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FUNDAMENT 

Iedere leerling op de juiste plek 

Arrangementen bovenschools 

Arrangementen binnen school 

Inleiding 

 
Alle leerlingen in de regio Ede, Wageningen en Rhenen een passende onderwijsplek bieden. Dichtbij 
huis en op hun niveau. Dat is eenvoudig gezegd het doel van het samenwerkingsverband VO 
Gelderse Vallei, een samenwerking tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs. 
 
In deze notitie wordt beschreven hoe we de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte(n) van onze 
leerlingen in kaart brengen en hoe de toewijzing van extra ondersteuning binnenschools en 
bovenschools wordt georganiseerd. De handreiking van het ministerie OCW  vormde hierbij de basis, 
waarna we samen met de betrokkenen bij de ondersteuning aan leerlingen in de scholen de 
vertaalslag hebben gemaakt naar de specifieke invulling voor ons samenwerkingsverband.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
De onderwijsondersteuning in ons samenwerkingsverband kent een aantal niveaus:  

1. Iedere leerling moet onderwijs krijgen op de juiste plek. Wij zullen ons inspannen om ervoor 
te zorgen dat een leerling een zo ongestoord mogelijke schoolcarrière dicht bij zijn/haar huis 
kan doorlopen en uitstroomt op het niveau dat past bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. 
De school moet daarom zorgen voor een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor 
alle leerlingen. Het samenwerkingsverband zorgt vervolgens voor een dekkend onderwijs- en 
ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen in de regio Ede, Wageningen en Rhenen 
(fundament).  

2. Basisondersteuning: ondersteuning die alle leerlingen in ons samenwerkingsverband 
standaard geboden wordt (een sterke basis). De basisondersteuning is opgenomen in het 
schoolondersteuningsprofiel van elke school en wordt betaald vanuit de lumpsum.  

3. Lichte ondersteuning: arrangementen voor leerlingen die meer nodig hebben dan de school 
aan basisondersteuning kan bieden. Dit kan zowel binnenschools als bovenschools worden 
georganiseerd (steun waar nodig) 

4. Zware ondersteuning: een arrangement binnen het VSO (speciaal als het moet)  
 
In deze notitie wordt de ondersteuningstoewijzing aan de hand van deze niveaus beschreven: 
toewijzing van lichte ondersteuning  met behulp van financiering vanuit de VO-school (hoofdstuk 1), 
toewijzing van bovenschoolse ondersteuning (zowel intern als extern) met behulp van financiering 
vanuit het samenwerkingsverband (hoofdstuk 2) en de toelaatbaarheidsverklaring in het VSO 
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(hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt de handelswijze beschreven wanneer ouders, school en/of het 
samenwerkingsverband een geschil hebben en hoofdstuk 5 beschrijft op welke manier het 
samenwerkingsverband de effectiviteit van de geboden extra ondersteuning zal monitoren en 
analyseren. In hoofdstuk 6 worden beschreven hoe de financiële middelen die het 
samenwerkingsverband ontvangt, verantwoord zullen worden.  
 
De verschillende routes worden middels stroomschema’s zo bondig mogelijk gepresenteerd, 
waarnaast in de notitie alle processen en procedures worden uitgeschreven en toegelicht.  
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Hoofdstuk 1  Steun waar nodig, binnen de VO-school  
 
Sommige leerlingen hebben niet voldoende aan de sterke basis binnen de scholen. Zij krijgen daarom 

extra ondersteuning. Deze ondersteuning kan kortdurend of langdurend zijn, gericht op het individu 

of een groep, en binnen de school of buiten de school worden geboden. De scholen ontvangen een 

budget gericht op de instandhouding van de ondersteuningsstructuur van het 

samenwerkingsverband om arrangementen binnen de school uit te voeren, de zogenaamde 

binnenschoolse arrangementen. De school is zelf verantwoordelijk voor drie dingen: het toewijzen 

van de arrangementen, de uitvoering van de arrangementen en de financiering ervan uit het 

lumpsum/ ontvangen budget ‘basisondersteuning plus’. De school registreert en evalueert ieder jaar 

welke arrangementen zijn ingezet, wat het effect hiervan was en verantwoordt de financiën vanuit 

het ontvangen budget. Van deze registratie, evaluatie en verantwoording wordt jaarlijks rapportage 

verzorgd naar het samenwerkingsverband.   

1.1 Van aanmelding via zorgplicht naar arrangement 

Voor leerlingen die bij de school aangemeld worden, volgt de school haar aanmeldingsprocedure. 

Nieuwe begrippen in deze procedure zijn ‘zorgplicht’ en ‘ontwikkelingsperspectief’. De zorgplicht kan 

leiden tot arrangementen, welke in het ontwikkelingsperspectief worden verwoord. Deze begrippen 

worden in de volgende paragrafen/hoofdstukken nader toegelicht.  
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1.1.1  Schriftelijke aanmelding 

De ouders kiezen, samen met hun kind, een school die het onderwijsniveau biedt dat past bij het 

advies van de (basis)school, ook als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Ouders hebben hierin 

keuze vrijheid. Echter, om te voorkomen dat ouders hun kind op meerdere scholen tegelijk 

aanmelden zal een voorstel gedaan moeten worden om dubbele aanmeldingen tegen te gaan. In het 

schooljaar 2014 – 2015 zal dit worden onderzocht.   

 

Door de afleverende school wordt informatie overgedragen, zowel gericht op de cognitieve 

ontwikkeling als de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, op grond waarvan de 

ontvangende school de afweging kan maken of zij de leerling inderdaad passend onderwijs kan 

bieden. De aanmeldingsprocedure van de VO-school is leidend.  

 

De school neemt de aanmelding in behandeling indien:  

- De leerling voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor plaatsing die de school 

stelt (er moet uitzicht zijn op behalen diploma); 

- Het complete overdrachtsdossier van de leerling aanwezig is op de school;  

- Er plaatsingsruimte is op de school van aanmelding.  

 

Als de school de aanmelding niet in behandeling kan nemen omdat het overdrachtsdossier van de 

leerling niet aanwezig of volledig is, neemt de ontvangende school contact op met de afleverende 

school. Wanneer de school de aanmelding niet in behandeling kan nemen wegens het niet voldoen 

aan de criteria of wanneer de school geen plaatsingsruimte heeft, dan meldt zij dit ouders schriftelijk. 

In de schriftelijke melding kan de school adviserend verwijzen naar een andere school. Echter, dit is 

niet verplicht aangezien de zorgplicht op dit moment nog niet geldt. Om te voorkomen dat leerlingen 

die niet aan de plaatsingscriteria van de school voldoen zich bij een volgende school aanmelden die 

eveneens niet passend is, zal een uitgebreidere CTP (waarbij de vertegenwoordigers van de 

toelatingscommissie van de scholen worden uitgenodigd) twee keer per jaar, opgenomen in de 

jaarplanning, bij elkaar komen in de aanmeldingsperiode. In het overleg zullen de leerlingen die niet 

aan de plaatsingscriteria van een school voldoen worden besproken en zal een passend aanbod 

worden geadviseerd. 

