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INLEIDING 
 
 
De wetgeving passend onderwijs betekent dat er per 1 augustus 2014 geen samenwerkingsverbanden WSNS 
meer zijn, maar dat de deelregio SWV Kampen (hierna te noemen ‘deelregio Kampen’) deel uitmaakt van het 
samenwerkingsverband passend onderwijs 23-05. De bedoeling van het nieuwe samenwerkingsverband is, 
dat er verschillende deelregio’s ontstaan en één van die deelregio’s is de huidige deelregio Kampen.  
 
Op het niveau van het Samenwerkingsverband PO23-05 is een Ondersteuningsplan voor de periode van 
2014-2018 vastgesteld. Dit ondersteuningsplan is door het bestuur van deelregio Kampen vertaald in een 
Strategisch Beleidsplan 2014-2018. In het Uitvoeringsplan 2016-2017 wordt vervolgens de uitwerking van het 
Strategisch beleidsplan in concrete activiteiten beschreven. Tevens vindt hierin een verantwoording van de 
middelen plaats. 
 
Dit Uitvoeringsplan is dus geen onderwijsinhoudelijk beleidsdocument voor de betrokken scholen, maar is een 
praktische uitwerking van het Strategisch beleid van het bestuur van de deelregio Kampen gebaseerd op de 
gezamenlijke ambitie: Het realiseren van een passende onderwijsplek voor alle kinderen van vier tot twaalf 
jaar binnen de deelregio Kampen. We nodigen alle betrokkenen bij passend onderwijs in ons deelverband uit 
deze ambitie samen met ons waar te gaan maken. 
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HS 1: UITVOERINGSPLAN: HET KERNDOCUMENT VAN DE DEELREGIO SWV KAMPEN 
 
 

1.1 Doelen van het Uitvoeringsplan: 
 

De doelstellingen van de deelregio Kampen kunnen in essentie worden samengevat als het bereiken van een 
situatie van integrale leerlingenzorg, waarin alle leerlingen dié ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om 
een ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen. Om deze situatie te realiseren dienen maatregelen te 
worden getroffen op verschillende niveaus: 
•  het niveau van de groep, met handelingsgericht werken als centrale opdracht; 
•  het niveau van de school, met de lerende organisatie als centrale opdracht; 
• het niveau van de Deelregio Kampen, met de meerwaarde van samenwerking als centrale opdracht. 
 
In het streven deze doelstellingen te bereiken wordt door de deelregio Kampen jaarlijks een Uitvoeringsplan 
opgesteld. Het Uitvoeringsplan bevat een concrete uitwerking van de activiteiten, gebaseerd op het 
Strategisch beleidsplan van het bestuur van de deelregio, de noodzakelijke kengetallen, de verdeling van de 
middelen en de verantwoording van de activiteiten. 

 
 
1.2 Procedure Uitvoeringsplan: 

 
In de procedure voor de totstandkoming van het Uitvoeringsplan wordt ruim aandacht besteed aan het traject 
van informatie. Daarbij worden de volgende stappen doorlopen:  
 

• Door het Bovenschools Onderwijsloket (hierna te noemen BOL) wordt een concept Uitvoeringsplan 
opgesteld. Dit concept wordt besproken in de maartvergadering van het BOL.  
 

• Het concept wordt voorgelegd aan het bestuur van de deelregio SWV Kampen. 
 

• In de maand april wordt in een gemeenschappelijke voorlichtingsbijeenkomst voor alle directies 
toelichting gegeven op het concept Uitvoeringsplan. Directies krijgen de tijd en gelegenheid om 
wijzigingen voor te stellen of met aanvullingen te komen. 
 

• Het definitieve concept wordt voorgelegd aan en geaccordeerd door het bestuur van de deelregio van 
het Samenwerkingsverband. 

 
• Het BOL richt zich vervolgens op het operationeel maken van het definitieve Uitvoeringsplan. 

 
 

1.3 Functies van het Uitvoeringsplan: 
 

Het Uitvoeringsplan is de operationele uitwerking van het Strategisch Beleidsplan, dat het bestuur van de 
deelregio Kampen op basis van de beleidskaders van het SWV 23-05 heeft vastgesteld. Het Uitvoeringsplan 
wordt jaarlijks opgesteld. Het plan heeft een drietal functies:  
 
▪ Kwaliteitsdocument  
In het Uitvoeringsplan wordt aangegeven hoe de ondersteuningsstructuur is ingericht en op welke wijze de 
beschikbare middelen worden ingezet.  
 
▪ Planningsdocument  
Vanuit het meerjarenbeleid stelt deelregio Kampen korte termijndoelen om de kwaliteit van de 
ondersteuningsvoorzieningen te verbeteren. Dit proces van plannen, implementeren, uitvoeren en evalueren 
krijgt zijn neerslag in het Uitvoeringsplan.  
 
• Verantwoordingsdocument  
In het Uitvoeringsplan legt het BOL verantwoording af over de resultaten van het gevoerde beleid en de 
besteding van de middelen.  
 
Jaarlijks wordt aan de hand van een format (23-05) informatie verzameld over de inzet van de middelen lichte 
en zware ondersteuning en over de kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning. Dit betreft een wettelijke 
taak die is opgenomen in het ondersteuningsplan. Er zal hier sprake zijn van een groeisituatie waarin de 
nadruk ligt op het elkaar stimuleren en mede daardoor tot kwaliteitsversterking. 
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Ondersteuningsplan

SWV Zwolle 23-05

Strategisch 
beleidsplan 
Deelregio 

Kampen 16-04

Uitvoeringsplan

Deze “horizontale” verantwoording moet niet alleen gezien worden als elkaar controleren, maar vooral als 
elkaar inspireren. 

 
 
1.4 De relatie van het Uitvoeringsplan met andere documenten: 

 
Op het niveau van het Samenwerkingsverband passend onderwijs 23-05 wordt het Ondersteuningsplan 2014-
2018 vastgesteld. Binnen deze beleidskaders stelt het bestuur van de deelregio Kampen het Strategisch 
Beleidsplan voor de deelregio vast. De operationele uitwerking van de beleidskaders wordt vastgesteld in het 
jaarlijks te ontwikkelen Uitvoeringsplan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er dient een relatie te zijn tussen het Uitvoeringsplan van de deelregio Kampen en het 
Schoolondersteuningsplan van elke school. Iedere deelnemende school van het Samenwerkingsverband 
dient in het schoolplan aan te geven hoe de ondersteuningsmiddelen, die toegekend zijn vanuit het 
Samenwerkingsverband, ingezet zijn. In het schoolplan van elke school zal ook de werkwijze van de 
desbetreffende school beschreven staan; op welke wijze men de gezamenlijk vastgestelde doelen van het 
Samenwerkingsverband op de eigen school vorm en inhoud geeft en dus ook hoe de kwaliteit van de school 
is wat betreft de basisondersteuning voor de leerlingen. De school legt tevens in het School-Ondersteunings-
Profiel (S.O.P.) vast welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities men heeft voor de 
toekomst. Op deze wijze wordt tevens vastgesteld welke expertise nog ontwikkeld moet worden en welke 
consequenties dat heeft voor de scholing van het team. Door dit profiel op te nemen in de schoolgids, maakt 
de school voor iedereen (ouders, leerlingen en andere externen) inzichtelijk wat de mogelijkheden van de 
school zijn voor extra ondersteuning. 
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HS 2: UITVOERINGSORGANISATIE DEELREGIO KAMPEN 
 
 
Het bestuur van de deelregio Kampen zal beleidsbepalend functioneren. De uitvoering van de binnen de 
deelregio in het kader van passend onderwijs te verrichten activiteiten wordt belegd bij een orgaan met de 
naam Bovenschools Onderwijs Loket (BOL), bestaande uit twee coördinatoren. Deze coördinatoren 
zijn/blijven in dienst bij schoolbesturen en worden ieder door hun werkgever voor deze taakuitoefening 
gedetacheerd. De kosten van de coördinatoren worden gedragen door de deelregio. Voor de werkzaamheden 
staat elke coördinator  0.3 wtf  ter beschikking. De benoeming van de coördinatoren geschiedt door het bestuur 
van de deelregio.  
 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die het BOL namens het stichtingsbestuur uitoefenen, 
worden vastgelegd in een door het stichtingsbestuur vast te stellen managementstatuut voor het BOL, oftewel 
BOL-statuut. 
 
Het jaarlijkse activiteitenplan van het BOL wordt opgenomen in het Uitvoeringsplan voor de deelregio Kampen.  
Het BOL draagt o.a. zorg voor de arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. Voor wat betreft 
arrangementen worden adviezen gegeven aan het schoolbestuur waar de leerling op dat moment staat 
ingeschreven (en dat het arrangement ook zal moeten financieren). Voor wat betreft 
Toelaatbaarheidsverklaringen worden adviezen gegeven aan SWV 23-05, die de 
Toelaatbaarheidsverklaringen formeel nog moet bekrachtigen.  
 
Het BOL laat zich adviseren door de Adviescommissie BOL die autonoom voorstellen voor arrangementen of 
Toelaatbaarheidsverklaringen beoordeelt. Voor de advisering ten aanzien van Toelaatbaarheidsverklaringen 
hanteert de Adviescommissie BOL de procedures en instrumenten zoals die door SWV 23-05 zijn vastgesteld. 
Voor de arrangementen zal het Bol nadere richtlijnen opstellen. 
 
Tot de werkzaamheden van het BOL behoren verder: 
• het voorbereiden en het leveren van input voor (alle) door de bestuurscommissie te nemen besluiten 
 en vast te stellen plannen; 
▪ het opstellen van het concept Uitvoeringsplan; 
▪ plannen/agenderen (i.o.m. voorzitter/doen verslaan) van het overleg met de bestuurscommissie. 
▪ het adviseren van de bestuurscommissie (gevraagd en ongevraagd); 
▪ het vertegenwoordigen van de deelregio bij het Afstemmingsoverleg SWV 23-05; 
▪ het beheer van de financiële middelen binnen de vastgestelde begroting; 
▪ dagelijks uitvoering van strategisch beleid, uitvoeringsplan en besluiten bestuurscommissie; 
• het informeren van directeuren en IB’ers over de ontwikkeling van passend onderwijs in de 
 deelregio; 
▪ het coördineren van de inzet van onderwijsspecialisten op de basisscholen (Inzet middelen zware 
 ondersteuning); 
▪ het opstellen van (toelating- en verwijzings)- protocollen; 
• het informeren en verwijzen van ouders ten aanzien van passend onderwijs in de deelregio; 
• het verzamelen van kengetallen en andere informatie ten aanzien van het passend 
 onderwijsaanbod in de deelregio (waaronder ook het inventariseren van expertise die voortvloeit 
 uit de Schoolondersteuningsplannen); 
 Op basis van de kengetallen streeft het bestuur naar vermindering van de verwijzing van 
 leerlingen naar het SBO en SO, aanvankelijk ten minste op het landelijk gemiddelde niveau maar 
 vervolgens verder gaand.  
▪ het aanleveren van Managementrapportages op deelverbandniveau (2 x per jaar) en de 
 managementrapportage op het niveau van SWV 23-05  
▪ het opstellen van een scholingsaanbod  op basis van de ontwikkelagenda van de scholen en input 

IB/Directieoverleg; 
• het inrichten en doen beheren van in te richten tussenvoorzieningen; 
• het vertegenwoordigen van de deelregio in lokaal en regionaal overleg. 
• het onderhouden van kwaliteits- en klankbordkringen (voor IB’ers en AB’ers , VVE en PO-VO) en 
 het stimuleren van deskundigheidsbevordering. 
▪ het deelnemen aan het Overleg PO-VO: 10-14 werkgroep. 
▪ het toetsen van het protocol bij aanmelding SBO/SO en terugplaatsing SO→SBO/ SBO→BAO. 
▪ het geven van advies aan scholen. 
▪ het participeren in het netwerkoverleg met coördinatoren van andere deelverbanden binnen 23-05. 
▪ het participeren in de Adviescommissie BOL. 
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Organigram Stichting Deelregio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling BOL: 
Het Bovenschools Onderwijsloket bestaat uit 2 leden.  
1.Mevr. R. van Aalst  2.Dhr. M. Lemstra 
Voor taken en verantwoordelijkheden van het BOL: zie het BOL-statuut. 
 
