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Met veel trots, maar ook wat gemengde gevoelens 

presenteer ik u dit plan voor de periode 2022-2026. 

Door middel van visie- en ambitiebijeenkomsten, 

panelgesprekken en klankbordsessies hebben veel 

netwerkpartners en onmisbare partijen meegedacht 

in onze ambitie om kansrijk samen te werken voor en 

met iedere jongere. Wij zijn het gesprek aangegaan 

met ouders, docenten, zorgcoördinatoren, teamleiders, 

schoolmaatschappelijk werkers, professionals 

binnen de jeugdhulp, gemeenten, directeuren en 

bestuurders van onze scholen, het mbo, vavo en collega-

samenwerkingsverbanden. Van hen hebben wij gehoord 

wat zij belangrijk vinden voor de jongeren in onze regio: 

jongeren uit de gemeenten Ede, Wageningen en Rhenen. 

Samen werken we verder aan inclusiever onderwijs. 

Dit betekent dat we er (samen) voor zorgen dat al onze 

jongeren welkom zijn binnen onze scholen. En dat ze 

binnen deze scholen worden geholpen om zich ook later 

staande te kunnen houden in onze samenleving. 

In dit ondersteuningsplan beschrijven we als bureau 

van het samenwerkingsverband én onze deelnemende 

schoolbesturen hoe we in de periode van 1 augustus 

2022 tot 1 augustus 2026 inclusiever onderwijs in onze 

regio verder vorm gaan geven. Aan de hand van onze 

doelstellingen en speerpunten werken we uit hoe we de 

komende jaren kansrijk gaan samenwerken voor, en met 

iedere jongere1 . We beschrijven onze procedures en hoe 

het fi nanciële beleid van het SWV wordt vormgegeven. 

Ieder jaar maken we een bijlage bij dit plan: een jaar- en 

activiteitenplan. Hierin beschrijven we wat we hebben 

bereikt in het voorgaande jaar, wat onze ambities zijn 

voor het komende jaar en welke activiteiten we daarbij 

gaan uitvoeren. Ook maken we duidelijk wie welke 

verantwoordelijkheid heeft bij de uitvoering van deze 

activiteiten en op welke termijn de ambities  gerealiseerd 

gaan worden. Op deze manier refl ecteren we op de 

gezette stappen, volgen we  de  actuele ontwikkelingen 

en zetten we nieuwe, concrete stappen om te komen tot 

inclusiever onderwijs. 

Kansrijk samenwerken, dat kunnen we zeker niet alleen. 

Veel verschillende partners zijn nodig om optimale 

ontwikkelkansen voor onze jongeren te bereiken, en ze 

goed voorbereid op de maatschappij te laten uitstromen 

uit het onderwijs. Naar een vervolgopleiding, werk- of 

dagbestedingsplek. Dit plan is een voortzetting van de 

samenwerking die we in de afgelopen jaren hebben 

opgebouwd en een startpunt voor verdere verdieping 

en concretisering hiervan. Dank aan allen die hier een 

bijdrage aan hebben geleverd, we kijken uit naar het 

vervolg!

Everlyn van den Brink 

Directeur - bestuurder SWV VO Gelderse Vallei

April 2022

Als samenwerkingsverband (SWV) VO 

Gelderse Vallei hebben we de afgelopen 

periode samen met onze partners 

een inspirerende route doorlopen 

om te komen tot een nieuw 

ondersteuningsplan. Een periode die 

onlosmakelijk is verbonden met de 

gevolgen van de corona-crisis, waar 

we ten tijde van dit schrijven ook nog 

mee te kampen hebben. Scholen, ouders, 

samenwerkingspartners maar vooral ook 

de jongeren hebben dagelijks de consequenties 

van de coronacrisis ondervonden. Met als 

gevolg dat er sprake is geweest van 

lockdowns, schoolsluitingen, langdurige 

onzekerheden en angsten, hybride 

lesgeven en door dit alles een toename 

van sociaal-emotionele problematiek 

onder jongeren. Met elkaar zijn we de 

afgelopen periode deze uitdagingen 

aangegaan en hebben waar mogelijk ook 

rondom deze crisis extra ondersteuning 

voor onze jongeren weten te realiseren. Maar 

we zijn er nog niet; iedere dag wordt van onze 

jongeren gevraagd dat ze zich staande houden 

op school en in een samenleving die hier nog 

dagelijks mee te maken heeft. Met dit in 

het achterhoofd is dan ook dit nieuwe 

ondersteuningsplan tot stand gekomen. 

“Samen werken we verder aan 
inclusiever onderwijs”

1In dit ondersteuningsplan worden de begrippen ‘jongeren’ en ‘leerlingen’ 
wisselend gebruikt. We spreken over onze jongeren wanneer we iedereen in de 
leeftijdsgroep 12-21 aanduiden binnen de regio. Leerling betreft een jongere die 
op één van de scholen ingeschreven staat. 
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Alle scholen binnen ons 

samenwerkingsverband heten al 

onze jongeren welkom
Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband heten al onze jongeren welkom. De verantwoordelijkheid voor 

goed onderwijs ligt bij onze schoolbesturen. Het samenwerkingsverband ondersteunt ze bij het realiseren van extra 

ondersteuning die hun eigen basis te boven gaat. We zoeken waar nodig de samenwerking met andere partijen om de 

jongeren verder te kunnen helpen. 
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Het Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei (SWV 

VO 2510) is een samenwerkingsverband van alle 

schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de 

regio Ede, Wageningen en Rhenen. Deze deelnemende 

schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 

het realiseren van passend onderwijs en een dekkend 

netwerk aan ondersteuningsvoorzieningen binnen de 

regio. 

Het samenwerkingsverband (en daarmee alle 

schoolbesturen) heeft de wettelijke opdracht om 

ervoor te zorgen dat alle leerlingen in de regio passend 

onderwijs krijgen, en dat er een dekkend netwerk van 

onderwijsvoorzieningen rondom de jongeren wordt 

gerealiseerd. Hiervoor worden afspraken met onze 

scholen, de overige samenwerkingsverbanden binnen de 

regio, gemeenten en jeugdhulppartners gemaakt. Veel 

professionals zetten zich iedere dag voor meer dan 100% 

in om onze jongeren een diploma te laten halen of uit te 

laten stromen op een zinvolle dagbestedingsplek. Hierbij 

staat het aanleren van vaardigheden centraal, waarmee 

deze jongeren zich binnen de maatschappij staande 

kunnen houden. Onze regio kenmerkt zich als een regio 

waarin vanuit vertrouwen wordt samengewerkt rondom 

de jongere. Zowel binnen de school als daarbuiten. 

Het bureau van het samenwerkingsverband is de 

verbindende factor tussen alle betrokken partijen bij 

de ontwikkeling van iedere jongere in de regio. Dit 

betekent dat het bureau van het SWV bijdraagt aan de 

verbinding tussen scholen, ouders, leerlingen en (netwerk)

partners, zicht houdt op de ontwikkelingen binnen de 

regio en de nodige ondersteuning stimuleert en faciliteert. 

Dit doen wij door middel van samenwerking, regie, kennis 

en professionele deskundigheid op ons vakgebied. 

Concreet betekent dit dat we contactpersoon zijn voor 

onze scholen bij complexe casuistiek en aanspreekpunt 

voor ouders en leerlingen als zij onafhankelijke informatie 

nodig hebben op het gebied van onderwijsondersteuning 

in de regio. Onze gedragsdeskundigen (orthopedagogen, 

psychologen en deskundigen op afroep) doen een 

onafhankelijke beoordeling of een leerling toelaatbaar is 

tot het speciaal onderwijs en wij leggen de verbinding met 

gemeenten en jeugdhulppartners om de ondersteuning 

rondom jongeren te optimaliseren. Op deze manier 

werken we samen toe naar inclusiever onderwijs en 

optimale ontwikkelkansen (als voorbereiding op de 

toekomst) voor al onze jongeren. 

Wie zijn we?

Een samenwerkingsverband van alle 

schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) 

onderwijs in de regio Ede, Wageningen en Rhenen.

01.
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Samenwerkingsverband 
VO Gelderse Vallei
Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei is een 

stichting bestaande uit 6 schoolbesturen met samen 

11 onderwijslocaties in Ede, Wageningen en Rhenen. 

Twee daarvan verzorgen voortgezet speciaal onderwijs 

en 9 bieden voortgezet regulier onderwijs aan voor 

ongeveer 7.500 leerlingen. Het samenwerkingsverband 

is onderdeel van de (jeugdhulpregio) FoodValley. Binnen 

deze jeugdhulpregio werken onderwijs, gemeenten en 

jeugdhulp intensief met elkaar samen om kinderen en 

jongeren de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben 

om tot ontwikkeling te komen. 
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Waar staan we voor?

Iedere jongere heeft recht op goed onderwijs. 

En recht om zich te kunnen ontwikkelen. 

Iedere jongere heeft recht op goed onderwijs. En het recht 

om zich te kunnen ontwikkelen. Ontwikkelen binnen de 

mogelijkheden die hij2 heeft, gezien de omstandigheden 

waarin hij zich bevindt. Bij het merendeel van de jongeren 

zijn die omstandigheden goed. Deze jongeren lopen bijna 

moeiteloos door het voortgezet onderwijs en behalen 

zonder problemen hun diploma. Er is sprake van een 

veilig leer- en leefklimaat, een uitdagende sociale context 

en liefdevolle betrokkenen om de jongere heen die hem 

of haar verder willen en kunnen helpen. Ook zijn jongeren 

vaak zelf in staat om regie op en verantwoordelijkheid 

voor hun ontwikkeling te nemen. Omdat ze verder willen 

komen, zich willen ontplooien en een bijdrage kunnen en 

willen leveren aan de maatschappij. 

Voor sommige jongeren zijn de omstandigheden niet 

optimaal. Soms hebben ze veel ondersteuning nodig 

om tot leren en ontwikkeling te komen, én een diploma 

te halen. Het kan zijn dat de context (zowel thuis, op 

school als in hun vrije tijd) of persoonlijkheidskenmerken 

hen belemmeren of onvoldoende ondersteunen. De 

jongeren lopen vast en hun ontwikkeling stagneert. 

Voor deze jongeren is het nodig dat alle betrokkenen 

om de jongeren heen goed met elkaar samenwerken, 

om hen  én hun omgeving verder te kunnen helpen. 

Tegelijkertijd is het nodig om de jongeren het onderwijs te 

bieden waar zij passen. Dit is mogelijk door het ‘gewone’ 

leven van de jongeren in beeld te houden, ongeacht de 

hoeveelheid specialistische zorg die soms al geboden 

wordt. Zo voorkomen we dat gedrag onnodig wordt 

geproblematiseerd en dat waar nodig ondersteuning 

vroegtijdig wordt ingezet om zwaardere hulp te 

voorkomen. 

Als samenwerkingsverband  werken we kansrijk 

samen met de jongeren, én alle betrokkenen om 

de jongeren heen. Op deze manier kunnen zij een 

diploma of startkwalifi catie behalen, ongeacht de 

ondersteuningsbehoeften. Dat wat we al goed doen, 

optimaliseren en delen we. We willen de omgeving 

van de jongeren zo ondersteunen dat niet alleen déze 

jongere, maar in de toekomst ook anderen verder worden 

geholpen. Dit doen we zonder uitsluiting en zonder 

oordeel; juist door alle jongeren daadwerkelijk te zien, te 

horen, te betrekken, en te zoeken naar wat wél mogelijk 

is. Want, iedereen is verschillend en iedereen moet zich 

kunnen ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden. Daarmee 

werken we toe naar inclusiever onderwijs. 

2Voor de leesbaarheid kiezen we ervoor om ‘hij’ te schrijven als we het over de 
jongere hebben. Overal waar ‘hij’ (mannelijk) staat, kan ook zij (vrouwelijk), of hen 
(binair) gelezen worden. 

02.
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Terugblik 2016-2021
“Iedere leerling krijgt het onderwijs en de 

ondersteuning die hij nodig heeft”

“Iedere leerling krijgt het onderwijs en de ondersteuning die 

hij nodig heeft”, zo luidde de visie in het ondersteuingsplan 

van het SWV in de periode 2017-2021. Een visie die 

overeenkomt met de doelen van passend onderwijs in de 

afgelopen jaren. Het SWV heeft daarbij in 2016 de volgende 

ambities geformuleerd:

1. We willen het ondersteuningsaanbod in het reguliere 

onderwijs versterken 

2. We willen het aantal thuiszitters en voortijdig 

schoolverlaters verminderen 

3. Meer leerlingen moeten dichtbij hun huis naar school 

kunnen 

Kijkend naar de resultaten van de afgelopen jaren, zien we 

dat we onszelf in 2016 een complexe opdracht hebben 

gesteld. Door de jaren heen is het ondersteuningsaanbod 

van de scholen zeker versterkt. Onze scholen hebben 

hun eigen populatie en de ondersteuningsbehoefte 

van de leerlingen goed in beeld, en weten hier goed op 

te anticiperen. Binnen het merendeel van onze scholen 

zijn initiatieven ontstaan om leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte op te vangen en te ondersteunen 

binnen de eigen school, zodat vroegtijdige uitval uit het 

onderwijs wordt voorkomen. Denk hierbij aan begeleide 

ondersteuningsruimtes binnen de scholen (zoals de I-Class, 

het Oké-lokaal, de Huiskamer, de Dug-out, de Trajectklas, 

etc.) en het aanbod van diverse cursussen en trainingen voor 

jongeren o.a. op het gebied van plannen en weerbaarheid.  

We zien dat scholen daarnaast kritisch naar hun eigen 

ondersteuningsstructuur kijken en stappen zetten in het 

verstevigen van het mentoraat, de begeleidingsstructuur 

rondom de jongere, en de samenwerking met externe 

partners. En dat terwijl scholen door de jaren heen steeds 

vaker benoemen dat de problematiek van de leerlingen 

complexer en heftiger wordt, met name als het gaat om 

hevige internaliserende en externaliserende problematiek. 

03.
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17-18 18-19 19-20

Normcategorie Vsv% Landelijk 
vsv

Vsv%
streefnorm

Vsv% Landelijk 
vsv

Vsv%
streefnorm

Vsv% Landelijk 
vsv

Vsv%
streefnorm

Onderbouw vo 0,24% 0,29% 0,10% 0,21% 0,27% 0,10% 0,19% 0,21% 0,10%

Bovenbouw
vmbo

1,00% 0.98% 1,00% 0,78% 0,98% 1,00% 0,78% 0,86% 1,00%

Bovenbouw
havo/vwo

0,30% 0,45% 0,10% 0,45% 0,48% 0,10% 0,36% 0,37% 0,10%

1-10-
20134

1-10-
20145

1-10-
20156

1-10-
20167

1-10-
20178

1-10-
20189

1-10-
2019

1-10-
202010

1-10-
202111

Totaal aantal leerlingen VO 8316 7946 7635 7386 7205 7200

Totaal VAVO 64 48 38 45 14 45

Totaal 7872 8072 8291 8348 7970 7654 7409 7219 7245

Totaal aantal leerlingen uit swv naar 
VSO

321 370 353 343 365 360 331 314 330

Totaal aantal leerlingen uit swv naar 
VSO exclusief Hoenderloo

301 320 314 320 31412 330

Waarvan naar VSO binnen swv 163 162 165 169 173 176 177 163 176

Waarvan naar VSO buiten swv 158 208 188 174 192 184 154 151 154

17-18 18-19 19-20

Deelnemers VSV % VSV Deelnemers VSV % VSV Deelnemers VSV % VSV

Ede 10020 156 1,56% 10031 179 1,78% 9807 160 1,63%

Wageningen 2184 53 2,43% 2230 37 1,66% 2205 45 2,04%

Rhenen 1701 23 1,35% 1734 18 1,04% 1739 25 1,44%
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Als we deze ontwikkeling doortrekken naar de tweede ambitie (het verminderen van het aantal thuiszitters en voortijdig 

schoolverlaters), zien we dat door de jaren heen een dalende lijn is ingezet in het aantal thuiszitters en de ‘te volgen 

leerlingen’. De gegevens in deze grafi ek moeten echter met voorzichtigheid geinterpreteerd worden, aangezien de wijze 

van registreren als ook de defi niëring van de categorieën thuiszitters in ontwikkeling zijn geweest sinds de start van 

Passend Onderwijs.

Als we daarnaast kijken naar het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers), zien we dat het percentage VSV’ers uit onze 

deelnemende gemeenten (Ede, Wageningen en Rhenen) fl uctueert. Zowel door de jaren heen, als per gemeente binnen 

onze regio. Daardoor is het niet eenduidig aan te geven of de maatregelen die getroff en zijn, het gewenste eff ect hebben 

gehad. Bij maatregelen in het kader van terugdringen voortijdig schoolverlaten denken we aan alle inzet die zowel 

binnenschools (onderdeel van de ondersteuningsstructuur van de scholen) als bovenschools (de (overstap)arrangementen 

Comma, Doorstart en maatwerkarrangementen, en de inzet van begeleiders passend onderwijs) is gepleegd om leerlingen 

op de juiste plek te krijgen en te houden, en waar nodig de juiste ondersteuning te bieden. Hierbij is het essentieel dat het 

voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs goed met elkaar samenwerken. 

