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Drietrapsoplossing; van Centraal naar Regionaal steunpunt 
17-12-2020 
 

Vooraf 
Dit document is een ontwikkeldocument. Steeds als er een ALV is, zullen we het document weer actualiseren.  

 
Aanleiding 
Sinds het voorjaar 2019 is een toename van arrangementen en verwijzingen naar so-sbo te zien.  
Deze toename zorgt voor druk op de meerjarenbegroting en heeft in de praktijk soms geleid tot ongewenste 
processen en tot de vraag om onderzoek.  
 
Sinds de ALV van maart 2019 is een proces op gang gebracht om meer decentraal te gaan werken en lokale 
verschillen vanuit de gezamenlijke missie uit te werken. Dit proces verliep zeer wisselend: van zeer aarzelend 
tot zeer voortvarend.   
 
De kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken hebben conclusies en aanbevelingen opgeleverd, welke door 
de ALV regiegroep uitgewerkt zijn in leidende principes en een drietrapsoplossing.  
De leidende principes en de drietrapsoplossing zijn overgenomen door de directeur bestuurder van het swv 
en voorgelegd aan de ALV op 17 juni en 30 september 2020. Naar aanleiding van de besluiten zijn het aantal 
generieke maatregelen (stap 1) in dit document teruggebracht naar 7, met daarbij maatregel ‘10’ die nog 
opnieuw wordt uitgewerkt. 
 

 
Aan de ALV is de inhoud van de drietrapsoplossing uitgelegd. Deze komen in deze notitie terug.  
Kort samengevat:  
1. de generieke maatregelen zijn vooral bedoeld om effecten op relatief korte termijn te bereiken, zodat er 

een sluitende meerjarenbegroting gerealiseerd kan worden;  
2. de oplossingsrichtingen zijn vooral bedoeld om beleid- en systeemveranderingen (vormen en processen) 

te realiseren, zodat op meer lange termijn gewenste effecten bereikt worden;  
3. ontwikkeling op processen: door beleid- en systeemveranderingen te verbinden aan de dialoog en 

gedragsverandering ontstaat er een cultuurverandering (van passend onderwijs naar meer inclusief 
onderwijs).  

 
Zeven van de tien maatregelen zijn inmiddels ingegaan; de tijd is nog te kort om effecten te kunnen melden.  
Door het uitwerken van de oplossingsrichtingen neer te leggen bij de verschillende steunpunten is het 
bestuurlijk overleg regionale steunpunt 1 op volle toeren gaan draaien. Gedurende de achter ons liggende 

 
1 In de praktijk worden allerlei termen gebruikt voor overlegsituaties of functionarissen. Als bijlage 1 is daarom een 
legenda toegevoegd om helderheid te verschaffen.  
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twee maanden is er hard gewerkt in de verschillende gremia. De werkwijze, samenwerking en resultaten 
stemt tot tevredenheid en geeft hoop naar de toekomst. Een toekomst waarin meer “decentraal” uitvoering 
wordt gegeven aan centraal vastgestelde missie en visie.   

 
Dialoog met OPR/MR  
In deze ontwikkeling maken we steeds meer gebruik van de kennis er ervaring op de verschillende niveaus 
binnen onze samenwerkingsorganisatie. We zoeken naar het moment en de manier om op het goede 
moment de dialoog te voeren met de juiste mensen. Medewerkers van scholen en de organisaties van het 
swv worden betrokken, maar zien niet altijd de mogelijkheid om deel te nemen aan gesprekken door volle 
agenda’s. Begin dit jaar is een afvaardiging van de OPR en MR gevraagd om mee te praten en denken over de 
toename in arrangementen en verwijzingen (vanuit de onderzoeken). Dit is op een aantal momenten gelukt. 

 
Leeswijzer  
 
1. Aanbevelingen onderzoeken en bestuurlijke vertaling 
2. Missie, visie en leidende principes  
3. Van centraal naar decentraal  
4. Drietrapsoplossing 
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Drietrapsoplossing; van Centraal naar Regionaal steunpunt 
 
 

1. Aanbevelingen onderzoeken en bestuurlijke vertaling  
 

Tijdens de ALV van 17 juni 2020 zijn de aanbevelingen gepresenteerd, gekoppeld aan het kwantitatieve en 
kwalitatieve onderzoek. Bij iedere aanbeveling is aangegeven hoe hierop bestuurlijk is gereageerd en onder 
welk deel van de drietrapsoplossing dit valt.  

