoeld:  
• intern: voor leerlingen van de Gelinckschool voor tijdelijke gedragsinterventie;   
• extern: voor tijdelijke plaatsing van leerlingen vanuit BAO/SBO als gedragsinterventie 

en indien mogelijk vindt observatie-diagnostiek plaats. Na plaatsing in de BeO-groep 
is het de bedoeling dat deze leerlingen terugkeren naar hun school van herkomst;  

• extern naar intern: als start;  indien nodig voordat de leerling geplaatst wordt in een 
van de andere groepen van de Gelinckschool.  

  
Uitgangspunten die gelden zijn:   

• Plaatsing in de groep is altijd vanwege gedrag!;  
• Mogelijkheden om preventief te kunnen werken;  
• Hoge mate van betrokkenheid van de ouder.  

  
In de BeO groep, die uit ongeveer 8 leerlingen zal bestaan, is de inzet van een leerkracht en 
een pedagogisch medewerker gewenst. Binnen het programma van de BeO groep worden 
sociaal-emotionele programma’s ingezet (bijvoorbeeld Rots en Watertraining, of SOVA 
training) en wordt met de kinderen individueel afgestemd waar hun ondersteuningsvraag ligt.  
Externe coaching is direct inzetbaar indien nodig.   
We zijn bezig met de voorbereidingen, het voornemen is om in september 2016 te starten 
met 1 groep. Het is de bedoeling dat deze groep een structureel onderdeel wordt van het 
aanbod van onderwijs en zorg in onze regio en ook snel beschikbaar wordt in Vlaardingen 
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en Maassluis. Op onze beurt maken we gebruik van de inzichten vanuit een soortgelijke pilot 
in Hellevoetsluis.  

1.4 Family-Class (in ontwikkeling)  

We zijn in overleg met Horizon, Minters en de gemeente Vlaardingen bezig om een 
familyclass te starten. Naar Deens voorbeeld wordt in een family-class ondersteuning 
geboden aan leerlingen en hun ouders. Uitgangspunt is de familiesituatie dus. We bieden op 
een praktische wijze ondersteuning op het gebied van onderwijs, opvoedingsondersteuning 
en bijvoorbeeld ook dagbehandeling. We zijn bezig om het plan uit te werken in Vlaardingen 
en doen dit met de ouders er bij. Wanneer dit initiatief succesvol is en leidt tot de gewenste 
effecten, willen we de family-class ook in de andere steden bespreekbaar gaan maken. We 
werken in alle gevallen nauw samen met betrokken gemeenten en partnerorganisaties.  

1.5 Kleuterklas gedragsproblematiek (in ontwikkeling)  

In samenwerking met de Gelinckschool en SBO De Poldervaart wordt een kleuterklas 
opgezet voor leerlingen met gedragsproblematiek. We onderzoeken hierbij op welk 
onderwijstype de leerling het meest passend onderwijs kan krijgen en hoe de beide scholen 
elkaar kunnen aanvullen en versterken rondom het (vervolg)onderwijs aan deze leerlingen. 
Deze samenwerking zit nog in een beginstadium en is een mooi voorbeeld van ‘grenzen die 
vloeibaar worden’. We zoeken letterlijk naar nieuwe nog niet bestaande vormen van 
samenwerking, die het belang van de leerling voorop stellen.  

1.6 Samenwerking met de Ericaschool (lopend en in doorontwikkeling)  

Extra ondersteuning op het SBO  
Voor leerlingen die, naast, of in aanvulling op het SBO aanbod de specifieke, didactische 
aanpak van ZML onderwijs nodig hebben, is er een samenwerking tot stand gebracht. Een 
ambulant begeleider van de Ericaschool komt dan op het SBO om leerlingen te begeleiden 
die een beetje meer gespecialiseerde onderwijsondersteuning nodig hebben. Deze vorm 
vindt plaats in afstemming met ouders, de Ericaschool, het SBO, de gezinsspecialist (van 
Minters) en de onderwijsspecialist (van het samenwerkingsverband).  
  
Een specifiek voorbeeld is een groep ZML leerlingen op de Parasol in Maassluis, die qua 
onderwijstype zouden passen op de Ericaschool, maar die we toch graag in hun eigen wijk 
de specifieke ondersteuning willen bieden.   
  
Samenwerking KDC De Zonnehof  
Voor kinderen die, naast de nodige zorg op het KDC, toe zijn aan de toevoeging van 
afgestemd onderwijs en voor leerlingen die de overstap willen maken van het KDC naar de 
Ericaschool, bieden we nu mogelijkheden van begeleiding op het KDC door een ambulant 
begeleider van de Ericaschool.    
Voor de toekomst onderzoeken we de mogelijkheden van de inzet andersom van het KDC 
op de Ericaschool om leerlingen op de Ericaschool te begeleiden die (tijdelijk) extra zorg 
nodig hebben.  

