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Aanleiding 
Sinds de ALV van december 2018 is een proces op gang gebracht om binnen het SWV Rijn & Gelderse 
Vallei meer decentraal in regionale steunpunten te gaan werken. Hierdoor kunnen lokale verschillen 
vanuit de gezamenlijke missie uitgewerkt worden. Dit proces verliep zeer wisselend: van zeer 
aarzelend tot zeer voortvarend.    
 
Sinds het voorjaar 2019 is een toename van handelingsgerichte financiële arrangementen en 
verwijzingen naar so en sbo (gespecialiseerd onderwijs) te zien.   
Deze toename heeft in de praktijk soms geleid tot ongewenste processen en zorgt voor druk op de 
meerjarenbegroting. Dit was de aanleiding voor een vraag tot onderzoek.   
   
De kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken hebben conclusies en aanbevelingen opgeleverd, 
welke door een ALV regiegroep uitgewerkt zijn in leidende principes en een drietrapsoplossing.   
De leidende principes en de drietrapsoplossing zijn overgenomen door de directeur bestuurder van 
het samenwerkingsverband en vastgesteld door de ALV op 17 juni  2020. Dit heeft tot invoering van 
een aantal generieke maatregelen geleid per 1 augustus 2020 en de uitwerking van vijf 
oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt door het schoolbestuurlijk overleg 
regionaal steunpunt (BORS) en de organisatie van het samenwerkingsverband. De uitwerking van de 
oplossingsrichtingen zijn vastgesteld tijdens de ALV’s van 30 september en 2 december 2020.  

 
 
Deze besluiten hebben een aantal consequenties voor het huidige Ondersteuningsplan 2018-2022 
Deze worden in dit addendum omschreven.  
 

Inleiding 
Het ondersteuningsplan 2018-2022 is in december 2018 voor 4 jaar vastgesteld. Het is echter geen 
statisch document; nieuwe afspraken en nieuw beleid worden zo nodig via een addendum 
aangevuld. Dit addendum – januari 2021 - is een aanvulling op het ondersteuningsplan 2018-2022. 
Het wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie van Toezicht SWV Rijn & Gelderse Vallei, 
ter instemming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR), ter informatie voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad (MR) en met de gemeenten Barneveld, Ede, Rhenen, Renswoude, 
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd.  
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Leeswijzer 

Schuingedrukte tekst is huidige tekst uit het ondersteuningsplan 2018-2022.  
 
Dit addendum heeft de volgende thema’s:  

2.1. Missie  
4.    Extra Ondersteuning – niveau 2 
4.2 Arrangementen op maat  
Samenwerking onderwijs jeugdzorg  

 
 

2.1. Missie: het beste onderwijs  
Ieder kind verdient het beste onderwijs.  
In ons samenwerkingsverband organiseren we passend onderwijs zó dat iedere leerling ook het beste 
onderwijs krijgt. Ouders zijn daarbij onze gelijkwaardige gesprekspartners.  
Wij bieden passend en uitdagend onderwijs, zodat leerlingen het maximale halen uit hun talenten en 
zo zelfstandig mogelijk hun weg gaan vinden in de maatschappij.  
De leerkracht doet ertoe en is primair aan zet om dat beste onderwijs te geven. Zij kan zich laten 
ondersteunen door de intern begeleider en directie van haar school, het schoolbestuur en het 
regionale steunpunt.  
 

Om de missie te kunnen behalen zijn vijf leidende principes vastgesteld.  

1. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen  
2. We zijn samen verantwoordelijk voor een sluitende meerjarenbegroting  
3. Regulier waar mogelijk, speciaal wanneer nodig  
4. Uitgaand van de goede bedoeling (= vertrouwen) en elkaar aanspreken  
5. We sluiten aan bij waar de ontwikkeling i.r.t. missie aanwezig is   
 

4. Extra ondersteuning – niveau 2 
Heeft een leerling  méér nodig dan basisondersteuning in de context van de klas, dan wordt in een 
ondersteuningsteam gesproken over wat de extra ondersteuningsbehoeften zijn en hoe daaraan 
tegemoet gekomen kan worden.  Deze extra ondersteuning kan vormgegeven worden op en door 
school of in samenwerking met het regionaal steunpunt (inzet middelen en/of expertise). Als dat 
laatste het geval is, noemen we dat een arrangement. Een arrangement kan niet alleen extra 
onderwijsondersteuning omvatten, maar ook een combinatie van onderwijs en (jeugd)hulp. Dit 
arrangeren gaat ook op handelingsgerichte wijze.  

 
Heeft een leerling  méér nodig dan basisondersteuning in de context van de klas, dan wordt in een 
ondersteuningsteam gesproken over wat de extra ondersteuningsbehoeften zijn en hoe daaraan 
tegemoet gekomen kan worden.  Deze extra ondersteuning kan vormgegeven worden op en door 
school of in samenwerking met het regionaal steunpunt (inzet expertise). Als dat laatste het geval is, 
noemen we dat een arrangement. Een arrangement kan inzet van expertise betekenen, maar in 
samenspraak met gemeente c.q. lokaal team ook een combinatie van onderwijs en (jeugd)hulp. Dit 
arrangeren gaat ook op handelingsgerichte wijze.  
Het OPP blijft een verplicht document (wettelijk vastgelegd).  
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4.2. Arrangementen op maat 
Bij de extra ondersteuning worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Ongelijke situaties worden in gelijke mate ongelijk behandeld; er is sprake van maatwerk.  

• Een handelingsgericht ondersteuningsarrangement (HGO) kan bestaan uit inzet van expertise 
(themaspecialisten) en uit financiën (gekoppeld aan functie, tijdsinvestering en tijdsduur).   

• Verkregen financiën voor een HGO moet worden ingezet voor leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag.  

• Kindkenmerken spelen een rol bij een extra ondersteuningsvraag. Kindkenmerken veranderen 
mogelijk niet, maar de doelstelling binnen een arrangement wel. Van de school wordt daarom 
gevraagd via handelingsgericht arrangeren doelgericht een vraag te formuleren, die besproken 
wordt in een ondersteuningsteam. Evaluatie (opbrengsten en proces) wordt ingebouwd. Het is 
mogelijk nieuwe doelen te formuleren die weer leiden tot een (vernieuwd) HGO.  

• Vanwege tijdswinst, vermindering administratie en vanwege regievoering krijgen scholen c.q. 
intern begeleiders sinds 1-1-2018 een budget voor HGO arrangementen tot hun beschikking.  

• Het onderwijs en de ondersteuning die nodig is wordt zo thuisnabij mogelijk gerealiseerd. Alleen 
waar sprake is van zeer specialistische onderwijsbehoeften, kan het voor komen dat een kind voor 
passend onderwijs verder van huis of buiten ons samenwerkingsverband onderwijs moet krijgen.  

 
Bij de extra ondersteuning worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Ongelijke situaties worden in gelijke mate ongelijk behandeld; er is sprake van maatwerk.  

• Een handelingsgericht ondersteuningsarrangement bestaat uit inzet van expertise 
(steunpuntteamleden).   

• Kindkenmerken kunnen een rol spelen bij een extra ondersteuningsvraag. Kindkenmerken 
veranderen mogelijk niet, maar de doelstelling binnen een arrangement wel. Van de school 
wordt daarom gevraagd via handelingsgericht arrangeren doelgericht een vraag te formuleren, 
die besproken wordt in een ondersteuningsteam. Evaluatie (opbrengsten en proces) wordt 
ingebouwd. Het is mogelijk nieuwe doelen te formuleren die weer leiden tot (vernieuwde) inzet 
van expertise.  