Adviescommissie Bovenschools Onderwijs Loket 
In de adviescommissie BOL participeren naast de leden van het BOL, de voorzitter van het BOL, een 
vertegenwoordiger van de Twijn (SO), de Ambelt (SO), de Trimaran (SBO) en het CJG 
(schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts etc.) Op basis van het dossier kan verdere additionele expertise 
betrokken worden (Leerplichtambtenaar, Politie, etc. etc). 
 
De Adviescommissie BOL heeft als taak om het BOL te adviseren over arrangementen zware ondersteuning. 
Een advies kan leiden tot: 
A. Een onderwijs ondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op de huidige school. 
B. Het betrekken van expertise van een andere school. 
C. Een onderwijs ondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op een andere school binnen het 
 SWV. 
D. Een beschikking voor een (tijdelijke) of (partiële) plaatsing op het speciaal basisonderwijs de Trimaran.  
E. Een arrangement voor (tijdelijke of partiële) plaatsing op een SO-school. 
F. Een indicatie voor plaatsing op een school buiten Kampen. 
 
De Adviescommissie BOL geeft slechts een advies; het betreffende schoolbestuur neemt in overleg met de 
schooldirecteur een besluit over de toewijzing van de noodzakelijke financiële middelen. 
 
NB: Voor D, E en G geldt wel, dat het voor het betreffende arrangement er een Toelaatbaarheidsverklaring 
aangevraagd dient te worden bij het SWV 23-05. Hier berust ook de formele besluitvorming m.b.t. deze 
Toelaatbaarheidsverklaring. 
 
Vertegenwoordiging Adviescommissie BOL: 
Speciaal Basisonderwijs : mevr. I. Rook 
De Twijn   :  dhr. J. Bosma 
De Ambelt   :  mevr. H. van Leeuwen (orthopedagoog) 
Centrum Jeugd en Gezin : dhr. G. Schutte (maatschappelijk werker) 
Voorzitter BOL   : dhr. J. Bosma 
 

 

Ambities 
 

 

Resultaten 

De samenstelling van het BOL wordt gewijzigd op 
basis van het bestuursbesluit. 

De taken van het BOL worden als gevolg van het 
bestuursbesluit m.b.t. de samenstelling van het BOL 
geherstructureerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dagelijks 
bestuur 

Algemeen 
bestuur 

BOL 
Adviescie.

BOL 
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HS 3: STRATEGISCH BELEID DEELREGIO SWV KAMPEN 
 
 
Uitgangspunten Strategisch Beleid: 
 
De schoolbesturen binnen de deelregio Kampen voelen zich in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor 
passend onderwijs aan de leerlingen in de deelregio. Voor de periode 2014-2018  uit dit zich in de volgende 
strategische beleidsuitspraken en uitgangspunten: 
 
•De schoolbesturen binnen de deelregio Kampen zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor passend 
onderwijs, waarbij weliswaar onderling respect bestaat voor verschillen in levensbeschouwelijke denominatie 
maar deze verschillen mogen niet leiden tot begrenzingen in een passend ondersteuningsaanbod voor 
kinderen. 
•De schoolbesturen streven naar passend onderwijs voor iedere leerling binnen de deelregio dat zo thuisnabij 
mogelijk geboden wordt. 
•In het kader van ‘thuisnabijheid’ wordt expertise naar het kind c.q. de school gebracht indien dat enigszins 
mogelijk is (zonder denominatieve belemmeringen). Mocht expertise niet naar het kind gebracht kunnen 
worden, dan wordt de ouders geadviseerd de leerling te plaatsen op een basisschool waar de noodzakelijke 
expertise of opvangmogelijkheden wel voorhanden is, wederom zonder denominatieve belemmeringen, maar 
wel met respect voor de keuzevrijheid van de ouders. 
•De schoolbesturen streven er naar dat zoveel als mogelijk een dekkend netwerk van voorzieningen binnen 
de deelregio beschikbaar is. 
•De schoolbesturen moedigen hun scholen aan te streven naar een ondersteuningsprofiel dat de behoeften 
van leerlingen zo breed mogelijk ondersteunt. 
•De schoolbesturen stimuleren hun scholen tot ontwikkeling van extra expertise naast het brede basisprofiel 
en coördineren dit zoveel als mogelijk binnen de deelregio. 
•De schoolbesturen zien er op toe dat hun scholen zich solidair tonen in het bieden van passend onderwijs 
(ook over bestuursgrenzen heen) en zich onthouden van ‘strategisch gedrag’ waar het gaat om toelaten of 
verwijzen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarmee worden ‘thuiszitters’ in beginsel 
voorkomen. 
•De schoolbesturen bevorderen brede ontwikkeling en deling van expertise en vaardigheden van hun scholen, 
dus niet exclusief binnen het eigen bestuur. 
•De schoolbesturen willen in gezamenlijkheid zorg dragen voor de inzet van onderwijsspecialisten alsmede 
voor ‘tussenvoorzieningen’ voor tijdelijke opvang van leerlingen indien en voor zover dat regionaal 
noodzakelijk en betaalbaar is.  
•De schoolbesturen gaan er van uit dat instandhouding van de bestaande voorzieningen voor SBO en SO in 
de deelregio essentieel is voor een dekkend netwerk van passende voorzieningen en achten zich zodoende 
mede verantwoordelijk voor deze voorzieningen. 
•De schoolbesturen willen voorzien in een gezamenlijk beleid ten aanzien van toelaatbaarheid tot het SBO en 
SO en richten daartoe ook een gezamenlijke structuur in. 
•De schoolbesturen gaan uit van solidariteit ten aanzien van de bekostiging van leerlingen naar het SBO en 
SO die daar op 1 augustus 2014 zitten + de onderinstromers (ook in het SBO). 
•De schoolbesturen gaan uit van eigen financiële verantwoordelijkheid voor leerlingen die na 1 augustus 2014 
toelaatbaar worden verklaard tot SBO en SO voor zover de reguliere bekostiging vanuit SWV 23-05 of de 
rijksoverheid daarin niet voorziet. 
•De schoolbesturen streven naar vermindering van de verwijzing van leerlingen naar het SBO en SO, 
aanvankelijk ten minste op het landelijk gemiddelde niveau maar vervolgens verder gaand. 
•De schoolbesturen willen binnen de deelregio zorg dragen voor optimale informatie aan de ouders waar het 
passend onderwijs betreft. 
•De schoolbesturen streven binnen de deelregio naar nauwe afstemming van onderwijsondersteuning met 
jeugdzorg. 
  
Een en ander laat onverlet dat: 
•de schoolbesturen uitgaan van hun eigen verantwoordelijkheid voor optimale kwaliteit van het onderwijs, ook 
als het gaat om realisatie van het ondersteuningsprofiel van iedere school; 
•de schoolbesturen uitgaan van hun financiële autonomie en verantwoordelijkheid voor zover daarover geen 
uitdrukkelijke andere afspraken zijn gemaakt. 
   
SWV 23-05 als geheel en de deelregio Kampen in het bijzonder, verwijzen tot nu toe meer leerlingen naar 
SBO en SO dan het landelijk gemiddelde. Omdat subsidies geleidelijk landelijk worden verevend, betekent dit 
dat de middelen die de deelregio Kampen de komende jaren gaat ontvangen af zullen nemen. Nog afgezien 
van inhoudelijke motieven, noodzaakt dit financieel perspectief feitelijk tot minder verwijzingen en een grotere 
opvangcapaciteit van de reguliere basisscholen. 
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De schoolbesturen in de regio Kampen achten de relatief hogere verwijzing historisch verklaarbaar vanwege 
de laagdrempeligheid (nabijheid) van het SBO en SO en financieel-strategische motieven. Vanuit dit gegeven 
lijkt een strategie tot minder verwijzing echter goed realiseerbaar, onder andere via de volgende lijnen: 
•terugplaatsing van leerlingen van SO cluster 4 naar het SBO. 
•terugplaatsing van leerlingen van SBO naar regulier basisonderwijs.  
Hier zal actief op worden ingezet. 
  
De schoolbesturen binnen de deelregio Kampen zullen hun strategische beleidsuitspraken en 
uitgangspunten jaarlijks (doen) specificeren in het Uitvoeringsplan . 
 

 

Ambites 
 

 

Resultaten 

Iedere deelnemend schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
Schoolondersteuningsprofielen van de scholen, die 
deel uitmaken van de betreffende 
schoolverenigingen.  

De bestuurders voeren kwaliteitsgesprekken met de 
directies van de scholen. 

  

Binnen het SWV Kampen wordt zoveel mogelijk 
thuisnabij onderwijs aangeboden. 

Het bestuur van de Deelregio Kampen richt daartoe 
tussenvoorzieningen in: Time-out; onderwijs aan 
anderstalige leerlingen en het aanbieden van 
mediumarrangementen (Kentalis) 

  

De scholen van het SWV Kampen zijn in staat als 
gevolg van doorontwikkeling van de 
basisondersteuning meer kinderen met een extra 
ondersteuningsvraag vanuit de onderinstroom op te 
vangen. 

Het BOL voert met iedere basisschool gesprekken 
over de doorontwikkeling van de 
basisondersteuning: Positionering van het BOL als 
strategisch partner in de scholen. 

  

Het bestuur van het SWV Kampen en het bestuur 
van het SWV 23-05 beschikken over adequate 
kengetallen. 

Het BOL informeert het bestuur van het SWV 2 x per 
cursusjaar (jan./ mei) over de actuele ontwikkeling 
en kengetallen middels Managementrapportages. 

 Het BOL informeert SWV 23-05 jaarlijks in mei 
middels een Marap over de actuele ontwikkelingen 
in het eigen deelverband. 
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HS 4: NAAR EEN DEKKENDE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 
 
 
Het is de ambitie van de Deelregio Kampen om voor elke leerling, onafhankelijk van de 
ondersteuningsbehoefte, een passende onderwijsplaats te realiseren. We doen dat door een basiskwaliteit (= 
basisondersteuning) te beschrijven, die voor elke school binnen de Deelregio van toepassing is. 
Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben is er de extra ondersteuning in het regulier onderwijs 
en in de bovenschoolse voorziening (Arrangementen) of in het S(B)O. 
In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft elke school zijn basis- en extra ondersteuning. Ook wordt 
aangegeven waar de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden van een school liggen. Alle 
Schoolondersteuningsprofielen samen vormen samen een dekkend aanbod. Het ondersteuningsprofiel 
behoeft advies van de Medezeggenschapsraad van de school. 

 
 
4.1 De Basisondersteuning 
 
4.1.1 De functie van de basisondersteuning: 
▪Beschrijft het ambitieniveau binnen de deelregio SWV Kampen. 
In de basisondersteuning leggen de schoolbesturen binnen de deelregio Kampen het ambitieniveau van 
minimale ondersteuning in de scholen vast. Het is aan de schoolleiders om dit ambitieniveau te realiseren 
▪Vormt de basis voor de verdeling van de overige ondersteuningsmiddelen 
De basisondersteuning vormt het fundament voor het gebouw dat we Passend Onderwijs noemen. Door de 
basisondersteuning te beschrijven legt de deelregio het niveau van ondersteuning vast, dat voor 85% van de 
leerlingen voldoende is om het onderwijs dat past bij de mogelijkheden van die leerling te volgen. 
▪Is een communicatiemiddel naar ouders en scholen 
Voor ouders en basisscholen is het belangrijk om te weten wat ze minimaal van alle scholen binnen de 
deelregio kunnen verwachten t.a.v. de ondersteuning. Zo kunnen ze zien of de ondersteuningsbehoefte van 
hun kind past binnen de basisondersteuning. Is dat niet het geval dan heeft de leerling extra ondersteuning 
nodig en is de zorgplicht van toepassing. 
▪Geeft richting aan de scholing en professionalisering in de scholen 
De basisondersteuning beschrijft het niveau van ondersteuning dat elke school moet bieden. Een heldere 
beschrijving van de basisondersteuning biedt scholen de mogelijkheid om ontwikkelpunten te formuleren en 
bijpassende scholings- /professionaliseringstrajecten in gang te zetten. 
 
4.1.2  De vormgeving: 
In de basisondersteuning hebben de schoolbesturen vastgelegd wat de minimale ondersteuning is, die zij aan 
alle leerlingen bieden. Het gaat hierbij om preventieve en licht curatieve interventies die, eventueel in 
samenwerking met ketenpartners, binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school worden 
uitgevoerd. 
 