Figuur 1: aantal thuiszittende leerlingen en te volgen leerlingen
Grijze lijn: Verloop aantal thuiszitters die wonen en/of naar school gaan binnen SWO VO Gelderse Vallei.
Paarse lijn: Verloop aantal te volgen leerlingen, gemeten vanaf september 2016.

In tabel 1a worden de VSV-cijfers per gemeente over de afgelopen periode weergegeven. Tabel 1b geeft de VSV-cijfers van 

de deelnemende VO-scholen binnen de RMC-regio3 weer.

In deze tabel zie je dat gemiddeld genomen alle VO-scholen binnen de regio op alle niveau’s onder het landelijk gemiddelde 

VSV-percentage zitten. Dat is een goede prestatie.

Ook het aantal leerlingen woonachtig in onze regio dat buiten onze regio naar school gaat, is afgenomen ten opzichte van 

het aantal in 2016. Zie daarvoor tabel 2. Dat past bij de ambitie dat meer leerlingen thuisnabij onderwijs krijgen. 

Tabel 1a: % VSV’ers in de deelnemende gemeenten over de afgelopen jaren

Tabel 1b: % VSV’ers binnen de VO-scholen in de regio Eem en Vallei over de afgelopen jaren

3De RMC-regio (Regionaal Meldpunt Coordinatie) Eem en Vallei bestaat uit de (scholen in de) gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld,
Bunschoten, Ede, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg. 

Tabel 2: Leerlingenaantallen op teldatum 1 oktober
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Op 1 oktober 2016 ging 4,1% van onze leerlingen naar het VSO. Op 1 oktober 2021 is dit deelnamepercentage 4,5%. 

Ook in de tussenliggende jaren zien we dat het deelnamepercentage licht blijft stijgen ten opzichte van 2016. Deze trend 

is ook landelijk waarneembaar. Een trend die haaks lijkt te staan op de ambities en doelen van passend onderwijs, maar 

die ook een toename aan complexiteit in de ondersteuningsbehoefte van leerlingen lijkt weer te geven. Los daarvan, 

heeft onze regio de afgelopen jaren ook te kampen gehad met fl inke fi nanciële nadelige gevolgen van de zogenaamde 

‘Hoenderlooproblematiek’. Hierdoor was het weinig tot niet mogelijk om een extra fi nanciële impuls aan onze scholen 

te geven ter versteviging van de basisondersteuning, zodat de scholen in staat waren om nóg meer leerlingen binnen 

het reguliere onderwijs een plek te kunnen bieden. In mei 2021 is een einde gekomen aan de lange weg van bezwaar en 

beroep die het SWV hierin heeft doorlopen. Het Ministerie van OCW heeft erkend dat het SWV onrechtmatig getroff en 

is en gaat het SWV in 2022 fi nancieel compenseren. Zo kunnen we de aankomende jaren onze scholen ondersteunen 

bij het verstevigen van de afgesproken basisondersteuning. Hierdoor denken we dat het mogelijk is om in 2026 

meer inclusief onderwijs en daarmee samenhangend een VSO-deelnamepercentage van 3,7% te realiseren. Waarbij 

we er vanzelfsprekend samen met onze netwerkpartners voor moeten waken dat dit niet realiseert op druk elders, 

bijvoorbeeld binnen de jeugdhulp. Goede afstemming en monitoring zijn hierbij essentieel. Dit hangt samen met de 

ambitie om voor meer leerlingen thuisnabij onderwijs te realiseren. Deze ambitie is de afgelopen jaren al gerealiseerd: 

waarin in 2016 174 leerlingen onderwijs volgden in het VSO buiten ons SWV, is dat in 2021 voor 155 leerlingen het geval. 

Daarnaast is er opnieuw sprake van een daling van de leerlingaantallen in het Praktijkonderwijs (PRO) t.o.v. voorgaande 

jaren. Het deelnamepercentage PRO in onze regio bevindt zich echter wel boven het landelijk gemiddelde. Waar 

het landeiljk gemiddelde een stijgende tendens vertoont, zetten wij een daling in, waardoor we dichter bij het 

landelijk gemiddelde komen. Onze sterke daling heeft vooral te maken met het vertrek van de leerlingen die enkele 

jaren geleden een scherpe piek veroorzaakten. We gaan er nu vanuit dat dit deze daling niet structureel is en 

dat het deelnamepercentage PRO de komende jaren stabiel zal blijven op een niveau van rond de 3,5% van onze 

leerlingpopulatie.

Tabel 3: Verdeling VSO-leerlingen, naar bekostigingscategorie en soort indicatie

Tabel 4: aantal leerlingen PrO op 1 oktober

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

cat. 1 - laag 321 309 303 323 317 295 268 29

cat. 2 - midden 6 3 17 17 21 18 23 25

cat. 3 - hoog 43 41 23 25 22 18 14 8

totaal 370 353 343 365 360 331 314 330

TLV 4 79 259 296 302 303 305 322

CvI/anders 289 204 11 0 1 0 0 0

Residentieel 79 70 73 72 63 28 9 8

Totaal 372 353 343 365 360 331 314 330

Totaal PrO 1-10-15 1-10-16 1-10-17 1-10-18 1-10-19 1-10-20 1-10-21

RSG Pantarijn PrO 128 125 126 125 133 125 113

CSG Het Streek ZLN PrO 170 162 159 152 156 144 138

Totaal 298 287 285 277 289 269 251

Kijkend naar de ambities die in 2016 zijn geformuleerd en 

de resultaten die zijn behaald, kunnen we concluderen 

dat de deelnemende schoolbesturen en het bureau 

van het SWV het goed hebben gedaan. We zijn in staat 

geweest om het ondersteuningsaanbod in het reguliere 

onderwijs te versterken, er zijn minder thuiszittende 

leerlingen én meer leerlingen krijgen thuisnabij onderwijs. 

Ook zijn er binnen de regio procentueel gezien minder 

voortijdig schoolverlaters dan landelijk. Deze ambities 

zijn gerealiseerd doordat onze scholen en het SWV 

goed met elkaar samenwerken, er een open leer- en 

refl ectiecultuur is (we zetten collegiale visitaties in 

om te refl ecteren op de ondersteuningsstructuur 

binnen de school). Daarnaast hebben we een stevig 

bovenschools arrangementenaanbod van Comma, 

Doorstart en maatwerkarrangementen. Ook weten we 

steeds beter en vaker de samenwerking met externe 

partijen zoals gemeenten, jeugdhulp en de omliggende 

samenwerkingsverbanden (SWV PO Rijn & Gelderse 

Vallei, SWV VO Barneveld-Veenendaal en de twee 

landelijke reformatorische samenwerkingsverbanden) 

te vinden. En dit alles terwijl het SWV dt de afgelopen 

jaren door de zogenaamde ‘Hoenderloo-problematiek’ 

minder beleidsrijk heeft kunnen opereren. Eind 2021 is 

het SWV hier fi nancieel voor gecompenseerd, waarbij 

de toegekende middelen (zo’n 1,4 miljoen euro) de 

aankomende 6 jaar ingezet kunnen worden. 

Toch zijn we er nog niet. Ook binnen ons SWV is het 

nodig om de slag te maken van passend onderwijs naar 

inclusiever onderwijs. Dit kunnen we bereiken door 

de leercultuur die er al bestaat, nog steviger neer te 

zetten. Niet alleen voor de professionals die een rol 

hebben in de ondersteuning van leerlingen en het 

‘ondersteuningsproces’, maar voor alle docenten en 

overige professionals binnen de school, zodat we onze 

jongeren nog beter weten te helpen. De samenwerking 

en communicatie met externe partijen, ouders, docenten 

en de leerling zelf zal verbeterd moeten worden en de 

tevredenheid moet in beeld worden gebracht. Eveneens 

zullen procedures waar mogelijk vereenvoudigd worden 

en willen we als SWV eerder in een proces betrokken zijn 

om tijdig te kunnen anticiperen. Onze arrangementen 

moeten van goede kwaliteit zijn en passend zijn bij wat de 

leerling, én wat de school nodig heeft. 

Dit alles vertaalt zich in doelstellingen die in hoofdstuk 4 

genoemd staan, en het activiteitenplan dat we daaraan 

koppelen.
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Wat willen we bereiken?

Kansrijk samenwerken voor iedere jongere! 

4.1. Visie, missie en 
doelstellingen 

Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband heten 

al onze jongeren welkom. De verantwoordelijkheid 

voor goed onderwijs ligt bij onze schoolbesturen. Het 

samenwerkingsverband ondersteunt ze bij het realiseren 

van extra ondersteuning die hun eigen basis te boven 

gaat. We zoeken waar nodig de samenwerking met andere 

partijen om de jongeren verder te kunnen helpen. Op 

deze manier kunnen meer jongeren binnen een school tot 

ontwikkeling komen, en toekomstbestendig uitstromen uit 

het onderwijs. Het samenwerkingsverband ondersteunt 

de scholen, stimuleert en organiseert samenwerking met 

benodigde netwerkpartners, en faciliteert de professionals 

in de scholen bij het vergroten van hun kennis en 

handelen. Kansrijk samenwerken voor iedere 

jongere! Dat is ons motto. Daarbij horen de volgende 

doelstellingen:  

1. Al onze jongeren in beeld

1. Een passend aanbod voor onze thuiszittende 

jongeren

2. Aanbod voor meer- en hoogbegaafden binnen de 

reguliere setting

3. Bovenschoolse arrangementen voor leerlingen met 

complexe ondersteuningsbehoeften 

2. Scholen toegerust voor inclusiever onderwijs 

1. De basisondersteuning op orde

2. Samenwerking binnen het VO en tussen het VO en 

VSO

3. Verbeteren van de overgang van het S(B)O en VSO 

naar het reguliere onderwijs 

3. Optimaal samenwerken met en rondom de 

jongeren 

1. Samenwerken met partners in de regio 

2. Doorgaande ondersteuningslijn tussen het PO en 

VO 

3. Onafhankelijke informatie voor ouders en jeugdigen 

4. Het beleid en de kwaliteit van het SWV op orde 

1. Goede inrichting van werkprocessen 

2. Verlagen van de administratieve last rondom onze 

procedures 

3. Een effi  ciente inrichting van de kwaliteitszorg

Concreet ziet dit er als volgt uit:

1. Al onze jongeren in beeld 

Alle jongeren woonachtig in de regio zijn bij het 

samenwerkingsverband in beeld en ontvangen waar nodig 

passende ondersteuning om op hun niveau uit te kunnen 

stromen en zich binnen de maatschappij staande te 

kunnen houden. 

• Het aantal thuiszitters gaat van 12 in december 

2021 naar 6 in december 2026

• Het percentage voortijdig schoolverlaters van onze 

deelnemende scholen stabiliseert. 

2. Scholen toerusten voor inclusiever onderwijs 

Onze scholen worden door het SWV toegerust om 

jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte 

een passende plek te kunnen bieden en zich in 

de maatschappij staande te kunnen houden. De 

basisondersteuning is op orde en de binnenschoolse 

ondersteuning wordt uitgebreid. We bieden docenten 

en andere professionals de mogelijkheid om zich te 

professionaliseren zodat ze zich bekwamer voelen om 

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte van 

goed onderwijs en de juiste ondersteuning te kunnen 

voorzien. Kennisdeling, visitatie en intervisie door en met 

het SWV staan hierbij centraal. Dat waar onze scholen al 

goed in zijn, behouden en delen we. Groei stimuleren en 

faciliteren we.  

• Het deelnamepercentage VSO gaat van 4,5% in 

2021 naar 3,7% in 2026. 

• Het deelnamepercentage PrO stabiliseert zich de 

aankomende jaren op 3,7%. 

• We verlagen de overstap van regulier PO naar VSO 

van 9,4% in 2021 naar 7% in 2026. We onderzoeken 

04.
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met het SWV Rijn & Gelderse Vallei wat er extra 

nodig is om de overstap naar het regulier VO te 

maken. 

• Per kalenderjaar biedt het SWV 2 

scholingsactiviteiten aan waarmee docenten binnen 

het regulier onderwijs meer kennis en handvatten 

krijgen van leerlingen met een complexe 

ondersteuningsbehoefte. 

• Er vinden jaarlijks 2 webinars plaats over een thema 

relevant aan inclusiever onderwijs 

• We zetten onze collegiale visitaties voort: eens in de 

drie jaar wordt een school gevisiteerd. 

• Door de inzet van de arrangementen lukt het 

80% van de deelnemende leerlingen om weer 

deel te nemen aan het onderwijs. Daarnaast komt 

middels de evaluaties naar voren dat Comma en 

Doorstart ook bijdragen aan het verstevigen van de 

ondersteuningsstructuur van de scholen. 

• Het bovenschools arrangement Doorstart (zowel 

individueel als de groepsgerichte aanpak) wordt 

onderzocht op doelmatigheid. De inzet van de 

BPO’er gebeurt op alle scholen conform de 

samenwerkingsafspraken die we daarover maken

• Jaarlijks realiseren we voor enkele leerlingen een 

symbiosetraject waardoor de leerling deels in het 

VSO en deels in het VO onderwijs ontvangt, en een 

soepele overstap naar het VO kan maken. Gezien 

de complexiteit van deze trajecten achten we 

enkele trajecten haalbaar. 

• In 2026 is er één samenwerkingsklas VSO / VO 

binnen het reguliere onderwijs gerealiseerd. 

 

3. Optimaal samenwerken met en rondom de 

jongere 

De samenwerking met en tussen netwerkpartners 

(regulier en gespecialiseerd onderwijs, primair en 

voortgezet onderwijs, onderwijs, gemeenten en jeugdhulp) 

wordt verstevigd. Daarnaast is er sprake van gedeelde 

verantwoordelijkheid zodat de jongere zich kan blijven 

ontwikkelen en een diploma kan behalen, ongeacht zijn 

ondersteuningsbehoefte. Ouders én jongeren worden 

door school en samenwerkingsverband zichtbaar 

betrokken wanneer er extra ondersteuning nodig is. 

• Alle OPP’s zijn voorzien van input van ouders en 

leerling

• We sturen 3 nieuwsbrieven per jaar aan ouders, 

alle professionals binnen de scholen en externe 

partners waarin we actuele informatie delen    

• In 2022 heeft het SWV een nieuwe website 

waardoor we beter vindbaar zijn en beter in staat 

zijn ouders, jongeren en partners te informeren 

over onze werkwijze 

• Eind 2022 hebben we een ouder- en 

jeugdsteunpunt gerealiseerd. 

• We maken samenwerkingsafspraken tussen 

het SWV en het VSO, én het SWV en het SWV 

primair onderwijs waardoor we eerder in het 

proces betrokken zijn bij leerlingen die onze 

verantwoordelijheid worden.  

• Een gedragsdeskundige van het SWV wordt 

schoolcontactpersoon en zal eens in de maand een 

dag(deel) op school aanwezig zijn ter advisering en 

ondersteuning. 

4. Beleid en kwaliteit van het 

samenwerkingsverband op orde 

De werkprocessen van het bureau van het SWV (ons 

beleid en onze procedures, onze kwaliteitszorg) zijn op 

orde. Het bureau van het SWV ondersteunt de scholen 

optimaal en samen realiseren we  doelmatige inzet van 

middelen. Scholen verantwoorden zich op juiste wijze, 

zonder dat dit onnodig extra administratieve last met 

zich meebrengt. 

• Vanaf schooljaar 2022-2023 werkt het SWV met 

een kwaliteitszorgsysteem waarmee onder andere 

de doelmatige inzet van middelen in beeld wordt 

gebracht. 

4.2. Ambities in relatie 
tot maatschappelijke 
ontwikkelingen 

COVID-19

In de afgelopen twee jaar domineerde het COVID-19 

virus onze maatschappij. De maatregelen die de 

overheid de samenleving oplegde om het virus eronder 

te krijgen, hebben veel gevraagd van het onderwijs, 

gemeenten, jeugdhulp, maar vooral van onze jongeren. 

Waar ze voorheen alle vrijheid hadden om te gaan en 

te staan waar ze wilden, en bovenal binnen de vaste 

setting onderwijs te krijgen, zorgde het virus ervoor 

dat regelmatig ze vanuit hun thuissituatie ‘naar school’ 

moesten gaan. Een dergelijk aanpak heeft (in positieve 

én negatieve zin) invloed op het welbevinden van de 

jongeren, maar ook van alle betrokkenen om hen heen. 

Zorgen hierover zijn er bij bestuurders, schoolleiders 

en personeel, en deze zorgen worden gedeeld door 

de jongeren zelf (bron: Motivatie en welbevinden van 

leerlingen baart scholen zorgen, Onderwijsinspectie d.d. 

juli 2021). 