1.7 Samenwerking met Auris (lopend en in ontwikkeling)  

Er lopen twee pilots met een zogenaamde taalschool. Op de Klinker loopt een pilot, waarbij 
door Auris gedurende 1 dagdeel een speciale groep leerlingen met taal-spraakproblematiek 
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les wordt gegeven. Deze leerlingen krijgen dit onderwijs als onderdeel van hun 
‘mediumarrangement’. Medio 2016 wordt een eerste evaluatie uitgevoerd van deze pilot.   

Voorts onderzoeken we op SBO de Poldervaart welke onderwijsmogelijkheden Auris kan 
bieden aan leerlingen daar met een taal-spraakachterstand, die Auris ‘te goed’ acht om te 
plaatsen op de Hildernisseschool (cluster 2).   

In beide voorbeelden vindt de ondersteuning plaats door een ambulant begeleider van Auris, 
die op locatie komt werken.  

1.8 Samenwerking met Centrale Opvang Nieuwkomers (CON)  

Het CON organiseert oudercursussen voor de Nederlandse taal. We willen dat verder 
uitbreiden om het taalonderwijs te integreren (ouders en kinderen in de 
nieuwkomersklassen). Ook de Globe onderzoekt in samenwerking met de gemeente 
Vlaardingen de mogelijkheden.   

De inzet van expertise van het CON reikt ook tot in het reguliere basisonderwijs. Het CON 
geeft extra ondersteuning op de scholen voor de kinderen die van het CON de overstap naar 
het regulier onderwijs hebben gemaakt. Uit ervaring weten we hoe belangrijk en effectief de 
begeleiding door het CON nog is na de overstap.    

Alles staat en valt met de kwaliteit en beschikbaarheid van de professionals  

Veel van de voorbeelden hier tonen aan waar grenzen vloeibaar worden, juist dankzij de 
inzet van alle betrokkenen die hun nek uitsteken om van de pilots een succes te maken. We 
zien dat expertise beschikbaar wordt voor nieuwe groepen van leerlingen op plekken waar 
dat voorheen niet georganiseerd was. Er ontstaan nieuwe vormen in combinatie van 
onderwijs en zorg, van kind en gezin. Er zijn leerlingen die in hun wijk kunnen blijven, waar 
dat voorheen niet kon. Dat is allemaal winst. Tegelijk lopen we met elkaar tegen nieuwe 
grenzen op. Zo baren de personele problemen bij diverse van onze partners zorgen. Niet 
genoeg mensen. Niet de juiste mensen op de juiste plek, of op het juiste moment.  
Overbelasting die zorgt voor personeelsuitval en hoge verzuimpercentages. Daarbij komt de 
nieuwe wetgeving rondom ‘werk & zekerheid’ die bijvoorbeeld het werken met ‘invalpools’ 
bemoeilijkt. We adresseren de specifieke issues aan de partijen die het betreft en zoeken 
samen naar werkbare oplossingen.  

  
2. De gezinsspecialist en onderwijsspecialist samen op de scholen  

De SWV-en en de gemeente Vlaardingen, Schiedam en Maassluis/kiezen voor een 
gezamenlijke aanpak om zoveel mogelijk preventieve, integrale ondersteuning te bieden aan 
kinderen en jongeren, met als doel:  

• 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.   
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Dit uitgangspunt vertaalt zich concreet in de inzet van zowel een gezins- als een 
onderwijsspecialist. Er is meer duidelijkheid in de taken en rollen van beide specialisten en 
onderstaande informatie voegen wij toe aan het ondersteuningsplan. Onderstaand de 
beknopte weergave (een volledige uitwerking van taken en verantwoordelijkheden is bij het 
samenwerkingsverband op te vragen):  

Gezinsspecialist  

De gezinsspecialisten zijn voor school, ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt bij 
gedragsproblemen van  het kind of jongere, opvoedproblemen en gezinsproblematiek. Deze 
problemen gaan vaak samen met leerproblemen.  

De gezinsspecialist biedt preventieve ondersteuning, onder andere middels:    

• Weerbaarheidstraining, faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining;  
• Seksuele- en drugsvoorlichting;  
• Voorlichting aan ouders over bijvoorbeeld omgang met Social Media;  
• Coachen leerkrachten op leren signaleren en bespreken met ouders; • 

 Hulpverlening aan kind, jongere en ouders (systeemgericht);  
• Kindgesprekken over gedrags- en andere problemen.  

  
Tot slot is de gezinsspecialist aanspreekpunt voor professionals van het wijkteam en 
daarbuiten (brugfunctie). De gezinsspecialist wordt ingevuld door de organisatie Minters. Op 
dit moment zijn er in de regio 40 actief.  
  

Onderwijsspecialist  

De onderwijsspecialist wordt ingevuld door de medewerkers van samenwerkingsverband 
Onderwijs dat past, dit zijn er 16 verdeeld over de scholen in de regio.  