De uitwerking van de basisondersteuning is omschreven  in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ouders 
kunnen middels dit Schoolondersteuningsprofiel inzicht krijgen op welke wijze de basisondersteuning in een 
school wordt vorm gegeven. 
 
4.1.3  Taken en verantwoordelijkheden: 
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de basisondersteuning in de scholen. Zij hebben 
zicht op de kwaliteit van de basisondersteuning in de onder het bestuur vallende scholen en nemen 
maatregelen op het terrein van organisatie en/of scholing als de kwaliteit onvoldoende is. 
 
Voor alle scholen vormen de bekwaamheidseisen voor docenten, zoals geformuleerd in de wet BIO en het 
toezichtkader van de Onderwijsinspectie, het fundament onder de basisondersteuning. 
Het Bovenschools Onderwijsloket (BOL) heeft een signalerende en ondersteunende taak. 
Signalerend: Als blijkt (bij een aanvraag voor extra ondersteuning of bij een aanmelding voor het loket) dat 
een school niet handelt in overeenstemming met de basisondersteuning, dan wordt dat met de schoolleider 
besproken en het Bestuur van de betreffende school wordt geïnformeerd. Het is aan het schoolbestuur om 
passende maatregelen te nemen. 
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4.2 Extra ondersteuning 
 
4.2.1 Definitie: 
Extra ondersteuning is ondersteuning voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning 
die alle scholen in het deelverband Kampen bieden. Hierbij is het dus van belang om de basisondersteuning 
zo eenduidig mogelijk te beschrijven. 
Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen is het wettelijk verplicht om een ontwikkelingsperspectief op 
te stellen, met daarin een handelingsdeel. De school dient het ontwikkelingsperspectief incl. het 
handelingsdeel jaarlijks met ouders te evalueren en zo nodig bij te stellen. 
Extra ondersteuning is maatwerk. Dat wil zeggen dat de vraag: “wat heeft de leerling nodig om het onderwijs 
te kunnen (blijven) volgen dat past bij zijn/haar niveau? “ leidend is. 
De reguliere scholen, de bovenschoolse voorzieningen en het S(B)O zijn er samen verantwoordelijk voor om 
een dekkend onderwijsaanbod te bieden. 
 
4.2.2  Vormen van extra ondersteuning. 
Er zijn twee plaatsen waar extra ondersteuning wordt aangeboden: binnen het regulier onderwijs en in het 
Speciaal (basis) Onderwijs.  
 
■Binnen het regulier onderwijs 
In hun ondersteuningsprofiel geven scholen aan wat ze in principe kunnen bieden in het kader van extra 
ondersteuning. Binnen dat kader wordt de extra ondersteuning van een school geconcretiseerd op basis van 
de ondersteuningsbehoefte van een individuele leerling of een specifieke groep leerlingen en kan in principe 
bestaan uit een individueel arrangement of een groepsaanbod. 
 
Het individuele arrangement: 
Dit is een maatwerkarrangement voor een individuele leerling en kan op elke school voor regulier BO 
plaatsvinden. De school formuleert in overleg met de ouders een ontwikkelingsperspectief inclusief een 
handelingsdeel en zet daarvoor de middelen ‘lichte ondersteuning’ in. Besturen zijn autonoom wat betreft de 
organisatie van deze lichte ondersteuning. 
Bij maatwerkarrangementen kan gedacht worden aan: 
▪Pedagogische en/of didactische ondersteuning, door of onder regie van de school zelf. 
Het kan dan gaan om: 

- Inzet van extra individuele hulp voor de leerling 
  Ondersteuning /begeleiding vanuit de deelregio door de inzet van  een onderwijsspecialist (voorheen    
  Ambulant Begeleider).  
- Materiaal, b.v. hulpmiddelen voor de leerling (te bekostigen vanuit middelen ‘lichte ondersteuning’) 

▪Psychologische, sociaal-maatschappelijke of andere ondersteuning, verzorgd door de jeugdhulp. 
Hierbij kan gedacht worden aan jeugdhulp, gezinsondersteuning (al dan niet geïndiceerd) en bekostigd door 
de jeugdhulp. Via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) wordt deze ondersteuning ingezet. 
▪Een combinatie van bovenstaande: een integraal arrangement. 
Hierbij stellen onderwijs en jeugdhulp samen een plan op, waarbij ieder dat doet vanuit zijn eigen expertise. 
De uitvoering vindt in samenhang plaats (één kind, één plan). 
 
Groepsaanbod: 
Ook is het mogelijk om leerlingen van een klas of school, voor wie dezelfde ondersteuning noodzakelijk is, te 
clusteren in een groep. Hierbij moet dan worden gedacht aan: Sovatraining, psycho-educatie enz. 
 
■In een bovenschoolse voorziening. 
Als bovenschoolse voorzieningen onderscheiden we de volgende mogelijkheden. 
1. Kort verblijf buiten de school (= Time-Out) 
Tijdelijk verblijf op een Time-Outvoorziening om een gedragsprobleem dat niet in de school opgelost kan 
worden aan te pakken. Het betreft een preventieve aanpak. Leerlingen kunnen maximaal 14 weken op de 
Time-out blijven. Het doel is terugkeer naar de eigen school. Vanwege de korte verblijfsduur hoeft geen 
ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Wel wordt in overleg met ouders en de basisschool het HGW-
dossier bijgehouden en wordt er een handelingsplan gemaakt op het gebied van gedrag (zie verder  
beleidsnotitie Time-out). Bekostiging vindt plaats vanuit de deelregio Kampen (zie verder beleidsnotitie Time-
Out). 
2. Langduriger verblijf buiten de school (= SO: Schakel/Twijn/Ambelt of SBO: Trimaran) 
Verblijf van een vastgestelde termijn voor leerlingen die niet meer terug kunnen naar de eigen school, 
vanwege ernstige (gedrags-) problemen. In dit geval krijgt de betreffende leerling een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het aanbod bestaat uit een combinatie van onderwijs en begeleiding vanuit 
de jeugdhulp. Doel is uitstroom naar een kansrijk regulier onderwijstraject of doorplaatsing naar VSO.  
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3. Een trainingsaanbod voor leerlingen uit verschillende scholen 
Individuele leerlingen die een training of scholing nodig hebben (b.v. omgaan met agressie, opkomen voor 
jezelf, enz. enz.) kunnen gebruik maken van een bovenschools aanbod. Het aanbod wordt gebaseerd op de 
vragen uit scholen. Bekostiging, afhankelijk van het soort ondersteuning door de deelregio SWV Kampen of 
Jeugdhulp. 
 
 
4.3 Toeleiding naar en toelating tot de extra ondersteuning 
 
We willen de toeleiding naar de extra ondersteuning zo organiseren dat: 
-Leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben 
-De scholen te maken krijgen met zo min mogelijk bureaucratie 
-Scholen zich samen verantwoordelijk voelen voor de toeleiding naar extra ondersteuning, waarbij leerlingen 
de passende ondersteuning krijgen én de financiële middelen op een verantwoorde manier worden ingezet. 
-Ouders nadrukkelijk als partner bij dit het proces worden betrokken 
-Er afstemming met de jeugdhulp en waar nodig sprake is van één kind, één plan 
 
Daarom wordt er gekozen voor: 
a. Een budget voor de extra ondersteuning (inzet van onderwijsspecialisten t.b.v. arrangementen) 
b. Eén instrument om de ondersteuningsvraag in beeld te brengen: het HGW-dossier (groeidossier). 
c. Een Adviescommissie van deskundigen die beoordeelt of de aanvraag voor extra ondersteuning 
 goed onderbouwd is, welke ondersteuning kan worden geboden en voor welke periode. E.e.a. in 
 relatie met het School Ondersteuningsprofiel. 

De Adviescommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, minimaal een 2e   deskundige 
afkomstig uit één van de SO-scholen, een vertegenwoordiger van het CJG en een vertegenwoordiger 
van het Speciaal Basisonderwijs. Tevens woont het betreffende lid van het BOL, dat bij de leerling 
betrokken is vanuit het MDO, de vergaderingen van de Adviescommissie bij. 

 
Bij een aanvraag voor extra ondersteuning geeft de aanvragende school antwoord op de vragen: 
- Wat heeft de school tot nu toe gedaan (basisondersteuning)? 
- Wat is de ondersteuningsbehoefte van de leerling (aanvullend onderzoek)? 
- Is er een ontwikkelingsperspectief opgesteld? 
- Is er een handelingsdeel opgesteld? 
- Zijn de ouders betrokken bij de aanvraag? 
- Welke extra ondersteuning wordt aangevraagd? (expertise) etc. etc. 
Zie verder beleidsnotitie ‘Adviescommissie BOL’ en format PBO- aanvraag. 
 

 

Ambities 
 

 

Resultaten 

Het niveau van de basisondersteuning binnen de 
Deelregio Kampen is voor 85% van de leerlingen 
voldoende om het onderwijs dat past bij de 
mogelijkheden van die leerling te volgen. 
 

Er vindt afstemming plaats tussen de scholen en het 
BOL m.b.t. de arrangementen en de 
ondersteuningsstructuur. Er liggen afspraken over 
de realisatie, instandhouding en doorontwikkeling 
van de basisondersteuning. 

 Op basis van het Schoolondersteuningsprofiel stelt 
iedere school jaarlijks een ontwikkelagenda op. Het 
BOL inventariseert de scholingsvraag en ontwikkelt 
een aanbod op basis van de vastgestelde begroting. 

 De basisondersteuning op de scholen wordt verder 
versterkt door de inzet van onderwijsspecialisten 
vanuit het BOL. 

 Het BOL stelt nadere richtlijnen op m.b.t. de 
arrangementen: positionering C. Rieck m.b.t. 
evaluatie van de arrangementen. 

  

In de Deelregio  Kampen is voldoende expertise en 
ondersteuning beschikbaar om voor alle kinderen 
een dekkend onderwijsaanbod te bieden. 

Het BOL biedt mogelijkheden voor 
professionalisering m.b.t. het verkrijgen van 
expertise. Q3 is hierbij leidend en daarnaast input 
directie/IB-overleg. 

 Het BOL maakt een overzicht waar welke expertise 
te vinden is (naam + rugnummer). 
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 Het BOL stelt op het niveau van de Deelregio 
Kampen werkgroepen in (rekencoördinator, dyslexie 
en  beeldcoach) om zo meer gebruik te kunnen 
maken van de aanwezige expertise in de Deelregio. 

 Het BOL ontwikkelt beleid ten aanzien van de inzet 
van onderwijsspecialisten op basis van 
richtinggevende uitspraken van het bestuur van de 
Deelregio Kampen. 
Door onderwijsspecialisten  preventief in te zetten, 
wordt de handelingsbekwaamheid van de 
basisscholen groter, waardoor er minder 
handelingsverlegenheid ontstaat en het 
instroompercentage richting S(B)O afneemt. 

  

De ondersteuningsstructuur in de Deelregio  
Kampen is voor alle betrokken geledingen helder en 
eenduidig. 

Implementatie van de routing (incl. groeidossier) 
m.b.t. aanmelding Adviescommissie BOL. 

 Het Ontwikkelingsperspectief wordt opgenomen in 
de digitale omgeving (HGW-dossier). 

 Het terugplaatsingsbeleid wordt geïmplementeerd. 

 Het beleidsdocument ‘Timeout’ wordt aangepast, 
aangezien de huidige doelstelling niet wordt 
gerealiseerd. 

Er wordt gestreefd naar het vergroten van 
eigenaarschap bij leerlingen met een extra 
ondersteuning. 

Leerlingen worden door de school actief betrokken 
bij het formuleren van de ondersteuningsvraag. 
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HS 5: SAMENWERKING MET OUDERS 

 
 
5.1 Visie op samenwerking ouders 
 
Voor alle leerlingen zijn ouders een belangrijke factor voor een succesvolle schoolcarrière. Maar ouders 
spelen een cruciale rol om Passend Onderwijs een succes te laten worden. Zonder hun inzet en betrokkenheid 
is het niet mogelijk om de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in beeld te brengen en een passende 
onderwijsondersteuning te realiseren. We verwachten daarom dat ouders hun verantwoordelijkheid daarin 
nemen. Dat kan alleen als het onderwijs die ouders ook als partner erkennen. Dat wil zeggen dat het onderwijs 
ouders serieus neemt, goed en tijdig informeert, betrekt bij het leren van hun kind en ook geïnteresseerd is in 
de visie van ouders op de ontwikkeling van de leerling. 
 