Binnen het SWV zagen we tijdens de lockdown de 

ondersteuningsaanvragen afnemen, en toenemen 

toen de schooldeuren weer open gingen. Met deze 

toename zagen we ook dat de complexiteit van 

de ondersteuningsvragen toenam. Tegelijkertijd 

constateerde het SWV dat de andere aanpak die 

scholen tijdens de lockdown inzetten, minder werd 

toen de schooldeuren open gingen en het reguliere 

onderwijsprogramma weer de standaard werd. Voor 

scholen is het een enorme uitdaging om tegelijkertijd 

digitaal (op afstand) als fysiek (binnen de school) onderwijs 

te geven, en voor leerlingen een maatwerkprogramma te 

realiseren. 

Er ligt een uitdaging bij het samenwerkingsverband 

in het ondersteunen van de scholen om maatwerk te 

blijven leveren voor leerlingen die dat nodig hebben, 

Afstemming tussen het onderwijs, gemeenten en het 

samenwerkingsverband is noodzakelijk als het gaat om 

de inzet van de NPO-middelen (Nationaal Programma 

Onderwijs) die de scholen én gemeenten hebben 

ontvangen om de corona-achterstanden in te halen. 

Middelen die tot en met 2024-2025 ingezet kunnen 

worden, terwijl het de verwachting is dat deze crisis ook 

veel lange-termijnproblemen veroorzaakt. Dit doet ons 

realiseren dat doelen wel gesteld kunnen worden, maar 

het behalen ervan mede afhankelijk is van hoe wendbaar 

we kunnen en mogen zijn. Vooralsnog lijken we deze 

coronacrisis nog niet onder controle te hebben. Des te 

meer reden om dit ‘nieuwe normaal’ te omarmen en te 

zoeken naar mogelijkheden. 

Compensatie Hoenderloo

Zoals in hoofdstuk 3 reeds is geschetst, is het SWV 

na jarenlange procedures eind 2021 financieel 

gecompenseerd voor de geleden schade ontstaan door 

de zogenaamde ‘Hoenderloo-kwestie’. Het bedrag van 

zo’n 1,4 miljoen euro zal de aankomende mede gebruikt 

worden om bovenstaande doelen te realiseren.
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Hoe gaan we dit bereiken?

Iedereen in beeld, kansrijk samenwerken,

scholen toegerust voor inclusiever onderwijs, het 

beleid en kwaliteit op orde. 

5.1 Al onze jongeren in beeld

5.1.1. Een passend aanbod voor onze 
thuiszittende jongeren
Waar staan we?

Als SWV hebben we de wettelijke taak om een dekkend 

aanbod van ondersteuningsvoorzieningen te realiseren 

voor alle leerlingen woonachtig binnen onze regio. Dit is 

alleen mogelijk als we zicht hebben op al onze jongeren. 

Zowel de leerlingen binnen de scholen als de jongeren 

die om verschillende redenen thuiszitten. De leerlingen 

die op een school staan ingeschreven en daar onderwijs 

ontvangen, hebben wij al in beeld. Dit geldt in mindere 

mate voor de jongeren die wel ingeschreven staan maar 

geen onderwijs ontvangen, of de jongeren die nergens 

ingeschreven staan en dus ook geen onderwijs ontvangen. 

En dat willen we niet, want ook deze jongeren hebben 

recht op onderwijs. 

Op dit moment hebben wij meerdere keren per jaar 

contact met zowel de scholen als gemeenten om zicht te 

krijgen op onze thuiszittende leerlingen. Dat alleen is niet 

voldoende, we willen ook toewerken naar een passend 

(onderwijs- en ontwikkel)aanbod zodat zij zich ook verder 

kunnen ontwikkelen. 

Wat willen we bereiken? 

Door systematisch en structureel contact te hebben 

met zowel het onderwijs als onze gemeenten, krijgen we 

al onze jongeren in beeld. We onderzoeken met deze 

partners de ondersteuningsbehoefte en kijken of we 

daar een aanbod voor hebben. Hebben we dat aanbod 

niet, dan kijken we samen met de netwerkpartners of 

het mogelijk is om een gezamenlijk arrangement te 

ontwikkelen. Op deze manier willen we bereiken dat  het 

aantal thuiszittende jongeren van 12 in 2021 naar 6 in 

2026 daalt. 

Hoe gaan we dat doen? 

Samen met onze scholen en gemeenten hebben we in 

2024 een thuiszittersaanpak ontwikkeld, in aansluting op 

M@zl binnen het onderwijs. Binnen deze aanpak wordt 

duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is als het gaat 

om het in beeld brengen en houden van deze jongeren, 

en hoe we zicht krijgen op de ondersteuningsbehoeften 

van de leerlingen. Op basis hiervan ontwikkelen we waar 

mogelijk een aanbod dat passend is bij de behoefte van 

de thuiszittende jongere. Hierbij is het belangrijk dat 

duidelijk wordt wie welk mandaat heeft ten aanzien van 

het bevorderen van de schoolgang van deze jongeren. 

5.1.2. Aanbod voor meer en 
hoogbegaafden binnen de reguliere 
setting
Waar staan we? 

In de periode 2019 tot en met 2022 heeft het SWV 

subsidie ontvangen vanuit het Ministerie van OCW 

(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) ten behoeve van 

het (door)ontwikkelen van het aanbod voor meer- en 

hoogbegaafden. Deze subsidie wordt door onze MHV-

scholen ingezet ter versteviging van hun aanbod. Als 

samenwerkingsverband monitoren we dit proces., We 

gaan in gesprek met het primair onderwijs om nog beter 

zicht te krijgen op de ondersteuningsvragen die we 

kunnen verwachten, en denken actief mee met de scholen 

hoe ze hier stappen in kunnen zetten. Tegelijkertijd 

stimuleren we de kennisdeling, het bespreken van 

casuïstiek en het vergroten van de professionaliteit 

van de scholen om de leerlingen met deze 

ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen helpen. 

Wat willen we bereiken? 

Samen met de scholen krijgen we zicht op alle leerlingen 

waarbij er sprake is van meer- en hoogbegaafdheid. 

Deze groep willen we al in beeld hebben voordat ze 

zich aanmelden bij onze scholen. Niet alleen binnen de 

MHV-scholen, maar eventueel ook bij andere scholen 

om afstroom te voorkomen. We bieden ze een passend 

aanbod zodat ze toekomstbestendig kunnen uitstromen. 

Dit gebeurt binnen de basisondersteuning of extra 

ondersteuning, en waar nodig met een bovenschools 

maatwerkarrangement. Ook kijken we samen me de 

omliggende SWV’s en de gemeenten hoe we subgroepen 

05.
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2018 - 201913 2019 - 202014 2020 - 202115

Uitstroombestemming Aantal % Aantal % Aantal %

Anders 2 12,5% 1 7,7% 0 0%

Schakelvoorziening 1 6,3% 0 0% 1 10%

Vervolgonderwijs 1 6,3% 1 7,7% 1 10%

VSO 5 31,3% 2 15,4% 3 30%

Regulier VO 7 43,8% 9 69,2% 5 50%

Eindtotaal 16 100% 13 100% 10 100%
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binnen deze groep leerlingen met hoogbegaafdheid nóg beter kunnen ondersteunen. 

Hoe gaan we dat doen? 

Het samenwerkingsverband voert twee keer per jaar overleg met het samenwerkingsverband primair onderwijs om 

zicht te krijgen op deze doelgroep en zodoende te kunnen anticiperen op hun ondersteuningsbehoefte. De werkgroep 

meer- en hoogbegaafdheid komt vier keer per jaar samen om het beleid t.a.v. deze doelgroep door te ontwikkelen. Er 

vindt tweejaarlijks intervisie plaats tussen de leden van de werkgroep, waar nodig met een externe deskundige. De in 

beeld gebrachte groep wordt door het samenwerkingsverband gemonitord zodat we zeker weten dat geen jongere met 

deze ondersteuningsbehoefte thuis komt te zitten of zit. Daarnaast overleggen we 2 keer per jaar met onze gemeenten 

om ervoor te zorgen dat beleid dat wordt ontwikkeld, op elkaar afgestemd blijft. 

5.1.3. Bovenschoolse arrangementen voor leerlingen met complexe 
ondersteuningsbehoeften
Waar staan we? 

Wanneer een jongere meer dan de basisondersteuning (zie hoofdstuk 5.1.1.) en basisondersteuning-plus (zie hoofdstuk 

5.1.2.) nodig heeft om tot ontwikkeling te komen, kan onderzocht worden of bovenschoolse ondersteuning nodig 

is. Deze bovenschoolse ondersteuning wordt door het SWV ingezet door middel van verschillende bovenschoolse 

arrangementen. Het uitgangspunt hierbij is dat de jongere blijft ingeschreven bij de school van herkomst, zodat dit 

schoolbestuur ook de zorgplicht blijft behouden. Door middel van een ontwikkelperspectiefplan (OPP) wordt duidelijk 

welke ondersteuning de school al geboden heeft en wat er extra nodig is aan ondersteuning en begeleiding om het 

verwachte uitstroomperspectief, oftewel de plek of het onderwijsniveau waarop de leerling uitstroomt, te halen. 

Op dit moment bieden we als swv verschillende arrangementen: Comma voor leerlingen waarbij internaliserende 

problematiek overheerst, Doorstart (zowel individueel als groepsgerichte trajecten) voor leerlingen waarbij sprake is van 

externaliserende problematiek, en maatwerkarrangementen voor leerlingen waarvan de ondersteuningsbehoefte de 

binnenschoolse ondersteuning te boven gaat en die niet passen binnen een ander bovenschools arrangement.

Bovenschoolse arrangementen 

Het SWV zet de volgende bovenschoolse arrangementen in: 

Figuur 1: Stroomschema bovenschoolse arrangementen binnen SWV VO Gelderse Vallei vanaf schooljaar 2022 - 2023

1. Overstaparrangement

Een overstaparrangement kan worden ingezet voor leerlingen, waarvoor de binnenschoolse ondersteuning (basis- en 

basisplus) niet toereikend is, die

• de overstap maken van het speciaal onderwijs of speciaal basis onderwijs (SO of SBO) naar het regulier voortgezet 

onderwijs of; 

• de overstap maken van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) naar het regulier voortgezet onderwijs. 

Het overstaparrangement is bedoeld als zachte landing om de overstap naar het reguliere onderwijs soepel te laten 

verlopen. Elk overstaparrangement is inhoudelijk maatwerk. Per leerling wordt een vast bedrag toegekend waarmee de 

school bepaalt welke begeleiding, intensiteit, duur, etc.nodig is om de stap naar het regulier succesvol te maken.

2. Comma voor leerlingen met internaliserende problematiek

Comma staat voor COMpetenties en MAatwerk in onderwijs: leerlingen met internaliserende problematiek (zoals 

schoolangst of depressie), woonachtig in de gemeenten Ede, Wageningen of Rhenen, worden ondersteund bij het 

vergroten van hun competenties, door maatwerk te bieden. Dit gebeurt door zowel begeleiding bij het schoolwerk te 

bieden als het krijgen van therapeutische ondersteuning. Vaak zitten deze leerlingen (gedeeltelijk) thuis of dreigen ze 

uit te vallen op school. Met Comma werken maximaal 12 leerlingen tegelijkertijd in een periode van maximaal 20 weken 

aan het opbouwen van een schoolritme en het vergroten van (sociale) vaardigheden. Dit gebeurt middels inzet van (vak)

docenten voor het onderwijsprogramma, en sociotherapeuten van een GGZ-instelling.  Het streven is dat de leerlingen 

na een half jaar bij Comma klaar zijn om weer terug te keren naar het reguliere voortgezet onderwijs. 

3. Doorstart voor leerlingen met externaliserende problematiek

Individuele Doorstart-trajecten 

Doorstart bestaat uit een team van professionals, die ingevlogen kunnen worden op school om tijdelijk 

extra ondersteuning te bieden aan individuele leerlingen en het docententeam als er sprake is van een 

ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning te boven gaat. Vaak is er sprake van externaliserend gedrag, zoals 

grensoverschrijdend gedrag en confl ictgedrag, gepaard  met verzuim en dreigend schooluitval. De hulpvraag van de 

leerling of school is het uitgangspunt voor de ondersteuning, en samen met alle betrokkenen (vooral ook met ouder(s)/

verzorger(s)) wordt een plan van aanpak opgesteld. Doorstart streeft na dat de leerling met deze ondersteuning de 

schoolloopbaan zonder onderbrekingen kan afmaken. Is dat niet het geval, dan wordt er vanuit Doorstart een advies 

gegeven over het vervolg. 

Tabel 5: uitstroombestemming Comma 2018 - 2021
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Uitstroombestemming Aantal Percentage

Anders 1 13%

Schakelroute 1 13%

Vervolgonderwijs 1 13%

VSO 1 13%

Regulier VO 4 50%

Eindtotaal 8 100%
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In schooljaar 2020-2021 hadden de trajecten bij Doorstart 

de volgende uitstroombestemming:

Doorstart groepsdynamica

Vanaf schooljaar 2021-2022 bestaat ook de mogelijkheid 

om een groepsgerichte aanpak van Doorstart in te 

zetten. Deze aanpak is gebaseerd op de groepsdynamica-

theorieën. Hierbij wordt niet één individuele leerling, 

maar een hele klas begeleid waar sprake is van 

grensoverschrijdend, provocerend en externaliserend 

gedrag. De dynamiek binnen de groep is zodanig 

verstoord dat het voor zowel de leerlingen als het 

docententeam geen prettige leerklimaat betreft. De 

begeleiders van Doorstart bieden samen met IdentityCraft 

een 12 weken durend traject vanuit de visie ‘herstelrecht’: 

we willen het hier goed hebben met zijn allen, hoe gaan 

we dat bereiken? In dit traject is ook een aantal sessies 

met IdentityCraft ingebouwd waarmee de jongeren en het 

team actief gaan werken aan hun eigen vaardigheden.

4. Maatwerkarrangementen

Maatwerkarrangementen zijn arrangementen 

voor leerlingen die een zodanig complexe 

ondersteuningsbehoefte hebben, dat de benodigde 

ondersteuning niet gerealiseerd kan worden vanuit de 

basisondersteuning, de basisondersteuning-plus en 

de overige arrangementen. Per ondersteuningsvraag 

wordt gekeken wat de ondersteuningsbehoefte is en 

hoe hieraan voldaan kan worden. De fi nanciering van 

een dergelijk arrangement is vaak een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de school waar de leerling 

ingeschreven staat, het samenwerkingsverband en soms 

de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Onze huidige arrangementen richten zich met name 

op de ondersteuning van de individuele leerling. 

Aangezien we met elkaar de ambitie uitspreken om 

kansrijk ‘samen te werken’ voor iedere jongere, zullen 

we de arrangementen hier ook op doorontwikkelen. 

Dat betekent dat we als voorwaarde voor inzet van een 

arrangement gaan stellen dat deze ook moet bijdragen 

aan deskundigheidsbevordering van het team docenten 

dat om de leerling staat. Dus het uitgangspunt is niet 

meer alleen dat de leerling vaardigheden leert, maar dat 

de schoolse omgeving zich ook doorontwikkelt, dat ze 

zowel deze jongere als andere jongeren beter kunnen 

helpen.

Aanvullend hierop willen we onze 

maatwerkarrangementen ‘standaardiseren’. Het aanbod 

blijft maatwerk, maar de budgetten die per arrangement 

kunnen worden aangevraagd en beschikbaar worden 

gesteld, worden vooraf inzichtelijk gemaakt. Zo verdwijnt 

de onduidelijkheid over de hoogte van de arrangementen. 

in 2021 hebben we ons bovenschools arrangement 

Comma geëvalueerd en toekomstbestendig gemaakt. In 

2022 / 2023 willen we het bovenschools arrangement 

Doorstart onderzoeken naar doelmatigheid. 

Daarnaast willen we als SWV beter zicht krijgen op de 

ondersteuningsvragen die op de scholen leven. Dat 

betekent dat het SWV op de hoogte gebracht moet 

worden als er een OPP wordt opgesteld. Ook zullen 

de gedragsdeskundigen en beleidsmedewerkers van 

het bureau van het SWV vaker in de school aanwezig 

zijn om de school te ondersteunen bij complexe 

ondersteuningsvragen, met name op het gebied van 

advies en het juiste doorlopen van de procedures. 

Naast de ondersteuningsvragen op de scholen kent de 

regio nog een aantal ondersteuningvoorzieningen voor 

leerlingen die  binnen het regulier en speciaal onderwijs 

geen directe aansluiting vinden. We willen onderzoeken 

Tabel 6: uitstroombestemming Doorstart 2020 - 2021

wat de rol, verantwoordelijkheid en verplichting is van 

het SWV hierbij is. Dit doen we in afstemming met de 

gemeenten, de omliggende samenwerkingsverbanden 

en onze ISK-locaties (RSG Pantarijn en CSG Het 

Streek). We werken toe naar maatwerkarrangementen 

voor nieuwkomers die, door hun complexe 

ondersteuningsbehoeften, meer ondersteuning nodig 

hebben dan vanuit de basisfi nanciering geboden kan 

worden.

