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Voorwoord
Het is goed om dit voor ons samenwerkingsverband belangrijke beleidsdocument te beginnen met de
vraag: wat beogen we nu eigenlijk met passend onderwijs en wat is de rol van ons
samenwerkingsverband hierin? Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen een
voor hen zo passend mogelijke onderwijsplek hebben waarbij rekening wordt gehouden met hun
eventuele ondersteuningsbehoefte.
Kinderen en jongeren gaan, als het kan, naar een reguliere school en vervolgen op de eigen school
hun schoolloopbaan om daar zo goed mogelijk te worden voorbereid op een mogelijke
vervolgopleiding en een plek in de samenleving. Bij voorkeur met zo min mogelijk schoolwisselingen.
Het speciaal onderwijs is een vorm van passend onderwijs voor die leerlingen die het nodig hebben
om in een specialistische setting onderwijs te volgen, met dezelfde missie: een perspectiefrijke
toekomst voor elke jongere. Iedere individuele school binnen Koers VO, regulier en speciaal, verzorgt
voor haar leerlingen goed en passend onderwijs.
Soms zijn er situaties die de mogelijkheden van de individuele school overstijgen en is er meer nodig
voor passend onderwijs. Samenwerking tussen scholen, het voelen van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en meer nog, het collectief streven naar het beste passend onderwijs in de regio
is de opdracht van het samenwerkingsverband. Door steeds betere en meer innovatieve
samenwerking tussen de diverse scholen, schoolbesturen en netwerkpartners raken individuele
leerlingen niet tussen wal en schip. Zo ontstaat er een dekkend netwerk in samenwerkingsverband
Koers VO.
Ons eerste ondersteuningsplan 2014-2018 is geschreven met het oog op de periode van inrichting
van het samenwerkingsverband Koers VO. De nadruk lag op de vormgeving van de nieuwe wettelijke
kerntaken, de inrichting van de bestuurlijke structuur, de bureau- organisatie en het vormgeven van
het netwerk.
In deze opbouwfase zijn door hard werken van zowel scholen, schoolbesturen, gemeenten en andere
netwerkpartners van Koers VO al enkele belangrijke resultaten behaald. We noemen hier stabiliteit in
de groei van het vso, capaciteitsuitbreiding van datzelfde vso ten behoeve van het bestrijden van
thuiszitten, de succesvolle Taskforce thuiszitters en intensivering van samenwerking tussen
samenwerkingsverbanden po en vo in de regio.
In de periode die voor ons ligt richten we ons samen met onze partners op een aantal gedeelde
ambities die ervoor zorgen dat we als samenwerkingsverband stevige stappen kunnen zetten naar
steeds beter passend onderwijs in Koers VO.

Jaap van der Have en Marieke Dekkers
College van Bestuur Koers VO
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1 Samenwerkingsverband Koers VO
Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO (hierna genoemd: Koers VO) is een groot
samenwerkingsverband van 221 schoolbesturen (waarvan twee opting in2), in een regio die de
gemeenten Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Ridderkerk en Zuidplas
(Nieuwerkerk aan den IJssel) omvat. Ruim 51.0003 leerlingen volgen hier voortgezet (speciaal)
onderwijs op één van de 112 schoollocaties in het samenwerkingsverband.
Het doel van het ondersteuningsplan van Koers VO is tweeledig. Het is hét visiedocument voor
passend onderwijs voor de komende vier jaren en benoemt de ambities die door het
samenwerkingsverband worden nagestreefd. Aan de andere kant beschrijft het de wettelijke taken,
onderwerpen4 en inrichting van het samenwerkingsverband, zoals de wijze waarop en door wie er
extra ondersteuning wordt toegekend. Ook een meerjarenbegroting maakt deel uit van het
ondersteuningsplan. Deze meerjarenbegroting wordt jaarlijks geactualiseerd maar de onderliggende
financiële uitgangspunten zijn vier jaar geldig.

1.1

Passend onderwijs

Schoolbestuur: zorgplicht
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs
krijgen. Passend onderwijs legt daarvoor een zorgplicht bij scholen. Dit betekent dat het bevoegd
gezag van een school er verantwoordelijk voor is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft
en die zich bij een school aanmeldt een passende plek in het onderwijs krijgt. Dat wil niet zeggen dat
een school elke leerling die zich aanmeldt, en valt binnen de toelatingscriteria van de school, moet
toelaten. Maar wel, dat als blijkt dat de school zélf geen passende ondersteuning kan bieden, dat het
dan de wettelijke verantwoordelijkheid van deze school (feitelijk het schoolbestuur) is om een
passende onderwijsplek voor deze leerling te zoeken en te vinden. Hiervoor werken de
schoolbesturen en scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs, zoals
Koers VO.
Samenwerkingsverband: dekkend netwerk
De scholen van Koers VO werken samen met als doel: “een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven een zo passend mogelijk plaats in het onderwijs krijgen” (art. 17a, lid 2 WVO & art. 28a
WEC). In de statuten van de Verenging Koers VO wordt bovenstaand doel voor de vereniging
bevestigd (artikel 3, lid 1). Een dekkend netwerk kan gezien worden als een optelsom van het aanbod
dat is beschreven in de schoolondersteuningsprofielen.
Elke school heeft de taak haar leerlingen passend onderwijs te bieden; samen hebben we als
verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen in onze regio een passende plek te bieden. Onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid is vertaald naar onze missie en visie, kernwaarden en grondslagen.

1Zie

voor de lijst met een overzicht schoolbesturen SWV Koers VO bijlage 3.
opting-in sluit een (v)so-school zich vrijwillig aan bij een samenwerkingsverband.
3
Teldatum 1-10-2017, minus de leerlingen en schoollocaties van de schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
4
Artikel 17a, lid 6 en 7 WVO.
2 Bij
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1.2

Missie en visie

Om goed samen te werken is het belangrijk om te allen tijde de bedoeling van passend onderwijs voor
ogen te hebben. Onze missie geeft dan ook antwoord op de vraag: waar staan we voor als Koers
VO?
Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere
In onze visie krijgt deze missie handen en voeten en geven we de richting aan voor de komende
periode.
In ons samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke jongere krijgt boeiend en passend
onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling en
zoekt hierbij actief naar een zo passend mogelijk aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben
de scholen een antwoord op de onderwijs(ondersteunings)vragen in onze regio. Samen zorgen we
voor vloeiende overgangen in de schoolloopbanen van jongeren. Niet alleen vanuit het po naar het vo
en vanuit het vo en verder, maar ook tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen waarbij het
(voortgezet speciaal) onderwijs, jeugdhulp en de zorg de jongere ondersteunen.

1.3

Kernwaarden

Koers VO kent drie kernwaarden die belangrijk zijn voor de manier waarop we met elkaar omgaan in
ons samenwerkingsverband. Het geeft houvast aan zowel de deelnemers, partners als andere
belanghebbenden en biedt duidelijkheid over wat wij als samenwerkingsverband belangrijk vinden als
gedrag voor goede samenwerking. Deze kernwaarden helpen bij het behalen van onze ambities.

1.3.1

Gedeelde verantwoordelijkheid

Bij Koers VO voelen we ons individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor het bereiken van het
doel van het samenwerkingsverband: een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere. Deze gedeelde
verantwoordelijkheid houdt in dat er een keuze gemaakt kan worden op het niveau van het
samenwerkingsverband (zoals het in standhouden van een OPDC) die het individueel
instellingsbelang overstijgt. Zo wordt een door de leden gedeelde verantwoordelijk voor álle leerlingen
waargemaakt.

1.3.2

Openheid naar elkaar

Alle partners in het samenwerkingsverband communiceren open en eerlijk met elkaar. Dat betekent
dat afspraken altijd worden nagekomen en dat we elkaar hier ook op aanspreken met respect voor
elkaars expertise. Het betekent ook dat belangrijke besluiten transparant en controleerbaar zijn. Dit
versterkt het onderling vertrouwen binnen Koers VO en is een belangrijke voorwaarde voor een goede
samenwerking.

1.3.3

Denken in mogelijkheden

Bij Koers VO gaan we uit van ‘het geheel is meer dan de ‘som der delen’ in de zin dat wij samen meer
creatieve oplossingen kunnen creëren voor onze leerlingen. We willen hierin leren en stellen ons op
als een lerend samenwerkingsverband. We handelen zorgvuldig in het belang van de leerling vanuit
de vraag: “Wat heeft deze leerling nodig?” en het principe ‘motiveren en documenteren’ wordt steeds
toegepast. Hierbij staat de brede ontwikkeling van de jongere centraal en het perspectief van het
denken in doorgaande schoolloopbanen. Om creatieve oplossingen te kunnen bedenken en uitvoeren
vinden wij het belangrijk dat scholen ontwikkelruimte nemen en krijgen, zowel inhoudelijk als financieel
ondersteund door het samenwerkingsverband.

1.4

Grondslagen

De onderstaande vijf grondslagen van Koers VO bieden houvast bij de verdere inhoudelijke
ontwikkeling van het samenwerkingsverband en vormen het vertrekpunt van het gezamenlijke beleid.
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1.4.1

Van leerplicht naar leerrecht

Ieder kind heeft recht op onderwijs, dat is gericht op een zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn
persoonlijkheid, talenten, geestelijke en lichamelijke vermogens. Dit recht vloeit rechtstreeks voort uit
de artikelen 28 en 29 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) 5. Kinderen hebben niet
alleen een leerplicht maar bovenal een leerrecht. We streven naar een passende plek in het onderwijs
naar gelang de specifieke onderwijsbehoefte.

1.4.2

De basis is op orde

Een van de voorwaarden voor passend onderwijs is kwalitatief goed onderwijs op iedere school, in
samenhang met een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om de school. Dit is nodig om de
docent te helpen passend onderwijs vorm te geven in zijn of haar klas om elke leerling het onderwijs
te kunnen bieden dat hij/zij nodig heeft.
Basisondersteuning6
Alle scholen van Koers VO bieden ondersteuning en de basis is overal op orde. De
basisondersteuning bestaat uit:
1. Goed onderwijs
Uitgangspunt is dat elke school goed onderwijs biedt. Het is evident dat goed onderwijs valt of staat
met de kwaliteit van de docenten. Alle scholen van Koers VO werken hieraan door uitvoering te geven
aan landelijke richtlijnen7. Een indicatie of de basiskwaliteit op orde is, is het oordeel van de
onderwijsinspectie over de school.
Goed onderwijs is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van elke school (en haar bestuur). In de
beschrijving van ondersteuning is daarom de bekwaamheid van docenten niet verder uitgewerkt. Het
samenwerkingsverband richt zich in eerste instantie op het organiseren van ondersteuning in een
dekkend netwerk en minder op het organiseren van kwaliteit van het docentenkorps in de regio. Dit
laatste is en blijft een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van de school (en haar bestuur).
Basisafspraken
Deze basisafspraken zijn voorwaardelijk voordat passende ondersteuning kan worden geboden. Elke
school:
•
•
•
•
•
•
•

heeft heldere toelatingscriteria8;
volgt de ontwikkeling van elke leerling;
zorgt voor veiligheid en welbevinden voor elke leerling;
zorgt dat elke leerling een mentor heeft;
werkt aan sociale vaardigheden en omgaan met elkaar;
betrekt leerlingen bij elkaar en bij de school;
betrekt ouders bij de schoolloopbaan van hun kind en bij de school.

2. Basisplusondersteuning
Naast deze basisafspraken waar elke school aan werkt, hebben alle scholen meer te bieden.
Bijvoorbeeld activiteiten voor (groepen) leerlingen die net iets meer nodig hebben dan anderen. Soms
betreft het specifieke ondersteuningsactiviteiten voor een paar leerlingen, maar regelmatig ook voor
hele klassen. Het zijn ondersteuningsactiviteiten die er niet standaard voor elke leerling zijn. Wel zijn
deze activiteiten snel toegankelijk voor leerlingen op de eigen school als er een aanleiding is om iets

5

https://www.dekinderombudsman.nl/60/kinderrechten/
Basisondersteuning is feitelijk het aanbod op het gebied van passend onderwijs en ondersteuning, dat van alle scholen in het
samenwerkingsverband verwacht mag worden. Het niveau van de basisondersteuning wordt beschreven in zowel het
ondersteuningsplan als in het schoolondersteuningsprofiel van elke school en is vastgesteld door de samenwerkende besturen
binnen het samenwerkingsverband.
7
Zoals beschreven in de Wet Bio, de Actieplannen ‘Leraar 2020’ en ‘Beter presteren’ en het Sectorakkoord VO 2014-2017.
8
De toelatingscriteria en de wijze waarop de andere afspraken worden vormgegeven op school, zijn opgenomen in het
schoolprofiel van de school.
6

Ondersteuningsplan 2018-2022 – 9 maart 2018

8

extra’s te doen met of voor de leerling. De ondersteuningscoördinator9 van de school heeft hierbij een
belangrijke rol.
Deze basis biedt voor het grootste deel van de leerlingen voldoende kansen op een ononderbroken
schoolloopbaan. Een veel kleiner deel heeft behoefte aan extra ondersteuning.
Extra ondersteuning10
Naast deze basis- en basisplusondersteuning biedt elke school –in meer of mindere mate- extra
ondersteuning. Deze extra ondersteuning is door de school naar eigen keuze in te richten. In het
overgangsgebied van basisplus naar extra ondersteuning gaat Koers VO uit van ‘veel’ of ‘meer’
ondersteuning en stelt daarom geen harde grens. Eén van de grote uitdagingen van passend
onderwijs is om flexibel en creatief om te gaan met diverse vormen van onderwijsondersteuning en
daarin samen te werken met andere scholen.
Ondersteuning op elke school
De regel is dat élke school per leerling zorgvuldig bekijkt wat de onderwijsbehoefte is en vervolgens –
indien aan de orde- met de ouders bepaalt hoe zij de ondersteuning het best kan vormgeven en wie
ze daarbij nodig heeft. De school gaat arrangeren 11, het kan gaan om basisplus- of extra
ondersteuning:
•
•

ondersteuning op maat voor individuele leerlingen;
arrangementen voor groepen leerlingen.12

Wat is ondersteuning?
Voor Koers VO geldt als uitgangspunt dat er bij ondersteuning in het onderwijs altijd sprake is van één
of meerdere van de hieronder genoemde vijf aspecten.
1. extra handen/hoeveelheid aandacht (kan bijvoorbeeld gaan om: vormen van co-teaching, extra
instructie of instructie in kleinere groepen of de inzet van assistenten);
2. aanpassing onderwijsmaterialen;
3. aanpassing ruimtelijke omgeving (bijvoorbeeld prikkelarme omgeving);
4. inzet expertise (kan gericht zijn op leerling maar ook op docenten bij handelingsverlegenheid);
5. samenwerking met collega-scholen (vo en/of vso) en met instanties die zich richten op jongeren.
(gebaseerd op: M&O groep, indiceren en arrangeren met organisatiemodel IVO Passend onderwijs)

1.4.3

Scholen en onderwijsprofessionals in hun kracht

Passend onderwijs vindt plaats op school. Het versterken van de eigen kracht helpt de
schoolorganisatie en docenten om passend onderwijs steeds beter vorm te geven. Dit betekent dat
elke schoollocatie de opdracht heeft om zelf actief vorm te geven aan het best passende onderwijs
voor haar leerlingen. Uitgangspunt hierbij is dat de school haar leerlingen kent en daarom kan
inschatten – vanzelfsprekend met ouders en de leerling zelf - wat de best passende ondersteuning is
om goed te kunnen functioneren op school.

1.4.4

De school als werkplaats

De scholen van samenwerkingsverband Koers VO werken vanaf de start van passend onderwijs
volgens het principe ‘de school als werkplaats’. Het gaat hierbij vooral om de gedachte dat
oplossingen de school binnen worden gehaald in plaats van dat problemen (in dit geval: jongeren met
problemen) de school uit worden gestuurd. Hierbij is een goede samenwerking in het

9

In de wet Passend Onderwijs wordt niet langer over zorg, maar over ondersteuning op school gesproken. Scholen beschikken
over schoolondersteuningsteams (SOT) en een ondersteuningscoördinator. In de praktijk komen deze nieuwe termen en de
oude termen zorgadviesteam (ZAT) en zorgcoördinator nog naast elkaar voor. Waar in dit document ondersteuningscoördinator
staat, kunt u ook zorgcoördinator lezen en waar schoolondersteuningsteam staat ook zorgadviesteam.
10
Intensievere vormen van ondersteuning, waarbij nadrukkelijk sprake is van meer tijd en/of inzet van specifieke expertise.
11
Waar staat arrangeren wordt bedoeld: het samenstellen van een passende ondersteuningsaanpak om de leerling succesvol
de schoolloopbaan te laten vervolgen.
12
Scholen beschrijven groepsarrangementen in hun schoolprofiel, zie www.koersvo.schoolprofielen.nl.
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ondersteuningsteam op school, tussen onderwijsprofessionals en professionals vanuit de jeugdhulp,
zorg en andere relevante partners, van essentieel belang voor de juiste ondersteuning van de jongere.

1.4.5

Ouders en jongeren zijn optimaal betrokken

Een goede relatie tussen ouder, leerling en school is belangrijk voor het schoolsucces en verbetert de
kansen op passend onderwijs. Uitgangspunt in ons samenwerkingsverband is dat ouders altijd actief
betrokken zijn bij beslissingen rondom hun kind en de school vanaf de start direct en open contact
heeft met ouders. School en ouders hebben een verschillende verantwoordelijkheid maar een
gezamenlijke taak en zijn gelijkwaardige partners als het gaat om de ontwikkeling van het kind.

1.5

Naar heldere strategische ambities

In het eerste ondersteuningsplan is het fundament gelegd voor ons samenwerkingsverband. Dit
nieuwe ondersteuningsplan gaat verder op de ingeslagen weg maar we streven ook naar een
ambitieuze doorontwikkeling van passend onderwijs. Daarom zijn er voor de komende planperiode
2018-2022 vier strategisch ambities geformuleerd voor ons samenwerkingsverband. Van daaruit
kunnen doelen voor de periode tot 2022 helder worden geformuleerd en resultaten beter worden
gemeten en verantwoord.
Onze ambities zijn gebaseerd op onze missie en visie, kernwaarden en grondslagen, maar komen ook
voort uit (actuele) ontwikkelingen in en om het samenwerkingsverband, de samenleving en vanuit de
wettelijke kaders. Deze strategische ambities geven de komende vier jaar richting aan ons
gezamenlijk handelen:
1. Passend onderwijs is zichtbaar in school;
2. Het optimaliseren van het dekkend netwerk;
3. Het intensiveren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg: van verbinden naar
afstemmen en aanpakken;
4. Succesvolle overgangen voor doorgaande schoolloopbanen.
In hoofdstuk 2 wordt per strategische ambitie een overzicht gegeven van de aanleiding (waarom),
onze visie en het doel (waartoe) dat we aan het einde van de nieuwe planperiode in 2022 behaald
willen hebben. Vervolgens beschrijven we de onderwerpen die de komende vier jaar aandacht
behoeven om ons doel te bereiken. De strategie (het hoe) wordt verder uitgewerkt in uit te voeren
activiteiten. Deze activiteiten worden opgenomen in een jaarplan13 en kennen verschillende looptijden.
De doelen en activiteiten zullen volgens de structuur van het kwaliteitszorgsysteem aan het einde van
elk schooljaar geëvalueerd worden. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het jaarplan in het
nieuwe schooljaar. Deze jaarplannen worden ook afgestemd met onze belangrijkste partners.
Hoofdstuk 3 beschrijft de organisatie van Koers VO. Hoofdstuk 4 de toedeling van de financiële
middelen inclusief een meerjarenbegroting. Het laatste hoofdstuk (5) beschrijft het
kwaliteitszorgsysteem van het samenwerkingsverband. In de bijlagen worden documenten
opgenomen waarnaar verwezen wordt in het ondersteuningsplan of die wettelijk tot het
ondersteuningsplan behoren, maar niet integraal zijn opgenomen in de tekst van het
ondersteuningsplan.

13

Het eerste jaarplan 2018-2019 van Koers VO zal aan het einde van schooljaar 2017-2018 worden vastgesteld. Elk jaarplan
wordt op de website gepubliceerd.
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2 De strategische ambities van Koers VO
Voor de komende vier jaar heeft Koers VO vier strategische ambities geformuleerd. Met de keuze voor
deze ambities beogen we de basis van passend onderwijs in ons samenwerkingsverband te
verstevigen. Met behulp van deze vier strategische ambities wordt focus aangebracht in ons beleid
voor de komende vier jaar. Dit betekent echter niet dat er op andere onderwerpen geen
(beleids)ontwikkeling plaatsvindt.

2.1

Ambitie 1: Passend onderwijs is zichtbaar in school

Aanleiding
Op basis van de publieke opinie, het oordeel van schoolbestuurders, schooldirecties,
ondersteuningscoördinatoren en de onderwijsinspectie kan worden geconcludeerd dat passend
onderwijs de laatste vier jaar nog onvoldoende handen en voeten heeft gekregen in de school, en
vooral in de klas. Terwijl het daar juist zichtbaar zou moeten zijn. Na vier jaar passend onderwijs is het
samenwerkingsverband gevraagd meer ondersteuning te bieden bij het zichtbaar maken en
doorontwikkelen van passend onderwijs in school.
De eerste ambitie van Koers VO voor de komende planperiode is dan ook de zichtbaarheid van
passend onderwijs in de scholen vergroten.
Vanuit de grondslag ‘scholen en professionals in hun kracht’ ligt de primaire verantwoordelijkheid van
de ambitie ‘passend onderwijs is zichtbaar in school’ bij de scholen en de schoolbesturen. Het
samenwerkingsverband heeft hierin een faciliterende en stimulerende rol.
Visie
Een manier om (meer) leerlingen tot hun recht te laten komen in het (reguliere) onderwijs, is de nadruk
nog meer te leggen op het primaire proces in de klas en hierin als school samen te werken met
iedereen die bij de leerling betrokken is: de ouder, de onderwijsprofessional (docent), het
ondersteuningsteam en de externe hulpverlener(s). Dat wat de leerling in de klas en op school nodig
heeft om gestelde onderwijsdoelen te halen, staat centraal. De aanpak is handelingsgericht14; de
school is de plaats waar met elkaar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de jongere. Vanaf de
werkvloer wordt zo vanuit een lerende houding passend onderwijs in scholen vormgegeven.
Doel 2022
Scholen zijn in staat passende ondersteuning te bieden en voelen zich hierbij gesteund door het
samenwerkingsverband.
De bedoeling van passend onderwijs is dat er meer flexibel en thuisnabij antwoord kan worden
gegeven op de ondersteuningsbehoefte van jongeren. De visie van Koers VO is dat scholen maximale
(financiële) ruimte krijgen om dit mogelijk te maken. Een belangrijke voorwaarde is dat iedere school
een visie op passend onderwijs heeft. De directeur en ondersteuningscoördinator hebben hier samen
een belangrijke rol in.
De deelonderwerpen van de eerste strategische ambitie: “Passend onderwijs is zichtbaar in school”
worden hieronder nader toegelicht. De concrete aanpak om de doelen te behalen wordt beschreven in
het jaarplan.15

2.1.1

Versterking ondersteuningsteam op school16

Om bovenstaand doel te bereiken is voor Koers VO het ondersteuningsteam op school het
aangrijpingspunt. Samen met scholen (directies, ondersteuningscoördinatoren, schoolbesturen) en

14

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de
onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.
15
Zie het ‘Jaarplan 2018-2019 Koers VO’
16
Voor meer informatie zie het Projectplan Versterking Ondersteuningsteam op School.
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gemeenten wil Koers VO op een creatieve en doelgerichte manier het ondersteuningsteam op de
school verder versterken.
Het doel van het ondersteuningsteam is dat via haar inzet iedere jongere die dit nodig heeft verder
wordt geholpen in zijn of haar ontwikkeling. Docenten en de school voelen zich gesteund in het
omgaan met verschillen en in het begeleiden van de leerling met (extra) ondersteuningsbehoeften
naar schoolsucces (zie figuur 1). Door vanuit het ondersteuningsteam en vanuit het ’achterveld’ (het
circuit buiten de school) aan te sluiten op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in de context van
de school, krijgt ‘de school als werkplaats’ concreet vorm en inhoud.

Figuur 1: Het ondersteuningsteam op school

In een goed functionerend ondersteuningsteam wordt óp de school samengewerkt tussen
kernpartners17 vanuit de domeinen onderwijsondersteuning, jeugdhulp, gezondheid en veiligheid 18. De
regie op het ondersteuningsteam ligt bij de ondersteuningscoördinator en de samenwerking vindt
plaats in de driehoek leerling-ouders-school. Docenten, scholen en kernpartners in en om de school
zorgen hierbij samen met ouders voor een stevige basis en steun waar nodig.
Het is van belang dat de school voorwaarden creëert zodat alle leden van het ondersteuningsteam
hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Koers VO heeft daarbij een stimulerende en faciliterende rol.
Op niveau van het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de beoogde kwaliteit.
Koers VO wil samenwerken met de gemeenten vanuit de grondslag ‘school als werkplaats’. Dit
betekent dat er inzet op school nodig is om tot maximale perspectieven voor jongeren te komen. Dit
vraagt van de kernpartners dat, als het gaat over de manier van kijken naar leerlingen, het
schoolsucces centraal staat.