Van ouders verwachten we dat ze, als eerst verantwoordelijken voor de opvoeding en verzorging, dát doen 
wat bijdraagt aan een succesvolle onderwijscarrière van hun kind. Dat houdt bijvoorbeeld in dat ouders: 
- Aanwezig zijn op school bij besprekingen over hun kind 
- Hun kinderen thuis ondersteunen bij het schoolwerk 
- Meewerken aan eventuele onderzoeken om de ondersteuningsvraag van hun kind in beeld te krijgen 
- Informatie delen met de school, die van belang is voor een goede ondersteuning in de school. 
 
Onderwijs en ouders zijn partners bij het goed laten verlopen van de onderwijscarrière van de leerling. Dat is 
nu niet altijd het geval: scholen informeren ouders soms niet of laat en zien ouders nog wel eens als lastig. 
Ouders aan de andere kant stellen zich soms op als klant, die eisen stelt en klaarstaat om een klacht tegen 
een school in te dienen. Onze ambitie is om deze situatie te veranderen naar een partnerschap tussen school 
en ouders. 
 
 
5.2 De rol van ouders in Passend Onderwijs 
 
Zodra een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft, zijn er taken, rechten en plichten voor ouders. 
 
5.2.1 De goede school kiezen: 
Als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft is het aan de ouders (zo mogelijk in overleg met de 
basisschool) om een school te kiezen die past bij de behoefte van de leerling. Op basis van de 
Schoolondersteuningsprofielen kunnen ouders in beeld krijgen welke school de ondersteuning biedt, die de 
leerling nodig heeft. Dit vereist een actieve instelling van ouders die zich goed oriënteren op de mogelijkheden 
(en onmogelijkheden) van de verschillende scholen. 
Voor iedere leerling is de zorgplicht van toepassing. Dat betekent dat de school waar de leerling wordt 
aangemeld de leerling (als die het juiste niveau heeft) moet aannemen, of, indien de school de passende 
ondersteuning niet kan bieden, de leerling binnen een vastgestelde periode kan doorgeleiden naar een andere 
school die dat wel kan. Ouders hoeven dus geen vrees te hebben dat er geen school voor hun kind is. 
 
5.2.2 Overleg over het ontwikkelingsperspectief en het handelingsplan: 
Voor een leerling met extra- of diepteondersteuning dient een ontwikkelingsperspectief opgesteld te worden 
(tot welk niveau kan deze leerling met zijn ondersteuningsbehoefte komen?) en een handelingsplan (wat zet 
de school in, wat wordt van de leerling en wat van de ouder verwacht, is er inzet van de jeugdzorg nodig om 
het nagestreefde niveau te bereiken). De school is verplicht om hierover met de ouders te overleggen (op 
overeenstemming gericht overleg). Van de ouders wordt verwacht dat ze actief betrokken zijn in dit proces en 
openheid geven over de mogelijkheden, de beperkingen en behoeften van de leerling. Jaarlijks evalueert de 
school het handelingsplan met de ouders. Op basis hiervan kan het plan bijgesteld worden. 
 
5.2.3 Actieve ondersteuning van de leerling: 
Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben ook extra aandacht van ouders nodig. Ouders 
zullen hun kind mogelijk thuis moeten helpen, toezien op het huiswerk, helpen om op tijd te komen en 
signaleren als er knelpunten ontstaan. School en ouders kunnen daar afspraken over maken. 
 
5.2.4 Communicatie school ouders: 
School en ouders nemen elkaar serieus en informeren elkaar over belangrijke ontwikkelingen van de leerling. 
Er zijn afspraken gemaakt over hoe contact kan worden opgenomen. 
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5.3 Medezeggenschap 
 
Via de Medezeggenschapsraad van de school kunnen de ouders meepraten over het 
Schoolondersteuningsprofiel van de school. De MR heeft daar adviesrecht in. 
In de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV is de helft van de zetels bestemd voor ouders en/of 
leerlingen. De OPR heeft instemming op het ondersteuningsplan van het SWV 23-05. Zo kunnen ouders ook 
op beleidsniveau betrokken zijn bij Passend Onderwijs. 
 
5.4 Als ouders en school er niet uitkomen 
 
School en ouders zullen als partners die samen het beste voor hebben met de leerlingen altijd proberen tot 
een oplossing te komen. Toch lukt dat helaas niet altijd. In geval van een verschil van mening zijn verschillende 
mogelijkheden. 
 
5.4.1 Onderwijsconsulenten: 
De onderwijsconsulenten vormen een organisatie die is ingesteld door de minister van OCW. Zij adviseren en 
begeleiden ouders en scholen wanneer de schoolplaatsing van een leerling die extra ondersteuning nodig 
heeft, problemen oplevert of moeizaam verloopt. Het Bureau Onderwijsconsulenten staat open voor ouders, 
scholen en andere organisaties en er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
5.4.2 Mediation: 
Het inschakelen van een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar (‘mediator’) kan tot een goede oplossing 
leiden voor een meningsverschil. De Stichting Onderwijsgeschillen is een van de instanties die Mediation 
aanbiedt. In voorkomende gevallen kan hier gebruik van worden gemaakt. 
 
Bezwaar: 
De Adviescommissie BOL geeft een advies m.b.t. de Toelaatbaarheidsverklaring van een leerling. De formele 
besluitvorming ligt bij de manager van het SWV 23-05. Ouders kunnen bij deze manager bezwaar aantekenen 
tegen het niet toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Hiervoor is een interne procedure 
opgesteld. 
 
Beroep 
Ouders kunnen in beroep gaan bij de Landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs, wanneer er sprake 
is van: 
- (weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven; 
- de verwijdering van leerlingen; 
- ontbreken van overeenstemming over het ontwikkelingsperspectief. 
 

 

Ambities 
 

 

Resultaten 

Ouders zijn goed geïnformeerd over de ontwikkeling 
van passend onderwijs. 

Het BOL informeert ouders van de scholen over de 
ontwikkelingen van het deelverband jaarlijks 
middels de site van de Deelregio en door het 
uitgeven van een informatiebrochure Passend 
Onderwijs. 

  

Het BOL functioneert nadrukkelijk als 
aanspreekpunt voor ouders en externe partners 
over inhoudelijke vragen. 

Het BOL kan, indien de situatie daarom vraagt, in 
overleg met de scholen een Multi-Disciplinair 
Overleg organiseren met als doel één kind, één 
gezin, één regievoerder. Ouders zijn bij dit overleg 
aanwezig.  

 Bij een mogelijke TLV-aanvraag wordt er in alle 
gevallen een MDO-overleg gepland, waarin het BOL 
vertegenwoordigd is. 

 Het BOL verkent de mogelijkheden om MDO’s te 
organiseren bij de voorschoolse instellingen met als 
doel een zorgvuldige toeleiding tot het 
vervolgtraject. 
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HS 6: SAMENWERKING MET DE GEMEENTE 
 
 
De gemeente heeft als regievoeder van het jeugdbeleid de taak een samenhangende jeugdhulpstructuur te 
realiseren. Het samenwerkingsverband moet in het kader van de wet Passend Onderwijs een sluitend 
onderwijsaanbod voor alle leerlingen tot stand brengen. Kernelement in deze wet is de zorgplicht. Om de 
zorgplicht waar te kunnen maken is een niet vrijblijvende samenwerking nodig tussen het onderwijsveld, 
gemeenten en jeugdhulpinstellingen. Doel is om een naadloze aansluiting te bewerkstelligen, zodanig dat 
leerlingen (al dan niet met een extra ondersteuningsbehoefte) een ononderbroken schoolloopbaan kunnen 
doormaken en onderwijs volgen dat bij hen past. Daarnaast hebben de gemeenten een verantwoordelijkheid 
op het terrein van het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting, leerplicht en thuiszitters en de zorg voor 
jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
 
 
6.1 De Jeugdhulp 
 
6.1.1 Uitgangspunten voor samenwerking: 
Voor de samenwerking met de jeugdhulp formuleert de deelregio Kampen de volgende uitgangspunten: 
- Voor het onderwijs staat (het continueren van) de schoolloopbaan van de leerling centraal. De in te zetten 
jeugdhulp is hierbij ondersteunend. 
- Onderwijs en jeugdhulp zullen rond een specifieke groep leerlingen (met een extra 
ondersteuningsbehoefte) structureel en intensief samenwerken. Echter, wel vanuit duidelijk onderscheiden 
taken en verantwoordelijkheden. Scholen zijn onderwijsinstellingen en geen jeugdhulpinstellingen.  
Onderwijs richt zich met betrekking tot de leerling op het bieden van kwalitatief goed onderwijs in samenhang 
met een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om de school. De jeugdhulp richt zich op de sociaal-
emotionele aspecten van de persoonlijkheid van de leerling en op onderzoek en interventie in de twee andere 
leefwerelden: het gezin en de openbare ruimte.  
- De ondersteuning vanuit de jeugdhulp dient op en om de school georganiseerd te worden en aan te sluiten 
op de ondersteuningsstructuur op de scholen 
- Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp te onderscheiden: een preventieve inzet rond het versterken van 
de basisondersteuning op de scholen (ZAT), een (meer) curatieve inzet bij gesignaleerde onderwijs- opvoed- 
en opgroeiproblematiek en intensieve en specialistische ondersteuning als de aard en omvang van de 
problematiek hier om vraagt. 
- De samenwerking is gebaseerd op het werkprincipe één, kind (gezin), één plan, één regievoerder. Taken, 
rollen en verantwoordelijkheden van de partners in en om de school zijn helder belegd en het is duidelijk wie 
de eindverantwoordelijkheid heeft 
- Een van de kernpunten van Passend Onderwijs is het versterken van de positie van de ouders. De 
grondhouding van de school is ouders te betrekken bij de onderwijsloopbaan van hun kind. Een goede 
samenwerking tussen school, ouders en jeugdhulp is van groot belang, zeker als er zorgen zijn en een leerling 
(of het gezin) extra ondersteuning nodig heeft. 
 
6.1.2 De relatie CJG –onderwijs: 
De gemeenten hebben gekozen voor een wijkgerichte benadering met het Centrum voor Jeugd en Gezin als 
organisatie-eenheid van de jeugdhulp. De CJG – teams zijn multidisciplinair georganiseerd en hebben een 
spilfunctie in het bieden van jeugdhulp, onder meer in relatie tot het onderwijsveld. 
De intern begeleider van de school is de vaste contactpersoon voor de CJG-er in de school. Samen hebben 
zij de taak om signalen vanuit het schoolteam t.a.v. hulp of ondersteuning van leerlingen op te pakken en 
daarmee aan de slag te gaan. Ieder vanuit de eigen deskundigheid: De CJG-er in de school vanuit de 
jeugdhulp en de intern begeleider vanuit de onderwijskant. 
Samen participeren zij in het ZAT, waar ook andere deskundigen bij kunnen aanschuiven de orthopedagoog, 
de betreffende leerkracht, leerplicht etc. etc. die op basis van de gesignaleerde problematiek een passende 
(meer gespecialiseerde) bijdrage moeten/ kunnen leveren. 
 
6.1.3 Vormen van basis en specialistische jeugdhulp: 
Om leerlingen een ononderbroken onderwijscarrière te laten doorlopen hebben sommige leerlingen en dus 
ook de scholen, verschillende soorten jeugdhulp nodig. 
De deelregio Kampen is van mening, dat in ieder geval de volgende vormen van jeugdhulp beschikbaar 
moeten zijn: 
- Via de CJG-er in de school is er voor alle leerlingen de mogelijkheid om snel toegeleid te worden tot vormen 
van lichte jeugdhulp. Ook de zware, gespecialiseerde jeugdhulp (b.v. jeugdpsychiatrie, centrum Autisme) dient 
echter snel inzetbaar te zijn. 
- In een aantal scholen, waar een concentratie aan leerlingen met ernstige jeugdhulpvragen verblijven, zou 
de jeugdhulp (naast de CJG-er in-de-school) schoolnabij ondersteuning moeten bieden. 
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Voor leerlingen die zich in een bedreigde situatie bevinden, of waarvan ouders weigeren mee te werken aan 
een hulp of ondersteuning zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden over de inzet van “drang en 
dwang”. 