 

1.1.2  Termijn   

Wanneer er plaatsingsruimte is op de school van aanmelding, de leerling voldoet aan de 

plaatsingscriteria en het complete overdrachtsdossier van de leerling aanwezig is op de school, gaat 

de termijn om een passende plek voor een leerling te vinden in. Vervolgens heeft de school 

maximaal 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Dit zijn reguliere weken. Eventueel kan 

deze termijn één maal met vier weken worden verlengd, waarbij de leerling gedurende die vier 

weken op de school van aanmelding wordt geplaatst. Is er na deze termijn van maximaal 10 weken 

geen passende plek gevonden, dan is de school verplicht de leerling onderwijs te bieden totdat de 

passende plek wel voorhanden is.  

1.1.3  Inschatting  

Na de aanmelding schat de ontvangende school in of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. 

Verder onderzoek wordt alleen gedaan als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld als de vorige school al 
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met een handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief heeft gewerkt. Is er geen aanleiding toe, 

dan vervolgt de school de normale aanmeldingsprocedure.  

 

1.1.4  In kaart brengen van onderwijsbehoeften 

Het onderzoek naar de mogelijke behoefte aan extra ondersteuning wordt door de school gedaan op 

basis van informatie van de vorige (basis)school, aangevuld met informatie van de ouders. Indien de 

school onvoldoende informatie heeft om tot een goede beoordeling te komen, kan er extra 

informatie worden gevraagd aan ouders. Indien de school aanvullend onderzoek wil laten doen door 

een psycholoog of orthopedagoog, moeten de ouders daar toestemming voor geven. Ook voor het 

opvragen van informatie over de leerling bij andere instanties is toestemming van ouders nodig. De 

termijn telt op dit moment niet door. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is of komt, moet de 

school de onderwijsbehoeften en de mogelijke behoefte aan extra ondersteuning bepalen met de 

gegevens die op dat moment voorhanden zijn. Op basis van de beschikbare informatie bepaalt de 

school of de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan zij met de basisondersteuning kan bieden. 

De school is zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van onderzoeksresultaten en 

onderwijsbehoeften van een leerling.   

 

Blijkt uit het onderzoek dat de leerling (toch) voldoende heeft aan de basisondersteuning die de 

school biedt, dan vervolgt de school de normale aanmeldingsprocedure. Blijkt uit het onderzoek dat 

de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan treedt de zorgplicht in werking (zie 1.1.5).  

 

1.1.5  Zorgplicht 

De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft in het onderwijs 

waartoe hij/zij in staat geacht kan worden op grond van het advies van de (basis)school en zonder 

deze ondersteuning het onderwijs niet kan doorlopen. Voordat de zorgplicht in gaat, moet dus 

worden voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden (1.1.1) en moet door de school zijn vastgesteld dat 

de leerling extra ondersteuning nodig heeft (1.1.4). De zorgplicht houdt in dat de school óf zelf de 

ondersteuning aan de leerling biedt, óf ouders ondersteunt bij het zoeken naar een school die meer 

passende ondersteuning kan bieden. Bij deze laatste optie, stopt de zorgplicht voor de school waar 

de leerling in eerste instantie werd aangemeld, zodra de leerling staat ingeschreven bij de nieuwe 

school. 

 

Als de school de benodigde ondersteuning zelf gaat bieden, wordt de leerling ingeschreven en wordt, 

gebaseerd op het onderzoek, een binnenschools arrangement ingezet of een bovenschools 

arrangement aangevraagd bij het samenwerkingsverband (1.1.6). Als de school de benodigde 

ondersteuning niet zelf kan bieden, kan zij het samenwerkingsverband inschakelen voor 

ondersteuning bij het zoeken naar een andere school. De school waar de leerling is aangemeld blijft 

de zorgplicht houden, het samenwerkingsverband heeft een adviserende rol en kijkt indien nodig of 

er alternatieven zijn die ook tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.  

 

School treedt vervolgens in overleg met ouders. In dat overleg wordt aangegeven welke school een 

passend programma kan bieden. Dit is bij voorkeur een school uit het eigen samenwerkingsverband, 

maar dit is niet wettelijk verplicht. Met dit overleg met ouders is de zorgplicht nog niet afgerond. De 

school van aanmelding moet op basis van het gesprek met ouders een voorstel doen voor plaatsing 

op een andere reguliere of speciale school. Deze school moet plaats hebben en bereid zijn het kind 
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toe te laten. Op dat moment gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school. Het is dan aan ouders 

om hun kind vervolgens op die school aan te melden. De gegevens van het onderzoek van de leerling 

gaan mee met de overdracht gegevens naar de school die de leerling aanneemt en daarmee de 

zorgplicht op zich neemt.  

 

Als de school die door de school met zorgplicht geadviseerd is de leerling niet kan toelaten, meldt 

deze dit schriftelijk, inclusief onderbouwing, bij de school met zorgplicht. De school met zorgplicht 

behoudt deze en zal verder moeten zoeken naar een passende plaats voor de leerling. Wordt deze 

niet binnen de wettelijke termijn van 10 weken na de eerste aanmelding gevonden, dan is de school 

verplicht de leerling onderwijs te bieden totdat deze elders wordt aangenomen.  

 

Indien scholen onderling niet tot een juiste plaatsing kunnen komen, kan het samenwerkingsverband 

voor advies worden ingeschakeld, behalve als ouders inmiddels een beroep of bezwaar hebben 

ingediend.  

1.1.6  Bovenschools arrangement bij eerste aanmeldingen 

In de vorige paragrafen is het proces van aanmelding en onderzoek naar mogelijke behoefte aan 

extra ondersteuning beschreven. De extra ondersteuning kan in de VO-school georganiseerd worden 

met behulp van een zogenaamd binnenschools arrangement, maar het kan ook zijn dat de school de 

conclusie moet trekken dat een leerling het meest gebaat is bij een tijdelijk bovenschools 

arrangement. De school heeft zorgplicht en zal conform die zorgplicht de regievoerder zijn bij de 

verwijzing naar het bovenschools arrangement (hoofdstuk 2).  

 
1.2 Binnenschools arrangement 

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig? Dan wordt dit allereerst besproken in het intern 

zorgoverleg/zorg- en adviesteam van de school. Dit zorgoverleg kan een binnenschools arrangement 

toewijzen. Arrangementen binnen de school worden verzorgd vanuit de school zelf. De scholen 

ontvangen daarvoor geld van het samenwerkingsverband. Elke school beschrijft in het 

schoolondersteuningsprofiel welke arrangementen er geboden kunnen worden.   