Belangrijkste taken van de Onderwijsspecialist:  

• De hoofdopdracht van de onderwijsspecialist is eigenlijk alles wat de school 
pedagogisch en didactisch op een hoger plan brengt. Hij of zij adviseert, ondersteunt 
IB’ers en leerkrachten, zodat de ondersteuningsmogelijkheden van de school worden 
vergroot en versterkt;  

• Arrangeert en organiseert onderwijsondersteuning voor leerlingen op basis van de 
ondersteuningsbehoefte /vraag;  

• Voorbereiding van de overgang naar andere onderwijssetting, als het huidige 
onderwijs niet meer past.   

  
De gezamenlijke, preventieve ondersteuning door de gezinsspecialist en onderwijsspecialist 
samen is vooral gericht op het zorgdragen voor goede onderwijs- en of zorgarrangementen, 
deze op gezette momenten te evalueren en daaruit de juiste conclusie te trekken samen met 
de ouders en ander OT leden en of wijkteamleden.   

Hoe verloopt de samenwerking?  

De samenwerking inhoudelijk is van groot belang en is in deze fase zeer intensief, zowel op 
directieniveau als op het niveau van de uitvoerende professionals.   
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Op de groep gezinsspecialisten rust momenteel grote druk. Scholen hebben hoge 
verwachtingen van de inbreng van deze groep en hieraan wordt nog niet altijd voldoende 
voldaan. De wijkteams zijn zichzelf nog aan het formeren en leren nu pas het onderwijsveld 
kennen. Deze verwachtingen moeten steeds beter op elkaar afgestemd worden.  

   

3. Logopedie op de Schiedamse scholen  

Begeleiding, coaching en daardoor professionalisering van onderwijsgevenden door de 
schoollogopedist draagt bij aan het streven van het SWV om de scholen steeds meer zelf in 
staat te laten zijn passend onderwijs te bieden. Hierbij is de logopedische kennis van 
meerwaarde. Bij dit proces biedt de logopedist niet alleen advies en ondersteuning aan het 
onderwijs maar adviseert ook ouders, informeert hen waar nodig en draagt zorg voor een 
‘warme overdracht’ wanneer een verwijzing naar particuliere logopedie noodzakelijk is. De 
logopedist werkt zo preventief mogelijk en de peuters en kleuters zijn daarom ook een 
belangrijke doelgroep. Het samenwerkingsverband is een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan met de gemeente Schiedam om de werkzaamheden door te kunnen 
ontwikkelen. Op onze beurt overwegen en onderzoeken we of schoollogopedie een taak 
moet worden van het samenwerkingsverband en we de logopedisten in dienst moeten 
nemen. Dit zou passen in onze ‘expertisecentrum gedachte’. Hieraan gekoppeld is de 
beschikbaarheid van logopedie in onze gehele regio. Op dit moment bieden Vlaardingen en 
Maassluis namelijk geen logopedie. Wanneer wij vanuit het expertisecentrum logopedisten 
inzetten, doen we dat regionaal. Zoals gezegd is dit proces in onderzoek.   
 
  
  
Actualisaties in de Onderdelen van het Ondersteuningsplan 
(hoofdstukgewijs)  
Ook op andere doelen uit ons plan hebben we vooruitgang geboekt. Het gaat veelal om 
procedures, werkafspraken, afstemming en communicatie. In volgorde van het 
ondersteuningsplan stippen we de toevoegingen aan.  

  

Hoofdstuk 4: Basisondersteuning op de scholen  

4.3.2 Onderwijs en ondersteuning aan nieuwkomers  
  
Het aantal nieuwkomers vertoont al jaren een stijgende lijn, recentelijk ook met leerlingen 
vanuit oorlogsgebieden. De opvang van nieuwkomers in Schiedam vindt plaats in een 
centrale opvangvoorziening het CON, in Vlaardingen bij de Globe en in Maassluis op het 
COM. Na ongeveer een jaar stromen deze leerlingen door naar het regulier of speciaal 
basisonderwijs. De inrichting en organisatie van deze drie voorzieningen verschillen 
onderling en bevinden zich in hun eigen fase van ontwikkeling.   
Wat wel geldt is een aantal gedeelde ontwikkelingen op het gebied van de ondersteuning en 
organisatie van de zorg aan nieuwkomers en hun gezin.  
De doorgaande lijn (overstap van de nieuwkomersvoorziening naar het regulier of speciaal 
basisonderwijs) is een belangrijk moment. Begeleiders zijn betrokken om deze stap zo 
vloeiend mogelijk te laten verlopen. Uitgangspunt is in principe dat leerlingen in de 
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basisondersteuning passend onderwijs en ondersteuning kunnen krijgen. Wanneer er meer 
nodig is, dan wordt dit in overleg gedaan. Onderwijs op maat is voor deze groep leerlingen 
te allen tijde nodig.   
Ook de gezinsspecialist is betrokken op de onderwijsvoorzieningen aan nieuwkomers. We 
hebben gemerkt dat dit veel werk oplevert en er veel te winnen is om de gezinnen te 
ondersteunen.  
Tot slot speelt huisvesting een belangrijke rol. Hier schipperen de voorzieningen wat tussen 
tijdelijke huisvesting vanuit praktisch oogpunt (waar is ruimte?) en de behoefte om vanuit 
een vaste plek in de stad vanuit een sterk didactisch concept het onderwijs te kunnen 
verzorgen. Organisatorisch levert dit ook veel winst en gemak op. De mogelijkheden worden 
onderzocht om genoemde wensen te realiseren.  
  