 
 
6.2 Leerplicht en thuiszitten 
 
De deelregio Kampen en de afdeling leerplicht van de gemeente hebben een gezamenlijke taak als het gaat 
om het in beeld brengen en terugdringen van thuiszitten. Op dit moment zijn er binnen de gemeente Kampen 
geen kinderen, die niet naar de basisschool gaan. Wel is het van belang, dat er afspraken worden gemaakt 
over: 
- een eenduidige definitie van het begrip thuiszitter. 
- duidelijke afbakening van taken/verantwoordelijkheden tussen de Deelregio Kampen en leerplicht. 
- alle scholen houden zich aan hun wettelijke taken t.a.v. verzuimregistratie en verwijdering 
- versterking preventieve taak leerplicht 
- Inzet van “drang en dwang” bij ouders die plaatsing op een school tegenhouden 
- Er wordt 1x per 2 maanden gecheckt bij scholen of er thuiszitters zijn 
 
 
6.3 Leerlingenvervoer 
 
Bij plaatsing in het SO streeft de deelregio Kampen naar een zo thuisnabij mogelijke plaatsing. Gezien het 
brede aanbod aan SO- onderwijs in de gemeente Kampen, is dat een realistisch uitgangspunt. Toch volgen 
op dit moment enkele leerlingen SO- onderwijs buiten de gemeente kampen. Redenen daarvoor zijn de 
keuzevrijheid van ouders of de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
In de komende periode zal met de SO-scholen geïnventariseerd worden voor welke leerlingen thuisnabij 
onderwijs niet gerealiseerd is en om welke reden. Vervolgens zal beleid gemaakt worden om het uitgangspunt 
van thuisnabijheid verder vorm te geven. 
Streven is om het aantal leerlingen dat thuisnabij onderwijs kan volgen te vergroten, zonder dat dit ten koste 
gaat van de kwaliteit van het onderwijs en het ondersteuningsaanbod aan de leerling. 
Resultaat van deze benadering kan zijn dat het aantal leerlingen dat is aangewezen op leerlingenvervoer 
vermindert. 
 

 

Ambities 
 

 

Resultaten 

Het BOL realiseert een duidelijke 
zorgstructuur/dekkend aanbod binnen het 
deelverband. 

Het BOL kan, indien de situatie daarom vraagt, in 
overleg met de scholen een Multi-Disciplinair 
Overleg organiseren met als doel één kind, één 
gezin, één regievoerder. Het CJG is in het MDO 
vertegenwoordigd. 

 Afspraken, die gemaakt zijn met de gemeente m.b.t. 
het CJG, leerplicht worden geïmplementeerd. 

  

De samenwerking tussen leerplicht en de Deelregio 
Kampen dient versterkt te worden. 

Het BOL maakt afspraken met de afdeling leerplicht 
over taken en verantwoordelijkheden en de 
procedure die ingezet kan worden als ouders 
plaatsing op een school tegenhouden. 

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Het onderwijs dient betrokken te worden bij de 
ontheffing van leerplicht 
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HS 7: SAMENWERKING MET OVERIGE PARTNERS 
 
 
7.1 Primair onderwijs 
 
Primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor een goede overdracht tussen PO 
en VO. In ons deelverband wordt dit georganiseerd door de werkgroep 10-14 PO-VO. In deze commissie 
participeert één van de coördinatoren van het deelverband. 
Deze commissie heeft zich in het afgelopen cursusjaar met name zich bezig gehouden met:  
▪ de procedure 
▪ de schriftelijke aanmelding 
▪ de periode van aanmelding tot toelating 
▪ de zorgplicht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
Belangrijk is dat PO en VO optimaal samenwerken, één taal spreken en zoveel mogelijk dezelfde instrumenten 
gebruiken om ervoor te zorgen dat de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zonder problemen 
kunnen overstappen van PO vaar VO. Ook zullen afspraken gemaakt worden over welke informatie 
basisscholen gaan aanleveren t.b.v. leerlingen voor wie een zorgplicht geldt. 
E.e.a. heeft geleid tot het aanpassen van het onderwijskundig rapport, maar ook andere aanpassingen in de 
procedure en het tijdpad. 
 
 
7.2 Speciaal Onderwijs 
 
7.2.1 Scholen voor leerlingen met een visuele beperking 
Op teldatum 1 oktober 2015 telde het SWV Kampen 1 leerling vanuit deze onderwijsvorm (bron: Kengetallen 
PO2305: maart 2016). Deze leerling krijgt een onderwijsspecialist van de betreffende SO-school. Met school, 
ouders en de betreffende onderwijsspecialist worden op-maat afspraken gemaakt. De ondersteuningsvraag 
van de leerling is daarbij leidend. 
 
7.2.2. Scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking. 
Voor de begeleiding van deze leerlingen in het regulier onderwijs heeft de deelregio SWV Kampen te maken 
met Kentalis. Voor deze leerlingen geldt dat Kentalis ondersteunt bij onderzoek, indien er het vermoeden is 
van een auditieve - of spraakstoornis. Als extra ondersteuning wordt toegekend is de ondersteuningsplicht 
van toepassing.  
 
 

 

Ambities 
 

 

Resultaten 

  

Met Kentalis zijn afspraken gemaakt over de 
begeleiding van leerlingen met extra ondersteuning 
en de taakverdeling tussen school en ambulante 
ondersteuning. 

Leerlingen met extra ondersteuning vanuit Kentalis 
kunnen met deze ondersteuning succesvol in het 
regulier PO verblijven middels het toekennen van 
een medium-arrangement op de reguliere 
basisschool. 

Met de Deelregio zijn afspraken gemaakt over een 
goede overstap van PO naar VO voor leerlingen met 
een extra ondersteuningsvraag. 

Werkgroep 10-14 : Aanmeldingsformulier is 
gerealiseerd: er wordt verder vorm gegeven aan de 
overdracht van leerlingen met een OPP. 
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HS 8: INFORMATIEVOORZIENING EN COMMUNICATIE 
 
 
De deelregio Kampen is een organisatie in ontwikkeling, waar het begrip samenwerken centraal staat. Dat 
betekent dat de kwaliteit van de informatievoorziening en de communicatie van groot belang is. Duidelijke 
afspraken over de informatievoorziening en de communicatie kunnen de samenwerking versterken. 

 
 
8.1 Ouders 
 
Het Bovenschools Onderwijsloket van de deelregio Kampen heeft in principe geen direct persoonlijk contact 
met alle ouders. Informatievoorziening vanuit de deelregio richting ouders vindt plaats middels informatie op 
de site van de Deelregio Kampen, SWV 23-05, via de scholen en mogelijk via een MDO. 
 
 
8.2 Scholen 
 
Bestuurders, schoolleiders en intern begeleiders worden middels bijeenkomsten van de deelregio 
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. Daarnaast is er via de directiekringen contact op het niveau van 
schoolleiders en zorgen de werkvelden voor contact tussen de Intern Begeleiders. 
 

 
 

Ambities 
 

 

Resultaten 

De Deelregio Kampen zorgt voor goede 
communicatie met scholen, besturen en 
ketenpartners en (via de scholen) met de ouders. 

De informatie op de website van de Deelregio 
Kampen is up-to-date en gemakkelijk toegankelijk. 

 De Deelregio Kampen organiseert 2 x per cursusjaar 
een informatiebijeenkomst voor directies en Intern 
Begeleiders. 

 De Deelregio Kampen informeert jaarlijks de 
gemeenschappelijke MR-en over de actuele 
ontwikkelingen. 

 Om contact te houden met de ontwikkelingen in het 
onderwijsveld heeft het BOL een klankbordgroep 
ingesteld, die bestaat uit 2 schoolleiders en 2 IB-ers. 
De groep vergadert, in aanwezigheid van het BOL, 4 
x per jaar en adviseert het BOL in beleidszaken. De 
klankbordgroep kan ook het initiatief nemen om zelf 
agendapunten in te brengen. 
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HS 9: LEERLINGENSTROMEN IN BEELD: DE KENGETALLEN 
 
Kennis van kwantitatieve ontwikkelingen, in- en uitstroom van leerlingen in de bij het samenwerkingsverband 
behorende scholen is een voorwaarde om adequaat zo nodig beleidsmatige bijsturing te realiseren. 
In het SWV werd met ingang van het cursusjaar 2007-2008 een begin gemaakt met het systematisch 
verzamelen van kengetallen. Daarnaast stelt het bestuur een aanvullende lijst op van gegevens over de 
ontwikkelingen rond scholen en leerlingen binnen het samenwerkingsverband. 
In het jaarverslag worden de relevante gegevens en de opbrengsten van het beleid vermeld. 
Het bestuur van het SWV kan op basis van de verzamelde gegevens richtinggevende uitspraken doen: 
- toewijzen van zorgmiddelen naar de basisscholen middels ondersteuningsarrangementen 
- ondersteuning-/professionaliseringstrajecten voor IB-ers en leerkrachten 
- Inrichting van de bovenschoolse ondersteuning 

 
1. Deelnamepercentages SBO besturen deelregio per 01-10-2015: 

 

 Naam stichting/vereniging Aantal ll. Aantal % 

1. Hervormde Vereniging voor Christelijk Onderwijs IJsselmuiden 608 3 0.49 

 > 8 3 

2. IRIS, Vereniging voor Christelijk Onderwijs 2425 22 0.91 

 >8 19 

3. PCO Accrete 234 1 0.43 

 >8 1 

4. Stichting AVES 365 4 1.10 

 >8 3 

5. Stichting Openbaar Onderwijs Kampen 872 15 1.72 

 >8 13 

 
2. Deelnamepercentages SO cluster 3 besturen deelregio per 01-10-2015: 

 
 3. Deelnamepercentages SO cluster 4 besturen deelregio per 01-10-2015: 
 

 
Bron: Kengetallen Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23-05 01-10-2015 
 
 
 
 
 

 

 Naam stichting/vereniging Aantal ll. Aantal % 

1. Hervormde Vereniging voor Christelijk Onderwijs IJsselmuiden 608 0 0.00 

 >8 0 

2. IRIS, Vereniging voor Christelijk Onderwijs 2425 1 0.04 

 >8 1 

3. PCO Accrete 234 0 0.00 

 >8 0 

4. Stichting AVES 365 2 0.55 

 >8 2 

5. Stichting Openbaar Onderwijs Kampen 872 0 0.00 

 >8 0 

 Naam stichting/vereniging Aantal ll. Aantal % 

1. Hervormde Vereniging voor Christelijk Onderwijs IJsselmuiden 608 0 0.00 

 >8 0 

2. IRIS, Vereniging voor Christelijk Onderwijs 2425 13 0.54 

 >8 12 

3. PCO Accrete 234 1 0.43 

 >8 1 

4. Stichting AVES 365 2 0.55 

 >8 1 

5. Stichting Openbaar Onderwijs Kampen 872 8 1.03 

 >8 6 
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Deelregio Kampen 
 
Leerlingenaantal SBO:                                Leerlingenaantal SO (cluster 2) 
 

01-10-2014 01-10-2015 

117 (-11%) 105 (-10%) 

 
Leerlingenaantal SO (Cluster 3: de Schakel/ de Twijn)              Leerlingenaantal SO (cluster 4) 
 

01-10-2014 01-10-2015 

 40 + 21= 61 

 
 
Conclusies: 
 
▪Deelnamepercentages SBO en SO laten op bestuursniveau een dalende trend zien. 
▪Deze tendens is nagenoeg bij alle deelnemende besturen (met uitzondering van AVES) waar te nemen. 
▪Aantallen Onderinstroom SO fluctueren. Het is moeilijk om op basis van deze gegevens conclusies te 
trekken. 
 
Op basis van de bovenstaande kengetallen streeft de deelregio Kampen naar percentages die op het landelijk 
niveau liggen, maar vervolgens verder gaand. Deze ambitie vergt veel van alle betrokkenen. Door de 
ontwikkelingsmogelijkheden en het welbevinden van (zorg)leerlingen in het basisonderwijs te vergroten zal 
het aantal verwijzingen naar het speciaal (basis) onderwijs verminderen, waardoor er een solide financieel 
beleid kan worden gevoerd.  
 
Zie voor specificatie bijlage: Kengetallen 23-05 PO versie 7.0 
 
 

 

Ambities 
 

 

Resultaten 

De deelnamepercentages SBO zijn in het 
cursusjaar 2017-2018 op of onder de 2%. 