Hoe gaan we dat doen?

Het formulier voor het aanvragen van arrangement 

wordt door het SWV aangepast zodat zichtbaar wordt 

dat een aangevraagd arrangement ook bijdraagt aan de 

professionaliteit van de docent. Hier zal het SWV ook op 

toetsen en evalueren. Daarnaast evalueren we ook de 

doelmatigheid van de huidige arrangementen en zorgen 

bij een doorontwikkeling hiervan dat deze ook bijdragen 

aan de professionalisering van het docententeam. 

We starten met verkenningsgesprekken met het ISK 

over de manier waarop het SWV kan bijdragen aan de 

ondersteuning van deze leerlingen, en sluiten aan bij de 

ontwikkelingen m.b.t het Startcollege Ede.

5.Toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal 

onderwijs en het Praktijkonderwijs 

Naast bovengenoemde arrangementen is het SWV 

verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid tot het 

speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. In bijlage 

4 staan de procedures voor toekenning van deze 

toelaatbaarheidsverklaringen uitgewerkt. 

5.2 Scholen toegerust voor 
inclusiever onderwijs

5.2.1. De basisondersteuning op orde
Waar staan we?

De basisondersteuning

Binnen het SWV hebben we een brede 

basisondersteuning afgesproken. Deze is te vinden 

op de website van ons samenwerkingsverband: www.

swvgeldersevallei.nl.  Dat betekent dat op al onze scholen 

leerlingen dezelfde basis aan ondersteuning krijgen, 

zonder dat hiervoor een ontwikkelperspectiefplan (OPP) 

nodig is. Een school biedt mentoraat, heeft een zorg- of 

ondersteuningscoördinator in dienst en weet leerlingen 

te begeleiden met dyslexie en dyscalculie. Onze scholen 

zijn goed in staat leerlingen te ondersteunen vanuit deze 

basisondersteuning. We leggen hierbij de lat hoog.

Als SWV volgen we nauwgezet de ontwikkeling richting 

een landelijke norm voor basisondersteuning. Vooralsnog 

verwachten we niet dat deze norm invloed heeft op 

de manier waarop wij onze ondersteuning hebben 

georganiseerd.

Basisondersteuning-plus

Bovenop de basisondersteuning ontvangen onze scholen 

middelen om hun ondersteuningsmogelijkheden uit te 

breiden. Dit noemen we ‘basisondersteuning-plus’. De 

scholen hebben de vrijheid om deze extra middelen in te 

zetten passend bij wat zij en hun leerling-populatie nodig 

hebben. De scholen bepalen zelf hoe hun binnenschoolse 

ondersteuningsroute eruit ziet. In de praktijk betekent dit 

nu nog dat de scholen op wisselende momenten in het 

ondersteuningstraject en met wisselende vragen het SWV 

raadpleegt en dat het SWV vaak op afstand meedenkt. 

De extra ondersteuningsmogelijkheden beschrijft 

elke school in het schoolondersteuningsprofi el (SOP). 

Hierbij kan het o.a. gaan om de mogelijkheid om 

roosters of lessen aan te passen, de aanwezigheid 

van een prikkelarme (werk)ruimte of de inzet van 

specifi eke deskundigheid, waaronder de inzet van 

begeleiders passend onderwijs (BPO’ers), in de school. 

Alle schoolondersteuningsprofi elen samen geven 

het dekkend netwerk aan voorzieningen van het 

samenwerkingsverband weer. Voor iedere jongere die 

een vorm van extra ondersteuning ontvangt, wordt een 

ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, in overleg met 

ouders en de jongere. 
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LWOO

Sinds januari 2016 is het leerwegondersteunend 

onderwijs (lwoo) onderdeel geworden van de 

basisondersteuning. We werken volgens het principe 

van populatiebekostiging. Daarin worden leerlingen die 

voldoen aan de lwoo-criteria niet meer geïndiceerd; de 

verdeling van de beschikbare lwoo-middelen vindt plaats 

middels een gewogen verdeelsleutel. De leerling ontvangt 

handelingsgerichte ondersteuning met betrekking tot 

leerachterstanden en eventuele sociaal emotionele 

problematiek, behorende binnen de basisondersteuning. 

Het principe van populatiebekostiging is in feite een 

financieel verdeelmodel. 

Wat willen we bereiken? 

De basisondersteuning van onze  scholen is op orde. 

Docenten zijn in staat om leerlingen volgens de 

afgesproken norm binnen hun eigen mogelijkheden 

te ondersteunen en te begeleiden. Als SWV gaan 

we in gesprek met de scholen, bespreken we de 

aandachtspunten en stimuleren we de scholen ook 

onderling om elkaar hier alert op te houden. Daarnaast 

willen we de basisondersteuning-plus concretiseren, 

waaronder de inzet van de LWOO-middelen. Op basis van 

die evaluatie maken we waar nodig een heroverweging 

van het benodigde budget en de manier waarop dit wordt 

toegerekend aan de vmbo-scholen en de mhv-scholen. 

De afspraken over de inzet van deze middelen worden 

concreet gemaakt, zodat gemonitord kan worden op de 

voortgang. Essentieel is dat ook deze ondersteuningsvorm 

aansluit bij de opbouw van onze populatie en de 

veranderingen hierin door de tijd.

De bekostiging die het samenwerkingsverband voor 

deze LWOO-inzet ontvangt gaat in deze planperiode 

veranderen (verwachte ingangsdatum 1 januari 2025). Wat 

hier de consequenties van zijn is nog niet bekend.

Hoe gaan we dat doen?

• De gedragsdeskundigen en beleidsmedewerkers 

van het SWV zijn eens per maand een dagdeel 

op een school aanwezig. De school krijgt hiermee 

een vast aanspreekpunt en de lijnen tussen de 

(ondersteuningsstructuur van de) school en het 

SWV worden korter; 

• We bespreken jaarlijks in het 

zorgcoördinatorenoverleg en directeurencollectief 

hoe de basisondersteuning wordt gerealiseerd op 

de scholen (zie ook het onderdeel kwaliteitszorg). 

Op basis van deze evaluatieve gesprekken wordt 

besloten of er aanpassingen nodig zijn. 

• Bij arrangements- en TLV-aanvragen toetst het 

SWV of er zichtbaar begeleiding en ondersteuning 

is ingezet vanuit de basisondersteuning en 

basisondersteuning-plus en of ouders en leerling 

daarvan op de hoogte zijn gebracht. 

• De inzet van de LWOO-middelen wordt geëvalueerd 

en waar nodig bijgesteld en geconcretiseerd.

5.2.2. Samenwerking binnen het VO en 
tussen het VO en VSO
Waar staan we? 

De inzet van begeleiders passend onderwijs

In de afgelopen jaren zijn begeleiders passend 

onderwijs (BPO) onderdeel uit gaan maken van de 

extra binnenschoolse ondersteuning. Scholen konden 

naar eigen inzicht een BPO’er inzetten, afhankelijk 

van de ondersteuningsstructuur van de school en 

wat de leerlingpopulatie nodig heeft. De inzet van de 

begeleiders passend onderwijs is niet geconcretiseerd 

op samenwerkingsverbandniveau. Dat betekent dat de 

scholen de vrijheid en ruimte hadden om de BPO’er één-

op-één begeleiding te laten uitvoeren, of ter versteviging 

van het docententeam in te zetten.

De inzet van kennis en expertise vanuit het VSO

Docententeams binnen het reguliere onderwijs doen veel 

om jongeren met complexe ondersteuningsbehoeften 

verder te helpen. Ondanks deze betrokkenheid en inzet 

gebeurt het nog te vaak dat leerlingen uitstromen naar 

het VSO, terwijl ook het reguliere onderwijs hen passende 

ondersteuning zou kunnen bieden. Het uitbreiden van 

de samenwerking tussen VO en VSO waarbij kennis en 

expertise uit het speciaal onderwijs binnen het reguliere 

onderwijs, én kennisdeling tussen beide docententeams 

wordt ingezet, kan eraan bijdragen dat er eerder acties 

kunnen worden uitgezet om jongeren op de juiste plek 

op te vangen. De ontwikkeling van onze jongeren heeft 

onze focus, waarbij we de jongeren op het VSO die dat 

aankunnen, ook een overstap richting regulier kunnen 

aanbieden. Extra inzet van kennis en expertise uit het 

speciaal onderwijs binnen het reguliere onderwijs, én 

kennisdeling tussen beide docententeams kan eraan 

bijdragen dat dit vaker gebeurt. Zo dragen we bij aan ons 

standpunt ‘regulier waar mogelijk, speciaal als dat moet’. 

Wat willen we bereiken? 

Door als SWV dichter bij de scholen te staan en eerder 

in het ondersteuningsproces betrokken te worden, 

voorkomen we samendat jongeren onnodig op een 

verkeerde plek zitten. Jongeren voelen zich gezien 

en gehoord en wat dat nodig heeft, krijgt een vast 

aanspreekpunt tijdens hun schoolloopbaan. Samen 

optrekken met het ondersteuningsteam van de school, 

en effectieve inzet van begeleiders passend onderwijs, 

vergroot de kennis, expertise en handelingsrepertoire 

van docententeams. We delen met elkaar goede 

praktijkvoorbeelden en creëren korte lijnen tussen 

docenten binnen het VSO en het VO.. 

Hoe gaan we dat doen? 

• Als een leerling ondersteuning nodig heeft die 

de begeleiding door een mentor te boven gaat 

(vastgelegd in een OPP), zorgen we er samen voor 

dat die leerling een vast aanspreekpunt heeft 

binnen de school. 

• De inzet van begeleiders passend onderwijs 

gebeurt volgens gezamenlijke uitgangspunten, 

vastgesteld op SWV-niveau. 

• Het SWV organiseert bovenschoolse intervisie, 

professionalisering en kennisdeling, waarbij we 

actief inzetten op het gebruiken van de kennis 

van het speciaal onderwijs. Deze activiteiten zijn 

gericht op het kunnen omgaan met leerlingen 

met externaliserende problematiek, verbeteren 

van de groepsdynamiek en het verstevigen van de 

executieve functies van leerlingen

• Het SWV organiseert twee keer per jaar een webinar 

aan de hand van een ondersteuningsthema, met 

het doel de ondersteunings- en begeleidingsteams 

binnen de scholen te versterken. 

• Het SWV organiseert eens per twee jaar een 

activiteit voor de scholen voor regulier en speciaal 

onderwijs met het doel te leren van elkaar en op 

deze manier zicht te krijgen op elkaars wederzijdse 

mogelijkheden en onmogelijkheden. 

• We sturen drie keer per jaar een nieuwsbrief naar 

scholen, ouders en andere externe partners om 

het bovengenoemde professionaliseringsaanbod 

kenbaar te maken en ontwikkelingen te delen. 

5.2.3. Verbeteren van de overgang van 
het S(B)O en VSO naar het regulier 
onderwijs
Waar staan we? 

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is een 

waardevolle voorziening voor leerlingen die binnen het 

reguliere onderwijs niet tot optimale ontwikkeling komen, 

en meer begeleiding nodig hebben dan het reguliere 

onderwijs kan bieden. Maar alleen als de leerling dit écht 

nodig heeft. Als SWV hebben we de ambitie uitgesproken 

om in 2026 96,3% van onze jongeren een plek te geven 

binnen het reguliere onderwijs. Dat betekent dat er de 

aankomende jaren meer leerlingen binnen de regio 

naar het reguliere onderwijs gaan. Tegelijkertijd zien 

we dat op dit moment nog maar weinig leerlingen de 

overstap maken van het speciaal onderwijs of voortgezet 

onderwijs naar het reguliere onderwijs. In de toekomst 

willen we dat anders. Juist door de professionaliteit van de 

docenten te vergroten, kennisdeling tussen het regulier en 
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speciaal onderwijs te organiseren en symbiosetrajecten 

te stimuleren verwachten we dat jaarlijks meer 

leerlingen een kans binnen een reguliere school krijgen. 

Een plek waar ze samen met jongeren zonder extra 

ondersteuningsbehoefte tot bloei kunnen komen en 

toekomstbestendig kunnen uitstromen.

Wat willen we bereiken? 

We hebben al vroeg zicht op leerlingen die binnen 

het S(B)O of VSO zitten en de mogelijkheid hebben 

om hun onderwijsloopbaan binnen het reguliere 

onderwijs te vervolgen. Voor deze leerlingen maken we 

maatwerkafspraken tussen zowel het SWV, de school 

van herkomst, de ontvangende school, eventuele 

hulpverlenende partijen en ouders, om de stap naar het 

reguliere onderwijs te versoepelen. We verminderen de 

administratieve last rondom de  (terug)plaatsing binnen 

het regulier onderwijs, en wanneer er sprake is van een 

oderwijsloopbaan binnen het speciaal onderwijs. 

Hoe gaan we dat doen? 

• Jaarlijks zijn er enkele leerlingen die een 

symbiosetraject krijgen, waarbij ze deels onderwijs 

binnen het VSO en deels binnen het reguliere VO 

ontvangen, en uiteindelijk een diploma binnen 

het reguliere VO behalen. Dit organiseren we in 

afstemming tussen het VO en VSO, en alleen voor 

jongeren voor wie dit mogelijk lijkt. 

• Het SWV schuift twee keer per jaar aan bij 

vergaderingen van de Commissie voor de 

Begeleiding (CvdB) van de speciaal (voortgezet) 

onderwijs-scholen binnen onze regio. We krijgen 

al vroeg zicht op leerlingen en denken mee in het 

vinden van een passend traject voor leerlingen 

die ook binnen het regulier onderwijs op hun plek 

zouden zijn.  

• Het SWV bespreekt twee keer per jaar de lijst met 

potentiële overstappers van het SBO / SO naar het 

voortgezet onderwijs door met het SWV primair 

onderwijs. We krijgen zo zicht op leerlingen die 

binnen het reguliere onderwijs ook op hun plek 

zouden zijn en nemen contact op met de school 

van herkomst en school van de toekomst om te 

bespreken wat er nodig is om een overstap naar 

het reguliere onderwijs mogelijk te laten zijn.  

5.3. Optimaal samenwerken 
met en rondom de jongeren 

5.3.1. Samenwerken met partners in de 
regio FoodValley
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het sociaal 

domein en binnen het onderwijs. Met de decentralisaties 

zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het 

bieden van jeugdhulp. De invoering van Passend 

Onderwijs in 2014 geeft scholen de zorgplicht om 

voor elke jongere een passende plek te vinden, ook 

als een jongere extra ondersteuning nodig heeft. 

Deze ontwikkelingen zorgen, zoals bekend voor grote 

uitdagingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau en 

geven de noodzaak tot samenwerking over sectoren en 

organisatiegrenzen heen.  

In de regio FoodValley hebben zeven gemeenten 

Barneveld, Scherpenzeel, Ede, Veenendaal, Rhenen, 

Renswoude, Wageningen) zich verenigd in de 

Jeugdhulpregio FoodValley. Hierbinnen wordt intensief 

samengewerkt tussen de samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs, waarvan het SWV VO Gelderse Vallei 

er één is, en de betreffende gemeenten. De regio zet 

goede stappen als het gaat om de verbinding tussen 

onderwijs en jeugdhulp en onderneemt veel activiteiten. 

Zo zijn er pilots op verschillende scholen, zijn  er 

onderwijszorgarrangementen (OZA’s) opgezet, is de 

samenwerkingsmatrix ingevoerd en wordt er veel data 

verzameld en geanalyseerd. De Jeugdhulpregio is niet voor 

niets inspiratieregio van het landelijke programma Mét 

Andere Ogen, dat als doel heeft de samenwerking tussen 

onderwijs, jeugd en zorg te verbeteren.

Waar staan we?

• Onderwijs en gemeenten (binnen de regio 

FoodValley) hebben een gezamenlijk toekomstbeeld 

en gezamenlijke speerpunten geformuleerd 

waar we de komende tijd aan werken. Deze zijn 

uitgewerkt in de regionale Focus-agenda 2022-2026 

en daarbij behorende activiteiten. De speerpunten 

zijn:

• Normaliseren, voorkomen en 

vroegsignaleren; 

• Een stevige pedagogische en 

onderwijskundige basis; 

• Inclusiever onderwijs; 

• Versterken regionaal lerend netwerk. 

• Er zijn pilots op verschillende scholen opgezet, 

waarbij onderwijs en gemeente samen 

onderzoeken hoe kinderen beter ondersteund 

kunnen worden door slimmer samen te werken.  

In 2022 wordt onderzocht welke schoolpilots, of 

onderdelen hiervan succesvol zijn en in aanmerking 

kunnen komen voor continuering.  