 
1.3  Bekostiging binnenschools arrangement 

De scholen ontvangen budget van het samenwerkingsverband om arrangementen binnen de school 

uit te voeren. In schooljaar 2014-2015 ontvangen de scholen budget op basis van de gemiddelde 

rugzakgelden (schooldeel) die de betreffende school in de afgelopen drie jaar heeft ontvangen, de 

zogenaamde ‘basisondersteuning plus’. Dit budget dient ieder schoolbestuur te verdelen over de 

leerlingen die in aanmerking komen voor lichte ondersteuning en is door het samenwerkingsverband 

toegekend voor de instandhouding van de ondersteuningsstructuur van de scholen. Over dit budget 

leggen scholen in hun jaarlijkse zorgverslag en zorgplan verantwoording af.  

 
 

Hoofdstuk 2  Steun waar nodig, bovenschools 
 
Enkele leerlingen hebben een ondersteuningsvraag die meer specifieke ondersteuning vraagt, de 

zogenaamde bovenschoolse arrangementen. Ook deze ondersteuning kan kortdurend of langdurend 

zijn, gericht op het individu of een groep, en binnen de school of buiten de school worden geboden. 

Deze ondersteuning wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband en door het 
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samenwerkingsverband, bovenschools, gefinancierd. Wanneer een leerling een afwijkend 

onderwijsprogramma volgt en met behulp van extra ondersteuningsmiddelen van het 

samenwerkingsverband zijn/haar perspectief (uitstroom) realiseert dient een OPP ingevuld te 

worden. 

2.1  Van signalering naar bovenschools arrangement 

Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig die de mogelijkheden van de school overstijgt. 

Bijvoorbeeld een combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Deze leerlingen worden altijd aangemeld 

bij de Commissie Toewijzing en Plaatsing (CTP) van het samenwerkingsverband. Zij komen in 

aanmerking voor een bovenschools arrangement. Dit arrangement is inclusief financiering en 

eventuele personele inzet en kan op drie plekken worden uitgevoerd: binnen de school, bij een 

collega-school voor voortgezet onderwijs of door middel van, bij voorkeur,  een tijdelijke plaatsing op 

een school voor voortgezet speciaal onderwijs.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

2.1.1  Signalering en melding  

Signaleren is de eerste stap in het proces om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, te 

helpen. Een mentor, docent, vertrouwenspersoon, het team, verzuimbeheer of overig merkt op dat 

de ondersteuningsbehoeften van een leerling groter worden. De mentor van de leerling is hierbij het 

aanspreekpunt en schakelt volgens binnen de school geldende afspraken het intern zorgteam in.  
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2.1.2  In kaart brengen onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

Het intern zorgteam is de schakel bij het in kaart brengen van de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften. Naar aanleiding van het signaal bepaalt het intern zorgteam, op basis van 

binnen de school geldende afspraken, wat de vervolgstappen zullen zijn. Indien de school aanvullend 

onderzoek wil laten doen door een psycholoog of orthopedagoog, moeten ouders daar toestemming 

voor geven. Ook voor het opvragen van informatie over het kind bij andere instanties is toestemming 

van ouders nodig. Op basis van de beschikbare informatie bepaalt  het intern zorgteam of de leerling 

meer ondersteuning nodig heeft dan de school met de basisondersteuning en binnenschoolse 

arrangementen kan bieden.  

 

2.1.3  Ontwikkelingsperspectief(OPP) 

Voor leerlingen in het reguliere onderwijs die een afwijkend onderwijsprogramma volgen en die met 

behulp van extra ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband hun perspectief 

(uitstroom) realiseren, stelt de school een ontwikkelingsperspectief vast. Voor alle leerlingen in het 

VSO en PrO wordt een OPP opgesteld. Met kleine aanpassingen kan het OPP ingepast worden in de 

huidige werkwijze voor scholen voor praktijkonderwijs (IOP). Voor LWOO leerlingen hoeft geen OPP 

opgesteld te worden. Als de LWOO-leerling een afwijkend onderwijsprogramma volgt en hij/zij extra 

ondersteuning geboden krijgt vanuit het samenwerkingsverband, dan is een OPP wel verplicht.  

 

Het ontwikkelingsperspectief wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na 

inschrijving van de leerling vastgesteld. Voor zittende leerlingen geldt er geen termijn waarbinnen 

het OPP moet zijn opgesteld. De school evalueert het OPP jaarlijks met de ouders dan wel, indien de 

leerling meerderjarig (≥ 18 jaar) en handelingsbekwaam is, met de leerling en stelt het zo nodig bij. 

Aan de expertise van de deskundige die meekijkt met het opstellen van het OPP worden geen eisen 

gesteld. Wel is er in het VSO een commissie die het schoolbestuur advies geeft over het vast te 

stellen OPP van een leerling: de commissie van begeleiding (CvB). Het OPP voor VSO-leerlingen dient 

te voldoen aan de eisen die de Wet Kwaliteit VSO stelt. Het bevoegd gezag van de school stelt het 

OPP vast, nadat over het gehele OPP op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de ouders 

en/of meerderjarige leerling is gevoerd. Ouders hebben voor het onderdeel van het OPP dat gaat 

over ondersteuning en zorg wettelijk instemmingsrecht. Dit deel kan door een school pas na 

overeenstemming met ouders worden vastgesteld. Het andere deel van het ontwikkelingsperspectief 

betreft de uitstroombestemming van leerlingen. Daarover krijgen ouders géén instemmingsrecht. 

Wel moeten scholen hierover OOGO voeren.  

 

Het OPP bestaat uit de volgende onderdelen:  

- In kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften (belemmerende en bevorderende 

factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling) van de leerling;  

- Het te verwachten uitstroomniveau van de leerling;  

- De beschrijving van het arrangement voor de leerling.  

 

Een school bepaalt het te verwachten uitstroomperspectief door het advies van de (basis)school als 

uitgangspunt te nemen, maar de VO-school kan daar beargumenteerd van afwijken. Gedurende de 

schoolperiode zal het perspectief van de leerling steeds duidelijker worden. Is frequentere evaluatie 

met ouders en/of leerling gewenst, dan kan school dit organiseren. De school is daarnaast verplicht 
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om de voortgang van de leerling jaarlijks te registeren, zodat gevolgd kan worden of de leerling zich 

volgens de verwachte lijn ontwikkelt.  

 

Voor elke leerling met een OPP doet de reguliere VO-school een melding in het Basisregister 

Onderwijs (BRON). Voor praktijkonderwijs en VSO geldt dat niet; daar hebben alle leerlingen een 

ontwikkelingsperspectief.  