• Het onderwijs en de ondersteuning die nodig is wordt zo thuisnabij mogelijk gerealiseerd. Alleen 
waar sprake is van zeer specialistische onderwijsbehoeften, kan het voor komen dat een kind 
voor passend onderwijs verder van huis of buiten ons samenwerkingsverband onderwijs moet 
krijgen.  

 
Vanaf 1-8-2021 veranderen de financiën en de werkwijze voor het aanvragen van HGO financiële 
arrangementen. Het HGO budget wordt toegekend aan een regionaal steunpuntplan wat door 
schoolbesturen uit een regionaal steunpunt opgesteld wordt. Het eerste steunpuntplan kan ingaan 
op 1-8-2021 en geldt tot 1-1-2023. In het steunpuntplan worden doelstelling, ambitie, begroting en 
verantwoording beschreven en ondertekend door alle schoolbesturen uit dat regionaal steunpunt.  
Het budget is niet meer gekoppeld aan individuele aanvragen maar aan de door besturen 
overeengekomen gezamenlijke set van speerpunten binnen het daarvoor opgesteld regionaal plan/ 
ontwikkelagenda. Besturen maken de afspraak welk deel gezamenlijk wordt ingezet t.b.v. het plan en 
welk deel door de besturen in te zetten is in de eigen scholen.  
Na toetsing door de directeur-bestuurder van het SWV wordt een bedrag toegekend aan het 
regionaal steunpunt.  
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Samenwerking onderwijs en jeugdzorg 
De planvorming ten behoeve van de ontwikkeling passend onderwijs, vindt per 1-8-2021 plaats op 
twee niveaus: 
1. centraal vanuit missie, visie en ondersteuningsplan t.b.v. het hele swv; 
2. regionaal vanuit BORS (Bestuurlijk regionale steunpunten): dit zijn de schoolbestuurders, 

gefaciliteerd door regionale beleidsmedewerkers vanuit een bestuurssecretaris rol.  
 
In het ondersteuningsplan, sociale domeinplan gemeente en de uitgangspuntennotitie Jeugdhulp en 
Onderwijs is te lezen dat scholen, ouders, samenwerkingsverband en gemeente samenwerking t.b.v. 
het kind en gezin. Het is een uitdaging om zo tot een passende, tijdige en toegankelijke 
ondersteuning per regionaal steunpunt te komen, gekoppeld aan de ondersteuningsbehoefte van 
het kind/gezin/school. Hierbij vormen de schoolbesturen en regionale beleidsmedewerkers SWV en 
beleidsadviseurs onderwijs/jeugdhulp een belangrijke en verbindende schakel. Zij houden voor ogen 
dat centraal geformuleerd beleid vertaald wordt naar de decentrale uitvoering.  
Hiertoe is:  

- verbinding tussen OOGO FoodValley, LEA en BORS nodig;  
- verbinding tussen school, lokaal team en SWV nodig;  
- opgenomen als een van de toetsingscriteria binnen het steunpuntplan: samenwerking BORS 

en gemeente t.b.v. individuele en/of groeps-OZA/OJA1 arrangementen.  
 
Toevoeging n.a.v. OOGO 
OOGO heeft overeenstemming verleend met de volgende adviezen:  
1. De leidende principes geven richting aan de gewenste cultuurverandering  
2. Versterken van vroegtijdige samenspraak met jeugdhulp per gemeente, waarbij  

- afstemming tussen BORS en gemeente gewenst is, ook i.r.t. steunpuntplan;  
- centrale onderwerpen aan het OOGO Passend onderwijs-Jeugdhulp voorbehouden  

3. Een evaluatie na een jaar, ook met leerkrachten en ouders.  
 
De wethouders van de gemeenten in de FoodValley benadrukken dat zij scholen willen bijstaan in het 
organiseren van de randvoorwaarden om het kind te helpen.  
 
 
 
 

 
1 OZA: onderwijszorgarrangement; OJA: onderwijs-jeugdhulparrangement 
 