17

De inzet van vaste gezichten in het ondersteuningsteam vanuit de gemeentelijke domeinen van de jeugdhulp, veiligheid en de
jeugdgezondheidszorg (kernpartners) is gericht op het ondersteunen van de school in het tijdig signaleren van onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften en het hier adequaat op interveniëren. Deels door onderwijsprofessionals tools in handen te geven
om de leerling te kunnen begeleiden tijdens de schoolloopbaan, deels door zelf kortdurend hulp te verlenen of specialistische
hulp vanuit het achterveld erbij te halen. Hierbij wordt aangesloten bij de (thuis)situatie van de leerling, waarbij mogelijk al
hulpverlening betrokken is. Uitgangspunt is ‘één kind – één gezin – één plan’.
18
Het uitgangspunt is dat deze vertegenwoordiging wordt ingevuld door de begeleider passend onderwijs (bpo’er) (domein
onderwijsondersteuning), de leerplichtambtenaar (lp) (domein veiligheid), de schoolmaatschappelijk werker (smw’er) (domein
jeugdhulp) en de jeugdverpleegkundige (jv) (domein jeugdgezondheidszorg).
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Ondersteuningscoördinator
Koers VO wil deze planperiode de rol van de ondersteuningscoördinator als regisseur van het
ondersteuningsteam versterken. Hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld en organiseert Koers
VO deskundigheidsontwikkeling. De ondersteuningscoördinator is de contactpersoon van de school
voor het samenwerkingsverband.
Begeleider passend onderwijs19
Vanuit het domein onderwijsondersteuning is de begeleider passend onderwijs (bpo’er) het vaste
gezicht in het ondersteuningsteam op school. Om de invulling van bpo te faciliteren, stelt Koers VO
rechtstreeks middelen beschikbaar aan de scholen vanuit de grondslag ‘scholen en professionals in
hun kracht’20.
De scholen hebben hiermee, binnen de door Koers VO gestelde kaders, de ruimte om invulling aan
bpo te geven die past bij de behoefte en ontwikkelingsfase van de school. Bpo’ers hebben o.a. als
taak het ondersteunen van het onderwijsproces van de leerling en het coachen van docenten bij het
omgaan met de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling in de klas. De middelen zijn een
structureel onderdeel van het waarderingssysteem 21.
Om de kwaliteit van bpo te kunnen waarborgen, is het van belang dat de bpo’er aan bepaalde, op het
niveau van het samenwerkingsverband vastgestelde, kwaliteitsaspecten voldoet, en dat de school
jaarlijks werkafspraken met de bpo’er maakt en helderheid verschaft over zijn of haar positie en
aansturing. Bovenstaande aspecten zijn opgenomen in het kwaliteitskader bpo van Koers VO22. Koers
VO zal bij het aanstellen van bpo’ers en de verantwoording van de middelen bpo verifiëren of er op
schoolniveau aan de eisen uit het kwaliteitskader bpo wordt voldaan. Ook wordt er door Koers VO
deskundigheidsontwikkeling georganiseerd voor de bpo’ers. Op deze manier wordt ook de expertise
vanuit het speciaal onderwijs behouden.

2.1.2

Ouders, school en samenwerkingsverband

De afgelopen jaren hebben veel wetenschappers, beleidsmedewerkers, professionals, vrijwilligers,
cliëntenraden en ouderinitiatieven zich beziggehouden met het onderwerp 'ouders' in relatie tot
onderwijs (en jeugdhulp). Uit al deze gesprekken, discussies en teksten komt de noodzaak van een
gelijkwaardige relatie tussen school/jeugdhulp, ouders en de jongere naar voren. Deze 'gouden
driehoek' is nodig voor een gezonde ontwikkeling in de zoektocht van een jongere en diens ouders
naar een toekomstperspectief.
Koers VO ziet een goede relatie tussen ouders en school dan ook als essentiële voorwaarde voor het
slagen van passend onderwijs. Het is een van de basisafspraken die vanaf de start van passend
onderwijs gemaakt zijn binnen de vereniging Koers VO23. Het positioneren van ouders speelt ook
landelijk en in andere domeinen. In het contact met ouders onderscheiden we in Koers VO twee
niveaus: de school en het samenwerkingsverband.
Op het niveau van de school is het uitgangspunt dat ouders actief betrokken worden en dat de
schoollocatie vanaf de start direct en open contact heeft met ouders om doorlopend af te kunnen
stemmen over de ondersteuning die de leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Wettelijk wordt dit sinds 1 augustus 2017 extra ondersteund door het instemmingsrecht dat ouders nu
hebben op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief 24. Bovendien zijn ouders het eerste

19

De begeleiders passend onderwijs waren voor de start van passend onderwijs werkzaam als ambulante begeleiders vanuit
het speciaal onderwijs.
20
Zie paragraaf 1.3.3 en 4.1.1
21
Zie paragraaf 2.1.3
22
Het kwaliteitskader BPO is onderdeel van de beleidsnotitie BPO 2017-2018 en is verstuurd naar alle scholen.
23
Zie paragraaf 1.3.5
24
De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het
handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord. Met de nieuwe wet die is gebaseerd op een motie van Kamerlid Ypma (PvdA) uit 2013 - wordt het zogenaamde handelingsdeel van het
ontwikkelingsperspectief afhankelijk van de instemming van ouders. In dit handelingsdeel staat welke ondersteuning de school

Ondersteuningsplan 2018-2022 – 9 maart 2018

13

aanspreekpunt om in beeld te brengen ‘wat er nog meer speelt’ als de leerling niet lekker in z’n vel zit
en geen goede resultaten behaalt op school. Eventuele ontwikkelingsperspectieven,
handelingsplannen en arrangementen moeten altijd worden besproken met ouders en zo nodig
worden afgestemd met andere professionals uit het netwerk van de jongere. Het is afhankelijk van de
situatie en de leeftijd van de jongere wie de afstemming coördineert25. De verantwoordelijkheid voor
ouderbeleid en de concrete invulling ervan liggen bij de individuele school en het eigen schoolbestuur.
Scholen kunnen zich hierin onderscheiden.
Het tweede niveau is het samenwerkingsband. Koers VO heeft naar ouders een informatieplicht over
het aanwezige ondersteuningsaanbod en de manier waarop het samenwerkingsverband werkt.
Hiervoor is vanuit het verenigingsbureau de website www.koersvo.schoolprofielen.nl ontwikkeld en is
een gedeelte van de website van Koers VO (www.koersvo.nl) ingericht voor ouders. Daarnaast is er
direct contact met ouders die vragen hebben over de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal
onderwijs, leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs (pro) of het orthopedagogisch
didactisch centrum (OPDC), met ouders die een isk-onderzoek aanvragen of die een vraag hebben
over een school. Ook in deze contacten is een gelijkwaardige relatie het uitgangspunt. De consulenten
van het Koersloket26 - die regelmatig gebeld worden door ouders - dragen deze visie uit op de scholen
en zullen ouders in principe altijd terugverwijzen naar school en wijzen op mogelijkheden voor hulp op
www.koersvo.nl. Voor feedback op de procedures toelaatbaarheidheidsverklaring vso, lwoo/pro of
OPDC is het meldpunt Uit Koers ingesteld, eveneens te vinden via de ouderpagina op
www.koersvo.nl.
Bij contact met een ouder over een situatie op het grensvlak van de twee niveaus zal de betrokken
Koersmedewerker altijd vragen of er iemand bij het gezin betrokken is die kan ondersteunen in deze
situatie. Zo niet, dan wordt meegedacht over mogelijke andere professionals die kunnen helpen.
Ouders zijn ook onderdeel van de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR heeft instemmingrecht op
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 27.

2.1.3

Financieel kader voor passend onderwijs op school

Elke schoollocatie van Koers VO heeft de opdracht om zelf actief vorm te geven aan het best
passende onderwijs voor haar leerlingen. Scholen nemen hun verantwoordelijkheid om passend
onderwijs te bieden en maken daarbij zorgvuldige afwegingen ten behoeve van de leerlingen. Koers
VO is hierbij faciliterend en wil scholen grote (financiële) ruimte bieden om keuzes te maken die in het
belang zijn van de leerling.
Waarderingssysteem28
Alle scholen krijgen een basisvergoeding voor de facilitering van de ondersteuningscoördinator. Ook
ontvangen de scholen vanuit Koers VO middelen voor extra ondersteuning. De manier waarop deze
middelen over de vo-scholen verdeeld wordt noemen we binnen Koers VO ‘het waarderingssysteem’.
Het is feitelijk een afspraak voor een verdeelsleutel waarbij het leidende principe is:
1. Elke school biedt ondersteuning en ieder neemt zijn deel als het gaat om leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. De norm is dat het erbij hoort dat een school voor een deel van de
leerlingen een extra inspanning levert zodat zij succesvol de school kunnen doorlopen. Elke
school krijgt hiervoor een bedrag per leerling.

wil organiseren voor leerlingen met een zorgbehoefte, om het gewenste ontwikkelingsperspectief te behalen. Momenteel voeren
scholen hier zogenoemd op overeenstemming gericht overleg (oogo) over met ouders.
25
“Professionals moeten ruim voor de 18de verjaardag aan de slag met een integraal toekomstplan: in samenspraak met de
adolescent en andere betrokkenen moet worden vastgelegd welke ondersteuning er nodig is op alle leefdomeinen: wonen,
school, werk, inkomen, vrienden, relaties en zorg in de overgang naar volwassenheid. ”, Kamerbrief Van Rijn, De ondersteuning
van kwetsbare jongere bij de overgang naar volwassenheid, VWS, 25 januari 2017, p.3.
26
Zie paragraaf 3.2
27
Zie paragraaf 3.1.1
28
Zie paragraaf 4.1.1 en de bijlage 2: financiën, paragraaf 3.3
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Vervolgens gelden twee aanvullende principes:
2. Streven naar een eerlijke verdeling: een verdeling die recht doet aan de werkelijke inspanningen
die scholen leveren. Er zijn scholen die meer dan gemiddelde inspanningen leveren voor
leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben. Dit moet tot uiting komen in het budget dat
deze school ontvangt.
3. Het waarderen van scholen voor hun bijdrage aan de opdracht van het samenwerkingsverband
Koers VO om te komen tot een dekkend netwerk.
Verantwoording
Koers VO als samenwerkingsverband moet zich verantwoorden over de besteding van
ondersteuningsmiddelen, inclusief de middelen die wij doorbetalen aan schoolbesturen en ook de
financiële middelen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Vanuit schoolbesturen, schooldirecties,
ondersteuningscoördinatoren en OPR, als ook landelijk29 wordt de roep om meer inzicht in waar onze
financiële middelen aan worden besteed en welke resultaten wij daarmee boeken, steeds luider.
Binnen Koers VO hebben de individuele schoollocaties de regie op het toekennen en organiseren van
ondersteuning voor hun leerlingen op school. Bij een regiefunctie hoort het bewaken van de kwaliteit
van de interne processen en van de uitvoering. Hierbij hoort ook het verantwoorden dat de middelen
uit het gezamenlijk budget van het samenwerkingsverband daadwerkelijk doelmatig worden ingezet
en dus ook zichtbaar besteed worden aan ondersteuning van leerlingen. Deze breed gedragen wens
om tot een betere verantwoording van middelen voor passend onderwijs te komen voor stakeholders
binnen de school en het samenwerkingsverband krijgt vorm in de nieuwe planperiode.

29

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Rapport bij het
jaarverslag.
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2.2

Ambitie 2: Optimaliseren van het dekkend netwerk

Aanleiding
Het netwerk van onderwijsvoorzieningen van Koers VO, een belangrijke wettelijke taak30 voor het
samenwerkingsverband, is tot op heden helaas niet altijd dekkend gebleken voor alle jongeren in onze
regio. Dit werd zichtbaar door te veel thuiszittende leerlingen en groeiende wachtlijsten in het vso voor
leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring. Er zijn niet alleen meer, maar ook nieuwe vormen van
onderwijsvoorzieningen nodig. Het huidige aanbod moet toereikend zijn, daarnaast is er flexibel, snel,
kortdurend en tijdelijk intensief aanbod nodig. Samenwerking en verbinding tussen het regulier en
speciaal onderwijs lijkt hierbij niet als vanzelfsprekend op gang te komen. Om tot een doorontwikkeling
van het dekkend netwerk te komen is het noodzakelijk dat we elkaar beter weten te vinden, elkaars
expertise en mogelijkheden beter kennen en weten te benutten.
Visie
Door meer en flexibel onderwijsaanbod in maatwerkoplossingen en lesplaatsen kunnen jongeren
vaker thuisnabij passend onderwijs ontvangen. We benutten hierbij het beste van twee werelden, de
wereld van het regulier- en de wereld van het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband speelt
hierin een verbindende en stimulerende rol en is vanzelfsprekend betrokken. De meer specialistische
voorzieningen hebben hierbij een regiofunctie. Hierdoor is de samenwerking van Koers VO met de
andere samenwerkingsverbanden uit de regio van groot belang voor ons dekkend netwerk.
Voor leerlingen die zijn aangewezen op meer intensieve vormen van ondersteuning zoals bijvoorbeeld
het vso, en die nog niet direct geplaatst kunnen worden, is er altijd een individuele oplossing. Hierdoor
kan de onderwijs- en ondersteuningslijn zoveel mogelijk doorlopen en is er geen sprake van
thuiszitten. De kernwaarde ‘denken in mogelijkheden’31 is hier bij uitstek op van toepassing.
Doel 2022
Er is een aantoonbaar toereikend passend onderwijsaanbod en scholen werken samen om dit te
bereiken.
De deelonderwerpen van de tweede strategische ambitie “Optimaliseren van het dekkend netwerk”
worden hieronder nader toegelicht. De concrete aanpak om de doelen te behalen wordt beschreven in
het jaarplan32.

2.2.1

Samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs (vso-vo)

Koers VO streeft naar een betere en uiteindelijk vanzelfsprekende samenwerking tussen scholen in
het regulier en in het speciaal onderwijs. Enerzijds is van belang dat het speciaal en regulier onderwijs
intern kwalitatief slagen maken daar waar nodig. Anderzijds is het van belang dat de expertise van het
speciaal onderwijs en van het regulier onderwijs onderling uitgewisseld wordt om zo te komen tot
betere oplossingen voor leerlingen. Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol.
Binnen Koers VO wordt innovatie als volgt gedefinieerd:
‘Innovatie omvat initiatieven die de samenwerking tussen het regulier en het speciaal onderwijs en
tussen onderwijs en jeugdhulp stimuleren met als resultaat dat er lesplaatsen ontstaan vanuit nieuwe
vormen van onderwijsondersteuning, zodat een concreet, passender aanbod voor leerlingen wordt
gecreëerd ten behoeve van een dekkend netwerk.’
De beoogde effecten van innovatieve initiatieven zijn:
• flexibilisering van het vso d.m.v. (tussen)arrangementen33;
• intensiveren van de samenwerking tussen vo en vso zodat men elkaars krachten benut;

30

Wettelijk is Koers VO verantwoordelijk voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen
de scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en
leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Art. 17a, lid 2, WVO.
31
Zie paragraaf 1.2.3
32
Zie het ‘Jaarplan 2018-2019 Koers VO’.
33
Een arrangement is een maatwerkoplossing veelal in combinatie met jeugdhulp.
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•
•
•

(preventieve inzet t.b.v.) voorkomen van thuiszitters;
versterken kwaliteit extra ondersteuning op de scholen;
invulling van het leerrecht van jongeren in bijzondere situaties.

2.2.2

Rol van het voortgezet speciaal onderwijs in het dekkend netwerk

Voor sommige leerlingen is het voortgezet speciaal onderwijs de meest passende plaats. Koers VO
heeft sinds de start van passend onderwijs de afspraak om de omvang van het voortgezet speciaal
onderwijs in verhouding tot het regulier voortgezet onderwijs stabiel te houden34. Door de groei van de
basispopulatie kan het aantal leerlingen dat wordt geplaatst in het speciaal onderwijs echter eveneens
toenemen.
Het is wenselijk dat de verschillende aanbieders van het vso335 en vso436 intensiever samenwerken.
Op deze manier kan efficiënter aan de vraag naar capaciteit en spreiding van het vso worden voldaan.
Dit biedt ook kansen voor de kwaliteit van het onderwijs (door het uitwisselen van vakdocenten uit het
regulier onderwijs en specialistische ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs) en het effectief
inrichten van huisvesting voor bepaalde typen (speciaal) onderwijs. Het speciaal onderwijs krijgt,
mede door de ontvlechting so en vso te maken met een herpositionering. We verwachten dat we op
termijn meer toegaan naar een ordening in ondersteuningsbehoefte en uitstroomperspectieven in
plaats van verdeling vso3 en vso4.
Om zorg te dragen voor voldoende capaciteit in vso4 wordt in samenwerking met de aanbieders voor
vso4 onderwijs verkend of een andere vorm van bekostiging en/of capaciteitsafspraken hiertoe een
oplossing bieden.
Monitor dekkend netwerk (v)so
Koers VO heeft in 2017 het initiatief genomen om, met de 17 samenwerkingsverbanden voor primair
en voortgezet onderwijs in de aangrenzende regio’s, te onderzoeken wat de achtergrond van de
capaciteitsproblemen in het vso is en hoe dit in de toekomst is te voorkomen. Deze samenwerking is
nodig omdat de meeste (v)so-locaties weliswaar in Rotterdam zijn gevestigd, maar de leerlingen
afkomstig zijn uit een veel grotere regio. De samenwerkingsverbanden hebben om deze reden het
initiatief genomen een ‘Monitor dekkend netwerk (v)so’ te ontwikkelen waarin up-to-date informatie
van zowel de samenwerkingsverbanden als het vso4 onderwijs aanwezig is over leerlingstromen.
De monitor dekkend netwerk (v)so heeft twee doelen. Ten eerste het monitoren van de capaciteit in
het (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Rotterdam en omliggende gemeenten gedurende het
lopende schooljaar, om tijdig mogelijke capaciteitsproblemen te signaleren. Ten tweede het signaleren
van langjarige trends in de in- en uitstroom van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs om
hiermee toekomstige ontwikkelingen beter te kunnen prognosticeren.
Zowel het (voortgezet) speciaal onderwijs als de samenwerkingsverbanden gebruiken de gegevens
voor eigen signalering. Ook gebruiken zij de gegevens om tijdig actie te ondernemen naar
stakeholders zoals de betreffende gemeenten, schoolbesturen en scholen voor regulier voortgezet
onderwijs.
Huisvesting vso
Huisvestingsaanvragen worden door de gemeente beoordeeld en toegekend aan het schoolbestuur.
Het samenwerkingsverband wordt hier tot op heden nog onvoldoende bij betrokken. Binnen passend
onderwijs heeft Koers VO echter de verantwoordelijkheid voor een dekkend netwerk van
onderwijs(ondersteunings)voorzieningen. Daarom wil Koers VO samen met de aanbieders vso en de
gemeenten tot een gedeelde visie met betrekking tot de huisvesting van speciale voorzieningen
komen. Doel is een goede spreiding van speciale voorzieningen en voldoende capaciteit aan
lesplaatsen.

34

Op basis van teldatum 1-10-2014 is het deelnamepercentage vso3 en vso4 3,74%.
Vso3 biedt onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
36
Vso4 biedt onderwijs aan leerlingen met gedrags- of psychiatrische problematiek.
35
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2.2.3

De positie van het OPDC in het dekkend netwerk

Ondanks dat de reguliere vo-scholen steeds beter in staat zijn om aan de uiteenlopende
onderwijsondersteuningsbehoeften van jongeren te voldoen, blijven er situaties waarin de school
handelingsverlegen is met een jongere. Voor deze jongeren met een hulpvraag op meerdere
leefgebieden, is tijdelijk extra aandacht nodig om ervoor te zorgen dat zij alsnog hun opleiding met
succes kunnen afronden. Deze ondersteuning kan op de eigen school worden geboden, maar soms is
het door omstandigheden beter - of nodig - om dat tijdelijk buiten de school te doen. Daar zijn dan ook
altijd jeugdhulpprofessionals bij betrokken.
Koers VO heeft gekozen om te werken met een bovenschools georganiseerde tijdelijke opvang in een
orthopedagogisch didactisch centrum 37 (OPDC). De huidige doelstelling van het OPDC is het bieden
van tijdelijke lesplaatsen met een integraal aanbod van onderwijs en jeugdhulp voor leerlingen die
dreigen uit te vallen uit het regulier onderwijs. Onderstaande drie uitgangspunten komen voort uit de
evaluatie van het ondersteuningsplan 2014-2018:
1. Thuisnabijheid
Op dit moment is het OPDC beschikbaar in Rotterdam. Het is voor jongeren uit andere gemeenten die
hulp nodig hebben niet wenselijk om ver te moeten reizen naar de plek waar hulp voorhanden is. Daar
waar tijdelijke uitplaatsing van een jongere de beste optie is, zal Koers VO heroverwegen of dat in de
toekomst op meerdere plekken in de Koers-regio kan en wie daarbij de aanbieder kan zijn.
2. Flexibele trajecten
Wanneer jongeren hulp nodig hebben spelen er vaak meerdere problemen tegelijkertijd. Het is niet
altijd goed te voorspellen hoe lang hulp nodig is waardoor de huidige maximale trajectduur van drie
maanden niet in alle gevallen passend is. Door flexibeler om te gaan met de trajectduur behoort
maatwerk vaker tot de mogelijkheden. Wettelijk gezien mag een tijdelijk traject maximaal twee jaar
duren.
3. Flexibele inzet (vso) expertise
Er is steeds vaker vraag naar inzet van specifieke expertise op de school zelf. Preventief of als nazorg
voor een leerling die terugstroomt vanuit het OPDC. Deze expertise moet op aanvraag snel
beschikbaar zijn voor docenten(teams).
Op basis van deze drie uitgangspunten wordt het kwaliteitskader OPDC opnieuw vastgesteld.
Koers VO heeft een adviesraad OPDC, waarin drie schoolbestuurders vanuit het vo en het vso, het
OPDC en een beleidsmedewerker van Koers VO zitting hebben. Deze raad adviseert het college van
bestuur met betrekking tot alle zaken die het OPDC betreffen.

37

Zie voor de huidige uitgangspunten en werkwijze van het OPDC de bijlagen.
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2.3

Ambitie 3: Intensiveren van de samenwerking onderwijs en zorg: van
verbinden naar afstemmen en aanpakken

Aanleiding
Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie en
maatschappelijke ondersteuning38. Samen staan onderwijs en gemeenten voor dezelfde bedoeling:
jongeren maximale perspectieven bieden richting volwassenheid. Dit kan gericht zijn op doorstroom
binnen het onderwijs, of voor het lange-termijnperspectief toeleiding naar arbeid of dagbesteding.
Jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben soms jeugdhulp of
begeleiding naar een plaats op de arbeidsmarkt nodig. Gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk. Om
te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals die met jongeren werken,
stemmen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten hun beleidsplannen af en
formuleren samen leidende principes. Zo kan de benodigde ondersteuning vormgegeven worden
vanuit de gedachte ‘één kind, één plan’. Koers VO en de negen gemeenten voeren op
overeenstemming gericht overleg (oogo) over de voor de gemeente relevante onderdelen op het
snijvlak van jeugdhulp en onderwijs uit het ondersteuningsplan 2018-2022 en over de voor het
onderwijs relevante onderdelen van het beleidsplan jeugd.
In de eerste fase van passend onderwijs en de drie transities in het sociale domein (AWBZ naar
WMO, Participatiewet en Jeugdwet), heeft de nadruk gelegen op het leggen van de eerste goede
verbindingen tussen de partijen. Scholen voor voortgezet onderwijs, en scholen voor voortgezet
speciaal onderwijs in het bijzonder, hebben te maken met een uitgebreid voedingsgebied. Hierdoor is
het voor scholen lastig om elkaar te kennen en komt de verbinding met de wijk(teams) niet vanzelf tot
stand.
In de verbinding tussen onderwijs en zorg39 wordt het onderwijs nog niet of onvoldoende benut als
werkplaats voor hulp vanuit het gemeentelijk domein. Daarnaast zijn de afspraken over de vormgeving
van de verbinding vooral gemaakt voor scholen in het regulier voortgezet onderwijs en nog
onvoldoende voor het voortgezet speciaal onderwijs.
Visie
Koers VO werkt als samenwerkingsverband integraal samen met de negen gemeenten en andere
relevante partners op het gebied van onderwijs en zorg om maximale perspectieven voor jongeren in
onze regio te realiseren. Om passend onderwijs en schoolsucces mogelijk te maken vraagt dit in veel
gevallen om concrete inzet van zorg binnen het onderwijs.
In de komende planperiode wordt gezamenlijk vorm en inhoud gegeven aan een sector overstijgend
aanbod van maatwerk voor jongeren op onze scholen en voorzieningen vanuit de visie van leerrecht,
zoals opgenomen in onze grondslagen. Onder deze ambitie valt ook het zoeken naar mogelijkheden
voor thuiszitters. De afgelopen jaren is gebleken dat samenwerking tussen zorg en onderwijs vaak
noodzakelijk is om tot passende ondersteuning te komen en daarmee schoolsucces te bevorderen.
Doel 2022:
Vanuit een gezamenlijke visie, krachtenbundeling en aanpak, hebben gemeenten en
samenwerkingsverband verbindingen gerealiseerd op het snijvlak van onderwijs en zorg om jongeren
verder te brengen in hun ontwikkeling.
In het eerste ondersteuningsplan van Koers VO over de periode 2014-2018 zijn over vier
onderwerpen afspraken gemaakt met gemeenten:
•
•

Jeugdhulp, incl. OPDC
Leerlingenvervoer

38

Wijzigingen zijn vastgelegd in de Jeugdwet (2015); de Participatiewet (2015) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) (2015).
39
Zorg wordt hier breed opgevat. Het kan jeugdhulp (waaronder jggz) betreffen, welzijn, preventieve zorg, zorg die valt onder de
wet langdurige zorg, zorgverzekeringswet, wet publieke gezondheid of WMO2015.
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•
•

Leerplicht/ thuiszitters
Onderwijshuisvesting

Deze onderwerpen worden, ook door de wetgever, gezien als de belangrijkste raakvlakken van de
verantwoordelijkheden van beide partijen. In dit tweede ondersteuningsplan wil Koers VO deze
afspraken nogmaals bekrachtigen en waar nodig specificeren en uitbreiden.
De deelonderwerpen van de derde strategische ambitie ‘Intensiveren van de samenwerking onderwijs
en zorg: van verbinden naar afstemmen en aanpakken’ worden hieronder nader toegelicht. De
concrete aanpak om de doelen te behalen wordt beschreven in het jaarplan40.