Door sterk in te zetten op de kwaliteit van de 
basisondersteuning en het inrichten van 
tussenvoorzieningen slaagt het SWV Kampen erin 
om het deelnamepercentage SBO stapsgewijs terug 
te brengen tot 2%. 

 Door bovenstaande ontwikkeling wordt een solide 
financieel beleid gevoerd, waardoor 
ondersteuningsmogelijkheden in het reguliere 
basisonderwijs kunnen worden vergroot. 

Het BOL blijft actief betrokken m.b.t. de inrichting 
van de ondersteuningsstructuur bij het S(B)O. 

Het S(B)O wordt binnen de ondersteuningsstructuur 
als voorziening in stand gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01-10-2014 01-10-2015 

 21 

01-10-2014 01-10-2015 

62 52 
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HS 10: DOELEN VOOR KWALITEITSVERBETERING VAN DE  ONDERSTEUNINGS- 
 VOORZIENINGEN 
 
 
Missie: 
Binnen de deelregio Kampen werken leerkrachten, ib-ers, directeuren, bestuurders en andere professionals 
aan één centrale opdracht: 
 
“Het inrichten van een structuur waarbij elke leerling die ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft om een 
ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. “ 
Vanuit deze missie wil de deelregio impulsen geven op zorggebied, teneinde de kwaliteit van het onderwijs 
verder te ontwikkelen. Iedere school is autonoom op het gebied van ondersteuning, maar zoekt samenwerking 
met anderen binnen de deelregio om zich verder te versterken. Deze samenwerking is een middel en geen 
doel op zichzelf. Daarbij wordt het onderhouden van netwerken als middel gezien deze onderlinge 
samenwerking te versterken. 
 
Doel: 
Het doel is om de ontwikkelingsmogelijkheden en het welbevinden van (zorg)leerlingen in het basisonderwijs 
te vergroten. Bijkomend effect hiervan kan zijn het aantal verwijzingen naar het speciaal (basis) onderwijs te 
verminderen. 
 
Resultaten van het tot nu toe gevoerde beleid:  
▪Er zijn eigen communicatievoorzieningen: eigen huisstijl; website; deelname aan Multi Disciplinair Overleg, 
Informatiebrochure. 
▪Afspraken met de voorschoolse organisaties m.b.t. de aanmeldprocedure en dossiergegevens worden 
geïmplementeerd. 
▪Er zijn afspraken over de aanmelding van leerlingen (procesgang e.d.) bij het BOL en de Adviescommissie 
BOL. 
▪Scholen realiseren zich wat de zorgplicht inhoudt en welke verantwoordelijkheid men daar in heeft. 
▪Het BOL organiseert op basis van de vragen uit het werkveld een scholingsaanbod, gericht op versterking 
van de expertise binnen de Deelregio Kampen. 
▪Middels een aantal bijeenkomsten zijn IB-ers en directies is er een gedeeld beeld van deze 
ondersteuningsstructuur en is helder wie verantwoordelijk is voor de ondersteuningsstructuur. 
▪Er zijn op bestuursniveau principe-afspraken gemaakt over de financiering van de toewijzing m.b.t. de 
arrangementen. De eindverantwoordelijkheid m.b.t. de financiering van deze arrangementen berust bij het 
betreffende  schoolbestuur. 
▪Er is terug(plaatsings-)beleid ontwikkeld.  
▪Door de mogelijkheid om tijdelijke Toelaatbaarheidsverklaringen af te geven, blijven reguliere basisscholen 
in principe betrokken bij de onderwijs-inhoudelijke ontwikkeling van een leerling, die geplaatst is op het S(B)O. 
▪Het SBO en SO zijn meer geïntegreerd in de ondersteuningsstructuur van de Deelregio. 
▪Door alle scholen van het samenwerkingsverband wordt gebruik gemaakt van het aanmeldformulier BAO. 
Dit wordt jaarlijks geëvalueerd. 
▪Scholen maken bij de aanmelding van een leerling bij de Adviescommissie BOL gebruik van het 
groeidossier/HGW-dossier. 
▪De beschikbare uren van onderwijsspecialisten zijn volledig ingezet voor Preventieve Begeleiding 
Onderwijsspecialisten (PBO) (zie Marap). 
▪Er is conceptbeleid geformuleerd m.b.t. de inzet van onderwijsspecialisten. 
▪Er is een format ontwikkeld m.b.t. Preventieve Begeleiding Onderwijsspecialist. 
▪Ten behoeve van ouders, die deelnemen aan een multi-disciplinair overleg is er een informatiebrochure 
opgesteld. 
▪Om de routing naar de aanvraag van een arrangement en/of TLV-aanvraag te verduidelijken is er een 
stroomschema opgesteld. 
▪Het BOL heeft een enquête uitgezet onder de scholen van de Deelregio. Doel hiervan was om de kwaliteit 
van de beschikbare onderwijsspecialisten te inventariseren. Op basis van de resultaten heeft het bestuur van 
de Deelregio strategische keuzes in het kader van de Tripartiete overeenkomst gemaakt. 
▪Er is een start gemaakt met terugplaatsingen vanuit het S(B)O naar het regulier basisonderwijs. 
▪Het BOL heeft zicht op het aantal thuiszitters door éénmaal per 2 maanden  scholen hierop te bevragen.  
▪De deelnamepercentages S(B)O laten een licht dalende tendens zien. 
▪In het cursusjaar 2015-2016 zijn de opleidingen Beeldcoach en Rekencoördinator vanuit de Deelregio 
Kampen aangeboden. 
▪Door het instellen van het MDO zijn klachten van ouders voorkomen. Eén ouder heeft uitleg gevraagd m.b.t. 
het toekennen van een Toelaatbaarheidsverklaring door de adviescommissie BOL. 
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▪De Time-outvoorziening voorziet nadrukkelijk in behoefte, maar beantwoordt niet aan de huidige doelstelling. 
Een aanpassing van dit beleid is noodzakelijk. 
▪er is in de werkgroep PO/VO  een nieuwe aanmeldprocedure ontwikkeld, die voldoet aan de wetgeving 
Passend Onderwijs. Scholen zijn hierover geïnformeerd in jan. 2016. 
▪Op basis van een beleidsnotitie zijn de onderwijsspecialisten met ingang van 01-08-2015 als volgt  ingezet: 
Bol-meldingen worden iedere dinsdag besproken. Op basis van de casus schat het BOL in welke 
onderwijsspecialist hiervoor wordt ingezet. De betreffende onderwijsspecialist neemt contact op met de school 
en vult samen met de Intern Begeleider een formulier PBO in (Preventieve Begeleiding Onderwijsspecialist). 
Hierin dient in ieder geval aangegeven te worden welk traject noodzakelijk is en hoeveel uren hiervoor worden 
ingezet. 
Het ingevulde PBO-formulier wordt besproken dor het BOL, waarna er een besluit wordt genomen over het 
traject en de ureninzet. Vervolgens monitort het BOL dit. 
Het voordeel van deze werkwijze is, dat: 
*er snel en adequaat ondersteuning kan worden geboden. 
*door uren te clusteren de effectiviteit van de onderwijsspecialist vergroot wordt. 
*het Bol op tijd bespaart, aangezien de BOL-leden de scholen niet meer bezoeken na een BOL-melding. 
*door de begeleiding van de onderwijsspecialist zo te organiseren is er nadrukkelijk een kwaliteitsimpuls 
gegeven. 
 
Op basis van de visie en missie in het Strategisch Beleidsplan van het bestuur van de Deelregio Kampen 
worden voor het cursusjaar 2016-2017 de volgende doelen nagestreefd, die gerelateerd zijn aan de 
kwaliteitsverbetering van de ondersteuningsvoorzieningen: 
 
 

 

Ambities 
 

 

Resultaten 

2. Uitvoeringsorganisatie 

De samenstelling van het BOL wordt gewijzigd op 
basis van het bestuursbesluit. 

De taken van het BOL worden als gevolg van het 
bestuursbesluit m.b.t. de samenstelling van het BOL 
geherstructureerd. 

3. Strategisch beleid 
Iedere deelnemend schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
Schoolondersteuningsprofielen van de scholen, die 
deel uitmaken van de betreffende 
schoolverenigingen.  

De bestuurders voeren kwaliteitsgesprekken met de 
directies van de scholen. 

Binnen de Deelregio Kampen wordt zoveel mogelijk 
thuisnabij onderwijs aangeboden. 

Het bestuur van de Deelregio Kampen richt daartoe 
tussenvoorzieningen in: Time-out; onderwijs aan 
anderstalige leerlingen en het aanbieden van 
mediumarrangementen (Kentalis). 

De scholen van de Deelregio Kampen zijn in staat 
als gevolg van doorontwikkeling van de 
basisondersteuning meer kinderen met een extra 
ondersteuningsvraag vanuit de onderinstroom op te 
vangen. 

Het BOL voert met iedere basisschool gesprekken 
over de doorontwikkeling van de 
basisondersteuning: Positionering van het BOL als 
strategisch partner in de scholen. 

Het bestuur van de Deelregio Kampen en het 
bestuur van het SWV 23-05 beschikken over 
adequate kengetallen. 

Het BOL informeert het bestuur van de Deelregio 
Kampen 2 x per cursusjaar (jan./ sept.) over de 
actuele ontwikkeling en kengetallen middels 
Managementrapportages. 

 Het BOL informeert SWV 23-05 jaarlijks in juni 
middels een Marap over de actuele ontwikkelingen 
in het eigen deelverband. 

4. Ondersteuningsstructuur 
Het niveau van de basisondersteuning binnen de 
deelregio Kampen is voor 85% van de leerlingen 
voldoende om het onderwijs dat past bij de 
mogelijkheden van die leerling te volgen. 
 

Er vindt afstemming plaats tussen de scholen en het 
BOL m.b.t. de arrangementen en de 
ondersteuningsstructuur. Er liggen afspraken over 
de realisatie, instandhouding en doorontwikkeling 
van de basisondersteuning. 

 Op basis van het Schoolondersteuningsprofiel stelt 
iedere school jaarlijks een ontwikkelagenda op. Het 
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BOL inventariseert de scholingsvraag en ontwikkelt 
een aanbod op basis van de vastgestelde begroting. 

 De basisondersteuning op de scholen wordt verder 
versterkt door de inzet van onderwijsspecialisten 
vanuit het BOL. 

 Het BOL stelt nadere richtlijnen op m.b.t. de 
arrangementen: positionering C. Rieck m.b.t. 
evaluatie van de arrangementen. 

In de Deelregio Kampen is voldoende expertise en 
ondersteuning beschikbaar om voor alle kinderen 
een dekkend onderwijsaanbod te bieden. 

Het BOL biedt mogelijkheden voor 
professionalisering m.b.t. het verkrijgen van 
expertise. Q3 is hierbij leidend en daarnaast de input 
van het directie/IB-overleg. 

 Het BOL maakt een overzicht waar welke expertise 
te vinden is (naam + rugnummer). 

 Het BOL stelt op het niveau van de Deelregio 
Kampen werkgroepen in (rekencoördinator, 
dyslexie en  beeldcoach) om zo meer gebruik te 
kunnen maken van de aanwezige expertise in de 
Deelregio. 

 Het BOL ontwikkelt beleid ten aanzien van de inzet 
van onderwijsspecialisten op basis van 
richtinggevende uitspraken van het bestuur van de 
Deelregio Kampen. 
Door onderwijsspecialisten  preventief in te zetten, 
wordt de handelingsbekwaamheid van de 
basisscholen groter, waardoor er minder 
handelingsverlegenheid ontstaat en het 
instroompercentage richting S(B)O afneemt. 

De ondersteuningsstructuur in de Deelregio Kampen 
is voor alle betrokken geledingen helder en 
eenduidig. 

Implementatie van de routing (incl. groeidossier) 
m.b.t. aanmelding Adviescommissie BOL. 

 Het Ontwikkelingsperspectief wordt opgenomen in 
de digitale omgeving (HGW-dossier). 

 Het terugplaatsingsbeleid wordt geïmplementeerd. 

 Het beleidsdocument ‘Timeout’ wordt aangepast, 
aangezien de huidige doelstelling niet wordt 
gerealiseerd. 

Er wordt gestreefd naar het vergroten van 
eigenaarschap bij leerlingen met een extra 
ondersteuning. 