Een uitgebreide analyse van de stand van zaken met betrekking tot nieuwkomers is 
verkrijgbaar via het samenwerkingsverband.  
  

4.4.1 Arrangementen  

Op dit moment, april 2016, lopen er ongeveer 100 arrangementen. Nu we enige tijd op weg 
zijn met ‘arrangementen’ kunnen we, vanuit besturen, scholen en eigen medewerkers, de 
eerste voorlopige lessen trekken over hoe het loopt. De vertaalslag van deze bevindingen 
naar nieuw beleid en nieuwe afspraken maken we in 2016 met het team van Onderwijs dat 
past.  
  

  
Kwaliteitsonderzoek arrangementen  
In een enquête is onder ouders, IB’ers en medewerkers van het samenwerkingsverband nog 
gevraagd naar kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de arrangementen. De conclusie 
van deze enquête:  

• Zowel de IB’ers als de SWV’ers zijn over het algemeen tevreden over hun 
communicatie en samenwerking. De IB’ers zijn nog meer tevreden over de 
totstandkoming, uitvoering en resultaten van de arrangementen dan de SWV’ers. 
Beide partijen (IB’ers nog meer) geven aan behoefte te hebben aan duidelijkheid, 
kaders en richtlijnen met betrekking tot de aanvraag van de arrangementen. Het blijkt 
dat SWV’ers en IB’ers zich vaak wat onzeker voelen over het financiële aspect van 
de aanvraag. Komend jaar gaan we ons hierover buigen met het veld. IB’ers 
kunnen/willen nog meer hulp bij het invullen van de arrangementaanvraag.   

• Zowel SWV’ers als IB’ers geven aan dat het vaak nog lastig is om de juiste mensen 
te vinden die het arrangement kunnen uitvoeren en hebben daarom behoefte aan 
een overzicht van aanbieders. Zowel de IB’ers als de SWV’ers geven aan dat het in 
het geval van ziekte lastig is om vervanging te krijgen. Veel SWV’ers zouden meer 
zicht willen krijgen op de uitvoering van het arrangement. Ook zouden zij graag zien 
dat scholen in de tussenevaluaties zelf kritischer gaan kijken naar het verloop en een 
eventuele verlenging van het arrangement.   

• Zowel de IB’ers als de SWV’ers geven aan dat de leerlingen veel profiteren van de 
arrangementen. Op schoolniveau wordt er al meer naar eigen handelen gekeken, 
maar volgens de SWV’ers kan dit  nog verder ontwikkeld worden.   

• Ouders zijn tevreden maar zouden nog meer geïnformeerd willen worden over de 
inhoud en uitvoering van het arrangement.   
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Uit deze evaluatie blijkt dat we de goede weg ingeslagen zijn en dat we komend jaar 
aandacht gaan besteden aan de kaders en aanbieders.   
  
Individueel versus groeps- en schoolarrangement  
Tot slot kijken we naar de mogelijkheden om een arrangement voor de groep en school als 
geheel te vergroten. Nu komt een arrangement nog vaak ten goede aan een individuele 
leerling. Dit zijn de arrangementen waar een ontwikkelperspectief (OPP) aan ten grondslag 
ligt, met een specifiek afgestemde ondersteuningsbehoefte. Voor groeps-of  
schoolarrangementen is dit OPP niet nodig. Een arrangement komt dan meer leerlingen ten 
goede. Wat we dus gaan doen is onderscheid maken tussen deze individuele 
arrangementen (waarvoor een OPP nodig is) en groep- en schoolarrangementen.  
  
De kosten van arrangementen  
De groei van het aantal arrangementen, de duur en de kostprijs blijven we nauwlettend 
volgen. Bij de arrangementsbesprekingen stellen we kritische vragen aangaande het zelf 
organiserend vermogen van de school, de noodzakelijke tijdsduur, de geplande evaluatie 
momenten en de inhoud van de evaluatie gesprekken. Wat er in het kader van de uitgaven 
voor arrangementen in 2015 meer wordt uitgegeven dan begroot, zal ten laste van de 
algemene reserve worden gebracht.   
  
De begroting 2016 en meerjarenraming 2017 e.v. zal op dit punt worden aangepast aan de 
ervaringscijfers tot nu toe, daarnaast zal het nodig zijn om een deel van de  
weerstandsreserve te bestemmen voor het opvangen van het begrote tekort en eventuele 
verdere overschrijdingen van de begroting. In de begroting van 2016 is een verhoging van 
het budget voor zware ondersteuning verwerkt omdat voor schooljaar 2016-2017 de korting 
in het kader van de vereveningsbijdrage met 10% wordt verminderd.   
  