2.3.1

Inzet zorg op school

In het ondersteuningsplan 2014-2018 is vanuit het gezamenlijke uitgangspunt ‘De school als
werkplaats’ afgesproken dat de gemeenten een jeugdhulpmedewerker afvaardigen als
verbindingsofficier in het ondersteuningsteam van elke school. Veelal is dat de schoolmaatschappelijk
werker. De taken van deze medewerker zijn: het afstemmen van de ondersteuning binnen en buiten
de school en een concrete hulpverlenende taak in de school. De gemeente is verantwoordelijk voor
deze expertise en voor de inzet van hulp vanuit het achterveld.
Uit de evaluatie van de afstemming tussen gemeenten en Koers VO en de nulmeting van het
ondersteuningsteam op school41 is gebleken dat nog niet in alle gemeenten de afstemming tussen
jeugdhulp en onderwijs optimaal is georganiseerd. De facilitering komt meestal voort uit een afspraak
tussen de gemeente en de lokale schoolbesturen. Daarom is het belangrijk deze afspraak in dit
ondersteuningsplan nogmaals te bevestigen. Het streven is om zorg meer flexibel, dichterbij of beter
nog, in de school te organiseren, ter versterking van het ondersteuningsteam op school.
Vaak ontbreekt het aan het juiste aanbod dat past bij de context van de jongere op school. Het gevolg
kan zijn dat hierdoor jongeren uitvallen, thuis komen te zitten of door worden verwezen naar
zwaardere voorzieningen. Scholen van Koers VO geven aan dat er via het ondersteuningsteam
onvoldoende sprake is van inzet vanuit het gemeentelijke achterveld42. Daarom worden in de
komende planperiode met de negen gemeenten op subregionaal niveau afspraken gemaakt over de
afstemming en aanpak op school, inclusief de inzet vanuit het achterveld. Met name voor de scholen
voor voortgezet speciaal onderwijs die met veel verschillende gemeenten te maken hebben is dit een
aandachtspunt.
Ook wil Koers VO, daar waar op scholen de ondersteuningsbehoefte van leerlingen op de
verschillende domeinen binnen de schoolcontext groot is, ervaring opdoen met formatieve inzet van
een jeugdhulppartner op de school. Zo kan meer intensieve hulp sneller worden ingezet.
Onderwijszorgarrangementen
Onderwijszorgarrangementen (oza’s) betreft al het integrale aanbod voor jongeren, die een
combinatie van onderwijs en zorg nodig hebben om tot leren en/of tot ontwikkeling te komen.
De afgelopen jaren is gebleken dat er voor sommige jongeren meer nodig is dan algemene
onderwijsondersteuning en jeugdhulp op school. Deze jongeren hebben een zodanig meervoudige
ondersteuningsbehoefte, dat zij zonder een intensieve integrale aanpak (gedeeltelijk) thuis komen te
zitten en/of geen passend onderwijsaanbod krijgen op de eigen school. Het doel van een oza is dat
leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en daardoor hun ontwikkelingsperspectief kunnen
realiseren.

Zie het ‘Jaarplan 2018-2019 Koers VO’.
‘Notitie Evaluatie afstemming gemeenten en Koers VO 2014-2016’ (december 2016) en ‘Het Ondersteuningsteam op School;
Rapportage van de nulmeting’ (september 2017).
42
‘Het Ondersteuningsteam op School; Rapportage van de nulmeting’ (september 2017) en ‘Eindrapportage schoolbezoeken
2015-2016’ (november 2017).
40
41
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De inhoud van een oza kan verschillen per jongere en per situatie. Om te zorgen dat de oza’s
voldoende recht doen aan de behoefte van een jongere willen gemeenten en
samenwerkingsverbanden passend onderwijs43 samen met de scholen en zorgaanbieders gaan
bekijken welk aanbod nog ontbreekt en hoe dit aanbod eruit moet zien. De komende planperiode
worden door Koers VO samen met de gemeenten afspraken gemaakt over de inkoop en toekenning
van oza’s, ook vanuit regionaal perspectief. Zo wordt aangesloten bij de wensen uit de schoolpraktijk.
De insteek is het realiseren van inzet van expertise (bijvoorbeeld jeugdhulp) op de scholen. Het
proces van arrangeren om tot maatwerk te komen kunnen we zo maximaal beleggen bij het
ondersteuningsteam van de school. Zo heeft inzet op de scholen als effect dat leerlingen minder snel
thuis komen te zitten, het aantal doorverwijzingen naar zwaardere vormen van hulp af zal nemen dan
wel sneller wordt ingezet. Het overstijgende doel van de inzet is een succesvolle schoolloopbaan van
de jongere.
We werken toe naar een ononderbroken lijn van onderwijs en zorg waarin het
ontwikkelingsperspectief en/of de ondersteuningsbehoefte van de leerling centraal staat. Deze
ononderbroken lijn varieert van hele lichte (preventieve) ondersteuning naar zware ondersteuning, van
ondersteuning waarbij onderwijs leidend is naar ondersteuning waarbij zorg leidend is (zie figuur 2).

Figuur 2: continuüm van hulp en ondersteuning

Koers VO wil samen met partners op basis van wat jongeren nodig hebben een visie op het
voorzieningenlandschap ontwikkelen. Gemeenten en Koers VO hebben samen een
inspanningsverplichting op dit continuüm van onderwijs en zorg. De verschillende partners van
onderwijs en zorg moeten vanuit hun gedeelde verantwoordelijkheid hiervoor nauwer met elkaar
samenwerken. Het dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen kan hierbij dus ook niet los gezien
worden van het voorzieningenlandschap waar gemeenten voor verantwoordelijk zijn. Gemeenten
stemmen onderling af wat lokaal en wat regionaal ingekocht wordt.
We vragen aan gemeenten om hun mogelijkheden voor preventieve ondersteuning vanuit het
gemeentelijk domein inzichtelijk te maken. Van belang is dat dit aanbod de jongeren (waarvoor het is
ingekocht) ook weet te bereiken.
Het OPDC van Koers VO is ook een oza. Leerlingen die een traject bij ons OPDC volgen, krijgen
naast onderwijs ook ondersteuning van een professional vanuit het domein jeugdhulp.

43

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs.
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2.3.2

Aanpak thuiszitters

Gemeenten en Koers VO hebben afgesproken samen te voorkomen dat leerplichtige leerlingen
thuiszitten. Hiertoe is in 2015 een ‘Protocol thuiszitters in beeld’44 opgesteld dat in de hele regio wordt
gehanteerd door scholen, samenwerkingsverband en gemeenten.
In Rotterdam is sinds 2015 door de gemeente Rotterdam en samenwerkingsverbanden een
‘Taskforce Thuiszitters’ ingesteld. De afgesproken ‘doorzettingskracht’ is belegd bij het college van
bestuur van het samenwerkingsverband. Deze doorzettingskracht kan beschouwd worden als sluitstuk
van de thuiszittersaanpak van Koers VO en haar samenwerkingspartners. Een belangrijke
ontwikkelstap is dat vanuit de kant van gemeente(n) doorzettingskracht of opschaling geregeld wordt
voor thuiszittende jongeren waarbij naar het oordeel van de Taskforce de zorgproblematiek leidend is.
Landelijk is in 2016 het ‘Thuiszitterspact’45 afgesloten waarin staat “Wij verbinden ons aan de ambitie
dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs
en/of zorg.”
Koers VO heeft daaruit volgend gezamenlijk met de overige samenwerkingsverbanden en gemeenten
uit de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) het ‘Plan aanpak thuiszitters’ opgesteld. In
het plan is als uitgangspunt opgenomen dat voorkomen van thuiszitten beter is dan genezen. Met
deze gedachte zetten de partners van de G4 in op het voorkomen van uitval in het onderwijs. Naast
preventie willen de partners ook een grotere inzet op een toegankelijke, laagdrempelige integrale
aanpak van onderwijszorgarrangementen, ook in het regulier onderwijs. De ambitie is uitgesproken
dat voor alle thuiszitters die deze zorg nodig hebben voldoende zorg tijdig beschikbaar is. Waar dit
nog niet gerealiseerd is, zorgt elke G4 gemeente in overleg met de samenwerkingsverbanden voor
een passende oplossing bij thuiszitten. Nauwe en intensieve samenwerking van onderwijs en
jeugdhulp is hierbij essentieel.
De ambitie van Koers VO is dat we ook met de andere gemeenten in onze regio dergelijke afspraken
maken.
Vrijstellingen van leerplicht
Een belangrijke grondslag voor Koers VO is ‘Van leerplicht naar leerrecht’46. Nieuw is dat Koers VO de
komende planperiode zal gaan adviseren over toekomstige vrijstellingen van leerplicht en het
eventueel benodigde onderwijsaanbod. De procedures hiertoe moeten worden ingeregeld. Daar waar
voor deze jongeren nog geen passend onderwijsaanbod voorhanden is, zal Koers VO met partijen in
overleg treden om tot een geschikt (maatwerk) aanbod te komen.

2.3.3

Onderwijshuisvesting en passend onderwijs

Als het gaat over de huisvesting van het voortgezet speciaal onderwijs en de huisvesting van
mogelijke arrangementen, zoals het OPDC, is er sprake van een gezamenlijk belang van de
gemeenten, de schoolbesturen en het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft
echter geen directe verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting.
Het gezamenlijke doel om te streven naar de beste oplossingen voor jongeren kan op termijn ook tot
gevolg hebben dat de organisatie van het (voortgezet) speciaal onderwijs veranderd en dat de
wensen met betrekking tot huisvesting ook zullen veranderen. Daarbij kan worden gedacht aan
huisvesting van andere vormen van onderwijs zoals oza’s of de huisvesting van initiatieven op het
gebied van verbinding tussen het regulier en het speciaal onderwijs. De komende planperiode zal hier
gezamenlijk een visie voor ontwikkeld worden. Hierbij vertrekken we vanuit de ervaringen uit de
praktijk.

44

Zie link website: https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/protocol-thuiszitters-2/
Het ‘Thuiszitterspact’ is op 13 juni 2017 ondertekend door ministeries van VWS, OCW en Veiligheid en Justitie, VNG, PORaad en VO-Raad.
46
Zie paragraaf 1.3.1
45
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2.3.4

Leerlingenvervoer

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Echter, als het belang van een leerling
dat vraagt of wanneer er onduidelijkheden ontstaan voor de scholen, de ouders en/of een betrokken
gemeente, zal Koers VO overleg voeren met betrokken partijen. Leerlingenvervoer moet alleen
worden ingezet als het de ontwikkelkansen van jongeren niet belemmerd.
Afgesproken is dat Koers VO en de afzonderlijke gemeenten elkaar wederzijds en tijdig informeren
over ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp.

2.3.5

Overlegstructuur en ontwikkelagenda per subregio

Om bovenstaande ambities waar te maken is er een goede overlegstructuur nodig tussen het
samenwerkingsverband, de schoolbesturen en de negen gemeenten. Tijdens de startfase van
passend onderwijs hebben we gemerkt dat het samenwerken in subregio’s 47 hier een bijdrage aan
kan leveren, omdat dit kan bijdragen aan thuisnabije oplossingen voor jongeren.
Koers VO stelt zichzelf voor deze tweede planperiode tot doel om gezamenlijk met de negen
gemeenten per subregio een gedeelde ontwikkelagenda ‘passend onderwijs en jeugdhulp’ vast te
stellen. Deze gezamenlijke agenda wordt jaarlijks opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Duidelijk wordt
vastgelegd hoe thema’s belegd zijn (lokaal of regionaal), wie waar het initiatief op neemt en wie
verantwoordelijk is. Dit kan per thema verschillen. Afstemming met de lokale educatieve agenda’s van
gemeenten is daarbij van belang.
Het is daarvoor ook noodzakelijk een overlegstructuur vast te stellen zodat er cyclisch kan worden
gewerkt aan verbetering. Voorwaarde voor goede samenwerking is verder dat er helderheid bestaat
over beschikbare budgetten.

De subregio’s binnen Koers VO zijn: Rotterdam, Lansingerland, BAR-regio (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk),
Capelle a/d IJssel & Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard & Nieuwerkerk a/d IJssel.
47
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2.4

Ambitie 4: succesvolle overgangen voor doorgaande schoolloopbanen

Aanleiding
Alle jongeren krijgen tijdens of na hun schoolcarrière te maken met overgangen. De overgang van
primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en daarna naar vervolgonderwijs is een
vanzelfsprekende. Maar er zijn ook jongeren die na het voortgezet onderwijs de arbeidsmarkt
betreden of een vorm van dagbesteding nodig hebben. Daarnaast zijn er ook jongeren die binnen het
voortgezet onderwijs van school wisselen. Vooral voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte zijn
deze overgangen van de ene naar de andere situatie risicovol. Bekende negatieve gevolgen zijn
afstroom of (voortijdige) schooluitval. Het is dus van belang zorgvuldige afspraken te maken over de
overgangen waarbij altijd meerdere partijen betrokken zijn.
Visie
Om te werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere (missie Koers VO) is het van
belang dat alle overgangen naar, tussen en vanuit onderwijs vloeiend en succesvol verlopen. Koers
VO heeft hierin juist voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, een gedeelde
verantwoordelijkheid met (onze) scholen, ouders, en overige samenwerkingspartners. Koers VO wil de
komende vier jaar het initiatief nemen om op schooloverstijgend niveau knelpunten op te lossen die
een doorgaande ondersteuningslijn belemmeren door (aanvullende) concrete afspraken te maken met
aanleverende en ontvangende (onderwijs)partners.
Doel 2022
Vloeiende overgangen realiseren voor elke leerling met een (extra) onderwijsondersteuningsbehoefte.
De deelonderwerpen van de vierde strategische ambitie: “Succesvolle overgangen voor doorgaande
schoolloopbanen” worden hieronder nader toegelicht. De concrete aanpak om de doelen te behalen
wordt beschreven in het jaarplan48.

2.4.1

Overgang van primair naar voortgezet onderwijs

Kinderen die van de bassischool naar het voortgezet onderwijs gaan, komen in een andere
(onderwijs)wereld terecht. Van één leerkracht naar vele docenten, van één vast klaslokaal naar
verschillende lokalen en van een basisschool dicht bij huis naar een school voor voortgezet onderwijs
die veelal buiten de eigen wijk of eigen gemeente gevestigd is.
Jonge leerlingen die in het (speciaal) basisonderwijs reeds extra (onderwijs)ondersteuning kregen
zullen dit vaak ook nodig hebben in het voortgezet onderwijs49. Welke ondersteuning een vo-locatie
kan bieden, is te vinden in het schoolprofiel dat van elke locatie in de regio Koers VO te vinden is op:
www.koersvo.schoolprofielen.nl.
Samenwerkingspartners hierin zijn: basisscholen en de samenwerkingsverbanden voor primair
onderwijs in de regio (PPO Rotterdam (PO2806), SWV RiBA (PO2805), SWV Aan den IJssel
(PO2818), SWV PO Delflanden (PO2802), SWV PO Westland (PO2803), SWV PO Midden-Holland
(PO2814) en Reformatorisch SWV PO (Berseba) (PO0001)). In het voortgezet onderwijs zijn dit: de
scholen voor vo en vso en binnen deze scholen de functionarissen die zich bezig houden met de
intake van leerlingen.
Extra aandacht heeft de overstap van het speciaal (basis)onderwijs naar het regulier voortgezet
onderwijs. Het samenwerkingsverband waardeert50 scholen die leerlingen toelaten met een extra
ondersteuningsbehoefte daarom financieel, specifiek als het gaat om leerlingen uit het speciaal
(basis)onderwijs.

Zie het ‘Jaarplan 2018-2019 Koers VO’.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben geldt, met ingang van passend onderwijs, een zorgplicht voor
schoolbesturen. Dit betekent dat zij voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en niet zonder meer het onderwijs
kunnen doorlopen, de verantwoordelijkheid hebben om een passend onderwijsaanbod te doen.
50
Zie ook paragraaf 4.1.1 en de bijlage 2: financiën, paragraaf 3.3.
48
49
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De overstapbegeleiding van leerlingen uit het regulier basisonderwijs met een extra
ondersteuningsbehoefte die naar regulier vo gaan, zal de komende vier jaar prioriteit krijgen. Het
betreft dan leerlingen op het ‘randje’ vo-vso (niet zijnde zml-pro), die een kans maken op een reguliere
school mits er een goede overdracht is en passende ondersteuning wordt geboden.

2.4.2

Overgang van voortgezet (speciaal) onderwijs naar vervolgonderwijs, arbeid of
dagbesteding

Landelijk is er sinds eind 2014 veel aandacht voor jongeren in kwetsbare posities. Jongeren in
kwetsbare posities zijn jongeren die vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen en/of
specifieke leerbehoeften een groter risico lopen om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed
arbeidsmarktperspectief. De jongeren die tot de doelgroep behoren zijn te vinden in:
1.
2.
3.
4.

scholen voor praktijkonderwijs (pro);
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso);
scholen voor vmbo: basisberoepsgerichte leerweg en leerwerktraject;
entreeopleidingen in het mbo (voormalig mbo-1) en in mbo-2.

Voor een deel van deze doelgroep zijn vanuit het landelijk beleid ‘Kansen voor jongeren in kwetsbare
posities’ (brief minister OCW van 12 december 2014) extra middelen beschikbaar gesteld via het
beleid Voortijdig Schoolverlaten. In de regio Koers VO worden van deze middelen momenteel de
schoolloopbaancoaches bekostigd, die de overstap van jongeren uit het vo naar mbo begeleiden.
De overgang van leerlingen naar het mbo heeft al langere tijd extra aandacht en is uitgewerkt in
concrete activiteiten: digitaal monitoren van de overstap van leerlingen uit het v(s)o en
praktijkonderwijs, waarbij met elke leerling die niet daadwerkelijk start op het mbo, contact wordt
gezocht. Zo nodig wordt deze leerling begeleid. Ook is er van iedere leerling een digitaal
doorstroomdossier (DDD) beschikbaar.
De middelen voor het beleid Voortijdig Schoolverlaten zijn beschikbaar gesteld tot 2020. Inmiddels is
duidelijk dat het beleid Voortijdig Schoolverlaten wordt verbreed naar een integrale aanpak voor alle 51
(tijdelijk) minder zelfredzame jongeren. 52 De bedoeling hiervan is om in gezamenlijkheid in te zetten op
het bieden van gelijke kansen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving voor alle
jongeren. Het aantal uitvallers in het onderwijs is weliswaar gedaald, maar het halen van een diploma
of het vinden van werk is voor een kleine groep jongeren in alle onderwijsniveaus niet
vanzelfsprekend. Door de uiteenlopende problemen waar ze mee kampen, zoals een beperking,
lastige thuissituatie of schulden, zijn ze (tijdelijk) minder zelfredzaam. Om deze jongeren te helpen zijn
durf en creativiteit nodig. Maar vooral ook een brede samenwerking tussen onderwijs, leerplicht/RMC,
de dienst Werk en Inkomen, en partijen uit het zorgdomein.
De in onze regio ingezette initiatieven om de overstap vo-mbo en de arbeidstoeleiding pro/vso te
verbeteren, passen naadloos in dit nieuwe landelijke beleid. Dit beleid rechtvaardigt ook de noodzaak
van samenwerking tussen de veelheid aan wetten, initiatieven/projecten en betrokken partijen53 die
Koers VO de afgelopen jaren zichtbaar heeft willen maken en stimuleren.
Met het landelijk beleid is er nu een sterke basis om de samenwerking tussen mbo-scholen,
gemeenten en andere partners voor leerlingen die (zorg)ondersteuning nodig hebben actief op te
pakken. Met de bedoeling om alle minder zelfredzame jongeren volwaardig deel te laten nemen aan
de samenleving.

Het betreft alle jongeren op alle niveaus (zml, pro, vmbo, havo, vwo) die op school - al dan niet tijdelijk –
(onderwijs)ondersteuning hebben gehad.
52
Kamerbrief ministers OCW en BVOM d.d. 7 maart 2018 betreft ‘Samen aan de slag: verbreden van de vsv-aanpak naar
samenwerking voor minder zelfredzame jongeren.
53
Om samenwerking te bevorderen helpt het om dezelfde informatie te hebben. Hiertoe is op www.koersvo.nl een pagina
ingericht waarop alle ontwikkelingen m.b.t. aansluiting vervolgonderwijs, dagbesteding en arbeid te vinden zijn. Deze pagina
wordt voortdurend geactualiseerd.
51
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2.4.3

Tussentijdse overgangen binnen het voortgezet onderwijs

Er kan ook sprake zijn van tussentijdse (niet voorziene) overgangen binnen het voortgezet onderwijs
van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Waaronder de overstap van de ene vo-school naar
de andere vo-school, van een vo-school naar een vso-school en terug, en een overstap van vo-school
naar OPDC en terug.
Voor de overstap van de ene reguliere vo-school naar de andere reguliere vo-school heeft de school
de beschikking over alle schoolprofielen54 van alle scholen in de regio of kan er een beroep worden
gedaan op het Koersloket om mee te zoeken naar een passend plek op een andere school. Bij
tussentijdse overstappen faciliteert Koers VO plaatsingsoverleggen voor het vinden van een passende
onderwijsplek.
Als er sprake is van een overgang naar OPDC of vso dan komt het samenwerkingsverband verplicht
in beeld voor een plaatsing OPDC of toelaatbaarheidsverklaring vso55. De overgangen van vo naar
vso en van vso naar vo, krijgen aandacht door de focus te leggen op meer intensieve samenwerking
tussen vo- en vso-scholen56.

2.4.4

Bijzondere overgangen

Overgang van een internationale schakelklas (isk) naar het voortgezet onderwijs en verder
Een bijzondere groep vormen de leerlingen die vanuit het buitenland naar Nederland komen. Deze
nieuwkomers zijn per definitie kwetsbaar. Ze worden door het samenwerkingsverband getest op hun
onderwijsmogelijkheden en vervolgens geplaatst in een schakelklas op een van onze vo-scholen.
Koers VO gaat de komende periode verder onderzoeken wat er nodig is op het gebied van een
succesvolle overgang en de facilitering van de benodigde extra ondersteuning voor veel van deze
leerlingen.
Overgang van voortgezet onderwijs naar zorg of jeugdhulp
Soms hebben leerlingen meer nodig dan dat het onderwijs kan bieden. Zorg of jeugdhulp is dan
voorliggend eventueel in een residentiele instelling. Als een behandeling afgerond is kan de leerling
terugkeren naar een reguliere onderwijsvoorziening in de eigen woonomgeving. Tijdige afstemming
tussen de residentiele instelling en de ontvangende school en samenwerkingsverband is dan
noodzakelijk.