2.2  Richtlijnen voor verwijzing naar een bovenschools arrangement  

Is het echt nodig? Dat is – kort door de bocht – de eerste vraag die de Commissie Toewijzing en 

Plaatsing (CTP) stelt bij het indiceren van leerlingen voor bovenschoolse arrangementen. Heeft de 

school voldoende gedaan om de leerling in het primaire proces te ondersteunen? De CTP beoordeelt 

dit aan de hand van de volgende richtlijnen:  

- Er staat op papier welke onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften de leerling heeft;  

- De school kan aantonen dat ze de extra ondersteuningsmogelijkheden binnen de school 

doelmatig heeft ingezet (bijvoorbeeld remediale hulp, trainingen, schoolmaatschappelijk 

werk);  

- De school heeft het ontwikkelingsperspectief voorlopig ingevuld (2.1.3). Dit perspectief is 

kort voor de aanvraag besproken met ouders (en leerling);  

- De school heeft geconcludeerd dat ze, op dit moment, niet genoeg tegemoet kan komen aan 

de ondersteuningsbehoeften van de leerling binnen de basisondersteuning en het extra 

ondersteuningsaanbod binnen de school. Deze conclusie is getrokken binnen de breedte van 

de hele school op grond van alle gegevens, zoals leerlingkenmerken, uitslagen van testen en 

toetsen, gegevens over de ontwikkeling (zowel cognitief, sociaal-emotioneel, medisch als in 

de thuissituatie), communicatie met ouders en eventueel externen (conform beschrijving in 

SOP);  

- De leerling is, na overleg met ouders, besproken in het ZAT. Het ZAT heeft een advies 

geformuleerd over het gewenste (bovenschoolse) ondersteuningsaanbod voor deze leerling;  

- De extra ondersteuning die de leerling nodig heeft, kan niet door een andere school voor 

regulier VO van het samenwerkingsverband worden geboden;  

- De benodigde interventies om gestelde doelen te bereiken worden geboden door het 

beoogde bovenschoolse arrangement. 

 

Het samenwerkingsverband onderzoekt naar aanleiding van de aanmeldingen voor de bovenschoolse 

arrangementen of de beschrijving in de SOP’s en de uitvoering hiervan adequaat is en houdt het 

dekkende aanbod binnen het samenwerkingsverband in de gaten. Er kan dan tijdig actie 

ondernomen worden wanneer blijkt dat bijsturing van belang is. 

2.3 Commissie Toewijzing en Plaatsing (CTP)  

Het belangrijkste uitgangspunt van de wijze van ondersteuningstoewijzing is dat leerlingen zoveel 

mogelijk binnen de school ondersteund worden. Maar soms heeft een leerling meer nodig. Voor een 

bovenschools arrangement is een stapje extra nodig. Het zorg- en adviesteam (ZAT) van de school 

geeft een advies voor een bovenschools arrangement aan de CTP. Deze commissie toetst eenvoudig 

gezegd of bovenschoolse ondersteuning echt nodig is. Is er in de school alles gedaan? En heeft dat 

onvoldoende effect gehad? Voldoet de aanvraag aan de richtlijnen? Dan wijst ze een arrangement op 

maat toe. Het besluit van de CTP is bindend.   
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De CTP van het samenwerkingsverband kent de volgende samenstelling:  

- Voorzitter;  

- Externe deskundige: orthopedagoog; 

- Externe deskundige: psycholoog;  

- Beleidsmedewerker(s);  

- Deskundige(n) op afroep.  

 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het volgen van de juiste procedures binnen de vergaderingen 

en de administratieve afhandeling hiervan, ondersteund door het samenwerkingsverband. De 

inhoudelijke besluitvorming over de aanvragen voor een bovenschools arrangement is de 

verantwoordelijkheid van de CTP, eventueel ondersteund door een deskundigadvies.  

2.4 Werkwijze 

De Commissie Toewijzing en Plaatsing (CTP) vergadert eenmaal per drie weken en behandelt de 

ingediende verzoeken. De commissieleden ontvangen de te bespreken dossiers één week voor de 

vergadering, met het doel besluitvorming tijdens de vergadering.  

 

Op basis van het complete dossier formuleert de CTP binnen drie weken haar besluit. Indien het 

nodig is aanvullende informatie op te vragen bij de aanvragende school, wordt de termijn 

opgeschort. Aanvullende informatie dient binnen 2 weken bij het samenwerkingsverband te zijn.  

 

De CTP toetst of het aangevraagde bovenschools arrangement van het ZAT voldoet aan de criteria 

voor plaatsing in een bovenschools arrangement en brengt een gemotiveerd advies uit aan de 

directeur van het samenwerkingsverband. Dit advies bevat tenminste:  

- Het bovenschoolse arrangement dat wordt geadviseerd;  

- De bekostiging van dit arrangement;  

- De startdatum van dit arrangement;  

- De einddatum van dit arrangement.  

 

Als de directeur van het samenwerkingsverband dit advies omzet in een besluit zal het 

bovenschoolse arrangement worden toegekend. Het samenwerkingsverband geeft de school en de 

ouders (in CC) hiervan schriftelijk bericht:  

- Het advies van de CTP; 

- Het besluit van de directeur van het samenwerkingsverband;  

- De startdatum van het arrangement; 

- De einddatum van het arrangement; 

- De overeengekomen bekostiging van de ondersteuning;  

- Eventuele vervolg/evaluatieafspraken.  

2.5  Dossiergegevens voor aanvraag bovenschools arrangement  

- Aanvraagformulier bovenschools arrangement 

- Advies ZAT 

- Zo volledig mogelijk ingevuld OPP (2.1.3) 

- Overige gegevens (evt. van vorige school): gegevens leerlingvolgsysteem (zowel didactisch als 

sociaal-emotioneel), OPP(‘s) en evaluatie(s) daarvan), diagnostische c.q. medische 
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rapportages (indien voorhanden), rapportages jeugdzorgondersteuning (indien voorhanden), 

etc.  

2.6  Bekostiging bovenschools arrangement  

Een bovenschools arrangement wordt bekostigd uit het ondersteuningsbudget van het 

samenwerkingsverband. Daarnaast geldt het principe: ‘geld volgt de leerling’. Dit betekent dat de 

school van herkomst een groot deel van de basisbekostiging voor de leerling overdraagt aan de 

gastschool voor de periode dat de leerling daar een bovenschools arrangement volgt. De afrekening 

van het bovenschools arrangement vindt plaats na afloop van het arrangement. Betreft het een 

tijdelijke plaatsing op een collega vo-school, dan stuurt de gastschool na afloop van het arrangement 

een factuur aan de school van herkomst volgens het vastgestelde rekenmodel (80% van de 

basisbekosting). Betreft het een tijdelijke plaatsing op een VSO-school, dan stuurt de VSO-school na 

afloop van het arrangement een factuur aan het samenwerkingsverband. Het 

samenwerkingsverband rekent de kosten voor de overdracht van 80% van de basisbekostiging door 

naar de school van herkomst. Bij tijdelijke plaatsing blijft de school van eerste inschrijving eigenaar. 

 
2.7  Procedure  aanvraag bovenschools arrangement 
Binnen de zorgstructuur van de VO-school vindt de voorbereiding plaats voor de aanvraag van een 
bovenschools arrangement. De coördinatie van de aanvraag ligt bij de zorgcoördinator van de 
aanvragende school en bestaat uit:  

- De aanmelding van de aanvraag bij het samenwerkingsverband; dit bestaat uit het 

telefonisch of per e-mail melden dat de leerling wordt aangemeld voor een bovenschools 

arrangement;  

- Het aan het samenwerkingsverband verstrekken van alle relevante documenten die nodig 

zijn voor het toekennen van een bovenschools arrangement (2.5). 