  
4.5 Ouders  
  
Er is duidelijker in beeld gebracht wat de afspraken zijn wanneer ouders het niet eens zijn 
met het advies van het OT en een second opinion willen aanvragen. Dit loopt via onze 
collega samenwerkingsverband in het Westland. Wanneer ouders van een kind op een 
school binnen ons samenwerkingsverband een second opinion willen aanvragen, kan in het 
OT afgesproken worden dat de SWV’er de ouders hierin begeleid. De route is als volgt:  

1. De gedragswetenschapper van SWV Westland neemt contact op met voorzitter van 
de deskundigheidscommissie van het SWV Onderwijs dat past om de aanvraag van 
de second opinion te bespreken;  

2. In het dossier zit de probleemanalyse, een historisch overzicht van het proces, 
onderzoeksresultaten en de adviezen van eerder geraadpleegde externen. De 
onderwijsbehoeften van het kind komen daaruit voort;  

3. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek samen met de gedragswetenschapper 
van SWV Westland;  

4. De deskundigheidscommissie formuleert, nadat het dossier doorgenomen is en 
ouders en SWV Westland gehoord zijn, een advies;  

5. Het advies wordt schriftelijk en mondeling aan de ouders doorgegeven;  
6. In geval van het accepteren van het advies kan het dossier afgesloten worden;  



Addendum 2016 t.b.v. Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Onderwijs dat past  12   

7. Wanneer ouders het advies niet accepteren advies, dan kunnen zij gewezen worden 
op het in handen nemen van een onderwijsconsulent of de stap naar de 
klachtencommissie maken.    

  

4.6 De toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  

De afspraken en werkwijzen rondom de TLV staan uitgebreid beschreven in het 
Ondersteuningsplan, alsmede in een procesbeschrijving en worden hier niet herhaald. De 
werkwijze als geheel is in mei van 2016 onderwerp van evaluatie en bijstelling. In dit 
addendum is belangrijk om rondom de TLV te melden:  

We hebben afgesproken dat het ondersteuningsteam (OT) van de school een advies geeft 
voor een TLV en dat dit advies wordt overgenomen door het samenwerkingsverband. Deze 
afspraak vraagt professionaliteit van betrokken partijen. Het advies moet kwalitatief goed zijn 
en scholen moeten bij de aanvraag vroegtijdig specialisten betrekken. Dit gaat dan 
bijvoorbeeld zowel om de gezinsspecialist als een gedragswetenschapper die deelneemt 
aan de bespreking in het OT. Het is de taak van het samenwerkingsverband om kritisch te 
zijn naar de kwaliteit en motivatie van de aanvraag voor een TLV. Wanneer we de inzet van 
genoemde specialisten missen, koppelen we dat terug naar de scholen (en moeten we 
alsnog expertise inzetten om tot een goede onderbouwing voor de ondersteuningsbehoefte 
te komen).  
Aandachtspunt hierbij, wanneer we niet tot een eenduidig advies kunnen komen:  

Hoe zorgen we dat school en ouders echt samen tot een besluit komen voor een aanvraag 
van een TLV? Reglementair kan een school een TLV aanvragen en ondertekenen, zonder 
akkoord van de ouders. We komen dan echter in een impasse. Ouders hebben dan de 
mogelijkheid tot het maken van bezwaar of het indienen van een klacht. Dergelijke 
verharding vinden we niet wenselijk en kan leiden tot thuiszitters of leerlingen die onnodig 
lang niet de ondersteuning krijgen die nodig is. Komend jaar gaan we bekijken hoe we deze 
situaties kunnen voorkomen, door goede communicatie, door ouders direct in het proces te 
betrekken en op zoek te gaan naar oplossingen wanneer er een meningsverschil is.   

  

Hoofdstuk 5: Doorgaande (zorg) lijn  

  
5.1 Doorgaande zorg lijn voorschoolse - vroegschoolse periode  

De afspraken voor een doorgaande lijn voorschool-vroegschool zijn in Schiedam duidelijk 
vastgelegd in een ‘ondersteuningsroute’. Samen met onze welzijnscollega Minters is een 
stappenplan opgesteld, waarin ieders rol bij de ondersteuning aan de kinderen die dit nodig 
hebben, duidelijk beschreven is.  
  