54

www.koersvo.schoolprofielen.nl
Zie paragraaf 2.2.3
56
Zie paragraaf 2.2.1
55
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3 Organisatie van het samenwerkingsverband
Aanleiding
Door de komst van passend onderwijs is de (bestuurlijke) organisatie van samenwerkingsverband
Koers VO vanaf 2014 sterk veranderd. De maatschappelijke opdracht van Koers VO is groot en
daarmee is er ook de financiële verantwoordelijkheid fors toegenomen. Wettelijk is
samenwerkingsverband Koers VO verantwoordelijk voor: “een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen”57. Vanzelfsprekend heeft deze
taakstelling consequenties voor de organisatiestructuur van het samenwerkingsverband. Zowel voor
de vormgeving van de bestuurlijke structuur als de invulling en omvang van het (verenigings)bureau
(bureau Koers VO).
Visie
Als Vereniging Koers VO zijn we ons gezamenlijk bewust van het maatschappelijk belang van de
opdracht die passend onderwijs in zich heeft. Leden (schoolbesturen), raad van toezicht en bestuur
van het samenwerkingsverband dragen ieder, vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, bij aan het
succes van passend onderwijs. Als medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband is de
OPR daarbij een belangrijke partner.
Een professioneel (verenigings)bureau ondersteunt deze gezamenlijke opdracht. De omvang van
Bureau Koers VO, en de expertise van haar medewerkers is zodanig dat voldaan kan worden aan
zowel de wettelijke taken als de gezamenlijke missie: ‘een perspectiefrijke toekomst voor elke
jongere’. Inspraak vanuit het personeel via de medezeggenschapsraad (MR) van bureau Koers VO
draagt hieraan bij.
We formuleren een doel voor 2022 op het niveau van de vereniging Koers VO en op het niveau van
het bureau Koers VO.
Doel 2022
Vereniging Koers VO: De vereniging heeft een governance structuur passend bij de ambities,
omvang en risico’s van het samenwerkingsverband. Door (zelf)evaluatie blijft de structuur actueel.
Bureau Koers VO: Bureau Koers VO is een professionele organisatie waar medewerkers voldoen
aan de vastgestelde organisatiecompetenties, gericht op professionaliteit, verbinding en ontwikkeling.

57

Artikel 17a, lid 2 WVO.
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3.1

Vereniging en bureau Koers VO

3.1.1

Organen van de vereniging

In onderstaand figuur wordt de structuur van de vereniging en de organisatie van bureau Koers VO
weergegeven.

ALV

RvT

OPR

Staffuncties
Directeur innovatie
Controller
Staf- en projectondersteuner
Communicatiemedewerker

MR

CvB

Adviescommissies

Koersloket

Bestuurssecretaris

Projecten

Str.werk

Projecten

Str.werk

Projecten

Str.werk

Secretariaat
College van Bestuur – ABT-specialisatie – Algemeen

Figuur 3: Organigram vereniging en bureau Koers VO

De vereniging kent de volgende vijf formele organen:
Algemene ledenvergadering (ALV)
De aan Koers VO deelnemende schoolbesturen hebben via de algemene ledenvergadering invloed op
de strategische koers van het samenwerkingsverband en daarmee een belangrijke rol. Zij hebben
naast deze verantwoordelijkheid ook een eigen (schoolbestuurlijke)verantwoordelijkheid in passend
onderwijs.
Naast de 20 schoolbesturen uit onze regio zijn er ook twee schoolbesturen via opting-in
aangesloten58. Deze onderwijsorganisaties buiten onze regio verzorgen onderwijs voor een klein
aantal leerlingen uit ons gebied. De ALV heeft tot taak controle en toezicht te houden op het
functioneren van de raad van toezicht, dit met het oog op de belangen van de vereniging.
Drie keer per jaar heeft de vereniging een algemene ledenvergadering. De leden hebben bij de
vorming van het samenwerkingsverband passend onderwijs gekozen voor het principe van 'one man,
one vote'. Hiermee is niet alleen het vertrouwen in elkaar benadrukt, maar is ook besloten dat de
leden binnen Koers VO gelijkwaardig zijn als het gaat om het realiseren van passend onderwijs.

58

Zie voor de lijst met een overzicht schoolbesturen SWV Koers VO bijlage 3.
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De raad van toezicht (RvT)
De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de vereniging en bestaat uit zes leden,
voorgedragen uit de ledenvergadering. Een zevende lid wordt voorgedragen door de
ondersteuningsplanraad. Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden en een profiel voor leden
afzonderlijk en voor de raad als geheel. De raad van toezicht houdt toezicht op, fungeert als
sparringpartner van, en vervult de werkgeversrol voor het bestuur van het samenwerkingsverband. Er
wordt toezicht gehouden aan de hand van een toezichtkader dat door de ALV is vastgesteld59.
Het college van bestuur (CvB)
Het college van bestuur is het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband Koers VO en tevens
het orgaan dat het samenwerkingsverband (dagelijks) bestuurt, leidinggeeft aan de medewerkers van
bureau Koers VO en verantwoordelijk is voor de uitoefening van de taken van het
samenwerkingsverband. Belangenafweging en besluitvorming zijn belegd bij het college van bestuur.
De ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad is één van de twee formele medezeggenschapsorganen binnen Koers
VO. De OPR bestaat uit ouders en onderwijspersoneel van de schoolbesturen die zijn afgevaardigd
door en/of afkomstig uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het
samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van de OPR is het instemmen met het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De instemmings- of adviesbevoegdheden liggen
vast in het reglement van de OPR. In het medezeggenschapsstatuut van Koers VO staat beschreven
hoe de medezeggenschap bij Koers VO is geregeld. Het statuut geldt voor de OPR en MR van het
samenwerkingsverband.
De medezeggenschapsraad (MR)
Het tweede medezeggenschapsorgaan van Koers VO is de MR. Elk samenwerkingsverband waar
twee of meer personeelsleden werkzaam zijn, is verplicht een medezeggenschapsraad voor personeel
te vormen, een zogenoemde MRp. De MRp van Koers VO bestaat uit drie leden die uit en door het
personeel van het samenwerkingsverband zijn verkozen. De MR heeft instemmings- of
adviesbevoegdheid op bestuursbesluiten van het college van bestuur aangaande het personeel van
het samenwerkingsverband. De instemmings- of adviesbevoegdheden liggen vast in het reglement
van de medezeggenschapsraad.

3.1.2

Het belang van goed bestuur60

Voor een sterk functionerend samenwerkingsverband zijn goed bestuur en professioneel toezicht van
belang. Niet in de laatste plaats vanwege de specifieke governance vraagstukken die zich binnen een
samenwerkingsverband voordoen, zoals mogelijk tegenstrijdige belangen van de deelnemers en de
kans op rolverwarring (schoolbesturen als eigenaar/ bestuurder/ toezichthouder/ aanbieder van
diensten, maar ook als klant van het samenwerkingsverband).
Bij de start van passend onderwijs is er door de deelnemende schoolbesturen gekozen voor de
vereniging als rechtspersoon, met daarbij een duidelijke scheiding tussen de rol van de aangesloten
schoolbesturen en de rol van het onafhankelijk bestuur van het samenwerkingsverband. Tevens is er
gekozen voor een raad-van-toezichtmodel waarmee het intern toezicht organiek gescheiden is van het
bestuur van het samenwerkingsverband.
De drie organen leggen onderling verantwoording aan elkaar af en tegenspraak is binnen Koers VO
goed georganiseerd. Dat betekent dat geen enkel orgaan alle ‘macht’ heeft in het
samenwerkingsverband.

59

Toezichtkader voor samenwerkingsverband Koers VO, 16 december 2014.
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2017/08/2015-03-13-Toezichtkader-Koers-VO.-def.pdf
60
Onder goed bestuur verstaan we: het effectief en verantwoord besturen van en toezicht houden op een onderneming.
Daarnaast behelst het ook de interne beheersing van en de relatie met de belangrijkste belanghebbenden bij de organisatie:
van eigenaren tot samenleving als geheel, Een aanzet tot een Code Goed Bestuur voor Samenwerkingsverbanden passend
onderwijs, publieksversie masterthesis, drs. Dekkers, M, 2016, p.12.
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Sinds 2014 is er veel meer nadruk op goed bestuur van samenwerkingsverbanden komen te liggen. In
oktober 2017, tijdens het schrijven van dit plan, is in het Regeerakkoord het inrichten van
onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden opgenomen. Dit heeft mogelijk invloed op de
samenstelling en vormgeving van de raad van toezicht van Koers VO de komende planperiode.
In september 2017 is er in opdracht van de RvT een evaluatie uitgevoerd onder alle deelnemers van
de formele organen van de vereniging. De uitkomst is dat men binnen de vereniging vindt dat de
huidige bestuurlijke structuur naar (goede) tevredenheid functioneert, maar dat er ook
aandachtspunten zijn. Afgesproken is om de onderlinge dialoog tussen de organen op te starten en
systematisch in te richten om zo de bestuurlijke structuur binnen Koers VO optimaal te laten blijven
functioneren.

3.2

Bureau Koers VO

Bureau Koers VO is het verenigingsbureau van het samenwerkingsverband. Onder aansturing van het
college van bestuur ondersteunen circa 30 medewerkers (25,5 FTE) 11261 schoollocaties voor vo en
vso bij de uitvoering van de binnen het samenwerkingsverband gezamenlijk geformuleerde doelen in
passend onderwijs. Dit betekent onder meer dat de medewerkers van Koers VO de gekozen
beleidsthema’s met scholen en bovenschoolse voorzieningen voorbereiden, uitwerken en afstemmen.
Bureau Koers VO voert ten behoeve van de vereniging ook de (wettelijke) taken62 uit die in dit
hoofdstuk worden beschreven.
Adviescommissies beoordeling toelaatbaarheid
In het samenwerkingsverband zijn drie afzonderlijke adviescommissies beoordeling toelaatbaarheid
(ABT) ingericht. Eén commissie voor de advisering voor het voortgezet speciaal onderwijs, één
commissie voor lwoo/pro en één voor het OPDC63.
Koers VO streeft ernaar om de procedure voor het verkrijgen van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv) en
aanwijzingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De focus ligt hierbij op het belang van de leerling.
Hiervoor is een eigen digitale infrastructuur gebouwd (Onderwijs Transparant) zodat alle
aanmeldingen en besluiten ook digitaal zorgvuldig behandeld kunnen worden.
ABT vso
Een van de wettelijke taken van Koers VO is het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het
voortgezet speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is
aangemeld of ingeschreven. De ABT vso is de commissie die deze wettelijk taak voor het
samenwerkingsverband uitvoert.
ABT lwoo/pro
Sinds 1 januari 2016 is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de afgifte van
toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs (pro) en voor aanwijzingen voor het
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). De ABT lwoo/pro beoordeelt met gebruikmaking van de
landelijke richtlijnen of aangemelde leerlingen voldoen aan de criteria. Zo wordt toegang verkregen tot
het praktijkonderwijs of leerwegondersteuning op het vmbo.
Samenwerkingsverbanden hebben de mogelijkheid om zelf criteria en een procedure vast te stellen
om te beoordelen of een leerling is aangewezen op het lwoo, het zogenaamde ‘opting-out’64. De ALV
van samenwerkingsverband Koers VO heeft in 2016 besloten hier vooralsnog van af te zien.
ABT OPDC
De ABT OPDC beoordeelt of leerlingen in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing binnen het

61

Teldatum 1-10-2017, minus de schoollocaties van de schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
Zie Artikel 17a, lid 6 WVO.
63
De procedures van de ABT vso, ABT lwoo/pro en ABT OPDC staan vermeld op de website van Koers VO en in de bijlagen.
64
Oorspronkelijk zouden de landelijke criteria voor toelating tot vmbo met lwoo in 2018 worden losgelaten maar dit is inmiddels
door het ministerie van OCW uitgesteld tot nader order, in ieder geval tot in het jaar 2020.
62
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OPDC van Koers VO. Het OPDC is de bovenschoolse opvangvoorziening van Koers VO voor tijdelijk
intensieve ondersteuning en jeugdhulp aan leerlingen, gericht op hun terugkeer naar de eigen school.
Koersloket
Vanuit het koersloket is er een directe relatie met de scholen van het samenwerkingsverband. De
Koersconsulent helpt de ondersteuningscoördinator bij diens rol als regisseur van het
ondersteuningsteam op school. Iedere school die aangesloten is bij Koers VO kan een beroep doen
op het Koersloket en heeft een vaste consulent. De ondersteuningscoördinator kan met vragen over
een leerling terecht bij de consulent. Soms lukt het een school toch niet om een leerling passend
onderwijs op de eigen school te bieden. Het Koersloket vormt (via de Koersconsulent) de toegang tot
een tijdelijke lesplaats (OPDC) of een vso-school.
Het Koersloket ondersteunt scholen ook bij de invulling van de zorgplicht. Het vinden van een andere
school voor een leerling is niet makkelijk. Het Koersloket organiseert maandelijks
plaatsingsoverleggen. Omdat scholen binnen Koers VO met elkaar de opdracht hebben om te zorgen
voor een passende onderwijsplek voor elke leerling in onze regio, is het plaatsingsoverleg een manier
voor scholen om met regelmaat met elkaar in contact te komen en elkaars
ondersteuningsmogelijkheden te leren kennen. Een leerlingbespreking vindt slechts plaats met
toestemming van ouders/verzorgers en leerlingen worden geanonimiseerd besproken.
Naast Koersconsulenten beschikt het Koersloket ook over medewerkers expertisepool. Deze
medewerkers kunnen via het Koersloket ingeschakeld worden voor vragen over specialistische
ondersteuning van leerlingen met beperkingen zoals langdurige ziekte, lichamelijke of meervoudige
handicaps (LZ/LG/MG) binnen het vo of vso.
Projecten
In passend onderwijs doen zich vaak nieuwe, complexe vraagstukken voor waarvoor binnen het
samenwerkingsverband nieuw beleid, een nieuw product of een nieuwe dienst ontwikkeld moet
worden. Vanwege deze dynamiek is het noodzakelijk dat er snel hoogwaardige projecten kunnen
worden ingericht die een vooraf gedefinieerd eindresultaat opleveren. Het werken in projecten
resulteert vervolgens tot een opname van nieuw beleid, product of dienst in één van de primaire
processen van bureau Koers VO, structureel werk, of kan op een andere manier ten goede komen
aan (de scholen van) het samenwerkingsverband.
Structureel werk
Passend onderwijs kent thema’s die langdurig aandacht nodig hebben, maar waarvoor niet iets
ontwikkeld hoeft te worden. Al ruim voor de intrede van passend onderwijs, maar natuurlijk ook in
passend onderwijs, worden ten behoeve van de deelnemende scholen door bureau Koers VO
producten en diensten ontwikkeld, geïmplementeerd en gemonitord. Er is sprake van structureel werk
bij diensten of producten waaraan medewerkers uitvoerend werk hebben.
Staffunctie
Er zijn daarnaast nog beleids- en beheersmatige werkzaamheden te onderscheiden. Onder de staf
vallen de inhoudelijke onderwerpen kwaliteitszorg, communicatie, financiën en control, P&O,
stakeholderbeheer65 en innovatie. Medewerkers vervullen generieke taken op hun expertisegebied en
vallen qua aansturing rechtstreeks onder het college van bestuur.
Secretariaat
Binnen de primaire processen is de secretariële ondersteuning noodzakelijk. Het bestuurssecretariaat
is er voor de directe ondersteuning van het college van bestuur. Het secretariaat van de ABT’s is ter
ondersteuning van de adviescommissies. Daarnaast zijn er nog secretariaatsmedewerkers met
ondersteunende algemene secretariële taken waaronder de receptie.

65

Stakeholderbeheer gaat primair over het opbouwen en onderhouden van de relatie met personen en organisaties die
betrokken zijn bij het samenwerkingsverband.
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3.3

Het netwerk van het samenwerkingsverband

Het uitgebreide netwerk van samenwerkingsverband Koers VO bestaat uit zowel het interne netwerk
van vo- en vso-scholen en schoolbesturen (het samenwerkingsverband) als een extern netwerk met
diverse onderwijspartners en partners vanuit andere domeinen.
Als samenwerkingsverband maken we afspraken met onderwijsorganisaties voor vso1 (visuele
beperkingen), vso2 (auditief of communicatieve beperkingen), het Landelijk Werkverband Onderwijs
en Epilepsie (LWOE) en het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam (ECZO) zodat
gezamenlijk gerealiseerd wordt dat alle leerlingen met ondersteuningsvragen in onze regio passende
ondersteuning krijgen op school.
Voor iedere leerling met een ondersteuningsvraag is een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) met een
uitstroomprofiel gericht op vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding vereist. Scholen, organisaties en
instellingen waar leerlingen uit ons samenwerkingsverband een vervolgplek vinden na het v(s)o
behoren daarom ook tot het netwerk
Met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs66 en de mbo-instellingen in de regio onderhoudt
Koers VO contact met het oog op vloeiende overgangen naar en vanuit het voortgezet onderwijs. De
samenwerkingsverbanden vo67 in de omliggende regio zijn eveneens belangrijke netwerkpartners om
mee af te stemmen over het dekkend netwerk van voorzieningen.
Zeer belangrijke samenwerkingspartners voor het samenwerkingsverband zijn de negen gemeenten68
in het Koers VO-gebied. Met hen worden afspraken gemaakt omdat de oorzaak voor het niet kunnen
volgen van onderwijs lang niet altijd onderwijsgerelateerd is. Het gaat om samenwerkingsafspraken
over de toegang tot jeugdhulp, leerlingenvervoer, leerplicht/thuiszitters, onderwijshuisvesting in relatie
tot het dekkend netwerk en onderwijszorgarrangementen69.
Onderstaand figuur is een weergave van het netwerk.

66

SWV PPO Rotterdam (PO2806), SWV RiBA (PO2805) en SWV Aan den IJssel (PO2818), SWV PO Delflanden (PO2802),
SWV PO Westland (PO2803), SWV PO Midden-Holland (PO2814), Reformatorisch SWV PO (Berseba) (PO0001)
67
SWV Midden-Holland en Rijnstreek (VO2802), SWV Nieuwe Waterweg Noord (VO2811), SWV Zoetermeer (VO2807), SWV
Dordrecht (VO2804), SWV Delflanden (VO2809), SWV Voorne – Putten – Rozenburg (VO2812), SWV VO Noordelijke
Drechtsteden (VO2813), SWV VO Gorinchem e.o. (VO2814), SWV Hoeksche Waard VO (i.o), Reformatorisch SWV VO
(RefSVO) (VO0001).
68
Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel,
Lansingerland, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Ridderkerk en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel)
69
Zie paragraaf 2.3
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Figuur 4: netwerkpartners van Koers VO

3.4

Communicatie binnen en met het netwerk

Goede communicatie draagt bij aan betrokkenheid van deelnemers aan het samenwerkingsverband.
Het is daarom belangrijk dat scholen en schoolbesturen op de hoogte zijn van voor hen relevante
ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Documenten over werkwijzen en procedures zijn
beschikbaar via de website: www.koersvo.nl. Met digitale nieuwsbrieven en brochures vanuit Koers
VO wordt men op de hoogte gebracht van bijvoorbeeld projecten, ontwikkelingen en bijeenkomsten
voor specifieke doelgroepen. De vele netwerkbijeenkomsten staan in het teken van het bereiken van
de gezamenlijke ambities door kennisdeling.
Ouders en andere stakeholders van Koers VO kunnen sinds 2014 gebruik maken van de website
www.koersvo.schoolprofielen.nl waarop schoolprofielen van alle schoollocaties van Koers VO
overzichtelijk in beeld gebracht zijn. Dit is voor ouders en netwerkpartners een waardevol hulpmiddel
bij het zoeken naar een passende onderwijsplek.
Naast informatie-uitwisseling is een dialoog hetgeen dat tot verbinding kan leiden. Dit geldt voor
communicatie op elk niveau in het samenwerkingsverband: zowel binnen en tussen de verschillende
organen van de vereniging als communicatie tussen schoolbesturen en scholen, tussen scholen en
ouders, de communicatie tussen medewerkers van het samenwerkingsverband en de communicatie
met externe partners.
Het samenwerkingsverband wil deze dialoog bevorderen en groeien van informatie-uitwisseling naar
verbindende communicatie, ten behoeve van de optimale samenwerking in en met het netwerk.
Netwerkbijeenkomsten zijn belangrijk om elkaar te ontmoeten. Naast de structurele bijeenkomsten van
de formele organen worden voor diverse groepen netwerkpartners bijeenkomsten georganiseerd, altijd
vanuit de inhoud, de gezamenlijke ambities, en gericht op het bereiken van passend onderwijs. In
planperiode 2018-2022 wordt nagegaan of er meer (digitale) mogelijkheden zijn om de dialoog in het
samenwerkingsverband te bevorderen.
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4 Financiën
Aanleiding
Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is de financieringssystematiek voor
onderwijsondersteuning veranderd. Geldstromen zijn verlegd van voorheen de schoolbesturen en de
Regionale Expertise Centra (REC’s) rechtstreeks naar het samenwerkingsverband passend onderwijs.
De leden van Koers VO hebben bij de start van ons samenwerkingsverband passend onderwijs als
uitgangspunt gekozen voor een combinatie van het zogenoemde schoolmodel en het expertisemodel.
In dit ondersteuningsplan vertalen wij dat naar de grondslag: ‘scholen en onderwijsprofessionals in
hun kracht70’.
Visie
Elke schoollocatie van Koers VO heeft en voelt de opdracht om zelf actief vorm te geven aan het best
passende onderwijs voor haar leerlingen. Scholen nemen hun verantwoordelijkheid om passend
onderwijs te bieden en maken daarbij zorgvuldige afwegingen ten behoeve van de leerlingen. Koers
VO is hierbij faciliterend (waarderingssysteem), stimulerend (innovatie), sturend (kwaliteitskaders) en
biedt scholen financiële ruimte om keuzes te maken die in het belang zijn van de leerling.
Hierbij is een transparante financiële verantwoording van scholen aan (de leden van) de vereniging en
relevante stakeholders vanzelfsprekend 71. Bovenstaande visie leidt er ook toe dat eventuele positieve
financiële resultaten zoveel mogelijk ten goede komen aan de scholen ter ondersteuning van de
realisatie van de ambities: ‘passend onderwijs is zichtbaar in school’ en het ‘optimaliseren van het
dekkend netwerk’.

4.1

Financiële vertaling van de strategische ambities

We kiezen in deze ondersteuningsplanperiode voor een duidelijke aansluiting tussen de vier
strategische ambities en de inrichting van de financiële structuur. Om deze reden is de structuur
waarbij gebruik werd gemaakt van tien afzonderlijke programma’s aangepast. Met ingang van dit
ondersteuningsplan zijn de vier strategische ambities van Koers VO leidend bij de toedeling van
middelen72.

4.1.1

Ambitie 1: passend onderwijs is zichtbaar in school

De eerste strategische ambitie ‘passend onderwijs is zichtbaar in school’ legt nadruk op het primaire
proces in de klas om te komen tot passend onderwijs. Hierin wordt samengewerkt met iedereen die bij
de leerling met een onderwijsondersteuningsvraag betrokken is: de ouder, de onderwijsprofessionals
(docent en ondersteuningscoördinator) en het ondersteuningsteam als geheel.
Koers VO gaat uit van de eigen ontwikkelkracht van scholen. Onderwijsprofessionals en scholen
hebben zelf de regie over de inzet van de onderwijsondersteuning op school. Evenals in de
planperiode 2014-2018 zal er in de deze planperiode een steeds groter deel van de middelen naar de
scholen voor regulier voortgezet onderwijs gaan. Scholen bepalen op basis van hun eigen visie op
passend onderwijs hoe zij deze middelen op school inzetten ten behoeve van
onderwijsondersteuning. Scholen doen dit binnen de kwaliteitskaders die hiertoe, op het niveau van
het samenwerkingsverband, gelden en leggen vervolgens jaarlijks verantwoording af over de
besteding.
Op dit moment is er sprake van drie verschillende financiële stromen bij de toedeling van middelen
aan scholen vanuit het samenwerkingsverband:
•

bijdrage aan de regierol van de ondersteuningscoördinator en het functioneren van het
ondersteuningsteam op school (voorheen genoemd basisplusondersteuning);

70

Zie ook paragraaf 1.3.3
Zie ook paragraaf 4.5
72
Er wordt in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met inflatie of loonkostenstijgingen. Uitgangspunt is dat deze
volledig worden gecompenseerd door de jaarlijkse aanpassingen in de bekostiging door het ministerie.
71
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•
•

begeleiders passend onderwijs (bpo);
het waarderingssysteem.