 

Er geldt een termijn van maximaal 4 weken na aanmelding om het complete dossier aan te leveren. 

Daarna gaan de aanvraag en de eventueel reeds aanwezige documenten retour naar de school met 

zorgplicht.   

 

Het samenwerkingsverband toetst de aanvraag van het bovenschools arrangement. Deze toetsing 

bestaat uit het controleren van de aanwezigheid van benodigde dossiergegevens en op verzoek het 

formuleren van alternatieve voorstellen met betrekking tot de ondersteuningstoewijzing van de 

leerling en deze terugkoppelen naar het ZAT. Het samenwerkingsverband heeft deze toetsing binnen 

5 werkdagen na ontvangst van het complete verwijzingsdossier afgerond. De zorgcoördinator van de 

aanvragende school ontvangt hiervan schriftelijk bericht.   

 

2.8  Aflopen bovenschools arrangement  

Voor het merendeel van de bovenschoolse arrangementen geldt dat de leerling hier tijdelijk verblijft. 

Bij het toekennen van  een arrangement wordt een evaluatie-datum gepland, met het ZAT en/of CvB, 

de ouders en/of leerling en het samenwerkingsverband. De volgende mogelijkheden kunnen naar 

aanleiding van deze evaluatie naar voren komen:  

 

Bovenschools arrangement Coördinatie en procedure 

De doelen voor de leerling zijn door inzet van 

het bovenschoolse arrangement behaald, 

De coördinatie ligt bij de zorgcoördinator van de 

verwijzende school.  
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leerling gaat terug naar de basisondersteuning 

van de eigen school.  

 

De doelen voor de leerling zijn door inzet van 

het bovenschools arrangement behaald, leerling 

gaat naar de basisondersteuning van een andere 

VO-school van het Samenwerkingsverband. 

De coördinatie ligt bij de zorgcoördinator van de 

verwijzende school.  

 

 

De interventies in het bovenschoolse 

arrangement waren niet afdoende om de 

gestelde doelen te behalen; verlenging van de 

interventie wordt aangevraagd. 

De coördinatie ligt bij de zorgcoördinator van de 

verwijzende school.  

 

Benodigde gegevens:   

- Advies verlenging door ZAT 

- Evaluatie interventies bovenschools 

arrangement tot nu toe 

- Doelen voor de verlengde periode 

bovenschools arrangement 

- Termijn van verlening 

De interventies in de bovenschoolse 

arrangement waren niet afdoende om de 

gestelde doelen te behalen, er wordt een 

toelaatbaarheidsverklaring VSO aangevraagd. 

De coördinatie ligt bij de zorgcoördinator van de 

school.  

 

Zie hoofdstuk 3 voor de procedure.  

 

Aanvullende gegevens:  

- Evaluatieverslag-/verslagen 

bovenschools arrangement 

 

2.9  Pilots  

De primaire doelstelling van het samenwerkingsverband is het bieden van een dekkend 

onderwijsaanbod dicht bij huis. Er is een aantal ambities om deze doelstelling te bereiken: 1) 

versterken van het ondersteuningsaanbod in het reguliere voortgezet onderwijs; 2) verminderen van 

het aantal thuiszitters en aantal VSV’ers; 3) meer leerlingen naar school dichtbij huis. Het 

samenwerkingsverband wil dit door middel van de ondersteuningstoewijzing voor de individuele 

leerling en gerichte pilots bereiken. Wanneer een school een voorstel heeft met betrekking tot een 

van deze ambities, kan zij een pilot-aanvraag bij het samenwerkingsverband indienen.  

2.9.1  Beoordelingscriteria voor de toekenning van de pilot   

De aanvragen van een pilot kunnen bij het samenwerkingsverband ingediend worden. De directeur 

van het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvragen aan de hand van de volgende criteria:  

- Er is een duidelijk doel geformuleerd, passend bij de ambities van het 

samenwerkingsverband.  

- De pilot is overdraagbaar in de zin dat andere scholen, indien gewenst, gebruik kunnen 

maken van het projectplan en de succesfactoren en verbeterpunten die blijken uit de 

evaluatie.  

- De pilot kan als bovenschools arrangement, in principe, samenwerkingsverband-breed 

worden ingezet. Oftewel: ook andere leerlingen (van scholen binnen het 
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samenwerkingsverband) kunnen, na aanvraag en toezegging via de Commissie Toewijzing en 

Plaatsing en in overleg met de school, gebruik maken van de pilot.  

- Er is een maximale looptijd van één schooljaar.   

- Er worden evaluatie-momenten ingepland, samen met het samenwerkingsverband, om de 

toegevoegde waarde van de pilot voor alle partijen te bepalen en 

vervolgstappen/beslissingen te nemen.  

- Er is sprake van kwaliteitszorg in de zin dat er systematisch en doelgericht gewerkt wordt aan 

de kwaliteit van de pilot. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de doelen en ambities 

en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen (PCDA-cyclus).   

2.9.2  Voorwaarden voor het aanvragen van een pilot 

Een pilot wordt gezien als een bovenschools arrangement waar meerdere leerlingen met dezelfde 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften gebruik van kunnen maken. Daarnaast is het een project om 

methoden te ontwikkelen waarmee de ambities van het samenwerkingsverband worden 

nagestreefd. De volgende voorwaarden zijn van belang voor het aanvragen van een pilot:  

- De aanvragende school verantwoordt de aanvraag middels een beschrijving van doelgroep, 

behoefte, pilot-opzet, doelen (SMART-geformuleerd), inzet en financiële bijdrage van de 

aanvragende school, onderbouwing bekostiging vanuit het samenwerkingsverband (waarom 

zijn gelden vanuit het samenwerkingsverband nodig?) en begroting (financiële 

verantwoording).  

- De aanvragende school dient voor iedere leerling die deelneemt aan de pilot de richtlijnen 

voor verwijzing naar een bovenschools arrangement (inclusief bespreking in ZAT) in acht te 

nemen (2.2).  

- Voor iedere leerling die deelneemt aan de pilot dient (alsnog) een officiële aanvraag gedaan 

te worden via de Commissie Toewijzing en Plaatsing. Aanpassing van ondersteuning is dan 

mogelijk.  

- Voor iedere leerling die deelneemt aan de pilot zal een OPP (ontwikkelingsperspectief) 

worden ingevuld, met daarin de precieze beschrijving van de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte, het doel en duur van deelname aan dit arrangement. Daarnaast 

wordt er een evaluatie-datum vastgesteld en zal geëvalueerd worden of deelname aan de 

pilot nog van belang is. Deze evaluatie wordt in het OPP beschreven.  

2.9.3 Procedure aanvragen pilot    

Binnen de zorgstructuur van de VO-school vindt de voorbereiding plaats voor de aanvraag van een 

pilot. De coördinatie van de aanvraag ligt bij de zorgcoördinator van de aanvragende school en 

bestaat uit:  

- De aanmelding van de aanvraag bij het samenwerkingsverband: dit bestaat uit het 

telefonisch of per e-mail melden dat er een pilot wordt aangevraagd.  