 
A. Aanbevelingen kwantitatief onderzoek en bestuurlijke vertaling  

1. Onderzoek de verschillen in aantallen verwijzingen en hgo’s in de steunpunten en schoolbesturen. 
Deze aanbeveling heeft geleid tot de systeemanalyse; het kwalitatieve onderzoek, met als eerste 
keuze steunpunt Ede. Niet op schoolniveau, maar met een focus op het onderliggende systeem. Deze 
systeemanalyse wordt aangeboden aan de andere regionale steunpunten en zal in het najaar worden 
uitgevoerd, indien gewenst.  

 
2. Kijk kritisch naar huidig verdeelmodel (= gewenste effecten hgo t.b.v. verdeelmodel). 

Deze aanbeveling was reeds vertaald in een doelstelling van het ondersteuningsplan 2018-2020. De 
vraag voor uitwerking is neergelegd in oplossingsrichting 1, welke is uitgewerkt door het bestuurlijk 
overleg Barneveld/Scherpenzeel  
 

3. Vergroot de handelingsbekwaamheid van de leerkrachten. 
Deze aanbeveling is neergelegd in oplossingsrichting 2, welke is uitgewerkt door het bestuurlijk 
overleg Veenendaal/Renswoude.  
 

4. Zet jeugdhulp preventief in in de reguliere scholen 
Deze aanbeveling was reeds ingezet in de praktijk (zogenaamde FoodValley schoolpilots). Vanwege 
corona heeft er onvoldoende voortgang plaatsgevonden en is gebleken, dat er onvoldoende regie 
plaatsvindt, zodat gemeentelijk verschillen groot zijn. Dit wordt momenteel opgepakt en leidt tot een 
voorstel voor het OOGO passend onderwijs van 30 oktober a.s.  
 

5. Bevorder het terugplaatsen van leerlingen. 
Deze aanbeveling is neergelegd in oplossingsrichting 4, welke is uitgewerkt door de 
ondersteuningsorganisatie i.s.m. de (be)stuurgroep.  
 

6. Onderzoek de oorzaken van de verwijzingen vanuit het sbo naar het so. 
Deze aanbeveling is neergelegd in oplossingsrichting 4, welke is uitgewerkt door de 
ondersteuningsorganisatie i.s.m. de (be)stuurgroep.  
 

7. Stimuleer instroom in bao vanuit de onderinstroom. 
Deze aanbeveling is neergelegd in maatregel 2.  
 

8. Onderzoek of leerlingen meer thuis nabij naar school kunnen (zie bv SO Lichtenbeek in Arnhem). 
Deze aanbeveling is neergelegd in oplossingsrichting 4, welke is uitgewerkt door de 
ondersteuningsorganisatie i.s.m. de (be)stuurgroep.  
 

9. Maak goede afspraken met het ondersteunende organisatie t.b.v. eenduidige beleidsuitvoering. 
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Deze aanbeveling is neergelegd in maatregel 6.  
10. Monitor en bespreek regelmatig ken- en stuurgetallen. 

Deze aanbeveling is neergelegd in oplossingsrichting 3, welke is uitgewerkt door het bestuurlijk  
overleg Wageningen/Rhenen.  

 

B. Aanbevelingen kwalitatief onderzoek en bestuurlijke vertaling  
Na de systeemanalyse zijn aan de hand van een aantal conclusies aanbevelingen gegeven:  
1. Onmacht en ‘verwachtingen’ spelen een belangrijke rol in het systeem 
2.  Vraagstukken m.b.t. regie en ontschotting spelen een belangrijke rol. 
3. Visie en beleid worden als éénheid gezien terwijl er tevens sprake is van een hoge mate van 

diversiteit in opvattingen. 
4. Er is sprake van een “niet-aanspreekcultuur”. Dit is een specifiek cultuuraspect dat negatief 

correleert, verwarring veroorzaakt en een risico vormt voor het fenomeen onmacht.  

 
Het antwoord van het bestuur van het swv is de drietrapsoplossing.  
Deze staan in het teken van de volgende resultaten (gekoppeld aan 
de missie – visie) en moet leiden naar een verandering van cultuur:  

• van kind naar specialistisch onderwijs naar specialistisch 
onderwijs naar kind; 

• van onrust, urgentie en gejaagdheid naar rust en reflectie;  

• van onmacht naar vertrouwen; 

• van verwarring naar helderheid; 

• van schotten naar ontschotten. 
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2. Missie, visie en leidende principes 
 

De missie en visie staan in het ondersteuningsplan 2018-2022 beschreven en is vastgesteld.  
Omdat de missie en visie leidend is voor ons allen staat deze hier opgenomen.  
 