In de toekomst zullen deze nu nog separate stromen worden samengevoegd tot één budget waaruit
de scholen onderwijsondersteuning ten behoeve van hun leerlingen bekostigen. Van scholen wordt
gevraagd, binnen een vastgesteld kwaliteitskader, keuzes te maken over de inrichting van het
ondersteuningsteam (waar de omvang van de aanstelling van de ondersteuningscoördinator en de
aanstelling van de begeleider(s) passend onderwijs onder vallen). Hierbij dient opgemerkt te worden
dat (binnen het totaalbudget) de middelen voor de regierol van de ondersteuningscoördinator en de
begeleiding passend onderwijs aan de scholen voor tenminste de komende planperiode zijn
gegarandeerd op minimaal het niveau van 2016-2017. De middelen voor bpo blijven daarmee
zichtbaar.
De manier waarop deze middelen over de vo-scholen verdeeld wordt noemen we binnen Koers VO
‘het waarderingssysteem’. Dit is feitelijk een afspraak voor een verdeelsleutel van
ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband waarbij het leidende principe, zoals
beschreven in paragraaf 2.1.3, is:
1. Elke school biedt ondersteuning en ieder neemt zijn deel als het gaat om leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Dit betekent dat het de norm is dat het erbij hoort dat een school
voor een deel van de leerlingen een extra inspanning levert zodat zij succesvol de school kunnen
doorlopen. Elke school krijgt hiervoor een bedrag per leerling.
Vervolgens gelden twee aanvullende principes:
2. Het streven naar een eerlijke verdeling: een verdeling die recht doet aan de werkelijke
inspanningen die scholen leveren. Er zijn scholen die meer dan gemiddelde inspanningen leveren
voor leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben, dit moet tot uiting komen in het budget dat
deze school ontvangt.
3. Het waarderen van scholen voor hun bijdrage aan de opdracht van het samenwerkingsverband
Koers VO om te komen tot een dekkend netwerk.
Volgens de bovenstaande principes vindt de verdeling van middelen plaats met een model waarmee
fluctuatie van budgetten en eventuele verschuivingen van middelen zoveel mogelijk voorkomen
worden, zodat scholen hun visie op passend onderwijs voor een langere periode kunnen vaststellen.
Het waarderingssysteem deelt de middelen daarom toe voor 60% op basis van het aantal leerlingen,
30% op basis van de meer dan gemiddelde inspanningen en 10% op basis van actuele
ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband om te komen tot een dekkend netwerk 73.
In 2018 wordt samen met de schoolbesturen en scholen een transparante wijze van verantwoorden
ontwikkeld.
Ambitie 1

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Beschikbare middelen

€ 5.900.000

€ 6.100.000

€ 7.000.000

€ 7.000.000

Tabel 1: beschikbare middelen voor ambitie 1

4.1.2

Ambitie 2: optimaliseren van het dekkend netwerk

Het organiseren van een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen, een belangrijke wettelijke taak
voor het samenwerkingsverband, overstijgt de mogelijkheden van de individuele scholen en
schoolbesturen en vraagt om bestuurlijke samenwerking. Koers VO heeft het OPDC als
bovenschoolse voorziening. Ten behoeve van het dekkend netwerk is er ook het Koersloket en zijn er
drie adviescommissies beoordeling toelaatbaarheid.

73

De meest actuele uitwerking van het beleid over de verdeling van de middelen is te vinden op de website van Koers VO
(www.koersvo.nl).
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Deze planperiode is er extra aandacht voor het maken van capaciteitsafspraken met het voortgezet
speciaal onderwijs. Om meer en andere vormen van onderwijsplekken te stimuleren ten behoeve van
een dekkend netwerk worden scholen van regulier en voorgezet speciaal onderwijs gestimuleerd om
samen te werken. Hierbij hoort passende financiering.
Ook aan innovatieve initiatieven die hierop gericht zijn kunnen middelen worden toegekend mits
voldaan wordt aan het kwaliteitskader74 dat daarvoor geldt.
Ambitie 2

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Beschikbare middelen

€ 3.200.000

€ 3.400.000

€ 3.600.000

€ 3.600.000

Tabel 2: beschikbare middelen voor ambitie 2

4.1.3

Ambitie 3: intensiveren samenwerking onderwijs en zorg: van verbinden naar
afstemmen en aanpakken

In ambitie 3 draait het om de actieve verbinding tussen onderwijs en zorg. Dit vraagt om een steeds
nauwere samenwerking tussen scholen en gemeenten om concrete inzet van zorg binnen het
onderwijs te realiseren. In de planperiode 2018-2022 worden extra middelen vrijgemaakt om aandacht
te geven aan uitwerking van beleid rond samengestelde onderwijszorgarrangementen (oza’s). Dit
betreft deels een nieuwe doelgroep75 van Koers VO van leerlingen die vanuit het principe leerrecht
mogelijk een beroep gaan doen op het samenwerkingsverband. Vanaf 2018-2019 zullen de
beschikbare middelen voor deze ambitie jaarlijks met € 300.000 toenemen.
Ambitie 3

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Beschikbare middelen

€ 400.000

€ 700.000

€ 1.000.000

€ 1.300.000

Tabel 3: beschikbare middelen voor ambitie 3

4.1.4

Ambitie 4: succesvolle overgangen voor doorgaande schoolloopbanen

Om overgangen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vloeiend en succesvol te laten
verlopen zijn reeds verschillende activiteiten en producten ontwikkeld. Dit betreft bijvoorbeeld de
middelen voor De zorgleerling in beeld, Onderwijs Transparant76, de meerkosten van het project
Voortijdig School Verlaten77 en het testen van leerlingen ten behoeve van de toelating tot
internationale schakelklassen (isk).
Ambitie 4

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Beschikbare middelen

€ 900.000

€ 1.100.000

€ 1.100.000

€ 1.100.000

Tabel 4: beschikbare middelen voor ambitie 4

4.1.5

Organisatie van de vereniging

Hier worden alle middelen toegedeeld die niet direct kunnen worden toegerekend aan een van de vier
ambities. Hieronder vallen bijvoorbeeld de loonkosten van het bestuur van het
samenwerkingsverband, van stafmedewerkers en kosten van huisvesting, afschrijving en
administratie.

74

Kwaliteitskader innovatie Koers VO. Vastgesteld door het CvB op 15-11-2016.
Leerlingen met een (tijdelijke) vrijstelling van leerplicht (artikel 5a Leerplichtwet).
76
De gebruikte programmatuur voor bijvoorbeeld het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen, het overdragen van leerling
dossiers en vastleggen van consulten door de koersconsulenten.
77
Voorheen werd de subsidie VSV met de volledige baten en lasten opgenomen in de exploitatie. Met de nieuwe
ondersteuningsplanperiode zal slechts het verschil tussen de inkomsten en uitgaven worden verantwoord in de
meerjarenbegroting. Uitgangspunt is dat de uitgaven overeenkomen met inkomsten en er behalve menskracht dus geen extra
inzet van middelen voor deze subsidie hoeft te worden gepresenteerd.
75
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Organisatie

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Beschikbare middelen

€ 1.050.000

€ 1.050.000

€ 1.050.000

€ 1.050.000

Tabel 5: beschikbare middelen voor de organisatie van de vereniging

Op 1 augustus 2018 bestaat de totale formatie van vereniging en bureau Koers VO uit 25,5 FTE.

4.2

Rijksbekostiging van samenwerkingsverband Koers VO

Binnen de financiële structuur wordt de rijksbekostiging van het samenwerkingsverband inzichtelijk
gemaakt. De rijksbekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs
op de jaarlijkse peildatum 1 oktober.

4.2.1

Leerlingprognose

Op basis van CBS-prognoses zal de basispopulatie in onze regio gemiddeld met 1% per jaar
toenemen. Op de rijksbekostiging wordt het aantal leerlingen in het vso en praktijkonderwijs met een
tlv en het aantal leerlingen met een aanwijzing lwoo in mindering gebracht. Vanaf 2017 is deze
bekostigingssystematiek direct zichtbaar in de meerjarenbegroting van Koers VO.
In onderstaande tabel wordt zichtbaar dat er sprake is van een dalende trend in het aantal leerlingen
met lwoo en een stijgende trend van het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs. De verwachting is
dat het lwoo met 1,0% per jaar daalt en het praktijkonderwijs met 2,5% stijgt.
1-102013

1-102014

1-102015

1-102016

1-10201778

VO regulier
51.329
51.821
52.492
53.137
49.624
Waarvan lwoo
6.235
6.244
5.981
5.860
5.371
Waarvan pro
1.866
1.848
1.960
2.065
2.069
vso
1.847
1.939
1.942
1.961
1.917
Totaal leerlingen
53.176
53.760
54.434
55.098
51.541
Deelnameperc. vso
3,60%
3,74%
3,70%
3,69%
3,86%
Landelijk perc.
3,60%
3,63%
3,47%
3,44%
Tabel 6: prognose leerlingaantallen regulier en voortgezet speciaal onderwijs

1-102018

1-102019

1-102020

1-102021

50.120
5.317
2.121
1.937
52.057
3,86%

50.621
5.264
2.174
1.958
52.579
3,87%

51.127
5.211
2.228
1.979
53.106
3,87%

51.638
5.159
2.284
2.001
53.639
3,88%

De verwachting is dat het vso bij gelijkblijvend beleid de komende jaren gemiddeld 1,0% autonoom
groeit. De categorie hoog en midden groeit sterker dan de eveneens toenemende categorie laag. De
ambitie is dat het deelnamepercentage aan het vso als totaal de komende jaren stabiel blijft rond de
3,9 %79. Mogelijkheden om te variëren met de inzet van de verschillende bekostigingscategorieën en
andere vormen van bekostiging worden onderzocht.

4.2.2

Tussentijdse groei(bekostiging)

Bij het speciaal onderwijs is er sprake van een correctie op de 1 oktobertelling in het geval van
tussentijdse groei per 1 februari. Voor planperiode 2018-2022 zal Koers VO de vso scholen met
tussentijdse groei volledig bekostigen. Daar waar het samenwerkingsverband met een vso
schoolbestuur capaciteitsafspraken heeft gelden afwijkende afspraken.

4.3

Meerjarenbegroting op hoofdlijnen

De meerjarenbegroting wordt, volgens afspraak, jaarlijks bijgesteld als gevolg van fluctuaties in het
aantal leerlingen, gerealiseerd beleid en de risicoanalyse. In dit ondersteuningsplan wordt op
hoofdlijnen een overzicht gegeven van de financiële ontwikkelingen in deze planperiode.
De twee tabellen hieronder geven een overzicht conform het vastgestelde model voor de
jaarverslaggeving en op basis van de financiële structuur gebaseerd op de strategische ambities. In
de tweede tabel worden, behalve de inkomsten en de doorbetaling van de rijksbekostiging, ook de

78

Door de vorming van een nieuw samenwerkingsverband VO in de Hoeksche Waard per 1 augustus 2018 is met ingang van 1
oktober 2017 (t-1) het aantal leerlingen bijgesteld.
79
Voor een verdere inhoudelijke analyse van de leerling prognoses wordt verwezen naar Bijlage 2: Financiën.
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uitgaven per ambitie opgenomen. Ambities waarbij sprake is van extra baten worden (zoals vermeld
bij ambitie 4) gesaldeerd tot de meerkosten.
De meerjarenbegroting vertoont voor de komende jaren een bescheiden positief resultaat.
Werkelijk

Exploitatieoverzicht (verdicht)
Samenwerkingsverband Koers VO
Begroting
Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3.1 (Ri jks )bi jdra gen OCW
3.2 Overi ge overhei ds bi jdra gen
3.5 Overi ge ba ten
Totaal BATEN

€ 65.524.422
€ 1.045.719
€
29.575
€ 66.599.717

€ 66.347.875
€
€
25.000
€ 66.372.875

€ 68.739.328
€
€
25.000
€ 68.764.328

€ 66.193.259
€
€
25.000
€ 66.218.259

€ 67.751.098
€
€
25.000
€ 67.776.098

€ 68.927.527
€
€
25.000
€ 68.952.527

€ 69.617.396
€
€
25.000
€ 69.642.396

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Pers onel e l a s ten
Afs chri jvi ngen
Hui s ves tings l a s ten
Ins tel l i ngs l a s ten
Doorbetal i ngen a a n onderwi js i ns tel l i ngen
Totaal LASTEN

€ 2.122.847
€
48.770
€
158.824
€ 3.949.929
€ 59.733.302
€ 66.013.671

€ 2.331.844
€
49.679
€
125.000
€ 3.275.557
€ 60.426.960
€ 66.209.040

€ 2.431.732
€
41.315
€
124.000
€ 3.296.327
€ 62.645.341
€ 68.538.714

€ 2.509.797
€
37.737
€
124.000
€ 3.529.833
€ 60.014.629
€ 66.215.997

€ 2.507.970
€
34.296
€
124.000
€ 4.117.333
€ 60.892.030
€ 67.675.629

€ 2.506.768
€
30.938
€
124.000
€ 4.534.000
€ 61.760.914
€ 68.956.619

€ 2.506.768
€
33.163
€
124.000
€ 4.709.000
€ 62.252.475
€ 69.625.406

Saldo BATEN en LASTEN

€

586.045

€

163.835

€

225.613

€

2.262

€

100.468

€

€
€
€

17.540
631
16.909

€
€
€

20.000
2.500
17.500

€
€
€

10.000
1.000
9.000

€
€
€

10.000
1.000
9.000

€
€
€

10.000
1.000
9.000

€
€
€

10.000
1.000
9.000

€
€
€

10.000
1.000
9.000

€

602.954

€

181.335

€

234.613

€

11.262

€

109.468

€

4.908

€

25.990

6.1 Fi na nci ël e ba ten
6.2 Fi na nci ël e l a s ten
Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN
EXPLOITATIESALDO

4.092- €

16.990

Tabel 7: meerjarenbegroting o.b.v. model jaarverslaggeving.

Werkelijk

Exploitatieoverzicht (verdicht)
Samenwerkingsverband Koers VO
Begroting
Begroting

2016

2017

2018

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

Normbudget zwa re onders teuni ng pers oneel
26.885.381
27.208.114
27.690.741
26.705.325
26.972.632
27.242.621
Vereveni ng zwa re onders teuni ng pers oneel
3.273.0722.853.4942.248.9031.339.027493.326Normbudget zwa re onders teuni ng ma teri eel
1.486.419
1.500.349
1.510.997
1.457.971
1.472.565
1.487.305
Vereveni ng zwa re onders teuni ng ma teri eel
138.803115.90185.11535.799Berekeni ng l i chte onders teuni ng VO
4.926.775
4.909.656
4.823.988
4.654.697
4.701.290
4.748.348
Vereveni ng l i chte onders teuni ng
151.497
Ba ten LWOO
27.699.514
27.865.717
28.870.004
26.790.096
27.058.262
27.329.104
Ba ten PrO
7.786.712
7.833.434
8.177.616
7.959.996
8.039.675
8.120.149
Totaal Rijksbijdragen
€ 65.524.422 € 66.347.875 € 68.739.328 € 66.193.259 € 67.751.098 € 68.927.527
Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen
VSO pers oneel
VSO ma teri eel
LWOO
PRO
Groei bekos tigi ng vs o ma teri eel
Groei bekos tigi ng vs o pers oneel
Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen

20.100.280
1.287.754
25.640.856
8.403.324
216.908
55.649.121

27.515.295
1.502.190
4.795.871
27.602.622
8.201.418
€ 69.617.396

20.264.836
1.314.441
25.564.316
8.675.595
359.852
56.179.040

20.988.538
1.358.254
25.240.512
9.088.517
45.423
365.655
57.086.899

20.842.247
1.333.670
22.731.504
9.067.805
45.423
373.780
54.394.429

21.151.068
1.352.250
22.504.916
9.294.394
45.423
373.780
54.721.830

21.472.096
1.370.830
22.278.328
9.525.257
45.423
373.780
55.065.714

21.801.843
1.390.542
22.056.015
9.764.671
45.423
373.780
55.432.275

9.987.500
9.987.500

€ 6.537.455
€ 2.396.206
€ 1.324.435
€
162.585
€
555.382
€
441.752
€ 11.417.815

€
€ 5.964.164
€ 3.271.945
€
525.621
€
968.833
€ 1.057.005
€ 11.787.567

€
€ 6.470.414
€ 3.484.443
€
840.204
€ 1.070.419
€ 1.054.319
€ 12.919.799

€
€ 6.995.414
€ 3.600.264
€ 1.140.204
€ 1.070.063
€ 1.050.960
€ 13.856.905

€
€ 7.120.414
€ 3.600.264
€ 1.315.204
€ 1.070.063
€ 1.053.186
€ 14.159.131

Uitgaven programma's/ambities
Progra mma 's onders teuni ngs pl a n 2014-2018
A1: Pa s s end Onderwi js zi chtba a r i n s chool
A2: Optima l i s eren Dekkend Netwerk
A3: Sa menwerki ng onderwi js en zorg
A4: Doorga a nde s chool l oopba nen
Org: Orga ni s a tie va n de vereni gi ng
Totaal uitgaven programma's/ambities

€
€
€
€
€
€
€

Totaal LASTEN

€ 64.921.468

€ 66.166.540

€ 68.504.714

€ 66.181.997

€ 67.641.629

€ 68.922.619

€ 69.591.406

EXPLOITATIESALDO

€

€

€

€

€

€

€

9.272.347
9.272.347

602.954

€
€
€
€
€
€
€

181.335

234.613

11.262

109.468

4.908

25.990

Tabel 8: meerjarenbegroting o.b.v. structuur strategische ambities
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4.4

Risicoanalyse

Jaarlijks vindt er op het niveau van het samenwerkingsverband een risicoanalyse plaats. Hierin wordt
behalve een inventarisatie en beschrijving van de belangrijkste risico’s ook een vertaling gemaakt naar
het benodigde weerstandsvermogen ter dekking van deze risico’s.
In de analyse worden drie typen risico’s onderscheiden voor Koers VO:
1. Risico’s die voortvloeien uit door Koers VO geformuleerde beleidskeuzes en de uitvoering hiervan;
2. Risico’s die voortvloeien uit het overheidsbeleid;
3. Risico’s die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van Koers VO.
Een onjuiste analyse en prognose van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband vormt het
grootste risico. Afwijkingen in de prognose van het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal,
praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs hebben grote invloed op de financiële resultaten.
Op basis van de meest recente risicoanalyse80 is een weerstandsvermogen van 2,3 miljoen
noodzakelijk ter dekking van de risico’s voor het samenwerkingsverband.

4.5

Verantwoording

Koers VO moet én wil zich horizontaal en verticaal verantwoorden over de besteding van alle
(ondersteunings)middelen, inclusief de middelen die doorbetaald worden aan de deelnemende
schoolbesturen en de financiële middelen voor het vso. Schoolbesturen maken aan elkaar en aan het
samenwerkingsverband inzichtelijk waar de aan hen (en/of hun scholen) toebedeelde middelen aan
zijn besteed en tot welke resultaten voor leerlingen (met een ondersteuningsbehoefte) dit heeft geleid.
Koers VO ziet verantwoording als het sluitstuk van het cyclisch proces dat start met planvorming in dit
ondersteuningsplan 2018 -2022. In Hoofdstuk 5 wordt de inrichting van systematische kwaliteitszorg
op het niveau van het samenwerkingsverband beschreven.
Tegelijkertijd is het een brede politieke en maatschappelijke wens dat met de invoering van passend
onderwijs transparanter wordt waaraan de gelden voor leerlingenondersteuning worden besteed. In
2017 constateert de Rekenkamer81 dat, hoewel het een van de doelen van passend onderwijs was dat
transparanter zou worden waaraan de gelden voor leerlingenondersteuning worden besteed, het zicht
op de besteding niet verbeterd is.
In deze planperiode worden afspraken gemaakt over een transparante wijze van monitoring en
verantwoording van de doelen uit het ondersteuningsplan. Hierbij wordt voortgebouwd op de eerste
aanzet hiertoe: de publicatie ‘Koers VO in beeld’ en de eerste aanzet vanuit de inhoud:
‘Eindrapportage schoolbezoeken 2015-2016’. Verantwoordingsinformatie is voor alle bij het
samenwerkingsverband betrokken partijen openbaar.

80

Risicoanalyse 2017, vastgesteld door CvB op 29-11-2016.
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Rapport bij het
jaarverslag en ‘Uitgangspunten en richtlijnen voor monitoring en verantwoording door en binnen samenwerkingsverbanden
passend onderwijs’, versie 1.0, 27 oktober 2017, PO -en VO-raad.
81
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5 Een passend kwaliteitszorgsysteem
Aanleiding
Elke organisatie heeft behoefte aan overzicht. Ook samenwerkingsverband Koers VO wil weten
waarom we doen wat we doen en of dat past bij de opdracht van een samenwerkingsverband
passend onderwijs. Daarom is een structuur ontwikkeld die ordening aanbrengt. Daarnaast zijn er drie
leidende principes geformuleerd om een kwaliteitscultuur te stimuleren:
1. we maken beleidskeuzen bewust, gevoed vanuit de behoefte bij scholen en rekening houdend
met de uitvoerbaarheid;
2. wat we doen, doen we goed;
3. we leren vanuit eerdere ervaringen; activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en op basis daarvan
(aangepast) gecontinueerd of gestopt.

5.1

Visie op kwaliteit

Het is niet zo gemakkelijk om de kwaliteit van passend onderwijs te meten. Want hoe meet je de
kwaliteit van de ondersteuning en hoe kom je erachter of een onderwijsplek passend is, of leerlingen
zich ‘beter’ ontwikkelen en of middelen doelgericht worden ingezet? Kan de kwaliteit van passend
onderwijs worden gevat in de bestaande cijfers over het aantal verwijzingen, thuiszitters of het aantal
leerlingen met extra ondersteuning? Of zijn verhalen en belevingen van ouders, leerlingen en
leerkrachten een betere indicator voor de kwaliteit? Wat vinden we écht waardevol en willen we écht
weten?
Koers VO heeft de visie dat kwaliteit niet alleen gemeten kan worden aan de hand van cijfers maar dat
ervaringen vanuit de scholen ook gehoord moeten worden. We verwerken sinds twee jaar cijfers in
‘Koers VO in beeld, passend onderwijs in cijfers en grafieken’. Welke gegevens wel of niet
betekenisvol zijn, is hierbij nog in ontwikkeling. Naast cijfers voeren we sinds twee jaar ook
gesprekken met alle schoollocaties, om de ontwikkelingen passend onderwijs op school met elkaar uit
te wisselen. De opbrengsten worden vaak snel vertaald in aangepast beleid of nieuwe activiteiten.
Een weergave van deze gesprekken wordt ook verwerkt in een rapportage. Verder zijn er vanuit Koers
VO nauwe contacten met gemeenten, ouderorganisaties en andere relevante partijen. Door
voortdurend met elkaar in gesprek te blijven, houden we zicht op benodigde beleidsaanpassingen of
nieuwe acties en initiatieven.
Koers VO operationaliseert kwaliteitszorg vooral als zorgvuldig handelen en het doorlopen van een
cyclisch proces: nadenken bij wat je doet, wat je doet goed doen, reflecteren op wat je hebt gedaan en
op basis daarvan doelen en activiteiten aanpassen en weer doorgaan (planning, uitvoering, evaluatie).
Het gaat er uiteindelijk om dat de goede dingen gebeuren voor leerlingen en dat ouders, leerlingen en
professionals zich gehoord voelen.