- Het aan het samenwerkingsverband verstrekken van een verantwoording middels een 

beschrijving van doelgroep, behoefte, pilot-opzet, doelen (SMART-geformuleerd), inzet en 

financiële bijdrage van de aanvragende school, onderbouwing bekostiging vanuit het 

samenwerkingsverband (waarom zijn gelden vanuit het samenwerkingsverband nodig?) en 

begroting (financiële verantwoording).  

Tot de uiterste datum, van 1 juli, kunnen aangevraagde pilots worden ingediend bij het 
samenwerkingsverband. De directeur van het samenwerkingsverband toetst de aanvraag binnen 
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twee weken. De directeur vergelijkt de aanvragen, beoordeelt deze en kent deze onderbouwd, al dan 
niet, toe. De zorgcoördinator van de aanvragende school ontvangt hiervan schriftelijk bericht. 
 
 

Hoofdstuk 3  Speciaal als het moet    
 
Een klein deel van onze leerlingen heeft een ondersteuningsvraag die de mogelijkheden van het 

reguliere voortgezet onderwijs overstijgt. Voor hen is plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs 

(VSO) nodig. Plaatsing in het VSO is ook een bovenschools arrangement. Deze plaatsing is in principe 

niet voor altijd, maar gericht op doorstroom of terugkeer naar het reguliere VO. Tegelijkertijd 

erkennen we dat er leerlingen zijn die hun schoolcarrière binnen het VSO afronden, vanwege de aard 

van hun beperkingen. Voor plaatsing in het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze geeft 

de Commissie Toewijzing en Plaatsing van het samenwerkingsverband af.   

3.1  Van aanmelding tot zorgplicht VSO-school 

Ouders hebben keuzevrijheid in de school waarbij zij hun kind aanmelden. Dit kan dus ook een school 

voor VSO zijn. Hiervoor wordt dezelfde procedure doorlopen als geschetst bij paragraaf 1.1: ouders 

melden schriftelijk aan, als er sprake is van een behoefte aan extra ondersteuning dan krijgt de VSO-

school de zorgplicht (1.1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1  Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  

Als de VSO-school na onderzoek concludeert dat het VSO de best passende onderwijsplek voor de 

leerling is, dient de VSO-school de toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het 

samenwerkingsverband van de regio waar de leerling woonachtig is. De coördinatie hiervan ligt bij de 

Commissie van Begeleiding van de VSO-school. Indien de leerling woonachtig is in 

samenwerkingsverband VO 25.10, wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in paragraaf 3.2. 

Om de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring te onderbouwen, dient de VSO-school te 

onderzoeken en onderbouwen waarom de leerling op VSO is aangewezen.  

 

Schriftelijke aanmelding 

(door ouders) 

Extra ondersteuning nodig?  

 

Nee 

 

Ja: ZORGPLICHT 

 

VSO 

 

Bovenschools arrangement 

 

Regulier VO 

 

Aanvraag TLV bij juist 

samenwerkingsverband 

 

Aanvragen BO bij 

samenwerkingsverband 

 

Aanmelding bij regulier VO 

 



18/24 
 

3.1.2 Toelaatbaarheidsverklaring voor de gehele schoolloopbaan  

Bij sommige leerlingen bestaat er geen twijfel over de noodzaak voor deze leerlingen om blijvend in 

aanmerking te komen voor de zwaarste vorm van extra ondersteuning (VSO). Dit 

samenwerkingsverband creëert ruimte om voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking 

passend onderwijs te realiseren met zo min mogelijk procedurele en administratieve belasting voor 

ouders en de betrokken scholen. Voor deze leerlingen geeft het samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring af die gedurende het gehele verblijf op het VSO geldig is. In elk geval 

verlaten de leerlingen het VSO aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 20 jaar 

hebben bereikt.  

 

Gezien de zwaarte van de ondersteuningsvraag van de leerling zal het naar verwachting altijd de 

VSO-school zijn die deze toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt. De coördinatie van de aanvraag ligt 

bij de Commissie van Begeleiding van de aanvragende school.  

 

Ook voor deze leerlingen wordt de procedure zoals beschreven bij paragraaf 3.2 gevolgd. Naast de 

gevraagde informatie dient de Commissie van Begeleiding van de VSO-school ook aan te tonen dat 

het gaat om leerlingen die niet of nauwelijks leerbaar zijn (leerrendement < 25%) én in zeer hoge 

mate afhankelijk zijn van derden voor wat betreft ADL-handelingen, taakwerkhouding en 

communicatie.  

 

Het samenwerkingsverband verlangt van de VSO-scholen die deze leerlingen onderwijs bieden dat 

ook bij deze leerlingen de ontwikkeling nauwlettend gevolgd wordt en dat waar nodig er 

aanpassingen in het OPP en de bijbehorende bekostigingscategorie zullen worden gemaakt.  

 

3.1.3  Leerlingen die verblijven in residentiele instellingen, JJI en GJI  

Leerlingen die in een residentiele instelling worden geplaatst en onderwijs volgen op de VSO-school 

waarmee de residentiele instelling een samenwerkingsovereenkomst heeft, hebben géén 

toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. De kosten voor deze leerlingen 

worden betaald door het samenwerkingsverband waar de leerling stond ingeschreven vóór plaatsing 

óf door het samenwerkingsverband waar de leerling woont als de leerling vóór plaatsing nog niet 

stond ingeschreven op een school.  

 

De bekostiging voor leerlingen in justitiële inrichtingen (JJI) en gesloten jeugdzorginstellingen (GJI) 

blijft ongewijzigd (capaciteitsbekostiging) en valt niet onder de systematiek Passend Onderwijs.   

 

3.2.  Toelaatbaarheidsverklaring VSO  

De Commissie Toewijzing en Plaatsing (CTP) beslist of een leerling wordt toegelaten tot het 

voortgezet speciaal onderwijs. Deze plaatsing is een arrangement binnen het 

samenwerkingsverband. Voor plaatsing in het VSO is een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring 

nodig. De school van de leerling doet deze aanvraag, en betrekt hier op tijd de ouders en leerling zelf 

bij. De directeur van het samenwerkingsverband verstrekt de toelaatbaarheidsverklaring. De 

minimumtermijn van een toelaatbaarheidsverklaring is één volledig schooljaar. Dit betekent dat een 

verklaring die wordt afgegeven in bijvoorbeeld 15 maart 2015 geldig is tot 31 juli 2016. Wij kiezen 

ervoor om voor maximaal 2 schooljaren een toelaatbaarheidsverklaring af te geven. In overleg met 
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ouders kan voor een korter traject worden gekozen. In ieder geval kijken we elke twee jaar opnieuw 

welk arrangement het beste past bij de leerling. 

 

3.2.1 Richtlijnen voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring VSO  

Gedurende het schooljaar 2014 – 2015 zullen de TLV’s zoveel mogelijk gebaseerd worden op de 

behoeften en mogelijkheden van de leerling.  