• De samenwerkingsmatrix (Model Passende 

Samenwerking) in ingevoerd. Hierbij werken school, 

lokaal team (CJG / wijkteam of sociaal team) en het 

samenwerkingsverband met ouders en jeugdigde 

samen rondom ondersteuningsvragen. 

• De scholen worden getraind in het gebruik 

van het programma M@zl, om schoolverzuim 

terug te dringen en de focus te leggen op 

schoolaanwezigheid. 

• In de Foodvalley hebben gemeenten en alle 

samenwerkingsverbanden samen een route 

ontwikkeld voor de aanvraag van vrijstelling van 

inschrijvingsplicht artikel 5 onder a; “De jeugdige is 

op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt 

om tot een school onderscheidenlijk een instelling 

te worden toegelaten”. Het ontwikkelde Vier Partijen 

Model (zie https://foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl/

vier-partijen-model/) maakt duidelijk welke partijen 

betrokken moeten worden om te komen tot een 

dergelijke uitspraak. 

Wat willen we bereiken?

• De schoolpilots waarbij jeugdhulpprofessionals 

binnen de school aanwezig is, moeten leiden tot 

preventievere inzet van jeugdhulp en voorkomen 

van zwaardere problematiek. Door onze scholen 

zodanig te ondersteunen dat deze pilots een 

succes wordt, dragen we bij aan korte lijnen tussen 

onderwijs – ouders / leerlingen – gemeenten – 

jeugdhulp. 

• Door een gezamenlijke thuiszittersaanpak 

en doorbraakaanpak te ontwikkelen met de 

gemeente(n) voorkomen we dat jeugdigen thuis 

komen te zitten en dragen we zorg voor het 

begeleiden van thuiszitters naar een kansrijke 

ontwikkelplek; 

• Iedere school gebruikt de werkwijze van M@zl 

zodat schoolverzuim preventief wordt aangepakt. 

Dit leidt tot effectievere inzet van de schoolarts en 

schoolmaatschappelijk werk. 

Hoe gaan we dat doen?

• We realiseren een doorbraakaanpak en bijbehorend 

stappenplan samen met onze gemeente(n)  zodat 

er minder jeugdigen thuis komen te zitten en regie 

binnen casuïstiek duidelijk wordt.   

• De jeugdhulpprofessional die binnen de school 

wordt ingezet, draagt bij aan het versteviging van 

de ondersteuningsstructuur van de school en het 

handelingsrepertoire van de docenten, en vice 

versa. 

• We maken met de gemeenten concrete afspraken 

rondom het inzetten van leerlingenvervoer. Dit is 

een terugkerend overleg tussen gemeenten en 

SWV’s waarbij we het belang van de leerlingen en 

ouders voor ogen houden, en er tegelijkertijd op 

aansturen dat leerlingen waar mogelijk zo thuisnabij 

onderwijs ontvangen. 



Instroom VO vanuit 
S(B)O

2018 - 
2019

2019 - 
2020

2020 - 
2021

2021 - 
2022

SBO 50 54 50 38

SO 8 13 11 6

Totaal 58 67 61 44
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5.3.2. Doorgaande ondersteuningslijn 
tussen het primair en het voortgezet 
onderwijs
Waar staan we?

De afgelopen jaren heeft het SWV geinvesteerd in de 

afstemming met het SWV primair onderwijs. Er is vaker 

contact tussen gedragsdeskundigen, beleidsmedewerkers 

en bestuurders, en complexe vraagstukken zoals 

het proces rondom het herindiceren van afgegeven 

toelaatbaarheidsverklaringen worden gezamenlijk 

opgepakt. Daarnaast is er tussen de scholen van primair 

en voortgezet onderwijs een povo-procedure afgesproken 

en zoeken de scholen van po en vo elkaar op als het 

gaat om ontwikkelen van beleid op het gebied van 

hoogbegaafdheid.

Om als SWV echter goed zicht te krijgen op de complexe 

ondersteuningsvragen van leerlingen die gaan instromen 

in het voortgezet (speciaal) onderwijs en daar waar 

mogelijk eerder op te kunnen anticiperen, is het nodig 

dat wij als SWV VO eerder in het proces betrokken 

worden. Ook om een eventuele toename of afname in 

ondersteuningsvragen in beeld te kunnen brengen.

Wat willen we bereiken?

Als SWV willen we al in groep 6 geinformeerd worden 

over leerlingen met (complexe) ondersteuningsvragen. 

Zo kunnen we meedenken over het realiseren van een 

doorgaande ondersteuningslijn zodat een leerling vanuit 

het regulier primair onderwijs niet onnodig uitstroomt 

naar het voortgezet speciaal onderwijs. 

Regionale vraagstukken binnen de Focusagenda van de 

jeugdhulpregio FoodValley pakken we samen op met 

de omliggende vraagstukken zodat er een nog betere 

afstemming tussen het PO en VO komt. 

Hoe gaan we dat doen?

• Twee keer per jaar vindt er een povo-overleg plaats 

tussen het SWV PO en VO om (complexe) casuistiek 

te bespreken

• In 2023 hebben we een werkwijze ontwikkeld 

waarbij we als SWV VO samen met het SWV 

PO in overleg gaan, vroegtijdig bij de complexe 

ondersteuningsvragen van leerlingen worden 

betrokken en uitstroom naar het VSO (waar dat 

soms niet nodig is) voorkomen. 

5.3.3. Onafhankelijke informatie voor 
ouders en jongeren 
Waar staan we?

Ouders zijn een onmisbare partner in de samenwerking 

rondom jongeren. Ouders hebben goed zicht op wat hun 

zoon of dochter nodig heeft om zich verder te kunnen 

ontwikkelen. Als ouders betrokken zijn bij de school en 

bij het onderwijs aan hun zoon of dochter, heeft dat veel 

positieve eff ecten, zo laat veel onderzoek zien: lagere 

doublurecijfers, minder schooluitval, betere leerprestaties, 

een positieve invloed op het gedrag van leerlingen en 

een hogere deelname aan vervolgonderwijs. Daarom 

is ouderbetrokkenheid ook in het kader van passend 

onderwijs een belangrijk onderwerp. 

Binnen ons SWV gaan we uit van ‘educatief partnerschap’. 

Dat is meer dan ‘ouders goed informeren’. Educatief 

partnerschap betekent dat school en ouders elkaar 

informeren, met elkaar overleggen, elkaar ondersteunen 

en activiteiten en interventies op elkaar afstemmen. 

Dit alles met het doel het leren, de motivatie en de 

ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Het SWV wil 

stimuleren dat zowel de expertise van de school als  die 

van de ouders wordt meegewogen in het vormgeven van 

passende ondersteuning voor de jongere. Het SWV kan 

hierin onafhankelijk adviseren.

De onafhankelijkheid die we moeten hebben, zit 

ingebouwd in onze werkwijze. Gedragsdeskundigen geven 

onafhankelijk advies als er een toelaatbaarheidsverklaring 

wordt aangevraagd. 

Wat willen we bereiken?

Als SWV willen we nog beter zichtbaar maken wat 

onze rol is. Met behulp van onze website willen wij 

ouders informeren over de rol van het SWV en over de 

wettelijke verplichtingen en mogelijkheden die gelden 

voor het onderwijs. Wij stemmen die informatie af met de 

gemeenten en jeugdhulppartners en zorgen zo voor meer 

duidelijkheid. Denk hierbij aan een indicatie voor jeugdhulp 

en leerlingenvervoer. Als we de informatievoorziening 

afstemmen op elkaar, zorgen we samen voor meer 

duidelijkheid.

Hoe gaan we dat doen?

• In 2022 hebben we als SWV een nieuwe 

website waarmee beter zichtbaar 

wordt wie we zijn, wat we doen, 

en hoe we dit doen. Daarnaast 

laten we zien welke informatie 

belangrijk is voor onze scholen, 

samenwerkingspartners en onze 

ouders en jongeren. 

• In overleg met gemeenten en 

omliggende samenwerkingsverbanden 

komen we tot gezamenlijke uitgangspunten en 

communicatie richting ouders. Dit hebben we in 2023 

gerealiseerd.

• Wij zien er op toe dat ouders en leerlingen 

door de scholen zijn betrokken bij de inzet 

van extra ondersteuning als er sprake is van 

arrangementsaanvragen.
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5.4 Het beleid en de kwaliteit 
van het SWV
In de afgelopen jaren heeft het SWV de 

ondersteuningsvragen vanuit de scholen zien toenemen 

en haar opdracht zien uitbreiden. We ondersteunen de 

scholen in het verstevigen van de basisondersteuning 

en het bieden van extra ondersteuning, ontwikkelen 

arrangementen voor jongere waarvoor het 

onderwijsaanbod nog niet passend is en spelen een 

belangrijke rol in het samenwerken rondom de jongere 

met een ondersteuningsvraag in onze regio. We willen 

weten of dat wat we doen ook het goede is om te doen en 

of we dat goed doen. 

5.4.1. Goede inrichting van de 
werkprocessen 
Scholen weten de route naar het SWV steeds beter te 

vinden, maar worstelen nog wel met het moment waarop 

het SWV geconsulteerd moet en kan worden. Deze route 

zal daarom duidelijker moeten worden omschreven. 

Om daarnaast aan de vraag te kunnen blijven voldoen, 

is een stevige en stabiele organisatie nodig, zowel wat 

betreft de samenstelling, als het aanbod en de expertise 

die het SWV in huis heeft. De expertise komt vervolgens 

ten goede aan het onderwijs, en het verstevigen van 

de basisondersteuning van de scholen. We investeren 

daarom in de ontwikkeling van onze medewerkers, o.a. 

middels intervisie en scholing. 

5.4.2. Verlagen van de administratieve 
last rondom procedures 
Voordat een leerling bij het SWV gemeld wordt is er vaak 

al veel gebeurd. De jongere, ouders en betrokkenen 

van school hebben allemaal hun best gedaan en hun 

expertise ingezet om de jongere een plek te bieden op 

school. Het meedenken of een aanvraag zou een soepel 

vervolg moeten zijn van dat wat er al is ingezet. Door 

tijdige betrokkenheid van het SWV, weten we hoe het 

proces tot dan toe is gelopen en kunnen we meedenken 

in wat er nodig is voor het vervolg. Hierdoor willen we 

de administratieve last, vaak ervaren in het invullen van 

vragen, zo veel mogelijk verlagen. Bij het herijken van onze 

procedures zijn we nagegaan hoe onze betrokkenheid 

tijdiger kan worden ingezet in het proces dat leidt tot een 

aanmelding bij het SWV en welke informatie er echt nodig 

is om tot een advies of besluit te kunnen komen en dit te 

kunnen verantwoorden. 

5.4.3. Een effectieve en efficiënte 
kwaliteitszorg
Als samenwerkingsverband hechten we veel waarde 

aan kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording. In de 

afgelopen jaren hebben we een systeem van collegiale 

visitaties ontwikkeld. Een visitatieteam bezoekt een 

andere schoollocatie en gaat op gestructureerde wijze het 

gesprek aan over het realiseren van passend onderwijs. 

Door elkaar positief kritisch te bevragen, en met open 

blik en mindset te observeren, helpen de scholen elkaar 

verder in het realiseren van deze opdracht. De scholen 

zijn erg positief over deze werkwijze en dit willen we dan 

ook graag de aankomende jaren voortzetten. 

Naast het voeren van dit goede gesprek en deze 

kennisdeling, willen we ook graag zicht krijgen of de 

middelen die onze scholen ontvangen vanuit het SWV, 

doelmatig worden ingezet. Hiervoor gaan we gebruik 

maken van een kwaliteitszorgsysteem dat ons op het 

gebied van financiën, kwaliteitszorg en onderwijsinhoud 

voorziet van de juiste data. Met behulp van deze data 

voeren we inhoudelijke verantwoordingsgesprekken 

met de schoolbesturen. Dit systeem moet in 2023 

geïmplementeerd zijn. 
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Financiering

De kaders waarbinnen het fi nanciële beleid zijn 

vormgegeven

Kaders

de kaders waarbinnen het fi nanciële beleid is 

vormgegeven:

• de geldende regelingen voor de rijksbekostiging;

• de wet- en regelgeving die van toepassing is op 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs;

• de keuzes die gemaakt zijn in dit 

ondersteuningsplan, met name met betrekking tot 

de ondersteuningsstructuur.

Financieel beleid

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor ons 

fi nanciële beleid:

• Het SWV zet de middelen beleidsrijk in. Vermogen 

wordt alleen aangehouden als minimaal benodigde 

risicobuff er. Die is vastgesteld op 3,5% van de totale 

baten. Dit komt overeen met de signaleringswaarde 

die het Ministerie van OCW hanteert.

• De basisondersteuning wordt bekostigd uit de 

lumpsum van de scholen.

• Het grootste deel van de ondersteuningsmiddelen 

wordt ingezet op de scholen. Daarmee geven de 

scholen hun extra ondersteuning vorm.

• De middelen worden verdeeld op basis van 

een allocatiemodel dat recht doet aan actuele 

ontwikkelingen.

• Bovenschoolse arrangementen kennen een 

hybride bekostiging. Een deel van de dekking 

bestaat uit de bijdragen van de scholen waar 

de leerling vandaan komt, de rest wordt 

bekostigd uit het ondersteuningsbudget van het 

samenwerkingsverband. In een aantal gevallen is 

ook nog sprake van gemeentelijke subsidies, en / 

of bijdrage op basis van de maatwerkafspraken die 

voor een betreff ende jongere wordt gemaakt.

• Bij tijdelijke plaatsing op een collega vo-school of bij 

het VSO geldt het principe “geld volgt leerling”.

Op het vermogensbeleid (eerste bullet) is één uitzondering 

van toepassing. In de eerste jaren van passend onderwijs 

was het samenwerkingsverband verplicht om een fors 

aantal tlv’s voor residentieel geplaatste leerlingen te 

bekostigen, die feitelijk niet ten laste van het swv zouden 

moeten komen. Hierdoor was de ruimte beperkt om 

eigen beleid te voeren voor de leerlingen in de regio. 

Eind 2021 heeft het samenwerkingsverband hiervoor 

een compensatie ontvangen van € 1.373.385,04,=. Met 

het ministerie van OC&W is afgesproken dat dit bedrag 

in zes jaar kan worden ingezet, ingaande 1 januari 2022. 

Het zal niet meetellen in de beoordeling van mogelijk 

bovenmatig eigen vermogen. De inzet van deze middelen 

zal bijzondere aandacht krijgen in de planning en 

controlcyclus.

In het ondersteuningsplan is inhoud gegeven aan de 

beleidsrijke inzet van deze middelen.

Planning en controlcyclus

De planning en controlcyclus is ingericht binnen de 

hiervoor genoemde wettelijke en beleidsmatige kaders. 

Het ondersteuningsplan is het vertrekpunt. Vervolgens 

wordt een meerjarenbegroting opgesteld. De eerste 

jaarschijf van de meerjarenbegroting is de jaarbegroting 

waarmee het lopende jaar gewerkt kan worden. 

Tussentijds wordt op de voortgang gerapporteerd, 

achteraf vindt verantwoording plaats in het jaarverslag. 

Naast fi nanciële verantwoording is er op deze manier 

ook plaats voor het cyclisch risicomanagement. Ieder 

plan en iedere rapportage moet naast een inhoudelijke 

onderbouwing ook de elementen fi nanciën, kansen 

en risico’s, relevante data en andere stuurinformatie 

bevatten. Vooraf moet duidelijk zijn wanneer we tevreden 

zijn. Binnen ons kwaliteitszorgsysteem besteden we daar 

uitgebreid aandacht aan. 

Risicomanagement

In september 2021 is er een uitgebreide risicoanalyse 

gehouden. Met de uitkomsten van deze analyse wordt 

het risicomangement vorm gegeven. De uitkomsten van 

de risicoanalyse laten zich clusteren in de  volgende vier 

thema’s:

• De verdere ontwikkeling van passend onderwijs 

in de reguliere scholen (mede in relatie tot 

06.
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de taakverdeling tussen schoolbesturen en 

samenwerkingsverband).

• Doorontwikkeling van het dekkend aanbod.

• Verstevigen van de positie in de samenwerking met 

de gemeente en andere netwerkpartners.

• Doorontwikkeling van de planning en controlcyclus.

Dit zijn ook de thema’s die centraal staan in dit 

Ondersteuningsplan 2022-2026. De grootste inhoudelijke 

en fi nanciële uitdaging ligt in het beleidsrijk inzetten van 

de compensatie Hoenderloo ten behoeve van inclusiever 

onderwijs. Het risico is namelijk dat het toegekende 

bedrag niet in de komende jaren wordt ingezet voor 

beleidsmatige impulsen die de basisondersteuning 

versterken, maar dat het opgaat aan een oplopend 

aantal toelaatbaarheidsverklaringen VSO. Een heldere 

rolverdeling tussen het samenwerkingsverband en de 

scholen, en de bereidheid om met en van elkaar te leren 

(dus samenwerking in plaats van concurrentie), moeten 

hieraan bijdragen.