5.2

Kwaliteitszorgsysteem

Koers VO streeft naar een sluitend kwaliteitszorgsysteem 82. Dit systeem legt de verbinding tussen
beleidsvorming, -uitvoering en evaluatie van activiteiten. Er wordt gerapporteerd en vastgestelde
rapportages worden opgenomen in de digitale kwaliteitsmonitor. Hiermee verantwoorden we wat we
doen en is dit voor alle betrokkenen en overige belanghebbenden controleerbaar.
Voorwaarden voor succes (kritische succesfactoren (ksf’s))
De basis van ons kwaliteitszorgsysteem wordt gevormd door 14 voorwaarden voor succes, die nodig
zijn om passend onderwijs te laten slagen. Alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen
we onze missie bereiken: een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere. De keuze voor de

82

Onder een kwaliteitszorgsysteem verstaan we een vast afgesproken patroon (systematische ordening en cyclisch) van
handelen waarmee we de kwaliteit trachten te handhaven en te verbeteren.
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voorwaarden voor succes is medebepaald door wet en regelgeving Passend Onderwijs en het door de
inspectie gehanteerde waarderingskader samenwerkingsverbanden passend onderwijs83. Het
inspectiekader is, in tegenstelling tot de wet, niet leidend maar wordt door ons gezien als aanvullend
en aanscherpend.
Verantwoordelijkheid
Wie er verantwoordelijk is voor een voorwaarde, verschilt. We onderscheiden drie
verantwoordelijkheidsniveaus binnen het samenwerkingsverband:
1. het netwerk van vo- en vso- scholen/schoolbesturen met focus op samenwerking;
2. de v(s)o school/schoolbestuur met focus op de jongere;
3. bureau Koers VO, met focus op de organisatie.
Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een gedeelde verantwoordelijkheid met gemeenten als
het gaat om jeugdhulp (de ‘oude’ jeugdzorg en de jeugd-ggz) en het toeleiden van jongeren naar de
arbeidsmarkt (participatiewet).
Samenhang voorwaarden voor succes (ksf’s), ondersteuningsplan, doelen en activiteitenplan
De voorwaarden voor succes geven weer wat nodig is om onze missie te bereiken. Deze voorwaarden
zijn daarmee als duurzaam te beschouwen. Het ondersteuningsplan van Koers VO is het strategische
beleidsdocument van het samenwerkingsverband en beslaat het beleid voor vier jaar. In het
ondersteuningsplan is terug te vinden waarop binnen elke voorwaarde voor succes de komende vier
jaar de nadruk ligt. Bij iedere voorwaarde worden per ondersteuningsplanperiode (beleids)- doelen
bepaald: zo concreet en meetbaar als mogelijk. Met daarbij behorende activiteiten die jaarlijks worden
geëvalueerd. Zodoende ontstaat een logische relatie tussen de voorwaarden voor succes, het
ondersteuningsplan en jaarplan (doelen en activiteitenplan) van bureau Koers VO.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:
set voorwaarden voor succes
ondersteuningsplan (strategisch beleidsdocument)
jaarplan (doelen en activiteitenplan)
evaluatie jaarplan

4-8 jaar
4 jaar
jaarlijks (per schooljaar)
jaarlijks (per schooljaar)

Digitale kwaliteitsmonitor Koers VO
De digitale kwaliteitsmonitor is ontwikkeld om op een gemakkelijke manier inzicht te krijgen in de
relatie tussen voorwaarden voor succes, doelen en activiteiten van het samenwerkingsverband. Ook
biedt het systeem – met behulp van een persoonlijke inlogcode - bureaumedewerkers, CvB en
toezichthouders toegang tot de bijbehorende (beleids- en evaluatie-) documenten en kunnen hiermee
de ontwikkelingen gevolgd worden. Tenslotte kan er per medewerker een overzicht worden
gegenereerd met activiteiten en bijbehorende verantwoordelijkheden.

83

Onderzoekskader 2017,voor het toezicht op het voortgezet onderwijs, 10 oktober 2016, Inspectie van het Onderwijs, bijlage 4.
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5.3

Veertien voorwaarden voor succes

Hieronder staat de set voorwaarden voor succes schematisch vermeld, met wie verantwoordelijk is en welke voorwaarden voor succes bijdragen aan het
bereiken van welke strategische ambitie(s)84.
Nr.
1

2

3

4

5

6

84

Korte beschrijving voorwaarden voor succes
Er is een gedragen ondersteuningsplan met een gedeelde missie en visie
Er is overeenstemming over missie, visie, kernwaarden, grondslagen, doelen en
afspraken zoals die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.
Belanghebbenden zijn bekend met, en begrijpen de wettelijke taken, doel en beleid
van het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband communiceert helder en eenduidig op een aan de doelgroep
aangepaste manier over waarom het bestaat, wat het voor wie doet en met welk
doel. Doelgroepen zijn in ieder geval scholen, schoolbesturen, ouders en gemeenten.

Verantwoordelijk
Netwerk van v(s)oscholen/besturen

Scholen tonen betrokkenheid en loyaliteit aan het netwerk
Elke schoollocatie ervaart dat zij deel uitmaakt van een netwerk dat gezamenlijk staat
voor de opdracht om voor elke leerling een passende onderwijsplek te realiseren. Dit
betekent dat het schoolbestuur zich bewust is van de gedeelde verantwoordelijkheid en
altijd handelt in het belang van de leerling, ook als dit ten koste gaat van het eigen
organisatiebelang.
Leerlingen worden snel en passend geplaatst
Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte vinden binnen acceptabele tijd een
passende en thuisnabije schoolplek. Als eerste stap hierin maken ouders en scholen
gebruik van de website Schoolprofielen. Het Koersloket biedt hulp als moeilijk een plek
gevonden kan worden. Voor de doorlooptijd van de verschillende overgangssituaties zijn
normen afgesproken, aansluitend op de wet passend onderwijs.
Binnen het samenwerkingsverband zijn er geen thuiszitters
Het samenwerkingsverband bevordert in voldoende mate dat alle leerplichtige of
kwalificatie plichtige leerlingen onderwijs volgen.
Het aantal thuiszitters is een directe indicator voor het succes van het netwerk.
Ouders zijn actief betrokken bij de school
Elke schoollocatie heeft vanaf de start directe en open contacten met ouders om
doorlopend af te kunnen stemmen over de ondersteuning die de leerling/het kind nodig
heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Netwerk van v(s)oscholen/besturen

Strategische ambitie(s)

Bureau Koers VO en
v(s)o-school/bestuur

Netwerk van v(s)oscholen/besturen en
bureau Koers VO

▪ Optimaliseren dekkend netwerk
▪ Succesvolle overgangen voor
doorgaande schoolloopbanen

Netwerk van v(s)oscholen/besturen en
gemeenten

▪ Optimaliseren dekkend netwerk
▪ Intensiveren van de
samenwerking onderwijs en zorg

V(s)o-school/bestuur

▪ Passend onderwijs zichtbaar in
school

Zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide beschrijving van de strategische ambities.
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Nr.
7

Korte beschrijving voorwaarden voor succes
Iedere school biedt passende ondersteuning
Elke school zorgt ervoor dat haar leerlingen de ondersteuning krijgen die nodig is, zodat
zij met succes de opleiding kunnen doorlopen.
Vo- en vso-scholen werken onderling en met elkaar samen
Vo- en vso-scholen werken onderling en met elkaar samen om onderwijsmaatwerkoplossingen te realiseren.
Er zijn functionele samenwerkingsrelaties met onderwijs (ondersteunings)
partners
Er wordt afgestemd met de swv-en po in onze regio, aangrenzende swv-en vo, Visio,
Auris, LWOE, ECZO, ROC’s en andere onderwijsondersteuningspartners t.b.v.
continuïteit van een passend ondersteuningsaanbod voor leerlingen die dat nodig
hebben.
Er zijn passende bovenschoolse voorzieningen ingericht (OPDC)
Daar waar vo en vso scholen geen passend aanbod hebben is er op niveau van het swv
een passend bovenschools aanbod beschikbaar. Bovenschoolse voorzieningen zijn
toegankelijk voor alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband.
Er zijn functionele samenwerkingsrelaties met gemeenten
Er wordt afgestemd met de gemeenten in onze regio om tot gedeelde leidende principes
te komen die ruimte bieden aan professionals in onderwijs en jeugdhulp om met elkaar
tot creatieve maatwerkoplossingen te komen voor individuele leerlingen (oza). Ook
worden afspraken gemaakt over leerlingenvervoer, leerplicht/thuiszitters en
onderwijshuisvesting.

Verantwoordelijk
V(s)o-school/bestuur

12

Leerlingen stromen uit met toekomstperspectief
Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte stromen uit met een toekomstperspectief
(diploma, arbeidsplek of dagbesteding).

13

Bureau Koers VO is een professionele organisatie
De kritische processen (administratieve organisatie en interne controle) zijn vastgelegd.
De verdeling van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en het interne toezicht
zijn hierbinnen opgenomen. Ook is er een adequate set instrumenten aanwezig voor
personeelsbeheer en -ontwikkeling.
Er is een goede financiële huishouding waarbij de risico’s bekend zijn
De financiële huishouding is gebaseerd op een doelmatige en rechtmatige inzet van
gelden, waarbij de continuïteit van Koers VO gegarandeerd is.

8

9

10

11

14
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Strategische ambitie(s)
▪ Passend onderwijs zichtbaar in
school

Netwerk van v(s)oscholen/besturen

▪ Optimaliseren dekkend netwerk

Bureau Koers VO

▪ Optimaliseren dekkend netwerk
▪ Succesvolle overgangen voor
doorgaande schoolloopbanen

Netwerk van v(s)oscholen/besturen

▪ Optimaliseren dekkend netwerk

Bureau Koers VO en
gemeenten

▪ Intensiveren van de
samenwerking onderwijs en zorg
▪ Optimaliseren dekkend netwerk
▪ Passend onderwijs zichtbaar in
school

Netwerk van v(s)oscholen/besturen en
gemeenten
Bureau Koers VO en
netwerk van v(s)oscholen/besturen

▪ Succesvolle overgangen voor
doorgaande schoolloopbanen

Bureau Koers VO en
v(s)o-school/bestuur
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Bijlage 1: Procedures
De procedures en criteria voor plaatsing van leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
en de procedure voor het beoordelen of een leerling is aangewezen op het leerwegondersteunend
onderwijs en het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot het praktijkonderwijs zijn een verplicht
onderdeel van het ondersteuningsplan. In deze bijlage zijn alle procedures geldend op 1 maart 2018
opgenomen. De meest actuele procedures zijn altijd te vinden op de website van Koers VO.

1. Toeleiding naar het voortgezet speciaal onderwijs
Als de ondersteuning die de vo-school kan bieden niet (langer) toereikend is voor de leerling, en deze
ondersteuning ook niet geboden kan worden binnen een andere vo-school of OPDC, dan kan deze
leerling in aanmerking komen voor intensieve ondersteuning op een vso-school.
Voor een plaats op een vso-school is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het
samenwerkingsverband nodig. De ABT vso is de commissie die deze wettelijk taak voor het
samenwerkingsverband uitvoert. De Koersconsulenten zijn poortwachter voor verwijzing naar een
vso3- en vso4-school. Afgifte van een tlv is uitsluitend mogelijk na (positief) advies van een
Koersconsulent.
In de ABT vso hebben in ieder geval een orthopedagoog of een psycholoog zitting. Afhankelijk van de
leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd neemt ook ten minste een tweede deskundige,
te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijke
werker of een arts deel. Koers VO vult dit in door een (gedeeltelijk) wisselende samenstelling van de
commissie. Ook professionals vanuit de commissies van begeleiding van de scholen voor voortgezet
speciaal onderwijs kunnen ingezet worden.
Criteria
De ABT vso hanteert de volgende criteria bij de beoordeling of een leerling toelaatbaar is voor het
vso4:
•
•

•
•

Er is sprake van een grote onderwijs/ondersteuningsbehoefte van de leerling waar de huidige
reguliere school niet aan kan voldoen.
De school heeft aanpassingen gedaan om de leerling te ondersteunen. Er is een
ontwikkelingsperspectiefplan (opp) opgesteld waarin de ondersteuningsbehoefte en de in te zetten
en de ingezette ondersteuning is omschreven. Het opp is geëvalueerd en besproken met leerling
en ouders.
Andere reguliere scholen kunnen niet aan de ondersteuningsbehoefte voldoen.
Plaatsing OPDC is niet mogelijk omdat de leerling structurele en langdurige ondersteuning nodig
heeft.

Criteria overstap so/po – vso4:
•
•

•

Er is sprake van een grote onderwijs/ondersteuningsbehoefte van de leerling waar de reguliere vo
scholen niet aan kunnen voldoen.
De school heeft aanpassingen gedaan om der leerling te ondersteunen. Er is een opp opgesteld
waarin de ondersteuningsbehoefte en de in te zetten en de ingezette ondersteuning is
omschreven. (dit kan evt. ook een handelingsplan zijn, indien de po school niet met opp’s werkt).
Vanuit het schoolondersteuningsteam/commissie van begeleiding/PPO Rotterdam wordt het
advies plaatsing vso gegeven. Er is een handtekening van een betrokken gedragswetenschapper
of van de voorzitter van de commissie van begeleiding

Criteria bij herbeoordelingen vso4:
•
•

Er is sprake van een grote onderwijs/ondersteuningsbehoefte van de leerling waar de reguliere vo
scholen niet aan kunnen voldoen.
Vanuit de commissie van begeleiding wordt het advies voortzetting vso gegeven.

•

Er is een opp opgesteld waarin de ondersteuningsbehoefte en de in te zetten en de ingezette
ondersteuning is omschreven.

De criteria voor toelating van leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of een
chronische ziekte tot het vso3 staan beschreven in het document ‘Dossieropbouw t.b.v. het aanvragen
van een toelaatbaarheidsverklaring vso3’85.
Richtlijnen afgifteduur tlv
Samenwerkingsverband Koers VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de afgifteduur
van een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs 86.
1.
Instroom in het vso vanuit het po en so:
Het uitgangspunt is dat een leerling het gehele onderwijsprogramma van primair onderwijs (po/sbo) of
speciaal onderwijs (so) volgt alvorens de overstap te maken naar het voortgezet speciaal onderwijs
(vso). Dit betekent dat een overstap naar het vso pas hierna kan plaatsvinden, dit vanaf 12-jarige
leeftijd én zoveel mogelijk bij de natuurlijke overstap na de zomervakantie. Toelating is uiteraard
alleen mogelijk met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgegeven door het college van bestuur van
het samenwerkingsverband Koers VO.
2.
Uitstroom vanuit het vso naar vervolgonderwijs:
Wanneer de uitstroombestemming van een leerling is vastgesteld op vervolgonderwijs, is het kunnen
behalen van een diploma leidend bij het bepalen van de afgifteduur. Hierbij wordt de gebruikelijke
schoolloopbaan aangehouden (voor vmbo 4 jaar, havo 5 jaar, etc.) behalve als er door de school
duidelijk wordt aangegeven dat de leerling door ondersteuningsbehoefte of opgelopen achterstand
een verlengd examenprogramma nodig heeft.
Wanneer in het examenjaar blijkt dat de leerling niet kan uitstromen omdat het diploma niet is of kan
worden behaald, dan kan de VSO-school een nieuwe TLV aanvragen.
3.
Uitstroom vanuit het vso naar arbeid of dagbesteding:
Wanneer de uitstroombestemming van een leerling is vastgesteld op arbeid of dagbesteding, is de
leeftijd van de leerling leidend bij het bepalen van de afgifteduur. De beste uitstroomleeftijd voor een
vso-leerling varieert per jongere. Het samenwerkingsverband vindt dat er voor een jongere in het vso
een onderwijsinhoudelijke meerwaarde moet zijn bij het volgen van onderwijs op school. Sommige
leerlingen hebben meer tijd nodig om zich te ontwikkelen dan andere leerlingen. De ene leerling kan al
uitstromen richting arbeid of dagbesteding op 16 of 18-jarige leeftijd, voor een ander is dit pas aan de
orde bij 20 jaar.
Het uitgangspunt is dat er voor leerlingen in het vso met uitstroombestemming arbeid of dagbesteding
door het samenwerkingsverband een tlv wordt afgegeven t/m 18 jaar. Op deze leeftijd wordt al dan
niet een nieuwe tlv aangevraagd. Overigens begint het proces op weg naar deze –eventuele-nieuwe
tlv-afgifte al eerder, omdat hier verschillende partijen bij betrokken zijn. In de Salamanca Verklaring
van Unesco (1994) wordt gesteld dat extra ondersteuning van jongeren nodig is voor een effectieve
transitie van onderwijs naar een dagbesteding, passend bij de taken die de maatschappij aan hen
stelt, zoals het verrichten van arbeid. Scholen hebben een taak om leerlingen te helpen bij het
dagelijkse functioneren en om vaardigheden aan te leren om economisch actief te worden. Dit aanbod
hoort volgens Unesco in het curriculum te worden opgenomen.
Wanneer een leerling goed voorbereid en met uitzicht op een passende arbeid- of
dagbestedingsplaats het vso verlaat, is de kans groter dat hij terecht komt op passende plek. Dit is
niet alleen in het belang van de leerling en het samenwerkingsverband, maar ook wenselijk vanuit
maatschappelijk oogpunt.
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https://www.koersvo.nl/app/uploads/2015/09/2016-09-28-Vormgeving-Dossieropbouw-VSO-cluster-3-schooljaar-20162017.pdf
86
De praktische uitwerking van de richtlijn staat op de website van Koers VO in het document ‘Richtlijn afgifteduur van een TLV
binnen samenwerkingsverband Koers VO’.
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De partijen die betrokken bij de afgifte van een tlv vanaf 18-jarige leeftijd zijn:
1.
2.
3.
4.

de ouders van de leerling en de leerling zelf
de vso-school
de gemeente, als verantwoordelijke (financier) voor een passend zorgaanbod
het samenwerkingsverband, als verantwoordelijke voor de financiering van een passend
ondersteuningsaanbod

ad. 1 Het samenwerkingsverband hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders en de
leerling. Dit wordt ook ondersteund door al eerder genoemde Salamanca Verklaring van Unesco.
Daarin stelt men dat een coöperatieve en ondersteunende samenwerking tussen scholen en ouders
van essentieel belang is voor de positieve ontwikkeling van het kind/de leerling. Ook wordt gezegd dat
het partnerschap tussen ouders, gemeenten en samenwerkingsverbanden gestimuleerd moet worden.
ad. 2 De school kent de leerling en ouders goed, werkt toe naar de overstap uit het vso, maar heeft
ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van haar deelname in het samenwerkingsverband Koers
VO, namelijk een stabiel aantal leerlingen in het vso na te streven en een (combinatie) arrangement
tussen vso en zorg te bieden wanneer dit voor de leerling het meest passend is.
ad. 3 Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is de gemeente vanaf een leeftijd van 18 jaar
verantwoordelijk om te zorgen voor een vorm van dagbesteding voor kwetsbare (jong)volwassenen.
Het is belangrijk dat de vso-school zo vroeg mogelijk, bij voorkeur voordat de leerling 18 jaar wordt, in
gesprek gaat met de gemeente en Koers VO om zo een passend arrangement voor de jongere te
realiseren.
ad. 4

Het ondersteuningsplan van Koers VO is leidend.

Wat is er nodig voor een tlv?
1 Een duidelijk beeld van de geboden ondersteuning, vastgelegd in een
ontwikkelingsperspectiefplan (opp), besproken met en ondertekend door de ouders. Hierbij moet
duidelijk zijn wat de rol van relevante betrokken deskundigen is geweest.
2 Een duidelijke motivering waarom een vso-school beter passend is voor deze leerling. Hierbij
gebruikmakend van de resultaten van de ondersteuning die tot nu toe is geboden en de evaluaties
hiervan. Daarbij motiveren waarom de benodigde ondersteuning alleen binnen het voortgezet
speciaal onderwijs kan worden geboden.
3 Een consultatie van de Koersconsulent.
Tijdens deze consultatie wordt het verhaal van de leerling doorgenomen. Er kan worden
aangetoond waarom het ondersteuningsaanbod op school niet (meer) toereikend is en waarom
verwacht wordt dat (tijdelijk) onderwijs in een vso-setting de leerling wel gaat helpen. De consulent
bespreekt aan de hand van deze informatie eventuele alternatieve mogelijkheden. De
Koersconsulent vervult de rol van poortwachter voor het aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs. Als de gezamenlijke conclusie is dat een
vso-school het best tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan treedt de
aanmeldingsprocedure vso in werking.
Digitale aanmeldingsprocedure vso3 en vso487
De zorgcoördinator voert in onderstaande procedure altijd de regie en is aanspreekpunt voor alle
partijen.
1. Op basis van de consultatie met de Koersconsulent maakt u voor de leerling een digitaal dossier
aan in OnderwijsTransparant (OT). U voegt vast het (Koers) opp, inclusief handelingsdeel en
evaluaties als bijlage toe (zie invulwijzer).
U bespreekt het voornemen om de voorbereidingen te starten voor het aanvragen van een tlv met
de ouders en de leerling. De zienswijze van ouders en de leerling wordt in de completering van
het dossier meegenomen.
87

De meest recente procedures zijn te vinden op de website van Koers VO (www.koersvo.nl/tlv).
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2. U formuleert –na consultatie van uw ondersteuningsteam - een advies voor de ontvangende
school/instelling, waarin duidelijk wordt welke specifieke ondersteuning de leerling op de nieuwe
plek nodig heeft (en die u zelf niet meer kunt bieden). Dit advies wordt geformuleerd aan de hand
van het formulier ‘overstapadvies’, welke u kunt downloaden in OT (tabblad
‘Arrangementbeschrijving’).
3. De zorgcoördinator krijgt het verzoek om met de ouders het definitieve arrangement dat
aangevraagd wordt te bespreken; ouders kunnen –indien aan de orde- een school van voorkeur
doorgeven. Wanneer ouders akkoord zijn met het aanvragen van een tlv tekenen zij het ingevulde
overstapadvies. Hiermee geven zij toestemming voor uitwisseling van persoonsgegevens met het
samenwerkingsverband Koers VO en het voorleggen van de gegevens aan een deskundige
vanuit het voortgezet speciaal onderwijs in verband met het verplichte deskundigenadvies.
4. U vult alle gegevens in de digitale aanvraag in OT en voegt de benodigde bijlages (het opp, het
overstapadvies en didactische gegevens) toe. Het kan dat er ook andere bijlages van belang zijn.
5. U nodigt de Koersconsulent uit om mee te kijken naar de conceptaanvraag. Deze beoordeelt of
o.a. het opp en het overstapadvies voldoende duidelijk maken dat intensieve ondersteuning op
een vso-school nodig is. Als de Koersconsulent akkoord is met de aanvraag, dan voegt de
Koersconsulent zijn/haar adviesformulier toe aan de aanvraag.
6. Zodra de Koersconsulent zijn/haar positieve advies aan de aanvraag heeft toegevoegd, kunt u de
aanvraag indienen bij de ABT. Dit doet u door de aanvraag definitief te maken. Hiermee doet u de
aanvraag “op de post” naar de ABT. Vanaf dit moment kunt u geen inhoudelijke wijzigingen meer
aanbrengen in de aanvraag, wel kunt u nog bijlagen toevoegen.
7. Wanneer de ABT de aanvraag voor een tlv vso3 of vso4 heeft ontvangen, ontvangen de
aanvragende school en ouder(s)/verzorger(s) een ontvangstbevestiging. De ABT zal na ontvangst
van het dossier, mits het dossier compleet is, binnen zes weken een advies geven over de
toelaatbaarheid van de leerling tot het voortgezet speciaal onderwijs (in bijzondere
omstandigheden kan het bestuur van het samenwerkingsverband deze termijn verlengen met ten
hoogste zes weken).
8. De ABT beoordeelt of het dossier compleet en inhoudelijk voldoende is en of het opp, het
overstapadvies en het advies van de Koersconsulent (en evt. andere stukken) voldoende duidelijk
maken dat intensieve ondersteuning op een vso3- of vso4-school nodig is.
a. Indien de ABT meent dat –op basis van de aangeleverde documenten- intensieve
ondersteuning op een vso3- of vso4-school waarschijnlijk aan de orde is, dan stuurt zij het
dossier naar één van de deskundigen en vraagt hen om een deskundigenadvies.
b. Indien de ABT meent dat –op basis van de aangeleverde documenten- onvoldoende blijkt dat
intensieve ondersteuning op een vso3- of vso4-school aan de orde is, dan neemt de
Koersconsulent contact op met de vo-school. De Koersconsulent informeert de vo-school over
het standpunt van de ABT en kan de school indien nodig ondersteunen bij het aanleveren van
aanvullende informatie of bij het zoeken van een passende plek binnen het reguliere
voortgezet onderwijs.
9. De deskundige geeft een zogenaamd ‘deskundigenadvies’ waaruit duidelijk wordt voor welke
intensieve ondersteuning op een vso-school de leerling in aanmerking komt. Hierbij wordt meteen
geadviseerd welke vso-school aan de onderwijsbehoeften kan voldoen en de duur van het
benodigde arrangement88.
10. Indien het voor het bepalen van een passende plaats nodig is, kan om meer informatie worden
gevraagd. Hierbij gebruiken de deskundigen zoveel mogelijk de oude CvI criteria.
11. De ABT beoordeelt de gehele aanvraag (inhoudelijk dossier en deskundigenadvies) en adviseert
het college van bestuur van het samenwerkingsverband over het al dan niet afgeven van een
toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Dit advies omvat de duur van de tlv, bekostigingscategorie en op
welke school er het beste aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan worden voldaan.

In oktober 2017 is het ‘Project deskundigeninzet vso’ van start gegaan. Als gevolg hiervan kan de plaats van de inzet van
deskundigen in het proces mogelijk wijzigen.
88
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12. Het college van bestuur van Koers VO neemt – op basis van het advies van de ABT – een besluit
over het verstrekken van een tlv. De ABT stuurt vervolgens een afschrift van het besluit aan de
aanvragende v(s)o-school en naar het correspondentieadres van ouder(s)/verzorger(s) zoals
aangegeven in het aanvraagformulier.
Indien het college van bestuur een positief besluit heeft genomen omtrent afgifte van de tlv:
13. U als school attendeert ouders erop dat zij hun kind nu kunnen aanmelden bij de beoogde vsoschool.
14. U stuurt – na verzoek van de vso-school en na akkoord van de ouders - de gevraagde
dossiergegevens door naar de nieuwe vso-school. Dit kan door in de aanvraag in OT de
betreffende vso-school als uitvoerder in te vullen (zie invulwijzer).
15. De leerling start (indien er sprake is van een vso4 aanvraag en de aanvraag op tijd is ingediend)
per eerstvolgend vast plaatsingsmoment op de vso-school (1e maandag na de zomervakantie, 1e
maandag na de herfstvakantie, 1e maandag na de kerstvakantie of de 1e maandag op of na 1
april).
Wanneer de leerling gaat starten op een vso-school dient u het leerlingdossier van de leerling via
OT naar de betreffende vso-school over te dragen (zie invulwijzer).
Indien van toepassing: ouder(s), schoolbestuur of andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
bezwaar aantekenen tegen het besluit van de ABT over het al dan niet afgeven van een
toelaatbaarheidsverklaring. Koers VO is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie
Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so. Deze commissie adviseert het samenwerkingsverband over
bezwaarschriften die ingediend worden naar aanleiding van besluiten over het al dan niet toekennen
van een toelaatbaarheidsverklaring. Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing.