Kern van de samenwerkingsafspraken:  

Op een voorschoolse instelling wordt eerst een intern signaleringstraject doorlopen 
waarbij de pedagogisch medewerker (PM-er) met de locatiemanager het signaal 
bespreekt, eigenlijk net zoals scholen dat doen. Pas wanneer aanvullende 
ondersteuning nodig lijkt wordt de IB-er van de school geconsulteerd (signalen delen). 
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Dit kan leiden tot een bespreking in een vooroverleg met het ondersteuningsteam van 
de school. De gezinsspecialist is de meest logische en eerste betrokkene. Wanneer er 
een onderwijsvraag is, komt de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband in 
beeld. Op vijf scholen in Schiedam is er een pilot met het ‘groeidocument’. Het is een 
document waarin een duidelijk zorgtraject wordt omschreven en gevolgd en is 
ontwikkeld door het samenwerkingsverband en Minters in nauwe afstemming met een 
aantal scholen. De intentie is om nu ook de voorschoolse instellingen in deze werkwijze 
mee te nemen, waarbij de ontwikkeling van een kind dus kwalitatief zeer zorgvuldig 
wordt vastgelegd in een levend document, dat aangeleverd wordt aan de school.  

Aandachtspunt bij dit document en in het bespreken van signalen over leerlingen is nog 
het meenemen (letterlijk en figuurlijk) van ouders. Wat op de scholen steeds beter lukt, 
is voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven soms nog een grote stap: betrek ouders 
er vroegtijdig bij en maak ze onderdeel van het proces van het organiseren van de juiste 
ondersteuning.  

Bovenstaande geldt in de praktijk vooral voor de doorgaande lijn van de peuterspeelzalen 
naar de basisschool. Er zijn natuurlijk ook andere routes en andere plekken waar jonge 
risicokinderen vroegtijdig ondersteund zouden moeten worden. Hier kijken we naar 
bijvoorbeeld de dagbehandelplekken voor jonge kinderen (0-7) en integrale vroeghulp. 
Voor alle plekken willen we praktische, effectieve projecten opzetten om de 
ondersteuning en doorgaande ontwikkelingslijn te verbeteren.  

We betrekken ook de kinderdagverblijven in deze plannen.   

Tot slot: Deze werkwijze is ontwikkeld in Schiedam. Van daaruit gaan we met de gemeenten 
Vlaardingen en Maassluis in overleg om tot een zelfde werkwijze te komen.   

  

5.3 Overdracht PO-VO  

Ook de doorgaande lijn basis naar voortgezet onderwijs is een onderdeel van onze inzet. 
Vanuit een eerdere pilot zijn, met het Steunpunt Onderwijs, het samenwerkingsverband voor 
het voortgezet onderwijs, vorig jaar afspraken gemaakt die ook dit jaar gelden. Een aantal 
kleine wijzigingen zijn:  

• De arrangementen die we in de basisschool hebben toegezegd worden niet 
automatisch overgenomen (zoals eerder wel was bepaald), maar wel besproken met 
het Steunpunt Onderwijs;   

• Er vindt monitoring plaats van alle schooladviezen;  
• We begeleiden de overgang van leerlingen (12-jarigen) van het CON (nieuwkomers) 

naar de internationale schakelklas De Vos in Schiedam.  
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Hoofdstuk 6: Doelen, acties en resultaten 2014-2018  

Komend jaar monitoren we een groot aantal onderwerpen om tot aangepast en of nieuw 
beleid te komen en 2017 als voorbereidend jaar voor het nieuwe ondersteuningsplan te 
gebruiken. Hiertoe hebben we veel kwalitatieve en kwantitatieve informatie nodig over onder 
andere de volgende onderwerpen:   

• Thuiszitters;  
• Arrangementen;  
• Toelaatbaarheidsverklaringen;  
• Rol onderwijsspecialist (SWV’er);  
• Info van pilots expertisecentrum;  
• Analyse van opvang en doorstroom nieuwkomers;  
• Gebruik, inzet en effectiviteit van diagnostiek;  
• enzovoorts…  

  

Van alle onderwerpen wordt een analyse gemaakt. Deze informatie helpt ons om nieuwe, 
onderbouwde keuzes voor de toekomst te kunnen maken. In de nieuwsbrieven en bij de 
netwerkbijeenkomsten houden we iedereen op de hoogte  

  

6.2 Professionalisering van leerkrachten en IB’ers  

Een van de strategische doelstellingen van het SWV is dat de organisatie van het SWV de 
spil is in het netwerk van professionals en instellingen rondom de leerlingenondersteuning. 
Een andere doelstelling is dat we bijdragen aan het vergroten van de vakbekwaamheid van 
leerkrachten en intern begeleiders. Het SWV heeft in dit kader al diverse bijeenkomsten 
georganiseerd, bijvoorbeeld rondom gedrag met Kees van Overvelt en rondom 
oplossingsgericht begeleiden voor IB’ers en directeuren door Jan Teggelaar. Een van onze 
medewerkers Frieda Hoppen (oud AB’er van Horizon) heeft op verzoek verschillende 
trainingen gegeven het afgelopen jaar gericht op gedrag en communicatie.   