Missie ondersteuningsplan 2018-2022  
Ieder kind verdient het beste onderwijs. In ons samenwerkingsverband organiseren we passend onderwijs op 
een manier dat iedere leerling ook echt het beste onderwijs krijgt. Ouders zijn daarbij onze gelijkwaardige 
gesprekspartners. Wij bieden passend en uitdagend onderwijs, zodat leerlingen het maximale uit hun 
talenten halen 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. Een leerkracht kan zich laten ondersteunen door de 
intern begeleider en directie van de school, het schoolbestuur en het regionale steunpunt.  
 

Visie ondersteuningsplan 2018-2022  
Hoe maken we onze missie waar? Door goed, stevig en samen te zorgen voor dat beste onderwijs voor iedere 
leerling.  

• Goed onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen kennis ontwikkelen en die vaardigheden en houding aanleren 
die zij nodig hebben om ‘later’ mee te kunnen doen in onze samenleving. Op school leren zij ook ‘mens’ 
worden. Zij ontdekken wie zij zijn, leren omgaan met zichzelf en anderen en leren deel uit te maken van 
onze (multiculturele) maatschappij. Stap voor stap worden zij op school ook steeds meer eigenaar van 
hun eigen ontwikkeling. Onze grondhouding naar leerlingen is positief. Iedere leerkracht probeert iedere 
leerling zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn ontwikkeling en aan te sluiten bij zijn talent.  
De kernvraag: wat heeft deze leerling nodig om tot leren te komen en zich te ontwikkelen? Zo nodig 
zoekt de leerkracht voor een passend antwoord ondersteuning bij andere professionals in de school, het 
samenwerkingsverband of ketenpartners.  

• Een stevig fundament is cruciaal voor goed passend onderwijs. Dit fundament is de basisondersteuning 
die elke school biedt en waarvoor het schoolbestuur verantwoordelijk is. Stevige basisondersteuning 
betekent dat elke school de basiskwaliteit op orde heeft, preventieve en licht curatieve interventies inzet, 
handelingsgericht en opbrengstgericht werkt en dat de intern begeleider de spil is in de 
ondersteuningsstructuur. Wat de mogelijkheden en grenzen van passend onderwijs op een school zijn, 
staat in het schoolondersteuningsprofiel. > In hoofdstuk 3 meer over basisondersteuning. 

• Onderwijsondersteuning goed geregeld voor kinderen in SWV Rijn & Gelderse Vallei 9 Passend onderwijs 
lukt alleen samen, met ouders, onderwijsprofessionals en samenwerkingspartners in onder meer 
opvang, lokaal team, gemeente en jeugdhulp. Ouders zijn als gelijkwaardige gesprekspartners altijd 
betrokken bij de ondersteuning aan hun kind. Zij zijn de beste ‘kindkenners’ en de school de beste 
‘leerlingkenner’. Samen maken school en ouders doelen op basis waarvan zij ondersteuning en 
begeleiding bieden - de school/het schoolbestuur is daarbij verantwoordelijk voor het onderwijs. Primair 
is natuurlijk de leerkracht aan zet, met een centrale rol voor de interne begeleider in de organisatie van 
passend onderwijs.  

 
Uitgangspunt: passend onderwijs bieden we zo thuisnabij mogelijk. We werken daarbij nauw samen met 
partners in kinderopvang, voortgezet onderwijs, gemeenten, lokale teams en jeugdhulporganisaties. Zo 
trekken we intensief op met lokale (wijk)teams van elke gemeente en bieden samen doelgericht (en met zo 
min mogelijk bureaucreatie) de juiste ondersteuning. Daarbij geldt: één kind, één gezin, één paperclip (we 
voegen de verschillende plannen van de samenwerkende organisaties samen).  
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Leidende principes  
De leidende principes zijn gepresenteerd in de ALV van juni 2020. Gesteld is dat deze leidende principes nog 
wel aandacht behoeven, maar dat schoolbestuurders wel het belang onderschrijven en hierover met elkaar 
in gesprek willen gaan. De leidende principes zijn gebruikt bij het uitwerken van iedere maatregel en 
oplossingsrichting. Door het gesprek is een eerste aanpassing gemaakt.  