Risicomanagement wordt integraal onderdeel van de 

planning en controlcyclus. 

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is onderdeel van de planning 

en controlcyclus. De meerjarenbegroting bij dit 

Ondersteuningsplan is te vinden in bijlage 1. Jaarlijks is er 

een nieuwe meerjarenbegroting, deze vervangt dan de 

vorige versie in de bijlage.

Vangnetregeling 

Met de vereenvoudiging bekostiging verschuift de 

teldatum naar 1 februari. Als er sprake is van bovenmatige 

groei binnen het VSO tussen 1 februari en 1 juni, dan 

wordt de VSO-school hierin gecompenseerd. Hoe die 

regeling eruit gaat zien is op dit moment nog onduidelijk. 

Wanneer deze regeling uitgewerkt is, zal het SWV 

onderzoeken welke consequenties dit voor ons heeft 

en eventueel benodigde aanpassingen volgens de 

besluitvormingsroute doorvoeren.

Bijlagen:

Bijlage 1: Meerjarenbegroting 2022-2025

Bijlage 2: Lijst met begrippen en afkortingen

Bijlage 3: Organisatiestructuur samenwerkingsverband

Bijlage 4: Procedures
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Meerjarenbegroting 2020 (JR) 2021 (B) 2021 (P) 2022 2023 2024 2025

Baten
rijksbijdragen
bekostiging na bezwaar Hoenderloo
overige baten
baten programma’s

10.469.606

0
122.010

10.368.226

0
176.929

10.330.337
1.373.385

80.184
176.929

10.307.606

198.640
162.929

10.228.142

87.449
117.00

10.159412

87.449
117.00

10.108.169

87.449
72.000

Totale baten 10.591.616   10.545.155 11.960.834 10.699.174 10.432.592 10.363.861 10.267.618

Lasten
afdracht Iwoo (via DUO)
afdracht pro (via DUO)
afdracht vso, peildatum, (tussentijdse 
groei), ondersteuningsbekostiging
afdracht vso, peildatum, (tussentijdse 
groei), basisbekostiging

Pr. 1 Management en organisatie
Pr. 2 Ondersteuningstoewijzing
Pr. 3 Binnenschoolse ondersteuning
Pr. 4 Bovenschoolse ondersteuning
Pr. 5 Lwoo opting out
Pr. 6 Begeleiders Passend Onderwijs
Pr. 7 Projecten, innovatie en kwaliteit

55.992
1.387.639
4.451.369

357.330
33.163

507.006
198.570

3.244.704
354.499

70.978

0
1.296.201
4.210.929

101.340
71.706

266.381
121.686
494.107
296.833

3.356.230
361.530
340.184

10.011
1.346.418
4.165.244

85.763
62.879

266.381
121.686
496.702
296.833

3.368.121
361.530
340.184

0
1.256.323
4.128.177

100.126
71.708

360.619
127.615
496.686
322.667

3.389.121
361.530
237.182

0
1.251.318
4.138.928

93.678
67.535

340.619
127.615
492.454
322.667

3.350.074
361.530
127.000

0
1.246.312
3.977.366

93.678
67.535

340.619
127.615
490.063
322.667

3.333.239
361.530
127.000

0
1.241.307
3.790.011

93.678
67.535

340.619
127.615
487.699
322.667

3.316.405
361.530
127.000

Totale lasten 10.661.251 10.917.127 10.921.750 10.851.753 10.673.416 10.487.623 10.276.065

Resultaat -69.635 -371.972 1.039.084 -182.578 -240.825 -123.762 -8.447

Resultaat exclusief bekostiging na 

bezwaar H’loo

-69.635 -371.972 -334.301 -182.578 -240.825 -123.762 -8.447
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Bijlage 1: Meerjarenbegroting 2022 - 2025 Bijlage 2: Lijst met begrippen en 
afkortingen
Begeleider passend onderwijs: 

Een professional die met expertise binnen de schoolse 

setting leerlingen met complexe ondersteuningsvragen 

ondersteunt en het zorg- en docententeam van kennis 

voorziet op het gebied van gedrag, studievaardigheden 

en het omgaan met leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte

Commissie van de Begeleiding: 

De Commissie van de Begeleiding (CvdB) is een 

commissie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van 

de leerlingenzorg op school. De CvdB stelt voor elke 

leerling samen met de docent een OPP vast en volgt 

gedurende de gehele schoolloopbaan systematisch of de 

leerling zich ontwikkelt conform dit perspectief. Daarnaast 

ondersteunt en adviseert de CvdB collega’s bij het vinden 

van antwoorden op hulpvragen die de jongeren stellen. 

Deskundigenverklaring:

Een verklaring geschreven door een gedragsdeskundige 

waarin beargumenteerd wordt weergegeven of een 

plaatsing binnen het speciaal onderwijs al dan niet 

passend is voor een leerling. De deskundige moet 

onafhankelijk zijn.

Doorbraakaanpak:

Gemeenten en samenwerkingsverbanden maken 

afspraken over wie regie voert om te komen tot een 

passend aanbod bij vastgelopen casuïstiek.

Beleidsmedewerker:

De beleidsmedewerker creëert beleid binnen een 

bepaalde sector. Hij / zij is een specialist binnen het 

vakgebied en is op de hoogte van alle ontwikkelingen 

die spelen. Hij / zij houdt in de gaten wat er gaande is en 

adviseert op basis van de ontwikkelingen en 

veranderingen onder andere een bestuur, directie of 

minister.

Gedragsdeskundige:

Deskundige op het gebied van gedragswetenschap 

Internationale Schakelklas: 

Is een vorm van onderwijs die bedoeld is om een brug 

te slaan tussen twee verschillende onderwijssystemen. 

De klas is bedoeld om kinderen en jongeren die uit 

een andere cultuur komen en voor wie Nederlands 

een vreemde taal is voor te bereiden op het reguliere 

onderwijs.

Kindkans:

Een digitaal documentatiesysteem voor 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierin 

worden hulpvragen en documenten gedeeld, middelen 

verdeeld, arrangementen en Toelaatbaarheidsverklaringen 

af-/toegewezen en overleg gevoerd

LWOO:

Leerwegondersteunend onderwijs; bedoeld voor vmbo-

leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van 

een diploma. 

Maatwerkarrangement:

Een arrangement toegespitst op de 

specifieke ondersteuningsbehoefte van een 

leering, die de basisondersteuning en extra 

ondersteuningsmogelijkheden van een school te boven 

gaat.

Model Passende Samenwerking: 

De opzet van het Model Passende Samenwerking, is dat 

school, het lokaal team (dit is de verzamelnaam voor CJG, 



4544

wijkteam en sociaalteam) en het samenwerkingsverband 

met ouders en jeugdige (kind, jongere of leerling) 

samenwerken rond ondersteuningsvragen. We praten 

hierbij met elkaar en niet over elkaar. Alle betrokkenen 

werken hierbij proactief en laagdrempelig; we bespreken 

situaties, vragen en ontwikkelingen in een vroeg stadium 

met elkaar door.

M@ZL: 

Een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van 

ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en 

het MBO

Multidisciplinair overleg:  

Een overleg tussen verschillende discicplines 

(denk hierbij aan onderwijs, leerplicht, schoolarts, 

jeugdhulpprofessionals, ouders) om te komen tot een 

passende oplossing voor een jongere die vastloopt binnen 

het onderwijs. 

Ontwikkelperspectiefplan: 

Scholen stellen een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben. In het ontwikkelingsperspectief staat wat 

het uitstroomprofiel van de leerling is en welke 

onderwijsdoelen daarbij horen. Ook staat hierin welke 

begeleiding en ondersteuning daarvoor nodig is.

Ondersteuningsplanraad: 

Dit is een speciale medezeggenschapsraad van een 

samenwerkingsverband. Omdat hier vertegenwoordigers 

van meerdere schoolbesturen in plaatsnemen kan 

de OPR worden aangeduid als een bovenschoolse 

medezeggenschapsraad. 

Praktijkonderwijs: 

Is een vorm van voortgezet onderwijs en duurt gemiddeld 

vijf jaar. Onderwijs op een praktijkschool is bedoeld voor 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, met 

uitstroomperspectief mbo niveau 1, dagbesteding en/of 

werk. 

POVO: 

De samenwerking tussen het primair onderwijs en 

voortgezet onderwijs 

Jeugdhulp Regio FoodValley: 

Een samenwerking tussen de gemeenten Barneveld, Ede, 

Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal 

rondom gemeente-onderwijs-jeugdhulp.  

Schoolondersteuningsprofiel:  

In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra 

ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen. 

Ook staat hierin welke doelen de school heeft voor de 

toekomst. Leraren, leiding en bestuur stellen samen het 

schoolondersteuningsprofiel op.

Schoolpilot: 

Samen met school, SWV en gemeente wordt onderzocht 

hoe kinderen eerder en beter kunnen worden 

ondersteund. Dit kan zijn door tijdelijke uitbreiding van 

de bestaande psychologen/ orthopedagogen, inzet 

van jongerenwerk op school tijdens de pauzes of extra 

coaching. De huidige geselecteerde pilots vinden plaats op 

zowel het regulier als speciaal onderwijs.

Symbiose-trajecten: 

Een traject waarbij een leerling gedeeltelijk onderwijs 

op een school voor speciaal en een school voor regulier 

onderwijs volgt.  

Toelaatbaarheidsverklaring: 

Een (landelijk geldende) verklaring waarmee een 

leerling recht heeft op toelaatbaarheid tot het speciaal 

onderwijs. De verklaring is afgegeven door een 

samenwerkingsverband speciaal onderwijs.  

BPO   Begeleider Passend Onderwijs 

CAT   Commissie Advies en Toewijzing

CTP   Commissie Toewijzing en Plaatsing 

CvB   Commissie van Begeleiding 

GPO   Geschillencommissie Passend Onderwijs 

ISK   Internationale Schakelklas 

LBT   Landelijke bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

LWOO   Leerwegondersteunend onderwijs 

LKC   Landelijke klachtencommissie

MDO   Multidisciplinair overleg 

OPP   Ondersteuningsperspectiefplan 

PO   Primair onderwijs 

POVO   Primair onderwijs – voortgezet onderwijs 

PrO   Praktijkonderwijs 

SMW   Schoolmaatschappelijk werk 

SOP   Schoolondersteuningsprofiel 

SWV   Samenwerkingsverband 

TLV   Toelaatbaarheidsverklaring 

VO   Voortgezet onderwijs 

VSO   Voortgezet speciaal onderwijs 

ZOCO   Zorgcoördinator 
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Bijlage 3: Organisatiestructuur 
samenwerkingsverband 
Als we ons als samenwerkingsverband willen inzetten 

voor optimale samenwerking rondom een jongere, is 

voorwaardelijk dat we ook zelf goed georganiseerd zijn. 

Het samenwerkingsverband werkt daarom vanuit de 

netwerkgedachte. Onze eigen structuur draagt bij aan 

regionale samenwerking. In wisselende samenstellingen 

en met verschillende partners werken we aan inclusiever 

onderwijs. Hierbij zorgen we ervoor dat ons toezicht 

onafhankelijk georganiseerd is en dat we voldoen aan de 

Code Goed Bestuur. Onze Raad van Toezicht bestaat uit 

de bestuurders van de deelnemende schoolbesturen, 

met een onafhankelijk voorzitter. Het bestuurlijk 

mandaat ligt bij de directeur-bestuurder, die eveneens 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het 

bureau van het samenwerkingsverband. 

Als we ons als samenwerkingsverband willen inzetten 

voor optimale samenwerking rondom een jongere, is 

voorwaardelijk dat we ook zelf goed georganiseerd zijn. 

Het samenwerkingsverband werkt daarom vanuit de 

netwerkgedachte. Onze eigen structuur draagt bij aan 

regionale samenwerking. In wisselende samenstellingen 

en met verschillende partners werken we aan inclusiever 

onderwijs. Hierbij zorgen we ervoor dat ons toezicht 

onafhankelijk georganiseerd is en dat we voldoen aan de 

Code Goed Bestuur. Onze Raad van Toezicht bestaat uit 

de bestuurders van de deelnemende schoolbesturen, 

met een onafhankelijk voorzitter. Het bestuurlijk 

mandaat ligt bij de directeur-bestuurder, die eveneens 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het 
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Bijlage 4: Procedures
Binnen het samenwerkingsverband hebben we een 

werkwijze voor het aanvragen van bovenschoolse 

arrangementen. Hierdoor werken we transparant, en 

weten onze scholen en partners wat er van hen verwacht 

wordt voorafgaand aan de beoordeling van een aanvraag.

4.1 Aanvragen arrangementen

4.1.1. Overstaparrangementen
• Een overstaparrangement wordt aangevraagd 

door de vo-school van het SWV waar de leerling is 

aangemeld/ingeschreven. 

• De vo-school dient, uiterlijk zes weken nadat 

de leerling is gestart, de aanvraag in door het 

plaatsen van het Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

in Kindkans onder vermelding van (bij Titel) 

‘Overstaparrangement’. 

• In het OPP, opgesteld door de vo-school (op 

basis van informatie vanuit het sbo/(v)so), wordt 

een beschrijving gegeven van de doelen van het 

overstaparrangement.

• De uitbetaling van de overstaparrangement vindt 

plaats nadat de leerling is geplaatst (niet tijdens een 

eventuele proefperiode). 

• De vo-school draagt zorg om ouder(s)/verzorger(s) 

te betrekken bij de voortgang van het arrangement. 

• Uiterlijk vier weken voor het aflopen van het 

arrangement zal een evaluatie plaatsvinden met 

betrokkenen. 

• De vo-school zorgt voor een terugkoppeling 

van deze evaluatie naar het SWV, middels het 

toevoegen van het geëvalueerde OPP (inclusief 

geëvalueerd arrangement) toe aan Kindkans. 

4.1.2. Onderwijs- (zorg)arrangementen 
(Comma en Doorstart) 

• Een onderwijs(zorg)arrangement wordt 

aangevraagd door de vo-school van het SWV waar 

de leerling staat ingeschreven. 

• De school, meestal de zorgcoördinator, neemt 

contact op met het SWV om de leerling te 

bespreken en na te gaan of mogelijk een onderwijs-

(zorg)arrangement passend kan zijn voor de leerling 

en de school. 

• De vo-school dient, indien een onderwijs- (zorg)

arrangement passend lijkt, de aanvraag in door het 

plaatsen van het Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

en beantwoorden van de vragen in Kindkans onder 

vermelding van (bij Titel) ‘Aanmelding Comma’ of 

‘Aanmelding Doorstart’. 

• De orthopedagoog van Comma of de coördinator 

van Doorstart beoordelen, eventueel in afstemming 

met het team, de aanvraag en nemen contact 

op met de school van herkomst om het vervolg 

(bijv. een oriëntatiegesprek of startgesprek) te 

bespreken. 

• De leerling blijft ingeschreven op de school van 

herkomst en de school behoudt ook de regie op de 

voortgang van de leerling, in intensief contact met 

Comma-mentor(en) of Doorstart-begeleider(‘s).

4.1.3  Maatwerkarrangementen 
• Een maatwerkarrangement wordt aangevraagd 

door de vo-school van het SWV waar de leerling 

staat ingeschreven. 

• De school, meestal de zorgcoördinator, neemt 

contact op met het SWV om de leerling en zijn/

haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

te bespreken. Hierbij wordt specifiek eerst 

onderzocht of het ondersteuningsaanbod SWV-

breed voldoende onderzocht is (dus, ook bij de 

andere scholen) en wordt zowel binnenschools als 

bovenschools na te gaan en wat de (onderzoeks)

mogelijkheden zijn in het bieden van een passend 

aanbod voor de leerling. 

• De school draagt zorg voor het informeren en 

betrekken van ouders gedurende dit traject. 

• Als blijkt dat binnen de binnenschoolse als 

bovenschoolse mogelijkheden geen passend 

aanbod gevonden kan worden, worden de 

mogelijkheden van een maatwerktraject 

onderzocht. De betrokken partijen worden 

bevraagd of geïnformeerd. Dit is een traject dat 

plaatsvindt middels multidisciplinaire overleggen 

over/met de leerling (georganiseerd door de school) 

en uitvraag bij partners. 

• De vo-school dient vervolgens een aanvraag in door 

het plaatsen van het Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

en beantwoorden van de vragen in Kindkans onder 

vermelding van (bij Titel) ‘Maatwerkarrangement’. 

• De deskundige van het SWV voorzien de aanvraag 

van advies en overleggen hierover met de 

voorzitter/directeur-bestuurder. De voorzitter/

directeur-bestuurder neemt het uiteindelijke besluit 

tot het al dan niet toekennen van een arrangement. 