2. Toeleiding naar leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs
Sinds 1 januari 2016 is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de afgifte van
toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs en voor aanwijzingen voor het
leerwegondersteunend onderwijs. De ABT lwoo/pro beoordeelt met gebruikmaking van de landelijke
richtlijnen of aangemelde leerlingen hieraan voldoen. Zo wordt toegang verkregen tot het
praktijkonderwijs of leerwegondersteuning op het vmbo.
Leerwegondersteuning in het vmbo
Indien blijkt dat de leerling met een vmbo-advies door leerachterstanden en/of leerbelemmerende
sociaal-emotionele problematiek leerwegondersteuning nodig heeft, kan de vmbo-school een
aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aanvragen bij het samenwerkingsverband
passend onderwijs. Met deze aanwijzing ontvangt de vmbo-school extra bekostiging voor het bieden
van de benodigde ondersteuning. Het al dan niet afgeven van een aanwijzing lwoo is niet
voorwaardelijk voor het kunnen toelaten van een leerling op een vmbo-school.
Praktijkonderwijs
Indien blijkt dat een praktijkschool (pro) het best tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte
van de leerling, is het nodig om een tlv aan te vragen bij het samenwerkingsverband passend
onderwijs. Zonder tlv-pro kan een school voor praktijkonderwijs een leerling niet toelaten.
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Criteria
Koers VO hanteert de landelijke criteria om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs of lwoo 89.
Lwoo:
• de leerling heeft een IQ tussen 75 en 90.
• de leerling heeft een leerachterstand van 0,25 tot 0,50 op twee van vier domeinen (begrijpend
lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen
begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
Of
• de leerling heeft een IQ tussen 91 en 120.
• de leerling heeft een leerachterstand van 0,25 tot 0,50 op twee van vier domeinen (begrijpend
lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen
begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
• de leerling heeft leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek.
Praktijkonderwijs:
• de leerling heeft een IQ tussen 55 en 80.
• de leerling heeft een leerachterstand van 0,50 of meer op twee van vier domeinen (begrijpend
lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen
begrijpend lezen op inzichtelijk rekenen betreft.
Voordat de v(s)o-school een aanvraag voor een tlv-pro of aanwijzing lwoo gaat doen voor leerlingen
die schriftelijk bij de school zijn aangemeld, stelt de school zich de volgende vragen:
1. Hebben ouders uw school als school van voorkeur aangegeven?
Ouders dienen bij aanmelding aan te geven of zij hun kind aanmelden op meerdere scholen en
welke school de school van voorkeur is. De school van voorkeur is zorgplichtig en zet de
vervolgstappen.
2. Bij welk samenwerkingsverband moet u de tlv aanvragen?
Het verantwoordelijke samenwerkingsverband voor het afgeven van een tlv voor praktijkonderwijs
wordt bepaald aan de hand van de vestigingsplaats van de school. Alle v(s)o-scholen in de regio
van Koers VO, vragen de tlv voor praktijkonderwijs aan bij Koers VO.
Wanneer wordt geconstateerd dat Koers VO het verantwoordelijke samenwerkingsverband is om de
tlv-pro of de aanwijzing lwoo aan te vragen, wordt de volgende procedure ingezet.
Procedure
1. De school verzamelt de benodigde informatie (leerachterstanden en IQ en eventueel informatie
over sociaal emotioneel functioneren).
2. De school vraagt toestemming aan de ouders om een tlv praktijkonderwijs of aanwijzing lwoo aan
te vragen (mocht dit niet reeds bij de schriftelijke aanmelding gedaan zijn). Bij een tlv
praktijkonderwijs wordt tevens om de ‘zienswijze’ van de ouders gevraagd.
3. De school start de aanvraag door in de 1-loket module in OT de gevraagde gegevens in te vullen.
4. Indien de leerling heeft meegedaan aan het traject De zorgleerling in beeld (ZIB), haalt de school
de benodigde (onderzoeks)gegevens uit de POVO-module in OT.
5. Indien de leerling niet heeft meegedaan aan het ZIB-traject, voegt de school zelf de benodigde
(onderzoeks)gegevens toe.
6. Als alle benodigde gegevens zijn toegevoegd, zet de school de aanvraag op ‘definitief’. Hiermee
verstuurt de school de aanmelding naar de ABT lwoo/pro. Vanaf dit moment kan de school geen
inhoudelijke wijzigingen meer aanbrengen in de aanmelding, wel kunnen er nog bijlagen worden
toegevoegd.
7. Wanneer de ABT lwoo/pro de aanvraag voor een tlv-pro of aanwijzing lwoo heeft ontvangen,
ontvangen de aanvragende school en ouder(s)/verzorger(s) een ontvangstbevestiging. De ABT
lwoo/pro zal na ontvangst van het dossier, mits het dossier compleet is, binnen acht weken een
89

Indien deze landelijke criteria wijzigen zal Koers VO de criteria opnieuw vaststellen.
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advies geven over de toelaatbaarheid van de leerling tot het Praktijkonderwijs of de aanwijzing
lwoo (in bijzondere omstandigheden kan het bestuur van het samenwerkingsverband deze termijn
verlengen met ten hoogste vier weken).
8. De ABT lwoo/pro beoordeelt in hoeverre de leerling voldoet aan de landelijke criteria voor
Praktijkonderwijs of de landelijke criteria voor lwoo en adviseert het CvB van het
samenwerkingsverband over het al dan niet afgeven van een tlv-pro of het al dan niet geven van
een aanwijzing lwoo.
9. Het CvB van Koers VO neemt – op basis van het advies van de ABT lwoo/pro – een besluit over
het verstrekken van een tlv-pro of een aanwijzing lwoo. De ABT lwoo/pro stuurt vervolgens een
afschrift van het besluit aan de aanvragende v(s)o-school en naar het correspondentieadres van
ouder(s)/verzorger(s) zoals aangegeven in OT.

3. Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)
Het OPDC is een onderwijszorgarrangement voor het regulier onderwijs. Dit houdt in dat leerlingen uit
het regulier onderwijs worden opgevangen en een groepsarrangement op maat volgen, met aandacht
voor onderwijs op het niveau van de leerling en gedragsverbetering. Jeugdhulpmedewerkers zijn in
aanvulling op het onderwijs op de locatie aanwezig om gedrag te reguleren en de voorwaarden voor
terugkeer te creëren.
Het OPDC is bedoeld voor leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs die –ondanks voorafgaande
inzet en bemoeienis- een hoge mate aan handelingsverlegenheid op de school veroorzaken. Er moet
daarbij sprake zijn van behoefte aan ondersteuning op meerdere terreinen, onderwijs én nietonderwijsproblematiek. Uitgangspunt vanuit de wet is dat een leerling, na verblijf in een OPDC
terugkeert in het reguliere onderwijs. De reguliere school blijft dan ook verantwoordelijk voor de
schoolloopbaan van de leerling. Zij stelt in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectiefplan (opp)
op en stemt af met de kernpartners in het ondersteuningsteam. Met dit OPP formuleert de school een
gerichte (integrale) ondersteuningsvraag aan het OPDC (voor een onderwijszorgarrangement) en
heeft in die zin ‘de regie’ over de ondersteuning.
Doelgroep
Leerlingen die staan ingeschreven op een reguliere vo-school, met multi-problematiek, bij wie het
continueren van de schoolloopbaan in gevaar komt en bij wie de reguliere vo-school (tijdelijk) niet in
staat is hen weer op weg te helpen. Wel is de leerling in principe in staat in een reguliere
onderwijscontext zijn diploma te halen. Niet het onderwijsprobleem staat centraal, maar de
ondersteuningsvraag die altijd betrekking heeft op gedrag en leren.
Daarnaast zijn in uitzonderlijke situaties thuiszitters plaatsbaar. Dit zijn leerlingen voor wie niet direct
passend onderwijs beschikbaar is. Voorwaarde is dat zij gebaat kunnen zijn bij een kort verblijf in een
bovenschoolse voorziening en in een groep kunnen functioneren.
Ten slotte zijn onder strikte voorwaarden leerlingen plaatsbaar die op de vo-school een crisissituatie
hebben veroorzaakt met direct gevaar voor henzelf, docenten en/of medeleerlingen middels versnelde
plaatsing.
Uitgesloten van plaatsing
Niet plaatsbaar zijn leerlingen bij wie direct al duidelijk is dat zij in aanmerking dienen te komen voor
een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor vso3 en vso4 of die al een tlv vso3 of vso4 hebben. Voor het
overige is geen enkele vraag bij voorbaat uitgesloten.
Positionering
Binnen het dekkend aanbod van het samenwerkingsverband biedt het OPDC bovenschoolse, tijdelijke
en integrale ondersteuning (door onderwijs én jeugdhulp), gericht op leerlingen die de
ondersteuningsmogelijkheden in het reguliere voortgezet onderwijs overvragen en daardoor dreigen
uit te vallen. De ondersteuning duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is, tussen enkele weken
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en een half jaar. Het OPDC maakt deel uit van het continuüm in de ondersteuningsstructuur in het
reguliere vo en bevindt zich aan het einde van dit continuüm.
Exploitatie
Koers VO exploiteert vooralsnog zelf geen OPDC, maar koopt deze taak in via een schoolbestuur dat
deze vorm van onderwijs kan bieden. Het betreffende schoolbestuur is verantwoordelijk voor de inzet
van personeel, zowel arbeidsrechtelijk als qua (onderwijs)bevoegdheden, en voor zaken als
huisvesting van de eigen voorziening. Voor de exploitatie van de lesplaatsen OPDC is voor de periode
1 augustus 2015 – 31 juli 2021 een overeenkomst gesloten met schoolbestuur LMC.
Integraal arrangement van onderwijs en jeugdhulp
Tijdelijke bovenschoolse onderwijsopvang in het OPDC is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
alle schoolbesturen. Samen nemen de besturen deze verantwoordelijkheid en ook het risico wordt
samen gedragen. Een integraal arrangement van onderwijs en jeugdhulp is uitsluitend mogelijk met
inbreng van de gemeenten in onze regio.
Koers VO is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het op het OPDC geboden onderwijs en maakt
hierover afspraken met de aanbieders in de inkoopovereenkomst; de gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de kwaliteit en inkoop van de in te zetten jeugdhulp. Koers VO voert bestuurlijk overleg met de
gemeenten binnen het werkgebied om:
o
o
o
o

de toekenning en inzet van vormen van jeugdhulp af te stemmen en te borgen;
het integrale arrangement van onderwijs en jeugdhulp verder te ontwikkelen en af te stemmen
op de vraag;
de sturingskaders voor het onderwijsdeel én het niet-onderwijsdeel van het arrangement af te
stemmen;
kaderafspraken te maken met betrekking tot geschikte huisvesting voor de OPDC vestigingen.

Procedure
De criteria voor plaatsing op een bovenschoolse lesplaats OPDC en de procedures voor aanmelding,
plaatsing en uitstroom staan op de website www.koersvo.nl/OPDC90. Scholen spelen een grote rol in
het voortraject en de consulenten van het Koersloket vervullen onder meer een rol als poortwachter in
de toeleiding naar deze bovenschoolse voorzieningen. De volgende uitgangspunten gelden voor de
procedure van aanmelding:
•
•
•
•
•
•
•

90

Bij plaatsing in een OPDC blijft de verantwoordelijkheid voor de leerling bij de school van
inschrijving van de leerling;
De vo-school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor de leerling waaruit duidelijk wordt waarop
de onderwijsondersteuning in het OPDC gericht moet zijn;
De Koersconsulent geeft in rol van poortwachter advies over plaatsing en stemt wel/niet in met
aanmelding;
Toekennen van een integraal arrangement op een OPDC en het plaatsen van de leerling verloopt
via de ABT-OPDC (Adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid OPDC);
Bij plaatsing in een OPDC start de onderwijsondersteuning voor de leerling;
Op uiterlijk ditzelfde moment start de communicatie tussen vo-school van herkomst en het OPDC
over het onderwijs aan en beoogde terugkeer van de leerling naar een reguliere school.
Ook start het gesprek tussen jeugdhulp en het ‘thuisfront’ van de leerling. Dit werkproces valt
onder verantwoordelijkheid van de gemeente(n).

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2016/03/2016-03-10-Procedure-OPDC-in-het-kort.pdf
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Bijlage 2: Financiën
In deze bijlage bij hoofdstuk 4 vindt een nadere toelichting plaats op de meerjarenbegroting en
balansposities. Tevens wordt er extra toelichting gegeven op de verdeling van de
ondersteuningsmiddelen.

1. Rijksbekostiging
De rijksbekostiging van het samenwerkingsverband wordt gevormd door twee bekostigingssoorten, te
weten lichte en zware ondersteuningsbekostiging. Basis voor beide bekostigingssoorten is het aantal
leerlingen van de scholen in de regio van Koers VO op 1 oktober van het jaar. Beide subsidies zijn
niet geoormerkt. Het feit dat de rijkbekostiging is gesplitst in een tweetal afzonderlijke subsidies heeft
geen invloed op de werkelijke besteding van de middelen door het samenwerkingsverband. Middelen
voor zware ondersteuning mogen besteed worden aan de ondersteuning op het regulier onderwijs en
vice versa.
Met ingang van 1 augustus 2018 vormen de vier schoolbesturen met zes scholen in de Hoeksche
Waard een eigen samenwerkingsverband. Dit heeft tot gevolg dat de leerlingaantallen en de
verevening hiervoor worden gecorrigeerd. De geprognosticeerde aantallen per 1 oktober 2017 zijn om
deze reden vanaf tabel 2 met de aantallen uit tabel 1 verlaagd omdat de bekostiging van het
samenwerkingsverband voor de zware ondersteuning is gebaseerd op T-1.
Leerlingaantallen Hoeksche Waard
1-10-2017
Vo regulier
3.988
Waarvan lwoo
376
Waarvan pro
Vso cat. L
90
Vso cat. M
2
Vso cat. H
12
Tabel 1: aantal leerlingen scholen in de Hoeksche Waard

Lichte ondersteuningsbekostiging
De lichte ondersteuningsbekostiging is gebaseerd op het totaal leerlingen in het regulier voortgezet
onderwijs. Onderdeel van de lichte ondersteuning is de bekostiging van het lwoo en pro. Het
samenwerkingsverband ontvangt voor de bekostiging hiervan het deelnamepercentage lwoo en pro
op 1 oktober 2012 maal het huidige aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. Hierop wordt
de bekostiging voor het aantal ingeschreven leerlingen in het lwoo of pro automatisch in mindering
gebracht en afgedragen aan de scholen. Hierdoor heeft een stijgend of dalend deelnamepercentage
aan het lwoo en pro gevolgen voor de totale ondersteuningsbekostiging 91.
Voor de ondersteuningsplan periode 2018-2022 wordt uitgegaan van een autonome groei van
gemiddeld 1,0% van het aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. Zoals blijkt uit
onderstaande tabel is er sprake van een dalende trend in het aantal leerlingen met de indicatie lwoo
en een stijgende trend in het praktijkonderwijs. Op basis van de historie is de verwachting dat het lwoo
met 1,0% per jaar blijft dalen en het praktijkonderwijs met 2,5% blijft stijgen.
1-101-101-102013
2014
2015
VO regulier
51.329
51.821
52.492
Waarvan lwoo
6.235
6.244
5.981
Waarvan pro
1.866
1.848
1.960
Deelnameperc. lwoo 12,15%
12,05% 11,39%
Deelnameperc. pro
3,64%
3,57%
3,73%
Landelijk perc. lwoo
10,61%
10,59% 10,38%
Landelijk perc. pro
2,92%
2,94%
2,97%
Tabel 2: prognose leerlingaantallen regulier onderwijs

1-102016
53.137
5.860
2.065
11,03%
3,89%
9,42%
3,01%

1-102017
49.624
5.371
2.069
10,82%
4,17%

1-102018
50.120
5.317
2.121
10,61%
4,23%

1-102019
50.621
5.264
2.174
10,40%
4,29%

1-102020
51.127
5.211
2.228
10,19%
4,36%

1-102021
51.638
5.159
2.284
9,99%
4,42%

91

Als de uitgaven aan het lwoo en pro de totale lichte ondersteuningsbekostiging overschrijden, dragen alle deelnemende
scholen in het samenwerkingsverband naar rato van het aantal leerlingen bij om het tekort op te vangen via een korting op de
lumpsum van de scholen. Deze situatie doet zich overigens bij Koers VO niet voor.
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Bovenstaande trend heeft tot gevolg dat in de komende jaren er een positief resultaat ontstaat op de
inkomsten en uitgaven lwoo en pro. Het gecombineerde deelnamepercentage zal in de komende jaren
lager zijn dan het vastgestelde percentage op 1 oktober 2012.
Ten tijde van het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022 ontwikkelt het ministerie
een nieuwe bekostigingssystematiek voor het lwoo en pro. Op het moment van schrijven is hier nog
geen rekening mee gehouden.

Zware ondersteuningsbekostiging
De zware ondersteuningsbekostiging is, net als bij de lichte ondersteuning, gebaseerd op het totaal
leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. Op de zware ondersteuningsbekostiging wordt de
bekostiging voor het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs in mindering gebracht en
automatisch afgedragen aan de scholen voor speciaal onderwijs.
Voor de ondersteuningsplanperiode 2018-2022 wordt (net als bij de lichte ondersteuningsbekostiging)
uitgegaan van een groei van gemiddeld 1,0% van het aantal leerlingen in het regulier voortgezet
onderwijs. Uitgaande van het huidige beleid rondom de categorie-indelingen wordt een stijgende trend
in het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs geprognosticeerd. Voor de komende jaren wordt,
conform het regulier onderwijs, uitgegaan van een groei van gemiddeld 1,0%. Het
deelnamepercentage aan het speciaal onderwijs zal in de komende jaren hierdoor stabiel blijven rond
de 3,9 %.
Binnen de autonome groei van 1,0% van het (v)so wordt uitgegaan van een groei van 5,0% in de
categorie hoog, een groei van 1,0% in categorie Midden en een groei van 0,6% in de categorie Laag.
Samenwerkingsverband Koers VO heeft als ambitie dat het deelnamepercentage van het (v)so t.o.v.
het regulier onderwijs gelijk blijft aan het huidige deelnamepercentage.
1-101-101-101-102013
2014
2015
2016
Vo regulier
51.329
51.821
52.492
53.137
Vso cat. L
1.655
1.721
1.725
1.719
Vso cat. M
32
46
34
49
Vso cat. H
160
172
183
193
Vso totaal
1.847
1.939
1.942
1.961
Totaal
53.176
53.760
54.434
55.098
Deelnameperc. vso
3,60%
3,74%
3,70%
3,69%
Landelijk perc.
3,60%
3,63%
3,47%
3,44%
Tabel 3: prognose leerlingaantallen speciaal voortgezet onderwijs

1-102017
49.624
1.677
55
185
1.917
51.541
3,86%

1-102018
50.120
1.687
56
194
1.937
52.057
3,86%

1-102019
50.621
1.697
57
204
1.958
52.579
3,87%

1-102020
51.127
1.707
58
214
1.979
53.106
3,87%

1-102021
51.638
1.717
59
225
2.001
53.639
3,88%

Als gevolg van de verzwaring van de categorie-indeling zullen er ten opzichte van voorgaande jaren
meer middelen naar het speciaal onderwijs gaan. Dit zal druk leggen op de totale middelen van het
samenwerkingsverband. Tot en met schooljaar 2019-2020 zal dit worden gecompenseerd door middel
van de verevening waar tot en met schooljaar 2019-2020 sprake van is. Doordat de regio Rotterdam
historisch een lager dan landelijk gemiddeld percentage in het speciaal onderwijs had is er sprake van
een positieve verevening. De zware ondersteuningsbekostiging neemt hierdoor in de komende jaren
verder toe. In deze planperiode zal worden nagedacht over de mogelijkheden om te variëren met de
inzet van de verschillende bekostigingscategorieën en andere vormen van bekostiging.
In onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt tussen het aantal leerlingen in het vso3 en vso4.
Hierin is voor de komende jaren een daling in vso3 en een stijging in vso4 geprognosticeerd. Tevens
is de automatische afdracht opgenomen (in miljoenen) 92. Vanaf schooljaar 2016-2017 (op basis van
de telling van 1 oktober 2015) gaat er een groter gedeelte van de zware ondersteuning naar vso4 dan
naar vso3.

92

Op basis van de bedragen per categorie van de personele ondersteuningsbekostiging 2017-2018.