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   

 
Het gesprek over de leidende principes wordt onderdeel van het derde deel van de ontwikkeling op 
processen. Hierbij wordt in ieder geval opgenomen, dat de leidende principes:  

• bespreekpunt is voor het regionaal bestuurlijk overleg;  

• bepreekpunt is bij de beleidsbijeenkomsten in het regionale steunpunt;  

• onderdeel wordt van het in het najaar van 2020 op te starten proces om te komen tot een nieuw 
ondersteuningsplan (2022-2026);   

• onderdeel wordt van het in het najaar van 2020 op te starten proces waarin verbinding gezocht met de 
swv-en VO en de gemeenten t.b.v. de sociale beleidsplannen, zodat we meer op één lijn komen in 2022.  
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3. Van centraal naar decentraal  

De 31 schoolbestuurders hebben zich verenigd in dit samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 
heeft als doel geformuleerd in de statuten, artikel 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het ondersteuningsplan 2018-2020 is de hoofddoelstelling geformuleerd:  

 
Borging van de kwaliteit van de basisondersteuning op alle scholen/door alle schoolbesturen. Zo 
nodig verhogen scholen het niveau van basisondersteuning om tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoefte van specifieke leerlingen. 

 

 
Sinds de ALV van maart 2019 is een proces op gang gebracht om meer decentraal te gaan werken en lokale 
verschillen vanuit de gezamenlijke missie uit te werken. Dit proces verliep zeer wisselend: van zeer 
voortvarend naar zeer aarzelend.  Door de uitwerking van de oplossingsrichtingen neer te leggen bij de 
besturen van het regionale steunpunt is hier voor sommige steunpunten een versnelling opgetreden.  
 
De uitgewerkte voorstellen van de bestuurlijke overleggen regionaal steunpunt (BORS) worden voorgelegd 
aan de ALV ter vaststelling, waarna de invoering in ieder regionaal steunpunt volgt.  
In de voorstellen vanuit de verschillende de BORS-en is te lezen dat werken vanuit een regionaal steunpunt 
steeds meer de voorkeur krijgt.  
Vanuit de gezamenlijke missie en visie een vertaling maken naar regionaal beleid (ontwikkeling en 
ontwikkelthema’s) is het mogelijk deze verantwoordelijkheid bij de bestuurlijke overleggen regionaal 
steunpunt (BORS) te plaatsen. Echter helderheid hebben over de beslisruimte is wenselijk.  
 
Centrale verantwoordelijkheid (voor het gehele swv)  

• Doelmatig en rechtmatige besteding van overheidsmiddelen. 

• Dekkend en passend aanbod i.c.m. stellen van een plafond. 

• Ondersteuningsplan: vertaling missie (de bedoeling) en visie in doelstellingen.  

• Verminderen thuiszitters. 

• Gezonde financiële situatie SWV. 

• Expertise inkoop.  
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• OOGO thema’s: samenwerking en verbinding op vier onderwerpen (samenwerking jeugdhulp en 
onderwijs; leerplicht (o.a. thuiszitters), leerlingvervoer en huisvesting).  
 

Decentrale verantwoordelijkheid  

• Doelstellingen vertalen naar regionaal steunpuntbeleid vertaald naar een regionaal steunpunt 
ontwikkelplan  
o De wijze waarop de missie en visie naar een regionaal steunpunt ontwikkelplan wordt vertaald, is 

onderdeel van voorstel oplossingsrichting 1. Het regionaal steunpunt beleidsplan wordt getoetst op 
gewenste effecten en resultaten. Financiën en expertise kunnen worden gekoppeld aan het regionaal 
steunpuntplan.  

o Op onderdelen (criteria, consequenties en mogelijkheden mjb, afstemming inzet expertise met 
steunpuntcoördinator) is uitwerking nog nodig.   

• Mede ontwikkelen van beleidsvoorstellen welke behoren bij voor centraal beleid.  
N.B. Een beleidsvoorstel welke voorgelegd wordt aan de ALV zal begeleid worden met een pré advies  
van de directeur bestuurder.  

• Verantwoording en doelbesteding is onderdeel van het regionaal beleidsplan; zowel naar elkaar als naar 
het bestuur van het swv.  

 
Bovenstaande heeft gevolgen voor de overlegstructuur:   
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4. Drietrapsoplossing  

 
 

Alhoewel in de praktijk (vanaf juni 2020) gestart zijn bij stap 1 (generieke maatregelen) starten we in deze 
notitie bij stap 3 (ontwikkeling op processen). In stap 3 (de ontwikkeling op processen) is het (verder 
liggende) doel én de wijze waarop dit kan worden bereikt, beschreven.  
 