Dit besluit wordt via Kindkans gecommuniceerd met 

de school. Hierover wordt ook geïnformeerd over 

de uitbetaling van het arrangement. Financiering 

van een dergelijk arrangement gebeurt altijd 

middels co-financiering en de daarbij behorende 

afspraken. Ouders ontvangen waar mogelijk via 

de mail een afschrifte van de toekenning dan wel 

afwijzing van het arrangement. 

• De leerling blijft ingeschreven op de school van 

herkomst en deze school behoudt ook de regie op 

de voortgang van de leerling, in intensief contact 

met de begeleider van het maatwerktraject.

• De vo-school draagt zorg om ouder(s)/verzorger(s) 

te betrekken bij de voortgang van het arrangement. 

• De deskundige van het SWV wordt uitgenodigd voor 

evaluatie-besprekingen. 

• Uiterlijk vier weken voor het aflopen van het 

arrangement vindt een eindevaluatie plaats met 

betrokkenen. 

• De vo-school zorgt voor een terugkoppeling 

van deze evaluatie naar het SWV, middels het 

toevoegen van het geëvalueerde OPP (inclusief 

geëvalueerd arrangement) toe aan Kindkans. 

• Als het SWV van mening is dat zij betrokken moet 

zijn bij de evaluatie, zal zij dit aangeven bij de 

toekenning van het arrangement. 

4.2. Aanvraag 
toelaatbaarheidsverklaring 
speciaal onderwijs

Algemeen 

Het SWV hanteert voor het aanvragen en toekennen 

van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) de volgende 

werkwijze 

• Voortgezet onderwijs (VO) scholen dienen een TLV-

aanvraag in als:

• Het een leerling betreft die is ingeschreven 

op een van de vo-scholen die deel uitmaakt 

van het SWV VO Gelderse Vallei (ongeacht de 

woonplaats van de leerling), of

• Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) scholen dienen 

een TLV-aanvraag in als: 

• De eerdere TLV door dit SWV is afgegeven, of

• Het een eerste aanmelding bij een VSO-

school betreft (binnen of buiten het SWV) en 

de leerling woonachtig is binnen het SWV.  

Wanneer er twijfels zijn of een aanvraag bij dit SWV moet 

worden ingediend, kan er contact worden opgenomen 

door de aanvragende school om dit samen met het SWV 

uit te zoeken. 

Advisering en besluitvorming 

Bij het indienen van de aanvraag m.b.t. afgifte 

toelaatbaarheidsverklaring voegt de (gedragsdeskundige 

van de aanvragende) VSO-school een actuele 

zienswijze toe aan de aanvraag. Twee onafhankelijk 

deskundigen worden door het SWV gevraagd om een 

deskundigenverklaring te schrijven over het al dan niet 

toekennen van een TLV voor plaatsing in het VSO, ter 

advisering van de Commissie Advisering en Toewijzing 

(CAT) van het SWV De voorzitter van de CAT neemt het 

uiteindelijke besluit betreffende de afgifte van een TLV. 

16 Positief advies in het directeurencollectief van 26 november 2015. 
Voorgenomen bestuursbesluit op 16 december 2015. Op 10 februari 2016 
heeft de ondersteuningsplanraad (als onderdeel van het ondersteuningsplan) 
ingestemd.
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Criteria 

Aan de hand van inhoudelijke toetsing wordt bepaald 

of een leerling in aanmerking komt voor plaatsing op 

het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het SWV heeft 

hiervoor de volgende criteria geformuleerd16 :

• In het (recent17 geëvalueerd) ontwikkelingsperspectief 

(OPP) staat een duidelijke beschrijving van het 

uitstroomperspectief van de leerling, de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de leerling, inclusief 

de bevorderende en belemmerende factoren. Het 

handelingsgedeelte van het OPP is door ouder(s)/

verzorger(s) ondertekend. 

• Er is aantoonbaar gemaakt dat de 

ondersteuningsstructuur in het reguliere onderwijs 

binnen ons SWV ontoereikend is (zowel binnen de 

eigen school als binnen collega-scholen binnen het 

SWV). De school toont aan dat inspanningen om het 

reguliere onderwijs af te stemmen op de onderwijs- 

en ondersteuningsbehoeften van de leerling 

onvoldoende effect hebben gehad.

• Ouders en jongere zijn betrokken bij de 

totstandkoming van de aanvraag en geven hun 

zienswijze18.

Er kunnen verschillende bekostigingscategorieën19 voor 

een TLV worden aangevraagd:

• Laag: De leerling kan voldoende profiteren van de 

basisondersteuning die de VSO-school biedt

• Midden: Het aanbod van het VSO sluit aan bij 

de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

van de leerling, echter deze leerling heeft naast 

de reguliere ondersteuning die vanuit het VSO 

verwacht mag worden, veelvuldig en structureel 

extra ondersteuning nodig op het gebied van 

onderwijs ten gevolge van ernstige en complexe 

verstandelijke en /of lichamelijke beperkingen en/of 

psychiatrische problematiek. 

• Hoog: Het aanbod van het VSO sluit aan bij de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van 

de leerling, echter deze leerling heeft naast de 

reguliere ondersteuning die vanuit het VSO 

verwacht mag worden, voortdurende en structurele 

ondersteuning, en tijdelijke 1-op-1 begeleiding 

nodig op het gebied van onderwijs ten gevolge 

van ernstige en complexe verstandelijke en/of 

lichamelijke beperkingen en/of psychiatrische 

problematiek. 

Voor de duur van de afgifte zal gekeken worden naar 

een passende afgiftetermijn, met het oog op logische (en 

mogelijke) overgangsmomenten (bijv. van onder- naar 

bovenbouw, etc.) en de ontwikkelingsmogelijkheden en 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte(n)  van de leerling. 

In aanvulling hierop wordt voor leerlingen met een IQ < 55 

standaard een TLV voor schooloopbaan afgegeven20. 

Procedure aanvraag TLV door het reguliere VO

Voor het aanvragen van een TLV, betreffende de overstap 

van het regulier vo naar het VSO, zal de vo-school van 

herkomst een aanvraag indienen bij het SWV.  

• Scholen dragen zorg voor het betrekken van het 

SWV om leerlingen te bespreken en het SWV mee 

te laten denken (t.a.v. de rol van het SWV, de te 

onderzoeken mogelijkheden, netwerk-partners die 

betrokken kunnen worden, de te nemen stappen 

t.a.v. betrokkenheid ouders en overige partijen, 

etc.);

• De school organiseert een multidisciplinair overleg 

(MDO) waarbij, naast ouders (en waar mogelijk de 

jongere), betrokken hulpverlening en (indien nodig) 

leerplicht en de betrokkene van het SWV worden 

uitgenodigd. 

• Tijdens dit MDO wordt meegedacht in 

mogelijkheden (er kan, in principe, dan nog geen 
17 We maken onderscheid tussen een recent geëvalueerd OPP voor het VSO en regulier VO. Zie de betreffende paragrafen voor verdere toelichting.
18VSO-scholen voegen de zienswijze van ouder(s)/verzorger(s) enkel toe als deze niet overeenkomt met de zienswijze van de aanvragende school.
19Binnen de werkgroep FoodValley TLV wordt vanaf schooljaar 2021-2022 gekeken naar mogelijke verdere concretisering van deze criteria. Op basis hiervan zal waar nodig de 
werkwijze worden aangescherpt. Tot die tijd blijven de huidige criteria van kracht. 
20De discussie omtrent de mogelijkheid om TLV’s per definitie voor de gehele schoolloopbaan toe te kennen en gesprekken te voeren tussen ouder(s)/verzorger(s), scholen en SWV 
voor leerlingen die in potentie in het reguliere onderwijs hun schoolloopbaan kunnen voortzetten, wordt verder verkend en zal in schooljaar 2022 – 2023 worden omgezet in een 
passende werkwijze.

TLV worden toegekend17). Er wordt besproken of 

het VSO inderdaad de passende plek kan bieden en 

ook de andere mogelijkheden worden zorgvuldig 

afgewogen.  

• De school maakt een beargumenteerde keuze om 

een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het 

SWV. School betrekt ouders en leerling intensief bij 

dit proces. 

• School draagt er zorg voor dat het SWV de 

documenten en gegevens krijgt die nodig zijn om 

een goede afweging te kunnen maken18. Dit doet de 

school door de leerling aan te melden in Kindkans 

en de bij de aanvraag behorende documenten in 

Pdf-formaat toe te voegen aan het dossier. Het 

toesturen van een papieren versie is niet nodig. 

• Bij een aanvraag voor een TLV is het beantwoorden 

van criteria-gerichte vragen, een (recentelijk 

geëvalueerd) OPP en een zienswijze ondertekend 

door wettelijk vertegenwoordiger(s) en/of leerling 

verplicht. Pas nadat deze vragen zijn beantwoord 

en documenten zijn ingediend kan de aanvraag in 

behandeling worden genomen. Wanneer het SWV 

tijdig is betrokken, zullen zij ondersteunen in het 

beantwoorden van de vragen in het aanvraag. 

• Via Kindkans wordt de aanvragende school op de 

hoogte gehouden van de status van de aanvraag. 

• Wanneer het dossier compleet is, zal deze op 

inhoud bekeken worden. Indien er nog vragen zijn 

vanuit het SWV, neemt het SWV contact op met de 

aanvragende school. 

• Het SWV draagt er zorg voor dat twee 

onafhankelijk24  deskundigen een 

deskundigenadvies schrijven, bevraagd op basis 

van hun expertise en te schrijven op basis van het 

aangeleverde dossier. 

• Binnen 8 weken25, nadat een complete aanvraag 

is ingediend, neemt de voorzitter van de CAT een 

besluit over de aanvraag van de TLV.  

• Complete aanvragen die uiterlijk 1 mei ingediend 

zijn bij het SWV, hebben de garantie dat er nog voor 

de zomervakantie een uitspraak over al dan niet 

toekennen van de TLV wordt gedaan door de CAT. 

Voor aanvragen die na 1 mei worden ingediend, 

geldt dat nieuwe aanvragen voorrang hebben op 

verlengingsaanvragen als blijkt dat de deadline in 

het geding komt i.v.m. de hoeveelheid aanvragen.

• • Wanneer er nog twijfels zijn, of de deskundigen 

zijn/worden het niet met elkaar eens (over 

toekenning, duur en/of bekostigingscategorie), kan 

er aanvullend advies gevraagd worden aan een 

derde deskundige. Uiteindelijk neemt de voorzitter 

van de CAT een besluit.

• Na de besluitvorming wordt de brief, inclusief 

deskundigenverklaringen (en bij positief besluit, 

de toelaatbaarheidsverklaring) toegevoegd aan 

Kindkans (bij ‘hulpvraag’)26, zodat de aanvragende 

school deze kan downloaden. Ouder(s)/verzorger(s) 

ontvangen een digitale kopie per (beveiligde) mail 

vanuit het SWV. 

Procedure herindicatie VSO-scholen binnen het SWV 

en overstap van PO naar VSO

Onderstaande procedure geldt voor:

• Leerlingen die de overstap maken van het primair 

onderwijs binnen onze regio naar het voortgezet 

speciaal onderwijs binnen onze regio 

• Het aanvragen van een herindicatie voor leerlingen 

die reeds geplaatst zijn op een VSO-school binnen 

onze regio 

• Voor VSO De Toekomst en VSO Vester College geldt 

het volgende: Leerlingen waarvan de mogelijkheid 

21Indien besluitvorming tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) gewenst is, dient de aanvragende school uiterlijk 2 werkweken voor het MDO een complete aanvraag in via 
Kindkans, zodat deze met de overige deskundigen en de voorzitter kan worden voorbereid. 
22AVG artikel 5 lid 1 onder c: Beperk de informatie tot wat noodzakelijk is voor het SWV om een afweging te kunnen maken betreffende de TLV toekenning. Indien de informatie 
niet noodzakelijk is voor deze afweging zal deze worden verwijderd.  
23Onder recent geëvalueerd OPP verstaan wij bij een aanvraag vanuit het regulier onderwijs een OPP dat uiterlijk 6 maanden geleden is geëvalueerd. 
24Onder ‘onafhankelijke’ deskundigen wordt verstaan dat de deskundige niet in dienst mag zijn van het schoolbestuur dat de aanvraag TLV indient maar ook dat die deskundige 
(ongeacht bij wie in dienst) niet betrokken mag zijn bij het samenstellen van het dossier dan wel een bijdrage heeft geleverd in het voortraject. 
25Het SWV moet binnen 8 weken een besluit nemen over de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Het SWV mag de termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. 
Als blijkt dat, vanwege omstandigheden, deze 8 weken niet gehaald worden, moet het SWV de betrokken partijen hier tijdig over informeren.
26Binnen twee werkweken na het besluit.
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van een overstap naar het regulier onderwijs 

overwogen kan worden, leerlingen waarbij twijfels 

zijn over passendheid van het huidige VSO-

aanbod (wens om verhoging / verlaging TLV of 

andersoortige ondersteuning) of leerlingen waarbij 

ouder(s)/verzorger(s) of leerling een sterke wens 

heeft om de mogelijkheden binnen het reguliere 

onderwijs te onderzoeken, worden besproken27, in 

een gesprek (waar mogelijk een vergadering van de 

Commissie voor de Begeleiding, CvdB) tussen het 

VSO en (een gedragsdeskundige namens) het SWV. 

De lijst met te bespreken leerlingen komt tot stand 

in overleg tussen het VSO en SWV. Het overleg vindt 

plaats in februari.

• Leerlingen die de overstap maken van het speciaal 

(basis)onderwijs of regulier basisonderwijs naar het 

voortgezet speciaal onderwijs,  worden besproken 

in de gesprekken op de PO-scholen of in de 

samenwerking met SWV PO Rijn en Gelderse Vallei. 

Het overleg vindt plaats in december/januari28.

Bij tussentijdse instroom bestaat altijd de mogelijkheid om 

een TLV-aanvraag via Kindkans in te dienen.

• Ter voorbereiding op het gesprek heeft de 

aanvragende school, uiterlijk twee werkweken 

voorafgaand aan de bijeenkomst, de volgende 

documenten ingediend via Kindkans:

• Recent29 geëvalueerd (en mede door 

ouders(s)/verzorger(s) ondertekend 

handelingsdeel van het) OPP, en; 

• Indien het OPP ouder is dan 6 maanden: een 

actuele zienswijze van de gedragsdeskundige 

van de aanvragende school, en; 

• Indien ouder(s)/verzorger(s) en aanvragende 

school een verschil van inzicht hebben: 

Zienswijze van en ondertekend door wettelijk 

vertegenwoordiger(s) en/of leerling; 

Via Kindkans wordt de aanvragende school op de hoogte 

gehouden van de status van de aanvraag. Als deze 

documenten op tijd zijn ingediend kan de aanvraag 

worden behandeld/besproken tijdens het gesprek, in 

aanwezigheid van een deskundige van het SWV.

• De deskundige van het SWV bereidt de aanvragen 

voor, stelt een eerste deskundigeadvies op, draagt 

daarnaast zorg voor een tweede onafhankelijk 

deskundigeadvies, en legt beide adviezen voor aan 

de voorzitter van de CAT, zodat de deskundige 

ter vergadering de TLV’s kan toekennen/afwijzen. 

Insteek blijft hierbij dat het inhoudelijke gesprek, 

a.d.h.v. de opgestelde lijst, eerder is gevoerd. 

• Indien de eerste en tweede deskundige het niet 

met elkaar eens zijn (over toekenning, duur en/of 

bekostigingscategorie), zal waar nodig een derde 

deskundige door het SWV om advies worden 

gevraagd een advies te schrijven. Besluitvorming30  

volgt door de voorzitter van de Commissie Advies 

en Toewijzing. 

• Na het gesprek en de besluitvorming wordt de 

brief, inclusief deskundigenverklaringen en, bij 

positief besluit, de toelaatbaarheidsverklaring, 

toegevoegd aan Kindkans (bij ‘hulpvraag’)31, zodat 

de aanvragende school deze kan downloaden. 

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een digitale kopie-

versie per (beveiligde) mail vanuit het SWV.

Procedure aanvraag TLV voor VSO-scholen en 

PO-scholen buiten ons SWV met betrekking tot 

leerlingen die woonachtig zijn in onze regio

Voor een herindicatie van een TLV op het VSO en een 

27Mogelijkheid bestaat ook om deze ouder(s)/verzorger(s) of leerling te wijzen op contact met het SWV als onafhankelijke partij. 
28De verdere werkwijze voor deze groep leerlingen wordt geactualiseerd in het schooljaar 2022-2023 in afstemming met het SWV PO en de PO-scholen. 
29Onder recent geëvalueerd OPP verstaan wij bij herindicatie, een OPP dat bij voorkeur 6 maanden doch uiterlijk een jaar geleden is geëvalueerd. Wanneer het OPP in het vorig 
schooljaar is geëvalueerd, zorgt de aanvragende school voor een actuele zienswijze
30Onderwijswetgeving noemt geen eigen termijn, dus er wordt teruggevallen op de AWB die uitgaat van een redelijke termijn en daarbij 8 weken noemt. Als het SWV een TLV-
aanvraag van een school opschort omdat de school onvoldoende informatie aanlevert stopt de termijn van 8 weken ook op dat moment. Het SWV zal aan de school melden dat 
de beslistermijn van 8 weken vanaf dat moment wordt opgeschort en moet de school een termijn geven waarbinnen het de gevraagde informatie alsnog levert (artikel 4:15 AWB). 
De opschorting blijft staan tot de ontbrekende informatie binnenkomt en het dossier compleet is. Vanaf dat moment gaat de termijn van 8 weken weer lopen. 
31Binnen twee werkweken na het besluit.

overstap van het primair onderwijs naar het VSO zullen de 

VSO-scholen van buiten het SWV een aanvraag indienen 

bij het SWV. 