Leerlingen worden door de school actief betrokken 
bij het formuleren van de ondersteuningsvraag 

5. Samenwerking met ouders 

Ouders zijn goed geïnformeerd over de ontwikkeling 
van passend onderwijs. 

Het BOL informeert ouders van de scholen over de 
ontwikkelingen van de Deelregio Kampen jaarlijks 
middels de site van de Deelregio en door het 
uitgeven van een informatiebrochure Passend 
Onderwijs. 

Het BOL functioneert nadrukkelijk als 
aanspreekpunt voor ouders en externe partners over 
inhoudelijke vragen. 

Het BOL kan, indien de situatie daarom vraagt, in 
overleg met de scholen een Multi-Disciplinair 
Overleg organiseren met als doel één kind, één 
gezin, één regievoerder. Ouders zijn bij dit overleg 
aanwezig.  

 Bij een mogelijke TLV-aanvraag wordt er in alle 
gevallen een MDO-overleg gepland, waarin het BOL 
vertegenwoordigd is. 

 Het BOL verkent de mogelijkheden om MDO’s te 
organiseren bij de voorschoolse instellingen met als 
doel een zorgvuldige toeleiding tot het 
vervolgtraject. 

6. Samenwerking met de gemeente 

Het BOL realiseert een duidelijke 
zorgstructuur/dekkend aanbod binnen het 
deelverband. 

Het BOL kan, indien de situatie daarom vraagt, in 
overleg met de scholen een Multi-Disciplinair 
Overleg organiseren met als doel één kind, één 
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gezin, één regievoerder. Het CJG is in het MDO 
vertegenwoordigd. 

 Afspraken, die gemaakt zijn met de gemeente m.b.t. 
het CJG, leerplicht worden geïmplementeerd. 

De samenwerking tussen leerplicht en het SWV 
dient versterkt te worden. 

Het BOL maakt afspraken met de afdeling leerplicht 
over taken en verantwoordelijkheden en de 
procedure die ingezet kan worden als ouders 
plaatsing op een school tegenhouden. 

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Het onderwijs dient betrokken te worden bij de 
ontheffing van leerplicht 

7. Samenwerking met overige partners 

Met Kentalis zijn afspraken gemaakt over de 
begeleiding van leerlingen met extra ondersteuning 
en de taakverdeling tussen school en ambulante 
ondersteuning. 

Leerlingen met extra ondersteuning vanuit Kentalis 
kunnen met deze ondersteuning succesvol in het 
regulier VO verblijven middels het toekennen van 
een medium-arrangement op de reguliere 
basisschool. 

Met de Deelregio Kampen zijn afspraken gemaakt 
over een goede overstap van PO naar VO voor 
leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. 

Werkgroep 10-14 : Aanmeldingsformulier is 
gerealiseerd: er wordt verder vorm gegeven aan de 
overdracht van leerlingen met een OPP. 

8. Informatievoorziening en communicatie 

De Deelregio Kampen zorgt voor goede 
communicatie met scholen, besturen en 
ketenpartners en (via de scholen) met de ouders. 

De informatie op de website van de Deelregio is up-
to-date en gemakkelijk toegankelijk. 

 De Deelregio Kampen organiseert 2 x per 
cursusjaar een informatiebijeenkomst voor directies 
en Intern Begeleiders. 

 De Deelregio Kampen informeert jaarlijks de 
gemeenschappelijke MR-en over de actuele 
ontwikkelingen. 

 Om contact te houden met de ontwikkelingen in het 
onderwijsveld heeft het BOL een klankbordgroep 
ingesteld, die bestaat uit 2 schoolleiders en 2 IB-ers. 
De groep vergadert, in aanwezigheid van het BOL, 
4 x per jaar en adviseert het BOL in beleidszaken. 
De klankbordgroep kan ook het initiatief nemen om 
zelf agendapunten in te brengen. 

9. Leerlingenstromen in beeld: de kengetallen 

De deelnamepercentages SBO zijn in het cursusjaar 
2017-2018 op of onder de 2%. 

Door sterk in te zetten op de kwaliteit van de 
basisondersteuning en het inrichten van 
tussenvoorzieningen slaagt de Deelregio Kampen 
erin om het deelnamepercentage SBO stapsgewijs 
terug te brengen tot 2%. 

 Door bovenstaande ontwikkeling wordt een solide 
financieel beleid gevoerd, waardoor 
ondersteuningsmogelijkheden in het reguliere 
basisonderwijs kunnen worden vergroot. 

Het BOL blijft actief betrokken m.b.t. de inrichting 
van de ondersteuningsstructuur bij het S(B)O. 

Het S(B)O wordt binnen de ondersteuningsstructuur 
als voorziening in stand gehouden. 
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HS 11:  PASSEND ONDERWIJS IN DE SCHOLEN 

 
 
11.1 Handelingsgericht werken in de school 
 
Binnen de Deelregio Kampen wordt handelingsgericht gewerkt. De zeven uitgangspunten van het 
handelingsgericht werken zijn: 
 
1. Onderwijsbehoeften staan centraal 
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking (systeemdenken) 
3. De leerkracht doet ertoe 
4. Positieve aspecten zijn van groot belang 
5. We werken constructief samen 
6. Ons handelen is doelgericht 
7. De werkwijze is systematisch en transparant. 
 
Belangrijk is dat er preventief ondersteuning wordt geboden aan leerkrachten, zodat zij kunnen aansluiten bij 
de onderwijsbehoeften van de leerling. In dit stappenplan wordt de route beschreven zoals die binnen het 
samenwerkingsverband gehanteerd wordt. Voor de dossiervorming is het van groot belang dat alle stappen 
van de leerlingbegeleiding schriftelijk worden vastgelegd en in een volgsysteem worden bijgehouden. 
Systematische beoordeling van de doelmatigheid van de geboden hulp is essentieel. Indien de aanpak niet 
tot de gewenste resultaten leidt, komt het probleem van het kind bij de leerlingbespreking aan de orde en 
wordt verdere ondersteuning voor diagnose en begeleiding van het kind ingeroepen. De ouders moeten 
hiertoe toestemming geven. 
 
1. Waarnemen: De leerkracht signaleert dat een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft op didactisch of 
sociaal-emotioneel gebied. De leerkracht betrekt de ouders bij het begeleidings-groepsplan voor de komende 
periode. 
 
2. Begrijpen: In het groepsoverzicht beschrijft de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerling en 
bespreekt deze in de groepsbespreking met de intern begeleider. Bijv. Deze leerling heeft een leerkracht 
nodig die…, de leerling heeft instructie nodig die…, etc. 
 
3. Plannen: De leerkracht stelt, eventueel met hulp van de intern begeleider, een groepsplan op met de doelen 
voor het basisaanbod voor de hele groep. Vervolgens worden leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften 
geclusterd in subgroepen. 
De leerkracht formuleert voor deze subgroepen: 
a. Haalbare en concrete doelen voor de komende periode 
b. Op welke manier de doelen behaald gaan worden, n.a.v. de specifieke onderwijsbehoeften: welke middelen 
worden ingezet, wie gaat wat doen? 
c. De evaluatie: hoe worden de doelen aan het einde van de periode geëvalueerd? 
Zo nodig wordt er i.p.v. een groepsplan een individueel handelingsplan (groep 1 t/m 4) opgesteld, eventueel 
met een ontwikkelingsperspectief (groep 5 t/m 8). De leerkracht betrekt de ouders bij het begeleidingsplan 
voor de komende periode. 
 
4. Realiseren: De leerkracht voert het groepsplan of het individuele handelingsplan uit zie bovenstaand). 
 
5. Evalueren / waarnemen: De leerkracht evalueert het groepsplan of het individuele handelingsplan: 

hulpvraag is. (stap 1-5) 

begeleider in de leerlingbespreking. (stap 6a) De leerkracht betrekt de ouders bij de resultaten en de hulpvraag 
voor de leerlingbespreking. 
 
6A. Leerlingbespreking: De leerkracht formuleert een hulpvraag en bespreekt deze met de intern begeleider. 
De hulpvraag kan over het waarnemen, begrijpen, plannen of realiseren gaan of een combinatie daarvan. De 
hulpvraag wordt in de leerlingbespreking ingebracht: 

 
Ga dan verder met de cyclus: begrijpen, plannen, realiseren, waarnemen. (stap 2-5). Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van de deskundigheid van specialisten binnen de school, zoals een remedial teacher, lees- 
reken- of gedragsspecialist.  

(Multi Disciplinair Overleg). De ouders geven hiervoor schriftelijk toestemming. 
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en blijkt, dat de handelingsverlegenheid blijft, worden ouders hierover geïnformeerd en gezamenlijk 
wordt dan besloten de hulpvraag in te dienen bij het Bovenschools Onderwijs Loket (BOL). 
 
6B. Inschakelen zorg vanuit het samenwerkingsverband: Als de school na een zorgvuldige interne procedure 
tot de conclusie komt, dat school onvoldoende kan anticiperen op de ondersteuningsvraag van een leerling, 
kan de school besluiten het kind aan te melden bij het Bovenschools Onderwijsloket (BOL). 
De school dient daartoe het aanmeldingsformulier voor het BOL in te vullen. Bij het BOL worden de aanvragen 
geregistreerd en wordt op basis van de ondersteuningsvraag een onderwijsspecialist toegewezen. De 
betreffende onderwijsspecialist neemt contact op met de school en vult samen met de Intern Begeleider het 
formulier ‘Preventieve Begeleiding Onderwijsspecialist’ in. Hiermee wordt op basis van de 
ondersteuningsvraag een inschatting gemaakt wat de meest effectieve weg naar hulp is voor deze leerling, 
op deze school, in deze groep, met deze ouders in deze omstandigheden. Op basis van deze inschatting 
worden begeleidingsuren door de Onderwijsspecialist aan de school toegekend. Na het aflopen van 
begeleidingstraject wordt er geëvalueerd en op basis van deze evaluatie wordt in samenspraak met de school, 
de onderwijsspecialist en het BOL bepaald of voortzetting/aanpassing van het begeleidingstraject wenselijk 
is. 
 
Voordat echter een leerling door de school aangemeld wordt bij het Bovenschools Onderwijsloket dient echter 
aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan: 
■ De ouders zijn bij de ondersteuningsvraag betrokken. 
■ De school heeft de interne zorgstructuur op orde en maakt structureel gebruik van een  
 Zorgadviesteam (ZAT) of van een Multi Disciplinair Overleg, waarbij de schoolmaatschappelijk  
 werker de link is naar het CJG. Dit betekent, dat elke school dient te beschikken over  
 schoolmaatschappelijk werk. 
■ In het traject op schoolniveau is een orthopedagoog betrokken. 
■ Op school wordt handelingsgericht gewerkt (waarnemen-plannen-begrijpen-realiseren- 
 evalueren). 
 
N.a.v. de intake  zijn er twee routes:  
▪Er volgen acties op schoolniveau; bijv. inschakelen CJG etc. 
▪Aanvraag arrangement: inzet onderwijsspecialist. 
 
Het groei/HGW dossier kan uiteindelijk worden ingebracht bij de Adviescommissie van het BOL.  
 
7. Het advies van kan leiden tot: 

 Een onderwijs ondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op de huidige school. 
 Het betrekken van expertise van een andere school. 
 Een onderwijs ondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op een andere school binnen  

 De Deelregio. 
 Een arrangement voor een (tijdelijke) plaatsing op het speciaal basisonderwijs  de Trimaran, via het 

 BOL.  
 Een arrangement voor (tijdelijke)plaatsing op een SO-school binnen de regio voor REC 4 of 

 REC 3  (ZML-school) (23-05). 
 Een arrangement voor plaatsing op een school buiten Kampen. 
 Een arrangement voor plaatsing op een SO-school als het gaat om een REC 4-school buiten  de 

 regio, REC 3 LG-LZ, REC 2 of REC 1 (23-05) 
 
8. Op basis van het advies van het BOL, overlegt de directie van de betreffende school met zijn/haar 
bestuurder over de financiering van het voorgestelde arrangement. Besluitvorming over de toekenning van 
noodzakelijke financiën is een verantwoordelijkheid van het betreffende bestuur. 
 