 

3.2.2 Dossiergegevens voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring VSO  

- Aanvraagformulier bovenschools arrangement  

- Advies Commissie van Begeleiding (onderzoek en onderbouwing) 

- Voorlopig ingevuld OPP (2.1.3)  

- Overige gegevens (evt. van vorige school): gegevens leerlingvolgsysteem (zowel didactisch als 

sociaal-emotioneel), OPP(‘s) en evaluatie(s) daarvan), diagnostische c.q. medische 

rapportages (indien voorhanden), rapportages jeugdzorgondersteuning (indien voorhanden), 

etc.  

3.2.3 Procedure aanvraag TLV  

Binnen de interne zorgstructuur van de VSO-school vindt de voorbereiding plaats voor het aanvragen 

van een toelaatbaarheidsverklaring en de plaatsing in het speciaal onderwijs. De coördinatie hiervan 

ligt bij de Commissie van Begeleiding van de aanvragende school en bestaat uit:  

- De aanmelding van de aanvraag bij het samenwerkingsverband; dit bestaat uit het 

telefonisch of per e-mail melden dat de leerling wordt aangemeld voor een 

toelaatbaarheidsverklaring.  

- Het aan het samenwerkingsverband verstrekken van alle relevante documenten die nodig 

zijn voor het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring (3.2.2).  

 

Er geldt een termijn van maximaal 4 weken na aanmelding om het complete dossier aan te leveren. 

Daarna gaan de aanvraag en de eventueel reeds aanwezige documenten retour naar de school met 

zorgplicht.  

 

De Commissie Toewijzing en Plaatsing (CTP) buigt zich over de aanvragen voor een 

toelaatbaarheidsverklaring VSO.  

 

Het CTP toetst, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het complete verwijzingsdossier, de aanvraag 

voor een toelaatbaarheidsverklaring. Deze toetsing bestaat uit het controleren van de aanwezigheid 

van benodigde dossiergegevens. De coördinator van de aanvragende school ontvangt hiervan 

schriftelijk bericht.   

 

3.2.4  Werkwijze 

De Commissie Toewijzing en Plaatsing (CTP) vergadert eenmaal per drie weken en behandelt de 

ingediende aanvragen. De commissieleden ontvangen de te bespreken dossiers één week voor de 

vergadering, met het doel besluitvorming tijdens de vergadering.  
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Op basis van het complete dossier formuleert de CTP binnen drie weken haar besluit. Indien het 

nodig is aanvullende informatie op te vragen bij de aanvragende school, wordt de termijn 

opgeschort. Aanvullende informatie dient binnen 2 weken bij het samenwerkingsverband te zijn.  

 

De CTP toetst of de aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring van de Commissie van Begeleiding 

(VSO-school) voldoet aan de richtlijnen voor plaatsing in het  VSO en brengt een gemotiveerd advies 

uit aan de directeur van het samenwerkingsverband. Dit advies bevat tenminste:  

- Het VSO arrangement waarvoor de TLV wordt geadviseerd;  

- Het bekostigingsniveau van de ondersteuning (3.3);  

- De startdatum van de toelaatbaarheidsverklaring VSO;  

- De einddatum van de toelaatbaarheidsverklaring VSO.  

 

Als de directeur van het samenwerkingsverband dit advies omzet in een besluit zal de 

toelaatbaarheidsverklaring worden toegekend. Het samenwerkingsverband geeft de school en de 

ouders (in CC) hiervan schriftelijk bericht:  

- Het advies van de CTP;  

- Het besluit van de directeur van het samenwerkingsverband;  

- De startdatum van de toelaatbaarheidsverklaring VSO;  

- De einddatum van de toelaatbaarheidsverklaring VSO;  

- Het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning (3.3);  

- Overzicht van de scholen binnen de regio die de gewenste zware ondersteuning kunnen 

bieden, zodat ouders zich kunnen oriënteren (ondersteund door de school);  

- Eventuele vervolgafspraken.  

 

3.3  Bekostiging plaatsing VSO  

Bij het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring tot het VSO wordt rekening gehouden met de 

behoeften van de leerling en de kosten voor het daarbij behorende arrangement. 

Voor het eind van dat schooljaar vindt evaluatie over deze werkwijze plaats en wordt bepaald of er 

andere criteria voor het bepalen van de bekostigingscategorie per leerling moeten worden 

gehanteerd.  

  

3.4  Aflopen toelaatbaarheidsverklaring VSO  

Een toelaatbaarheidsverklaring VSO wordt afgegeven voor minimaal 1 schooljaar en maximaal 2 

schooljaren. Bij het toekennen van  de toelaatbaarheidsverklaring wordt een evaluatie-datum 

gepland, met de CvB, de ouders en/of leerling en het samenwerkingsverband. De volgende 

mogelijkheden kunnen naar aanleiding van deze evaluatie naar voren komen:  

 

Arrangement VSO Coördinatie en procedure 

De doelen voor de leerling zijn door inzet van 
het VSO behaald, de leerling gaat naar de 
basisondersteuning van een VO-school van het 
Samenwerkingsverband. 

De coördinatie ligt bij de Commissie van 
Begeleiding van de VSO-school.  

De doelen voor de leerling zijn door de inzet van 
het VSO behaald, de leerling gaat naar een ander 
bovenschools arrangement op een VO-school.  

De coördinatie ligt bij de Commissie van 
Begeleiding van de VSO-school 
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De interventies in het VSO waren niet afdoende 
om de gestelde doelen te behalen; een nieuwe 
toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd.  

De coördinatie ligt bij de Commissie van 
Begeleiding van de VSO-school.  
 
Aanvraag van de nieuwe TLV moet gebeuren bij 
het Samenwerkingsverband dat de eerste TLV 
heeft afgegeven.  

Hoofdstuk 4  Bezwaar en geschillen 

In de gang van zaken rond de toekenning van ondersteuningsarrangementen kan het voorkomen dat 

ouders en leerlingen het niet eens zijn met de school of het samenwerkingsverband. Het ligt voor de 

hand dat gepoogd wordt dit in gesprekken met de school en/of met het samenwerkingsverband op 

te lossen. Indien noodzakelijk kan hierbij een onderwijsconsulent ingezet worden. Als ouders en 

school en/of samenwerkingsverband het definitief niet eens kunnen worden, kunnen ouders contact 

opnemen met een van de onderstaande commissies voor beroep en bezwaar:  

4.1  Beroep en bezwaar binnen het Samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband heeft aan adviescommissie van deskundigen. Deze commissie adviseert 

over bezwaarschriften die te maken hebben met beslissingen van het Samenwerkingsverband over 

de toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs. De adviescommissie sluit 

aan bij de wet Passend Onderwijs artikel 17a, lid 13 en is in overeenstemming met artikel 7:13 van de 

Algemene wet bestuursrecht.  

 

4.2  Landelijke geschillencommissie passend onderwijs 

Ouders en schoolbesturen kunnen het geschil ook voorleggen aan de landelijke geschillencommissie 

passend onderwijs. Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het schoolbestuur. 

In de tussentijd verzorgt de school onderwijs aan het kind.  