• De school neemt tijdig telefonisch contact op met 

het SWV om informatie te delen en waar nodig 

advies te vragen;

• De school maakt een beargumenteerde keuze 

om een toelaatbaarheidsverklaring of herindicatie 

aan te vragen bij het SWV. De gedragsdeskundige 

van de school van herkomst voegt een actuele 

zienswijze toe. Hierin beargumenteert deze 

deskundige waarom een onderwijsplek in het VSO 

het best passend is voor de leerling. School betrekt 

ouder(s)/verzorger(s) en leerling actief en zichtbaar 

bij dit proces en doet de aanvraag bij het SWV.

• School draagt er zorg voor dat het SWV de 

documenten en gegevens krijgt die nodig zijn om 

een goede afweging te kunnen maken32. Dit doet de 

school door de leerling aan te melden in Kindkans 

en de bij de aanvraag behorende documenten in 

Pdf-formaat toe te voegen aan het dossier. Het 

toesturen van een papieren versie is niet nodig. 

• De volgende documenten dienen aan de aanvraag 

te worden toegevoegd: 

• Aanvraagformulier;  

• Recentelijk33 geëvalueerd (en mede 

door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend 

handelingsdeel van het) OPP, en; 

• Indien het geëvalueerd OPP ouder is dan 

6 maanden: actuele zienswijze van de 

gedragsdeskundige van de aanvragende 

school, en; 

• Indien ouder(s)/verzorger(s) en of leerling 

en aanvragende school een verschil van 

inzicht hebben: Zienswijze ondertekend door 

ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling34;

Nadat deze documenten zijn ingediend en volledig zijn 

aangeleverd, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

• Indien er nog vragen zijn vanuit het SWV, neemt 

het SWV contact op met de aanvragende 

school.

• Wanneer er sprake is van tegengestelde 

zienswijzen (tussen school en wettelijk 

vertegenwoordiger, of tussen de onafhankelijk 

deskundige en één van de indienende partijen) 

wordt besproken of het zinvol is dat de school 

een multidisciplinair overleg (MDO) organiseert, 

waarvoor het SWV wordt uitgenodigd.

• Via Kindkans wordt de aanvragende school 

op de hoogte gehouden van de status van de 

aanvraag.

• Twee deskundigen van het SWV schrijven de 

onafhankelijke deskundigenadviezen op basis 

van het aangeleverde dossier.

• Binnen 8 weken35, nadat een complete aanvraag 

is ingediend, neemt het SWV een besluit over 

de aanvraag van de TLV.

• Complete aanvragen die uiterlijk 1 mei 

ingediend zijn bij het SWV, hebben de 

garantie dat er nog voor de zomervakantie 

een uitspraak over al dan niet toekennen 

van de TLV wordt gedaan door de CAT. Voor 

aanvragen die na 1 mei worden ingediend, geldt 

dat nieuwe aanvragen voorrang hebben op 

verlengingsaanvragen als blijkt dat de deadline 

in het geding komt i.v.m. de hoeveelheid 

aanvragen.

• Wanneer er nog twijfels zijn, of de deskundigen 

zijn/worden het niet met elkaar eens (over 

toekenning, duur en/of bekostigingscategorie), 

32AVG artikel 5 lid 1 onder c: Beperk de informatie tot wat noodzakelijk is voor het SWV om een afweging te kunnen maken betreffende de TLV toekenning. Indien de informatie 
niet noodzakelijk is voor deze afweging zal deze worden verwijderd.
33Onder recent geëvalueerd OPP verstaan wij hier een OPP dat bij voorkeur 6 maanden doch uiterlijk een jaar geleden is geëvalueerd. Wanneer het OPP in het vorig schooljaar is 
geëvalueerd, zorgt de aanvragende school voor een actuele zienswijze
34Mogelijkheid bestaat ook om deze ouder(s)/verzorger(s) of leerling te wijzen op contact met het SWV als onafhankelijke partij.
35Een SWV moet binnen 8 weken een besluit nemen over de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Vakanties hebben geen invloed op de duur van de aanvraagtermijn. 
Het SWV mag de termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. N.B: We streven ernaar binnen drie werkwerken een besluit te nemen over de aanvraag. 
36Binnen twee werkweken na het besluit. 
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dan wordt er aanvullend advies gevraagd aan 

een derde deskundige van het SWV. Uiteindelijk 

neemt de voorzitter van de CAT een besluit.

• De brief, inclusief deskundigenverklaringen 

(en bij positief besluit de 

toelaatbaarheidsverklaring), wordt toegevoegd 

aan Kindkans (bij ‘hulpvraag’)36, zodat de 

aanvragende school deze kan downloaden. 

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een papieren 

kopie-versie per post vanuit het SWV.

Mogelijkheden bij het (nog) niet toekennen van de 

TLV

Het kan zijn dat het SWV besluit de TLV (nog) niet toe te 

kennen. Er zijn dan twee mogelijkheden: 

• Het SWV kan nog geen besluit nemen, omdat 

relevante informatie (nog) onbekend is. De aanvraag 

zal dan worden aangehouden37. Zodra de relevante 

informatie, die zal worden opgevraagd (middels 

een brief waarin het SWV te kennen geeft de 

aanmelding aan te houden), binnen is bij het SWV, 

zal de aanvraag verder in behandeling worden 

genomen. 

• Het SWV is op basis van de TLV aanvraag 

voornemens de TLV niet toe te kennen. De 

school ontvangt dan een brief het voornemen en 

aanvullend daarop de deskundigenverklaringen 

waarin dit voornemen wordt toegelicht. Zowel 

ouder(s)/verzorger(s) als de aanvragende school 

zullen in de gelegenheid worden gebracht om 

(schriftelijk of mondeling) gehoord te worden38. 

Na dit horen dan wel het verstrijken van de 

reactietermijn zal het SWV een definitief besluit 

nemen. 

4.3. Aanvraag 
toelaatbaarheidsverklaring 
Praktijkonderwijs

Toelating PrO vanaf 1 januari 2016 

Voor de toelating tot het PrO blijven de landelijke criteria 

gehandhaafd en moet een TLV worden aangevraagd 

bij het Samenwerkingsverband. De TLV-aanvraag wordt 

op het niveau van school volledig voorbereid en van 

advies voorzien door een tweetal deskundigen. Wanneer 

beide deskundigen de TLV-aanvraag voor het PrO 

ondersteunen, wordt door de Praktijkschool een verzoek 

neergelegd bij het Samenwerkingsverband om een TLV 

voor het PrO af te geven. Het Samenwerkingsverband 

zal, op basis van het advies van de deskundigen, 

het verzoek omzetten in een TLV-PrO. De aanvraag 

wordt voor de toekenning niet getoetst door het 

Samenwerkingsverband. Naast de advisering door 

deskundigen op schoolniveau vindt kwaliteitsborging op 

het niveau van het Samenwerkingsverband plaats middels 

de inzet van audits. 

Procedure

1. De PrO-school doet onderzoek naar de 

toelaatbaarheid tot het PrO a.d.h.v. de landelijke en 

wettelijke PrO criteria. Voor het onderzoek is het 

verplicht om gebruik te maken van de vastgestelde 

screenings- en testinstrumenten, die jaarlijks via een 

ministeriële regeling worden gepubliceerd.

2. Twee deskundigen van de PrO-school voorzien 

de aanvraag van advies. Tot deze deskundigen 

behoort in ieder geval een orthopedagoog (eerste 

deskundige) en een kinder- of jeugdpsycholoog, 

een pedagoog, een kinderpsychiater, een 

maatschappelijk werker, een arts, of een 

deskundige op het terrein van PrO (tweede 

deskundige).

3. De PrO-school informeert ouder(s)/verzorger(s) over 

de procedure met betrekking tot een TLV-aanvraag 

(zie bijlage 3 en 4) en dient, na overleg met ouders, 

de aanvraag in. Het vastleggen van de zienswijze 

van ouder(s)/verzorger(s) vormt een onderdeel van 

de TLV-aanvraag. 

4. Wanneer beide deskundigen de TLV-aanvraag 

voor het PrO ondersteunen, wordt door de 

Praktijkschool een verzoek neergelegd bij het 

Samenwerkingsverband om een TLV voor het 

PrO af te geven. Dit gebeurt door het opsturen 

van een zogenaamde ‘PrO-groslijst’ uit het 

leerlingvolgsysteem waarin de volgende onderdelen 

zijn opgenomen: naam, geboortedatum, BSN-

nummer, advies basisschool, didactische leeftijd, 

DLE, leerachterstanden, sociaal-emotionele 

aandachtspunten.

5. Het Samenwerkingsverband zet, op basis van het 

advies van de twee deskundigen, het verzoek om in 

een TLV-PrO. 

6. Het Samenwerkingsverband verstuurt de TLV 

digitaal (PDF) in tweevoud naar de aanvragende 

school. De school verstuurt een exemplaar naar de 

ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. 

7. De PrO-school houdt voor iedere PrO-leerling 

een eigen dossier bij dat tenminste voldoet aan 

de volgende onderdelen: OKR, ondertekende 

zienswijze ouders, toetsresultaten, OPP vanuit SBO 

of groeidocument/zorgdeel OKR, TLV PrO, binnen 

zes weken na inschrijving in het PrO is er een OPP/

IOP. 

8. De leerlingen met een TLV-PrO worden door de 

PrO-school uiterlijk 1 oktober gemeld in Bron. De 

TLV-toekenning door het Samenwerkingsverband 

moet dan hebben plaatsgevonden. Om als 

Praktijkschool een TLV-PrO voor 1 oktober in het 

bezit te hebben, dient het verzoek en het advies van 

de twee deskundigen uiterlijk 1 september in het 

bezit te zijn van het Samenwerkingsverband. 

9. Vanuit het Samenwerkingsverband worden audits 

uitgevoerd, waarbij het dossier van een leerling kan 

worden opgevraagd. Het Samenwerkingsverband 

toetst in ieder geval de gevolgde procedure, de 

inhoud van het dossier en de kwaliteit van het 

deskundigenadvies.  

10. Binnen 6 weken na inschrijving stelt de PrO-school 

een OPP/IOP vast voor elke leerling (Artikel 26 

VWO en 15c AMvB). Ouder(s)/verzorger(s) hebben 

instemmingsrecht op het handelingsdeel van het 

OPP. 

Grensgebied VSO – PrO en PrO – VMBO 

Wanneer twijfel bestaat over het passende 

onderwijsniveau wordt bij voorkeur in het 1e jaar 

afgewogen of er een wisseling van onderwijssoort 

wenselijk is. Dit wordt in dialoog tussen het VSO of 

VMBO en PrO en in overleg met ouders vastgesteld. Een 

afweging kan ook zijn dat er in het tweede leerjaar een 

heroverweging plaatsvindt.

Leerlingen die voldoen aan de PrO-criteria, maar op basis 

van het advies van de basisschool geplaatst worden in het 

vmbo, krijgen geen TLV-PrO toegekend. Deze leerlingen 

zitten in het vmbo en ontvangen daar extra ondersteuning 

gericht op leerachterstanden (onderdeel van de 

basisondersteuning). Wanneer, bij voorkeur in het eerste 

leerjaar, toch blijkt dat een PrO plaatsing passender is en 

er daadwerkelijk sprake is van een overstap naar het PrO, 

dan zal het traject richting een TLV-PrO worden ingezet. 

Deze leerling zal dan beschikken over een OPP, aangezien 

de basisondersteuning (in ieder geval met betrekking tot 

leerachterstanden) niet toereikend is gebleken voor deze 

leerling. 

Op grond van de regeling bijzondere groepen (artikel 

15e WVO) kan voor leerlingen met een TLV voor 

VSO of een OPP alsnog een TLV voor PrO worden 

aangevraagd, wanneer blijkt dat het onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod van het PrO toch beter aansluit bij 

de leerling. 

Indien een leerling gedurende het schooljaar (na 1 

37De beslistermijn van 8 weken komt stil te liggen vanaf het moment dat de aanvragende school het bericht krijgt dat aanvulling nodig is. De termijn gaat weer lopen zodra de 
aanvulling binnen is, en het besluit wordt vervolgens binnen een redelijke termijn genomen. 
38De beslistermijn van 8 weken komt stil te liggen vanaf het moment dat ouder(s)/verzorger(s) en de aanvragende school het bericht krijgen dat het SWV voornemens is de TLV niet 
toe te kennen. De termijn gaat weer lopen zodra kenbaar is gemaakt of ouder(s)/verzorger(s) en/of school gehoord wensen te worden dan wel de reactietermijn zonder bericht is 
verstreken. Het besluit wordt vervolgens binnen een redelijke termijn genomen. 
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oktober) vanuit het VSO of vmbo geplaatst wordt in het 

PrO, worden middelen overgedragen aan de PrO-school 

voor de resterende periode van dat schooljaar dat de PrO-

school het onderwijs voor deze leerling zal verzorgen. Dit 

bedrag bestaat uit een gedeelte van de basisbekostiging 

en een gedeelte van het  bedrag per leerling met 

leerachterstanden (het Samenwerkingsverband bepaalt 

jaarlijks dit bedrag per leerling naar onderwijsniveau, 

gebaseerd op de verdeelsleutel). 

4.4. Bezwaar en beroep

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) of het schoolbestuur 

het niet eens zijn met het besluit betreffende de 

toelaatbaarheid rondom VSO van het SWV, kunnen zij 

binnen 6 weken bezwaar indienen. Het SWV zal op basis 

van het ingediende bezwaar een overleg initiëren waarin 

de standpunten van de partijen opnieuw verkend worden.  

Komen we er samen niet uit? Dan kunnen ouders en 

schoolbesturen contact opnemen met een van de 

onderstaande commissies voor bezwaar en beroep: 

• Geschillencommissie passend onderwijs

Ouders kunnen bij de Geschillencommissie passend 

onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen het 

schoolbestuur over: 

• (de weigering van) toelating van jongeren die extra 

ondersteuning nodig hebben;

• de verwijdering van jongeren;

• de vaststelling en bijstelling van het 

ontwikkelingsperspectief voor jongeren die extra 

ondersteuning nodig hebben. 

De geschillencommissie geeft in haar advies aan of het 

verzoek gegrond is of niet. Het bevoegd gezag mag alleen 

gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie. 

• Landelijke Bezwaaradviescommissie 

Toelaatbaarheidsverklaring

Het SWV beslist op verzoek van het schoolbestuur 

of een jongere toelaatbaar is tot het voortgezet 

speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Tegen zo’n 

beslissing kunnen betrokken ouders, maar ook 

het schoolbestuur, bezwaar indienen. Elk SWV is 

vanaf 1 augustus 2014 dan ook wettelijk verplicht 

voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)

adviescommissie te hebben. De adviescommissie 

brengt advies uit aan het SWV. Dit neemt vervolgens 

een besluit inzake het bezwaar. Wij zijn aangesloten 

bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie 

Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Deze commissie 

bestaat uit een voorzitter, twee vicevoorzitters en leden. 

Zij beschikken over de specifieke kennis en deskundigheid 

die nodig zijn om bezwaren goed te kunnen beoordelen. 

Het kan zijn dat deze commissie in haar advies het SWV 

oproept om een bestreden toelaatbaarheidsbeslissing 

te heroverwegen. Voor zover die heroverweging daartoe 

aanleiding geeft, herroept het SWV het bestreden besluit 

en neemt het, voor zover nodig, in de plaats daarvan een 

nieuw besluit. Tegen de nieuwe beslissing van het SWV 

kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector 

bestuursrecht.

• Landelijke klachtencommissie Onderwijs

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen een 

probleem krijgen met de school of met het SWV. Wanneer 

het dan onverhoopt niet lukt om samen tot een oplossing 

te komen, kan de Landelijke Klachtencommissie 

Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. Klachten kunnen 

gaan over gedrag en omgang, maar ook over beslissingen. 

De LKC doet geen bindende uitspraak, maar geeft een 

advies. Daarin staat of de klacht gegrond is of niet. De 

commissie geeft in haar advies ook aanbevelingen aan 

het schoolbestuur of het SWV over eventueel te nemen 

maatregelen.