 
11.2 Ondersteuning in de basisscholen: de taken en functies   
 
De taak van de groepsleerkracht: 
 
Onderwijs en leerlingbegeleiding. 
▪ bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; 
▪ geeft les aan en begeleidt leerlingen; 
▪ hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en 
 opvoedingsdoelen van de school; 
▪ creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; 
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▪ stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele 
 achtergronden; 
▪ structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in 
 homogene en  heterogene groepen, inclusief subgroepen; 
▪ kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; 
▪ speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en 
 techniek, gezondheid  en milieu, politiek en levensbeschouwing; 
▪ registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan 
 groepsplannen op; 
▪ signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; 
▪ begeleidt individuele leerlingen aan de hand van groepsplannen; 
▪ coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; 
▪ werkt handelingsgericht op basis van het groepsplan; 
▪ bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur; 
▪ begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; 
▪ bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers;  
▪ houdt het leerling-dossier bij;  
▪ geeft voorlichting aan  ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het 
 bevorderen van hun deskundigheid; 
▪ neemt deel aan teamvergaderingen; 
▪ organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; 
Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. 
▪ draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge 
 samenhang en voor één of meerdere leerjaren; 
▪ vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en 
 milieu,  politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; 
▪ doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma’s; 
▪ zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen  en 
 verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 
Professionalisering. 
▪ houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  
▪ neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;  
▪ houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante 
 vakliteratuur. 
Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden 
▪ Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van 
 de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken  van 
 de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan 
 professionaliseringsactiviteiten. 
▪ Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen 
 van de school. 
▪ Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de 
 bijdrage  aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de 
 professionalisering. 
Kennis en vaardigheden 
▪ theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; 
▪ kennis van de leerstof; 
▪ inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; 
▪ inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); 
▪ invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 
▪ vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 
▪ communicatieve vaardigheden. 
Contacten 
▪ met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te 
 bespreken; 
▪ met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; 
 
De taak van de intern begeleider: 
In het zorgstructuur van het samenwerkingsverband vervult de intern begeleider een centrale rol. De intern 
begeleider is verantwoordelijk voor de aansturing van het Handelingsgericht Werken in de school. De 
eindverantwoordelijkheid ligt hiervan bij de directie van de school.  
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Het coördineren van de leerlingenzorg dient een geoormerkte taak te zijn, met daaraan gerelateerde 
faciliteiten, zichtbaar gemaakt in het taakbeleid en gefaciliteerd vanuit de schoolbegroting. Voor de taak van 
de intern begeleider wordt een kwalitatief hoogwaardige scholing verwacht en een actuele bijscholing. 
In het kader van de ontwikkeling naar Passend Onderwijs zal de intern begeleider zich ook bezighouden met 
coaching van leerkrachten, in het bijzonder bij de begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 
 
Niveau voor kennis en vaardigheden van de Intern Begeleider: 
Om als IB-er in het samenwerkingsverband te kunnen functioneren, moet iemand voldoen aan basiseisen wat 
betreft kennis en vaardigheid: 
▪ De IB-er heeft een opleiding interne begeleiding afgerond bij een van de erkende 
nascholingsinstituten; 
▪ De IB-er heeft actuele kennis van onderwijsontwikkelingen; 
▪ De IB-er kan een pedagogisch-didactisch onderzoek uitvoeren; 
▪ De IB-er kan diagnosticeren en analyseren aan de hand van deze onderzoeken; 
▪ De IB-er kan een Ontwikkelingsperspectief opstellen op het gebied van lezen, taal, rekenen, sociaal-
 emotionele ontwikkeling, schrijven en werkhouding; 
▪ De IB-er kan de leerkracht begeleiding bieden bij de uitvoering van een groepsplan; 
▪ De IB-er kan de leerkracht coachen in de begeleiding van leerlingen met ondersteuningsbehoefte; 
▪ De IB-er kan gesprekken voeren met leerlingen, collega’s en ouders, met inbegrip van slecht-
 nieuwsgesprekken; 
 
Het kan voorkomen dat een school tijdelijk niet over een IB-er met de bovenstaande kwalificaties beschikt. De 
school zal zich in dat geval middels scholingsaanbod inspannen zo spoedig mogelijk haar IB-er te voorzien 
van de betreffende kennis en vaardigheden. 
 
De taak van de directie:  
De directeur is eindverantwoordelijk voor de zorg binnen de school. In dat kader zijn de volgende specifieke 
taken te onderscheiden: 
 
▪ De directeur laat zich informeren door alle bij de zorg betrokken personen. 
▪ De directeur geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bij de zorg betrokken personen. 
▪ De directeur coördineert de ontwikkelingen op het gebied van de zorg.  
▪ De directeur neemt besluiten m.b.t. zorg 
▪  De directeur initieert veranderingen en ontwikkelingen, samen met de voor de zorg 

verantwoordelijke personen. 
▪  De directeur heeft regulier overleg met de interne begeleiders en andere voor de zorg 

verantwoordelijke personen binnen de school.  
▪ De directeur maakt de zorgparagrafen van het schoolplan en de schoolgids. 
▪ De directeur stimuleert nascholing op het gebied van specifieke leerlingenzorg.  
▪ De directeur onderhandelt en sluit contracten met externe zorginstanties. 
▪  De directeur bewaakt het ontwikkelingsproces van de school, rekening houdend met het 

schoolconcept en het schoolplan. 
▪ De directeur houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. onderwijsinnovaties.  
▪ De directeur legt verantwoording af aan het bevoegd gezag.  
▪ De directeur evalueert jaarlijks de zorg i.s.m. de IB’er en het team. In het kader van opbrengstgericht 

werken wordt er 2 x per cursusjaar  een trendanalyse gemaakt. Deze trendanalyse wordt teambreed 
besproken. N.a.v. de trendanalyse worden er beleidsvoornemens geformuleerd. 

 
 
11.3 Passend onderwijs en aanvullende voorzieningen 
 
Het netwerk van intern begeleiders: 
De intern begeleider neemt namens de school deel aan een netwerk van interne begeleiders. Dit netwerk 
heeft een belangrijke plaats in onze Deelregio. Het netwerk is een groep van professionals die elkaar helpen 
en directies en de Deelregio adviseren over inrichting en ontwikkeling van de leerlingenzorg. 
Binnen het netwerk bestaat de mogelijkheid om collega's te consulteren, waaronder ook collega’s uit het SBO. 
Gezamenlijk kan scholing worden gevolgd. Samenvattend heeft een IB- netwerk de volgende functies hebben: 
a. De verbetering van de leerlingenzorg door intervisie: 
- uitwisseling van ervaringen, materialen en kennis 
- uitwisselingsbezoeken bao/bao, bao/sbo en sbo/bao 
b. Bijdrage aan professionalisering door gezamenlijke scholing (uit het nascholings-budget van de eigen 
school of uit de middelen van het samenwerkingsverband). 
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c. Versterking van de samenwerking. Hierdoor kan kennis worden gebundeld en een continuüm van zorg 
worden gerealiseerd. 
d. Signalering t.b.v. beleidsontwikkeling, o.a. door het geven van adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan de 
directies. Intern begeleiders zijn uitstekend op de hoogte van de praktische uitvoering van de leerlingenzorg; 
bij de inrichting van de leerlingenzorg worden adviezen vanuit het netwerk nadrukkelijk meegenomen. 
e. Implementatie van het groeidossier 
f. Voorlichting met betrekking tot de ontwikkelingen vanuit de Deelregio.  
Voor de plenaire netwerkbijeenkomsten kunnen 3 dagdelen per schooljaar gepland worden. De facilitering 
vindt plaats uit de middelen ‘lichte ondersteuning’. Dat wil zeggen, dat het een onderdeel is van de 
schoolinterne taak en faciliteiten van de IB-er. Daarmee zijn de IB-ers ook gehouden aan het bijwonen van 
netwerkbijeenkomsten. 
 
Werkgroep VVE: 
VVE (voor en vroegschoolse educatie) heeft als doel het voorkomen van achterstanden op latere leeftijd. De 
werkgroep heeft als taak te het ontwikkelen van een doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie. En te 
komen met voorstellen tot vaststelling van de doelstellingen en indicatoren voor de resultaten van de 
vroegschoolse educatie.  
 
Klankbordgroep: 
Met ingang van het cursusjaar 2015-2016 is er een klankbordgroep ingesteld met als doel de bijeenkomsten 
met directies en IB-ers voor te bereiden en kritisch mee te denken over de verdere ontwikkeling van de 
Deelregio op uitvoeringsniveau. In deze klankbordgroep zitten naast de leden van het BOL 2 directieleden en 
2 Intern Begeleiders. 
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HS 12:   BEGROTING VAN HET SWV KAMPEN 
 

 

Toelichting begroting 2016-2017 deelverband Kampen SWV PO 23-05 
 
 

Deelregio Kampen  

 

Te ontvangen vanuit SWV PO 23-05 

Budget 

Betreft het deel van het totale budget dat na verrekening van de collectieve/solidaire kosten toegerekend 

wordt aan deelverband 2 Kampen. Dit bedrag is inclusief vergoeding SBO leerlingen van buiten PO 23-05, 

een toegerekende korting van de SO leerlingen vanaf 1-8-2015 en minus de SBO verwijzingen door de 

aangesloten schoolbesturen.  

 

2% deelname SBO 

Betreft de vergoeding voor 2% van de leerlingen van het deelverband 2 Kampen. 

 

SBO leerlingen van buiten SWV PO 23-05 

Het bestuur van SWV PO 23-05 heeft in haar juli 2014 vergadering besloten het bestaande grensverkeer 

vanuit de omringende samenwerkingsverbanden, solidair te bekostigen aan de deelverbanden, omdat het lijkt 

dat met de omringende samenwerkingsverbanden geen afspraken te maken zijn voor deze bekostiging. 

 

Verrekening deelname SO 

Vanaf 1-8-2015 wordt de deelname aan het SO verrekend met de deelverbanden. Dit bedrag wordt gekort op 

het te ontvangen budget van PO 23-05. 

 

LGF Leerlingen 

Betreft de LGF vergoeding die het deelverband krijgt van SWV PO 23-05 op basis van de leerlingen die op 1-

10-2011 een rugzakbekostiging kregen en die op 1-10-2013 nog binnen het deelverband aanwezig zijn. 

  

Baten  

 

# 813001 Budget vanuit verdeling SWV 23-05     € 1.677.246 

Betreft het deel van het totale budget dat na verrekening van de collectieve/solidaire kosten toegerekend 

wordt aan deelverband 2 Kampen. Dit bedrag is inclusief een toegerekende korting van de SO leerlingen 

vanaf 1-8-2015 en inclusief 2% deelname SBO.  

 

Inkomensoverdrachten 

 
# 814000 Middelen naar besturen      € 1.344.267 
Betreft dat deel van het budget dat resteert nadat ondergenoemde lasten van de baten afgehaald zijn. Dit 
bedrag wordt op basis van een bedrag per leerling doorbetaald aan de schoolbesturen. 
 
# 814001 Aanvullende bekostiging SBO voor >2% deelname   €     78.778 
Betreft de vergoeding die vanuit het deelverband 2 Kampen naar de SBO binnen het deelverband gaat voor 
de bekostiging van alle leerlingen op de SBO. 
 

Lasten 

  
 # 412200 Personeel (BOL/BOL+/adviescommissie)    €      77.500 
 Betreft de personeelskosten voor de BOL, de BOL+ en de adviescommissie. De besturen dienen zelf een 

declaratie op te sturen voor het vergoeden van de personeelskosten. De besturen HOJ, OOK en Iris hebben 
personeelsleden gedetacheerd bij het Deelverband Kampen. Per 01-08-2016 geldt dit alleen nog voor de 
besturen OOK en IRIS. 

 
 # 412400 Professionalisering       €       50.000 
 Betreft de kosten voor scholing en studiedagen en de kosten voor specifieke projecten. 
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 #441400 Secretariaat, advisering      €        20.000 
 Betreft de kosten voor het secretariaat (€ 5.000) (incl. materiaalkosten) en de kosten voor externe 

advisering/ondersteuning (€ 10.000) en administratie (€ 5.000). 
  
 # 444205 Extra toekennen zorg (tussenvoorziening)    €        24.000 
 Betreft de kosten voor ‘tussenvoorzieningen’. 
 
 # 444990 Onvoorziene lasten       €         20.000 
 Betreft een post voor onvoorziene uitgaven. 
  
 # 441600 Administratie       €           4.000 
 De  kosten van het onderwijsbureau bedragen circa € 4.000 per jaar. 
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