 

Deze landelijke geschillencommissie voor primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en 

(voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur 

over:  

1. (De weigering van) Toelaten van leerlingen die extra ondersteuning behoeven;  

2. De verwijdering van leerlingen;  

3. Het ontwikkelingsperspectief.  

Alle scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 augustus 2014 van 

rechtswege aangesloten bij deze Commissie, zodat hiervoor geen aparte aansluiting is vereist. De 

kosten van deze Commissie worden gedragen door het ministerie van OCW.  

 

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.passendonderwijs.nl en  

www.geschillenpassendonderwijs.nl  
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Hoofdstuk 5 Monitor extra ondersteuning: OPP, leerlingstromen en thuiszitters 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Ieder samenwerkingsverband heeft onder Passend Onderwijs de verantwoordelijkheid om de 

ondersteuningstoewijzing zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. De onderwijsinspectie zal 

hier middels een toezichtkader nadrukkelijk op toezien.  

 

Het samenwerkingsverband heeft hiermee de taak om leerlingen waarvoor extra ondersteuning is 

ingezet (dit kan zowel een binnenschools- als een bovenschools arrangement zijn) te volgen.  

 

Dit doet het samenwerkingsverband onder andere door:  

1. Het in kaart brengen van de onderwijsloopbaan van leerlingen waarvoor een OPP is 

opgesteld;  

2. Het monitoren van leerlingstromen in het VO en VSO, binnen het Samenwerkingsverband en 

naar buiten het Samenwerkingsverband;  

3. Het monitoren van aantal thuiszitters zodat bepaald kan worden welke (on)mogelijkheden er 

binnen het onderwijs voor deze groep leerlingen zijn 

 

Voor het monitoren ontwikkelt het samenwerkingsverband een werkwijze. Het 

samenwerkingsverband zal periodiek de verkregen gegevens analyseren en middels een rapportage 

aan het bestuur terugkoppelen. Op basis van de monitor en de analyse kan het bestuur 

beleidsveranderingen op het gebied van de ondersteuningstoewijzing (bijvoorbeeld te hanteren 

criteria, tijdspad, procedure) voorstellen en indien nodig doorvoeren.  

 

Hoofdstuk 6   Financiële verantwoording  
 
Vanaf 1 augustus 2014 ontvangt het samenwerkingsverband financiële middelen voor passen 

onderwijs. Over deze middelen moet vanaf dat moment verantwoording afgelegd worden richting 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

 

VO-school:  

Alle leerlingen met een 

OPP melden 

 

Commissie Toewijzing en 

Plaatsing: alle leerlingen 

met een bovenschools 

arrangement melden 

 

VSO  

 

OPP 

 

Samenwerkingsverband 

 

Analyse 

 

Leerplicht Ambtenaren 

Thuiszitters 

Bestuur SWV 

 

Beleid 

 

Via schoolbesturen 
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In het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs is vastgelegd dat de inspectie toeziet op 

doelmatige inzet van middelen van het samenwerkingsverband (indicator 1.3). De inspectie gaat 

hierover met alle samenwerkingsverbanden het gesprek aan, om als onderdeel van het reguliere 

toezicht inzicht te krijgen in de plan-do-check-actcyclus (PDCA). Het gaat dan om het systematisch 

opstellen, meten en evalueren van doelstellingen, activiteiten en resultaten en bijbehorende 

bestedingen.  

 

De inspectie ontwikkelt in het voorjaar van 2014 een werkformat om de doelmatige inzet van 

middelen te kunnen beoordelen. Het belangrijkste beoordelingscriterium daarbij wordt in hoeverre 

samenwerkingsverbanden inzicht hebben in hun eigen PDCA-cyclus. De inspectie gebruikt – indien 

beschikbaar – het jaarverslag en de jaarrekeningen als startpunt van gesprek. Deze aanpak sluit aan 

bij het stimulerend toezicht van de inspectie.  

 

Het samenwerkingsverband verantwoordt zich over alle middelen die het heeft ontvangen, dus ook 

over de middelen die naar de deelnemende scholen zijn doorgezet. De reden hiervoor is dat het 

samenwerkingsverband de middelen ontvangt en verantwoordelijk is voor een dekkend aanbod van 

voorzieningen. Het samenwerkingsverband moet dan weten wat het schoolbestuur met de 

ontvangen middelen heeft gedaan om te kunnen rapporteren over activiteiten en resultaten van het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan hiervoor aan een schoolbestuur 

aanvullende informatie vragen, buiten het reguliere jaarverslag van het schoolbestuur. Bijvoorbeeld, 

het opstellen van een totaalrapportage aan het samenwerkingsverband. Middels een monitor-

bestand dat door het samenwerkingsverband aan de scholen zal worden verstrekt zullen de scholen 

de ingezette middelen in beeld gebracht en verantwoord worden. Verdere afspraken hierover zullen 

door het samenwerkingsverband met het schoolbestuur gemaakt worden.  

 

Het samenwerkingsverband verantwoordt zich door een jaarverslag en jaarrekening op te stellen. Dit 

is vanaf 14 augustus 2014 verplicht. De Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs (RJO) en de Richtlijn 

Jaarverslag Onderwijs zijn voor het samenwerkingsverband van toepassing. Deze richtlijnen en de 

daarbij behorende modellen zijn op het hoogste aggregatieniveau ingericht (algemene posten). Het 

jaarverslag en de jaarrekening geven inzicht in de stand van zaken en het gevoerde beleid, inclusief 

de rechtmatige en doelmatige inzet van middelen.  

 

Samenwerkingsverbanden kunnen het ondersteuningsplan en een eventueel jaarplan gebruiken als 

basis voor het jaarverslag en de jaarrekening. Een goede koppeling tussen het ondersteuningsplan en 

het jaarverslag maakt duidelijk of de gestelde doelen zijn gehaald. Wat was het plan, welke 

resultaten zijn gehaald en welke financiële inzet was hiermee gemoeid?  

 

Voor het elektronisch aanleveren van de jaarcijfers aan DUO zal het samenwerkingsverband jaarlijks 

gebruikmaken van het programma elektronisch financiële jaarrekening (EFJ). Dit is een 

softwareprogramma waarmee de financiële gegevens uit de jaarrekening van elke onderwijsinstelling 

elektronisch vastgelegd en verstuurd kunnen worden naar DUO. Het EFJ voor 

samenwerkingsverbanden wordt ingericht volgens het standaardmodel en bevat geen extra posten. 

Ook als EFJ wordt vervangen door de opvolger XBRL zal dit naar verwachting niet wijzigen. DUO 

stuurt samenwerkingsverbanden in februari 2015 meer informatie over hoe ze de informatie via EFJ 

kunnen aanleveren voor het kalenderjaar 2014. De samenwerkingsverbanden moeten op de 
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jaarrekening een accountantscontrole laten uitvoeren en de jaarrekening voorzien van een 

controleverklaring. Het controleprotocol waarmee accountant de jaarrekening controleren komt in 

december 2014 beschikbaar.  

 