De trainingen slaan goed aan en worden hoog gewaardeerd door de deelnemers. Afgelopen 
jaar is in de deelnemersraad besproken of het SWV deze vorm van ondersteuning moet 
blijven bieden en of dit ook past bij het (financieel) beleid en de opdracht die het SWV heeft. 
Op grond van dit gesprek is besloten de trainingen door te zetten, waarbij het aanbod goed 
moet blijven aansluiten op de vragen vanuit de scholen.  
Hoofdstuk 7: Financiën  

De volgende aanvullingen en wijzigingen gelden ten aanzien van ons financieel beleid.  7.1 

Begroting  

De in de vorige versie benoemde weerstandsreserve is inmiddels onderbouwd met een 
gedegen risico analyse en kapitalisatie van die risico’s. Er zijn beheersingsmaatregelen 
geformuleerd en er is op basis daarvan een minimaal benodigde weerstandsreserve 
gedefinieerd. Deze risico analyse is ter advisering door de Deelnemersraad en de 
Ondersteuningsplandraad beoordeeld en inmiddels goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht.  
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In overleg met alle betrokkenen zijn de begroting en de meerjarenraming van 2016 en 
volgende jaren gesplitst in een begroting voor het Samenwerkingsverband en een begroting 
voor het CON project Schiedam. De risico analyses en kapitalisatie daarvan zijn eveneens 
gesplitst. Deze splitsing leidt niet tot ander beleid maar maakt controle en sturing 
overzichtelijker. De twee jaarrekeningen zullen wel geconsolideerd worden.  

7.2 Middelen arrangementen  

Om tegemoet te komen aan de gestegen vraag naar arrangementen hebben we in de 
meerjarenraming rekening gehouden met een stijging van de kosten die hiermee gemoeid 
zijn. De beleidsevaluatie en bijstelling per mei 2016 kan tot gevolg hebben dat we nieuwe 
keuzes maken voor de langere termijn.  

7.3 Overgangsregeling rugzakken  

De omzetting heeft volledig plaatsgevonden en er zijn geen ‘oude rugzakken’ meer. De 
opgestelde arrangementen zijn allemaal zorgvuldig afgestemd maatwerk.  

7.4 Ontwikkeling expertisecentrum  

De extra financiering die het SBO in het verleden ontving voor het voorkomen van 
wachtlijsten blijkt niet volledig te kunnen worden afgebouwd. We onderzoeken samen met 
het SBO en het SO hoe deze middelen gekoppeld kunnen worden aan de middelen die 
beschikbaar komen voor de ontwikkeling van het expertisecentrum.  

  

Hoofdstuk 8: Ondersteuningsplanraad OPR en medezeggenschapsraad personeel 
MRP   

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft inmiddels een eigen voorzitter (een duo 
voorzitterschap). De Medezeggenschapsraad personeel (MRP) functioneert ook volledig. 
Deze laatste heeft driemaal per jaar overleg met de directeur-bestuurder van het 
samenwerkingsverband. Medezeggenschapsvertegenwoordiging van het CON maakt vanaf 
volgend jaar ook deel uit van dit overleg.  

Er vind eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering plaats tussen MRP, OPR en de 
Raad van Toezicht. Daarnaast is er eenmaal per jaar ‘voorzittersoverleg’ tussen de 
voorzitters van de RvT, OPR en MRP.  
Op de ontwikkelagenda van de OPR staan de volgende actuele zaken: de bezetting van de 
OPR, communicatie met de achterban, betrekken van het werkveld bij het formuleren van 
input voor het nieuwe ondersteuningsplan voor de periode vanaf 2018 en toetsing van het 
beleid in de praktijk. De agenda van de MRP is onder andere gevuld met de toetsing van de 
uitwerking van het personeelsbeleidsplan.  

Vertegenwoordiging van de OPR wordt ook uitgenodigd voor bijvoorbeeld 
netwerkbijeenkomsten die door het samenwerkingsverband worden georganiseerd.  
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Hoofdstuk 9: De organisatie van het SWV  

In de structuur van onze organisatie hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. De 
onderwerpen die toegevoegd worden aan het ondersteuningsplan zijn:  
  
9.3 Communicatie  
  
De externe communicatie vormt naast alle inhoudelijk beschreven taken, een belangrijk 
onderdeel van ons werk. Ouders, MR’s, scholen en gemeentes moeten weten waar we mee 
bezig zijn en waar we elkaar nodig hebben om gezamenlijke doelen te bereiken. Dit vraagt 
van ons een constante, pro-actieve houding op communicatief vlak. Dit kent vele vormen:  
  
• 12 oktober 2015 is een groot event gehouden in Rotterdam voor alle scholen in onze 

regio met sprekers, workshops en veel voorbeelden uit de eigen praktijk van de scholen. 
We hebben dit event op een eigentijdse wijze vormgegeven en dat is een groot succes 
gebleken;  

• We worden, mede op grond van onze insteek van het event in oktober, gevraagd mee te 
denken en organiseren met gezamenlijke studiedagen van schoolbesturen Floréo en 
Primo;  

• De directeur gaat op bezoek bij de GMR-en van de schoolbesturen;  
• Er is een flyer ontwikkeld met informatie over onderwijs en ondersteuning aan zieke 

leerlingen.  