Bijlagen ondersteuningsplan 2018-2022 – 9 maart 2018

53

1-102013
822
1.025
1.847

1-102014
865
1.074
1.939

1-102015
842
1.097
1.942

1-102016
838
1.123
1.961

1-102017
782
1.135
1.917

1-102018
779
1.158
1.937

1-102019
777
1.181
1.958

1-102020
775
1.204
1.979

Vso3
Vso4
Vso totaal
Ondersteuningsbekostiging vso3
9,87
10,52
10,34
10,52
9,94
10,03
10,13
Ondersteuningsbekostiging vso4
9,73
10,20
10,41
10,66
10,77
10,99
11,21
Tabel 4: prognose leerlingaantallen speciaal voortgezet onderwijs gesorteerd naar vso3 en vso4

1-102021
772
1.229
2.001

10,23

10,34

11,43

11,66

Exploitatie
De meerjarenbegroting vertoont voor de komende jaren een positief exploitatieresultaat.
Werkelijk

Exploitatieoverzicht (verdicht)
Samenwerkingsverband Koers VO
Begroting
Begroting

2016

2017

2018

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

Normbudget zwa re onders teuni ng pers oneel
26.885.381
27.208.114
27.690.741
26.705.325
26.972.632
27.242.621
Vereveni ng zwa re onders teuni ng pers oneel
3.273.0722.853.4942.248.9031.339.027493.326Normbudget zwa re onders teuni ng ma teri eel
1.486.419
1.500.349
1.510.997
1.457.971
1.472.565
1.487.305
Vereveni ng zwa re onders teuni ng ma teri eel
138.803115.90185.11535.799Berekeni ng l i chte onders teuni ng VO
4.926.775
4.909.656
4.823.988
4.654.697
4.701.290
4.748.348
Vereveni ng l i chte onders teuni ng
151.497
Ba ten LWOO
27.699.514
27.865.717
28.870.004
26.790.096
27.058.262
27.329.104
Ba ten PrO
7.786.712
7.833.434
8.177.616
7.959.996
8.039.675
8.120.149
Totaal Rijksbijdragen
€ 65.524.422 € 66.347.875 € 68.739.328 € 66.193.259 € 67.751.098 € 68.927.527

27.515.295
1.502.190
4.795.871
27.602.622
8.201.418
€ 69.617.396

Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen
VSO pers oneel
VSO ma teri eel
LWOO
PRO
Groei bekos ti gi ng vs o ma teri eel
Groei bekos ti gi ng vs o pers oneel
Doorbetalingen aan onderwijsinstellingen

20.100.280
1.287.754
25.640.856
8.403.324
216.908
55.649.121

20.264.836
1.314.441
25.564.316
8.675.595
359.852
56.179.040

20.988.538
1.358.254
25.240.512
9.088.517
45.423
365.655
57.086.899

20.842.247
1.333.670
22.731.504
9.067.805
45.423
373.780
54.394.429

21.151.068
1.352.250
22.504.916
9.294.394
45.423
373.780
54.721.830

21.472.096
1.370.830
22.278.328
9.525.257
45.423
373.780
55.065.714

21.801.843
1.390.542
22.056.015
9.764.671
45.423
373.780
55.432.275

875.0003.650.0002.300.000780.000450.000500.000350.000100.000982.5009.987.500
9.987.500

€
511.775€ 3.051.533€ 1.107.194€
440.390€
267.512€
301.761€
216.066€
58.333€
€
582.891€ 6.537.455
€ 2.396.206
€ 1.324.435
€
162.585
€
555.382
€
441.752
€ 11.417.815

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 5.964.164
€ 3.271.945
€
525.621
€
968.833
€ 1.057.005
€ 11.787.567

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 6.470.414
€ 3.484.443
€
840.204
€ 1.070.419
€ 1.054.319
€ 12.919.799

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 6.995.414
€ 3.600.264
€ 1.140.204
€ 1.070.063
€ 1.050.960
€ 13.856.905

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 7.120.414
€ 3.600.264
€ 1.315.204
€ 1.070.063
€ 1.053.186
€ 14.159.131

Uitgaven programma's/ambities
P1: Ba s i s (pl us )onders teuni ng
P2: Onders teuni ng bi nnen regul i ere s chol en
P3: Onders teuni ng bui ten regul i ere s chol en
P4: Koers l oket en overga ngen va n l eerl i ngen
P5: Projecten
P6: Moni tori ng en Kwa l i tei ts zorg
P7: Bel ei ds i ntens i veri ngen
P8: Ca l a mi tei ten
P9: Overi ge overga ngs ma a tregel en
P10: Bes tuur, ma na gement, bel ei d
Progra mma 's onders teuni ngs pl a n 2014-2018
A1: Pa s s end Onderwi js zi chtba a r i n s chool
A2: Opti ma l i s eren Dekkend Netwerk
A3: Sa menwerki ng onderwi js en zorg
A4: Doorga a nde s chool l oopba nen
Org: Orga ni s a ti e va n de vereni gi ng
Totaal uitgaven programma's/ambities

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal LASTEN

€ 64.921.468

€ 66.166.540

€ 68.504.714

€ 66.181.997

€ 67.641.629

€ 68.922.619

€ 69.591.406

EXPLOITATIESALDO

€

€

€

€

€

€

€

697.5133.817.3532.009.985584.440217.504462.251392.17256.54144.917989.6719.272.347
9.272.347

602.954

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

181.335

234.613

11.262

109.468

4.908

25.990

Tabel 6: meerjarenbegroting o.b.v. structuur strategische ambities

Doordat het ondersteuningsplan 2014-2018 loopt tot augustus 2018 is het staande beleid aan de hand
van de programmabegrotingen voor zeven maanden doorgetrokken in 2018. Vanaf augustus 2018
starten de uitgaven conform de nieuwe kostenplaatsstructuur die is gekoppeld aan de strategische
ambities. In bovenstaande tabel zijn de uitgaven per programma en ambitie gespecificeerd.
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2. Meerjarenbalans, investeringsplan en voorzieningen
De meerjarenbegroting leidt tot de volgende balanspositie voor de komende jaren. Het positieve
exploitatieresultaat zal volledig worden toegevoegd aan de algemene reserve als dat noodzakelijk is
op basis van de risicoanalyse.
W
e

Balans
Samenwerkingsverband Koers VO
Begroting
Begroting
Begroting
2017
2018
2019

Werkelijk
2016

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Vaste activa
Ma teri el e va s te a ctiva
Fi na nci el e va s te a ctiva
Vorderi ngen
Li qui de mi ddel en
Totaal Activa

€
€
€
€
€

264.575
515
238.641
4.336.421
4.840.152

€
€
€
€
€

230.833
515
238.641
4.266.497
4.736.487

€
€
€
€
€

199.018
515
238.641
4.413.738
4.851.912

€
€
€
€
€

170.781
515
238.641
4.410.342
4.820.279

€
€
€
€
€

155.986
515
238.641
4.539.606
4.934.748

€
€
€
€
€

134.548
515
238.641
4.570.951
4.944.655

€
€
€
€
€

110.885
515
238.641
4.625.605
4.975.645

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

€
€
€
€

2.638.947
603.844
1.597.361
4.840.152

€
€
€
€

2.820.282
318.844
1.597.361
4.736.487

€
€
€
€

3.054.896
199.656
1.597.361
4.851.912

€
€
€
€

3.066.158
156.761
1.597.361
4.820.280

€
€
€
€

3.175.626
161.761
1.597.361
4.934.748

€
€
€
€

3.180.534
166.761
1.597.361
4.944.656

€
€
€
€

3.206.524
171.761
1.597.361
4.975.646

Tabel 7: meerjarenbalans
Investeringsplan, voorzieningen en bestemmingsreserves
Samenwerkingsverband Koers VO
Begroting
Begroting
Begroting
2017
2018
2019

W
Werkelijk
e
2016

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Verbouwi ngen
Inventari s en a ppa ra tuur
Meubi l a i r
ICT
Totaal Investeringen

€
€
€
€
€

31.471
11.550
8.835
51.857

€
€
€
€
€

509
15.428
15.937

€
€
€
€
€

1.000
1.000
2.500
5.000
9.500

€
€
€
€
€

1.000
1.000
2.500
5.000
9.500

€
€
€
€
€

1.000
1.000
2.500
15.000
19.500

€
€
€
€
€

1.000
1.000
2.500
5.000
9.500

€
€
€
€
€

1.000
1.000
2.500
5.000
9.500

Verbouwi ngen
Inventari s en a ppa ra tuur
Meubi l a i r
ICT
Totaal Afschrijvingen

€
€
€
€
€

14.984
5.159
5.837
22.790
48.770

€
€
€
€
€

15.307
5.615
5.920
22.837
49.679

€
€
€
€
€

16.926
5.995
5.837
12.557
41.315

€
€
€
€
€

17.010
6.095
5.920
8.712
37.737

€
€
€
€
€

17.193
5.746
6.087
5.270
34.296

€
€
€
€
€

17.418
1.433
6.254
5.833
30.938

€
€
€
€
€

17.710
700
6.420
8.333
33.163

Voorzi eni ng jubi l ea
Voorzi eni ng i ndi vi dueel keuzebudget
Voorzi eni ng Begel ei ders Pa s s end Onderwi js
Voorzi eni ng Ontvl echting Hoeks che Wa a rd
Totaal voorzieningen

€
€
€
€
€

40.825
83.019
260.000
220.000
603.844

€
€
€
€
€

45.825
93.019
130.000
50.000
318.844

€
€
€
€
€

48.742
103.019
47.895
199.656

€
€
€
€
€

48.742
108.019
156.761

€
€
€
€
€

48.742
113.019
161.761

€
€
€
€
€

48.742
118.019
166.761

€
€
€
€
€

48.742
123.019
171.761

Al gemene Res erve
€
Res erve Mobi l i tei t Begel ei ders Pa s s end Ond. €
Bes temmi ngs res erve Dekkend Netwerk
€
Totaal reserves
€

2.118.947
270.000
250.000
2.638.947

€
€
€
€

2.563.282
165.000
92.000
2.820.282

€
€
€
€

2.994.896
60.000
3.054.896

€
€
€
€

3.066.158
3.066.158

€
€
€
€

3.175.626
3.175.626

€
€
€
€

3.180.534
3.180.534

€
€
€
€

3.206.524
3.206.524

Tabel 8: meerjaren investeringsplan, voorzieningen en bestemmingsreserves

De materiele vaste activa zal als gevolg van de eenmalige investering in de huidige huisvesting in
2015 in de komende jaren afnemen. Koers VO heeft de komende jaren geen investeringen gepland
anders dan vervangingsinvesteringen in ICT-apparatuur. ICT-apparatuur heeft een afschrijvingstermijn
van 3 jaar waarvoor elke drie jaar een bedrag van € 15.000 wordt begroot.
De voorzieningen Begeleiders Passend Onderwijs en Ontvlechting Hoeksche Waard nemen
gedurende periode 2017-2019 af. De in 2016 gevormde bestemmingsreserves ”Mobiliteit Begeleiders
Passend Onderwijs” en “Dekkend Netwerk” zullen in de jaren 2017-2019 worden uitgeput in
combinatie met de activiteiten bij de nieuwe ambities.
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Kengetallen
Uit bovenstaande overzichten kunnen de volgende kengetallen worden bepaald.
Li qui di tei t
Sol va bi l i tei t 1
Sol va bi l i tei t 2
Weers ta nds vermogen (1)
Weers ta nds vermogen (2)
Renta bi l i tei t

2016
2,86
54,5%
67,0%
4,0%
3,6%
0,9%

2017
2,82
59,5%
66,3%
4,2%
3,9%
0,3%

Kengetallen
2018
2,77
61,2%
65,5%
4,3%
4,0%
0,0%

2019
2,79
62,1%
65,5%
4,4%
4,1%
0,1%

2020
2,83
62,4%
65,9%
4,3%
4,1%
0,1%

2021
2,98
63,9%
67,3%
4,6%
4,4%
0,3%

2022
3,01
64,1%
67,6%
4,6%
4,4%
0,0%

Tabel 9: meerjarenoverzicht kengetallen

Liquiditeit
De liquiditeit drukt de verhouding uit tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Het geeft
aan in hoeverre de organisatie aan zijn betalingsverplichtingen op korte termijn kan voldoen. Voor een
goede liquiditeit moet dit kengetal boven de 1,0 bedragen. Op grond van dit uitgangspunt is sprake
van ruim voldoende liquiditeit voor de komende jaren. Samenwerkingsverband Koers VO houdt als
minimum een liquiditeit van 1,5 aan.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termijn aan haar
verplichtingen te voldoen en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal van de
passiva. In geval van solvabiliteit 2 is dit inclusief de opgebouwde voorzieningen. Beide kengetallen
nemen in de komende jaren toe. Het streven van de vereniging is om de solvabiliteit boven de 30% te
houden wat betekent dat maximaal 70% van de passiva mag bestaan uit (kort- en langlopende)
schulden. Beide kengetallen liggen ruim boven de streefnorm.
Weerstandsvermogen
Het weerstandvermogen geeft een beeld van de reservepositie van de vereniging en wordt berekend
door het eigen vermogen te delen door de totale baten. In geval van weerstandsvermogen 2 betreft dit
het eigen vermogen exclusief de materiele vaste activa. Als gevolg van het feit dat er sprake is van
grote automatische afdrachten aan het voortgezet (speciaal) onderwijs is er geen noodzaak tot het
vormen van grote reserves. Het weerstandsvermogen groeit als gevolg van positieve resultaten. Met
het gewenste weerstandsvermogen is vooralsnog geen ervaring in verband met de stelselwijziging
van de rijksbekostiging van eind 2017. Dit zal in de komende jaren worden ontwikkeld op basis van
landelijke ontwikkelingen. In de laatst vastgestelde risicoanalyse is een eigen vermogen van 2,3
miljoen als buffer van het eigen vermogen berekend. Het op basis hiervan berekende
weerstandsvermogen 1 zou leiden tot een percentage van afgerond 3,5%.
Rentabiliteit
De rentabiliteit drukt de verhouding uit tussen het resultaat en de baten. Er wordt hierbij gekeken hoe
efficiënt er met de opbrengsten wordt omgegaan. De rentabiliteit geeft binnen de onderwijssector het
resultaat weer van het budgetbeheer: de mate waarin de baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn.
Uitgaande van de veronderstelling dat middelen daadwerkelijk aan onderwijs moeten worden besteed
zou de rentabiliteit structureel dichtbij nul moeten uitkomen. De streefnorm voor het onderwijs bevindt
zich tussen de -3 en 3. Als gevolg van de positieve resultaten is de rentabiliteit voor de komende jaren
positief. Samenwerkingsverband Koers VO stelt zich als doel jaarlijks een rentabiliteit van 0% te
hebben.

3. Toelichting op de verdeling van ondersteuningsmiddelen
In paragraaf 2.1.3 en 4.1.1 van het ondersteuningsplan wordt ingegaan op de wijze waarop scholen
voor het regulier voortgezet onderwijs financiële middelen ontvangen voor het actief vorm geven van
passend onderwijs. Scholen hebben de verantwoordelijkheid zelf keuzes te maken over de meest
passende inzet van de toegewezen middelen.
In deze paragraaf wordt nader toegelicht hoe de financiële budgetten op hoofdlijnen worden bepaald.
De hoogte van het totaalbudget wordt door middel van de (meerjaren)begroting vastgelegd.
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In alle gevallen dat de bekostiging afhangt van het aantal leerlingen op de school zal dit plaats vinden
op basis van de vastgestelde 1 oktobertelling. De 1 oktobertelling van 2017 is dan bijvoorbeeld de
basis van de bekostiging aan de school voor schooljaar 2018-2019 (T-1 systematiek). Uitbetaling van
de middelen vindt tweemaal per jaar plaats, 5/12e deel van het budget in december en 7/12e in
juni/juli. Op de website van Koers VO staat altijd de meest actuele informatie over de
verdeelsystematiek en de budgetten per school.

Bijdrage aan de regierol van de ondersteuningscoördinator en het functioneren van het
ondersteuningsteam op school (voorheen genoemd basisplusondersteuning)
Deze bijdrage heeft tot doel om de rol van de ondersteuningscoördinator als regisseur van het
ondersteuningsteam te versterken. Daarnaast is de ondersteuningscoördinator ook de contactpersoon
van de school voor het samenwerkingsverband. Elke school ontvangt per leerling een bedrag van
€ 10 met een ondergrens van € 5.000 als bijdrage aan de kosten voor deze functie.

Begeleiding passend onderwijs
De begeleider passend onderwijs (bpo’er) is een vast gezicht in het ondersteuningsteam op school.
Om de invulling van bpo te faciliteren stelt Koers VO middelen beschikbaar aan de scholen. Tot en
met schooljaar 2018-2019 zal in het kader van de decentralisatie bpo de hoogte van de vergoeding
worden vastgesteld op basis van het aantal LGF-leerlingen op 1 oktober 2013.
Het aantal uren bpo dat wordt bekostigd door Koers VO is het minimale aantal uren per week dat de
school een bpo’er aanwezig dient te hebben. Het staat de school echter vrij om de bpo’er voor meer
uren in te zetten op de school en dit te bekostigen vanuit bijvoorbeeld het waarderingssysteem. Elke
school krijgt een minimum van 2 uur per week toegewezen met een uurtarief van € 50 per uur per
week (40 weken per jaar).

Waarderingssysteem
De manier waarop middelen voor extra ondersteuning over de vo-scholen verdeeld wordt binnen
Koers VO ‘het waarderingssysteem’ genoemd. De leidende principes rondom de verdeelsleutel zijn
beschreven in hoofdstuk 4 (paragraaf 4.1.1).
In de totale verdeling van de middelen over de scholen wordt uitgegaan van een verdeling van 60% –
30% – 10%. Deze verdeling is gekozen zodat scholen langjarig kunnen inschatten wat de inkomsten
vanuit het samenwerkingsverband zullen bedragen. Zij kunnen bijvoorbeeld op basis van deze
verdeling langjarige verplichtingen aangaan met personeel om tot een gewenst niveau van extra
ondersteuning te komen binnen de scholen.
De genoemde 60% houdt in dat 60% van het totaalbudget van het waarderingssysteem wordt
verdeeld op basis van het aantal leerlingen per school. Dit betekent voor schooljaar 2018-2019
ongeveer € 35 per leerling.
30% van het totaalbudget wordt verdeeld op basis van middelen die gericht zijn op het waarderen van
positief gedrag van de scholen. Dit onderdeel van het budget wordt gebaseerd op het aannemen van
leerlingen uit het so/sbo/vso of kansleerlingen. Per leerling die een school aanneemt uit het sbo
ontvangt de school eenmalig € 1.000. Per leerling die een school aanneemt uit het so of vso ontvangt
de school eenmalig € 5.000.
Kansleerlingen zijn leerlingen die met extra begeleiding in het primair onderwijs goed functioneerden
maar voor wie de overstap naar het voortgezet onderwijs risicovol is. Met een goede overdracht van
de extra ondersteuning uit het primair naar het voortgezet onderwijs kan voorkomen worden dat deze
leerlingen alsnog uitstromen naar het speciaal onderwijs. De hoogte van de bekostiging en de
werkwijze rondom het identificeren van deze leerlingen wordt in de komende jaren verder uitgewerkt.
Uitgezonderd zijn leerlingen met een aanwijzing lwoo of een toelaatbaarheidsverklaring voor het
praktijkonderwijs. Voor dit type leerlingen is reeds aanvullende bekostiging beschikbaar.
De laatste 10% van het totaalbudget wordt verdeeld op basis van actuele ontwikkelingen binnen het
samenwerkingsverband ten behoeve van de realisatie van het dekkend netwerk. Voor schooljaar
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2016-2017 was dit bijvoorbeeld een aanvullende vergoeding voor scholen die leerlingen, aangewezen
door de Taskforce Thuiszitters, opnamen en scholen die als gevolg van wachtlijsten in het vso4
leerlingen langer op school van onderwijs hebben voorzien.
Hierbij is het belangrijk dat opgemerkt wordt dat het aannemen van bepaalde leerlingen met een
financiële bijdrage uit het waarderingssysteem niet betekent dat het bedrag een-op-een gekoppeld is
aan de betreffende leerling. Er is geen sprake van leerlinggebonden financiering. Het budget is een
waardering van het gedrag van de school, namelijk het aannemen van leerlingen waarbij de
verwachting is dat zij meer tijd/aandacht vragen dan een ‘gemiddelde’ leerling. De school bepaalt
vervolgens zelf op welke manier het budget effectief wordt ingezet voor de leerlingen die in de
dagelijkse schoolpraktijk extra ondersteuning nodig blijken te hebben.
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Bijlage 3: Overzicht Schoolbesturen Koers VO
1. Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
2. SIVOR
3. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
4. Stichting Edudelta Onderwijsgroep93
5. Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs in Nederland
6. Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam
7. Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
8. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam
9. Stichting Krimpenerwaard College
10. Stichting LMC VO Rotterdam
11. Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
12. Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs
13. Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam
14. Stichting voor Protestants Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid94
15. Stichting voor R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam
16. Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel
17. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
18. Stichting Yulius
19. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
20. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor West Nederland
Schoolbesturen opting in95:
•

Aloysius Stichting (Kompas College, Spijkenisse)

•

Hoenderloo Groep (Hoenderloo College, Hoenderloo)

93

Het is onduidelijk of het lidmaatschap na 1-8-2018 wordt voorgezet.

94

Het is onduidelijk of het lidmaatschap na 1-8-2018 wordt voortgezet.

95

’s Heeren Loo (Emaus College, Ermelo) heeft aangegeven per 1-8-2018 het opting in lidmaatschap op te zeggen.
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Bijlage 4: Begrippenlijst
A

Begrip

Uitleg

aanwijzing lwoo

Het samenwerkingsverband passend onderwijs beoordeelt of
een leerling is aangewezen op leerwegondersteunend
onderwijs en geeft daarvoor een aanwijzing lwoo af.

ABT

Adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid. Er zijn drie
ABT’s die het bestuur van het samenwerkingsverband
adviseren.
1. ABT vso: advies over het afgeven van een
toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal
onderwijs.
2. ABT lwoo/pro: advies of een leerling toelaatbaar is tot het
praktijkonderwijs of is aangewezen op
leerwegondersteunend onderwijs.
3. ABT OPDC: advies over de plaatsing van een leerling op
het OPDC.

B

arrangement

Een maatwerkoplossing veelal in combinatie met jeugdhulp.

arrangeren

Het samenstellen van een passende ondersteuningsaanpak
om de leerling succesvol de schoolloopbaan te laten
vervolgen.
Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden
basisondersteuning. Elk samenwerkingsverband maakt
hierover eigen afspraken, dit wordt vastgelegd in het
ondersteuningsplan.
Koers VO: basisondersteuning is: goed onderwijs,
basisafspraken en basisplusondersteuning.

basisondersteuning

bpo

Begeleider passend onderwijs.
Koers VO: Functionaris op de school gericht op adviseren
over de aanpak van een leerling met behoefte aan extra
ondersteuning en het (deels) zelf uitvoeren van
ondersteuning ten behoeve van die leerling.

C

CvB

College van bestuur; ook wel aangeduid met bestuur van het
samenwerkingsverband

D

dagbesteding

Een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel
waarbij de cliënt actief betrokken wordt en die hem zingeving
verleent. Voor mensen onder de 65 jaar vervangt
dagbesteding een betaalde baan.

dekkend netwerk

Een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen
van het samenwerkingsverband, waarbij leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en
leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend
mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

extra ondersteuning

Intensievere vormen van ondersteuning, waarbij nadrukkelijk
sprake is van meer tijd en/of inzet van specifieke expertise.

E
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Begrip

Uitleg

handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische
manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de
onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.

handelingsplan

Een plan dat voor een afgesproken periode gedetailleerd
aangeeft wat, hoe, wanneer, door wie en waar zal
plaatsvinden.

I

IVO-model

“Indiceren vanuit onderwijsbehoeften”, een model van de
M&O groep 2012.

K

kernpartners

Vaste gezichten op school vanuit de domeinen onderwijs,
jeugdhulp, gezondheid en veiligheid met een brede kennis
van hun domein en met expertise, tijd en speelruimte om ook
zelf binnen de school concreet aan de slag te gaan.

Koersloket

Koers VO: de toegangsdeur naar bovenschoolse en extra
ondersteuning voor alle vo-leerlingen in de regio Rotterdam.
Scholen van Koers VO kunnen hier terecht met vragen over
ondersteuning en zoeken naar een passende
onderwijsplaats.

L

lwoo

Leerwegondersteunend onderwijs: ondersteuning binnen het
vmbo bedoeld voor leerlingen met achterstanden op gebied
van taal en rekenen, al dan niet in combinatie met sociaal
emotionele problemen.

O

ondersteuningsteam

Handelingsgericht team in de school waarin
vertegenwoordigers vanuit de domeinen
onderwijsondersteuning, jeugdhulp, gezondheid en veiligheid
samen zoeken naar passende oplossingen gericht op
schoolsucces van een jongere.

ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan legt een samenwerkingsverband
passend onderwijs vast hoe het passend onderwijs voor elk
kind wil realiseren. Wordt ten minste één keer per vier jaar
opgesteld.

ontwikkelingsperspectiefplan

Document waarin staat wat het verwachte uitstroomniveau is
en welke onderwijsdoelen een leerling zal kunnen halen. De
school stelt dit op voor alle leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle
leerlingen in het speciaal onderwijs. Het
ontwikkelingsperspectiefplan biedt een handvat om planmatig
en doelgericht onderwijs te geven en is een instrument voor
afstemming en communicatie tussen school, ouders en
leerling (minimaal jaarlijks).

oogo

Op overeenstemming gericht overleg. De
samenwerkingsverbanden passend onderwijs voeren oogo
met de gemeenten in hun regio over het ondersteuningsplan.

OPDC

Orthopedagogisch didactisch centrum. Tijdelijke
ondersteuning op een aparte lesplaats bekostigd door het
samenwerkingsverband. Koers VO: de aanpak is altijd een
combinatie van onderwijs en jeugdhulp.

H
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Begrip

Uitleg

opp

Ontwikkelingsperspectiefplan

OPR

Ondersteuningsplanraad: medezeggenschap op niveau van
het samenwerkingsverband. Leden zijn ouders of
personeelsleden van besturen die lid zijn van het
samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

OT

Onderwijs Transparant: de gebruikte programmatuur voor
bijvoorbeeld het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen,
het overdragen van leerling dossiers en vastleggen van
consulten door de koersconsulenten.

oza

Onderwijszorgarrangement

po

Primair onderwijs

pro

Praktijkonderwijs; gericht op voorbereiding op de
arbeidsmarkt bedoeld voor leerlingen voor wie het niet
mogelijk is een vmbo-diploma te halen.

R

referentiekader

Referentiekader Passend Onderwijs, opgesteld door de PORaad, VO-Raad, MBO-Raad en AOC-Raad, januari 2013

S

schoolprofiel/
schoolondersteuningsprofiel

Document waarin de school beschrijft welke ondersteuning
zij –zelf en/of met hulp van partners- de leerlingen kan
bieden.

SWV

Samenwerkingsverband

Taskforce thuiszitters

Overleg tussen verschillende partijen gericht op doorpakken
voor leerlingen die thuiszitten.

toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Een verklaring van het samenwerkingsverband dat een
leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs of het
praktijkonderwijs, met hierop onder meer vermelding van de
start- en einddatum en het overeengekomen
bekostigingsniveau van de ondersteuning.

U

uitstroomperspectief

De verwachting over welke vervolgopleiding/werkplek een
leerling kan halen aan het einde van zijn schoolloopbaan
(kan bepaald onderwijsniveau zijn, of een perspectief richting
arbeidsmarkt of dagbesteding). Maakt deel uit van het
ontwikkelingsperspectief.

V

vo

Voortgezet onderwijs

vso

Voortgezet speciaal onderwijs

vso1

Onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.

vso2

Onderwijs voor leerlingen met een auditief/communicatieve
beperking.

vso3

Onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking. Deze scholen zijn deel van het
samenwerkingsverband passend onderwijs.

T
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Begrip

Uitleg

vso4

Onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen. Deze
scholen zijn deel van het samenwerkingsverband passend
onderwijs.

VSV

Voortijdig schoolverlaten

W

WVO

Wet op het voortgezet onderwijs

Z

zorgplicht

De plicht van een schoolbestuur om een passend
onderwijsaanbod te doen aan alle leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften die op de school worden
aangemeld of al staan ingeschreven.
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