  
9.4 Team- en beleidsontwikkeling Samenwerkingsverband Onderwijs dat past  
  
Het team van ons samenwerkingsverband werkt continu aan haar eigen professionaliteit. We 
doen dit via opleiding, training en intervisie. Voor wat betreft het ontwikkelen van nieuw 
beleid, werken we met een beleidsgroep. De beleidsgroep functioneert als een 
sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Verder werken we rondom inhoudelijke 
onderwerpen met expertgroepjes die beleid vormgeven en uitwerken binnen de kaders die 
de directeur-bestuurder heeft vastgesteld.   

In 2016 zijn we gestart met het Team & Talent programma om in de ontwikkeling van 
individuele teamleden en het team als geheel een volgende nieuwe stap te zetten. Hierbij 
hebben alle medewerkers een Big5 Persoonlijkheidsonderzoek gehad en is in maart een 
teamdag gehouden. Voor de rest van 2016 wordt nu een plan gemaakt om de individuele - 
en teamontwikkeling door te zetten.   
Hoofdstuk 10: De Gemeente  
  
De gemeente is op vele fronten een belangrijke partner. De samenwerkingsrelatie krijgt dan 
ook veel aandacht, zowel ambtelijk als politiek. De zorgen die er zijn over onderwijs en zorg 
worden door velen gedeeld. Partijen weten elkaar te vinden en tonen toenemende 
belangstelling voor elkaars werk, bijvoorbeeld door een bezoek van de directeur aan de 
gemeenteraad, de staatsecretarissen van Rhijn en Dekker die op bezoek zijn geweest op de 
basisschool of een bezoek van B&W Schiedam bij de samenwerkingsverbanden PO en VO 
recent nog. Ook hier worden grenzen vloeibaar en rekken vergaand op of verdwijnen zelfs.  
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• Ten aanzien van de afspraken rondom leerlingenvervoer zijn betrokken partijen 
tevreden. Met name het advies vanuit het OT voor een eventuele aanvraag voor 
leerlingenvervoer werkt prettig.   

• De Jeugdzorg is onderwerp van verder gesprek met de gemeenten, evenals de 
samenwerking rondom de doorgaande lijnen.  

• Vanuit enkele van de genoemde pilots vanuit het expertisecentrum is ook de 
samenwerking met de gemeente stevig vormgegeven of krijgt dat de komende tijd. 
We denken hierbij aan de pilot Behandel en Onderwijs Groep, de pilot family-class 
evenals de verlenging van de projecten voor nieuwkomers bij de Globe en het CON.  

  
Voor wat betreft de leerplicht, geldt de volgende toevoeging op het ondersteuningsplan:   
  
10.3 Leerplicht en thuiszitters  

De ontwikkelingen rondom de thuiszitters drukken ons soms met de neus op de feiten en 
dagen ons uit met nieuwe oplossingen te komen. Er zitten leerlingen om velerlei redenen 
soms thuis, vanwege een geschil tussen school en ouders, verwijdering van de leerling van 
school of bijvoorbeeld ziekte of verhuizing. Er is echter ook een categorie leerlingen thuis 
omdat er wachtlijstproblematiek is en kinderen niet terecht kunnen op behandel- of 
lesplekken. Daar zien we dat ouders steeds vaker (terecht) een passende plek voor hun kind 
‘claimen’. We kijken hierbij heel pragmatisch naar de rol van ieder in de oplossing van dit 
probleem. Komend jaar zal er een SWV medewerker zich extra richten op de processen van 
de thuiszitters met als doel het kind zo snel mogelijk weer een onderwijsplek aan te bieden. 
Betrokken partijen zijn de gemeenten (leerplicht), de scholen, schoolbesturen en de ouders 
van de leerlingen. Met leerplicht voeren we twee keer per jaar overleg over de plannen en 
ontwikkelingen rondom thuiszitters en kinderen met ontheffing. Vanuit OC&W wordt 
tweemaandelijks informatie opgevraagd over het aantal kinderen dat thuis zit en de duur van 
het thuiszitten. Het samenwerkingsverband is verplicht deze informatie anoniem aan te 
leveren.  

Een oplossing voor een deel van het probleem is het organiseren van onderwijs aan 
thuiszitters (ook leerlingen met ontheffing). Samen met leerplicht bekijken we welke kinderen 
met ontheffing op een dagbestedingsplek wachten of reeds gestart zijn (met PGB-budget) 
en vrijstelling hebben gekregen van leerplicht (geautoriseerd thuiszitten dus). Door 
intensievere samenwerking met Leerplicht willen we deze kinderen in beeld krijgen en 
houden van onderwijsprofessionals. Per kind kan dan bekeken worden in hoeverre het aan 
onderwijs toe is en hoe dit georganiseerd zou kunnen worden. Ook voor de overige ‘soorten’ 
thuiszitters maken we in 2016 een goede analyse en bewandelen we creatieve wegen om 
deze leerlingen passend onderwijs en ondersteuning te kunnen bieden.  

  
 

Einde addendum.  
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