Ontwikkeling op processen, stap 3 betreft de cultuurverandering; door beleid- en systeemveranderingen te 
verbinden aan de dialoog en gedragsverandering ontstaat er een cultuurverandering (van passend onderwijs 
naar meer inclusief onderwijs en van centraal naar op onderdelen decentraal).  
 
De systeemanalyse (kwalitatief onderzoek) laat zien dat het systeem (systeemwereld) meer en meer leidend 
is geworden in tegenstelling tot wat we met elkaar beogen, namelijk “Ieder kind verdient het beste 
onderwijs” (missie = de bedoeling).  
 

 
De wens van de leden in ons samenwerkingsverband om meer ruimte te krijgen voor ontwikkeling in het 
regionaal steunpunt sluit aan bij de vraag c.q. wens: meer eigenaarschap vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Gezamenlijke verantwoordelijkheid op regionaal steunpuntniveau maar ook naar het 
samenwerkingsverband als totaal. We zijn immers allen verantwoordelijkheid voor de missie (de bedoeling), 
de visie, de leidende principes en het dekkende aanbod. .  

 
Door vanuit de bedoeling (missie) te werken, samen te werken en te ontwikkelen t.b.v. de leefwereld (kind, 
gezin, school en wijk) dan moet het mogelijk zijn de systeemwereld hierop aan te passen.  
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We nemen hierbij de ruimte om stil te staan bij continu ontwikkelen. Met leidende principes om richting te 
geven. Voor meer achtergrond zie verdraaide organisaties. 
De onderzoeken geven diverse thema’s om op te pakken. Om de beleving van onmacht en verwarring te 
verminderen, is een gedrags- cq. cultuurverandering wenselijk. Dit gaat samen met een andere werkwijze. 
Eén waarmee we directer aansluiten bij wat nodig is; bij vakmanschap en concrete behoeften. Dit vraagt om 
ontwikkeling van processen op meerdere niveaus (met eindpunten): 
1. samenwerkingsverband in zijn geheel (alle leden en organisatie van het samenwerkingsverband), als 

lerende netwerkorganisatie (en gedeelde verantwoordelijkheid); 
2. ondersteuningsorganisatie van het samenwerkingsverband (waaronder beleid) waar regie aan 

vakmanschap wordt gekoppeld en waarbij gewerkt wordt door de missie als magneet te gebruiken, 
ondersteund door leidende principes; 

3. werkorganisatie van het samenwerkingsverband met vermindering van administratieve processen en 
ruimte om te doen wat nodig is; 

4. toezicht en bestuur vanuit waarden en toezichtsvisie. 
 
De systeemanalyse ligt er en ons uitgangspunt is dat we de resultaten kunnen vertalen naar de ontwikkeling 
op processen.  
 
De volgende stap nu, in lijn met onze wens om continu te verbeteren, is om de dialoog per regionaal 
steunpunt (met de leefwereld!) te organiseren. Medewerkers uit de organisatie van het swv kunnen deze 
dialoog faciliteren, ondersteunen en/of begeleiden. Rekening houdend met wat we nu weten van ons 
systeem en de achterliggende theorie. Om niet alleen missie, visie en passende ondersteuning t.b.v. goed 
onderwijs voor ieder kind te bespreken. Maar ook om succesvolle initiatieven en gezamenlijk beleid op te 
halen en te delen. 
 
Proces  

• Gedragsverandering verduurzamen naar cultuurgedragsverandering is de focus. 

• De systeemanalyse kan desgewenst in andere steunpunten worden uitgevoerd. Niet meer voor 0- 
meting, maar wel om te onderzoeken of effecten gezien worden.  

• De dialoog per regionaal steunpunt (met de leefwereld!) organiseren.  
o Om missie, visie en passende ondersteuning t.b.v. goed onderwijs voor ieder kind te bespreken. 
o Om succesvolle initiatieven en gezamenlijk beleid op te halen en te delen. 

• Vergelijkend onderzoek met swv-en die erin slagen om eigenaarschap te beleggen bij 
scholen/schoolbesturen, meer inclusief onderwijs te realiseren en deelnamepercentage regulier hoog te 
houden. Conclusies zullen in maart 2021 in de ALV gepresenteerd worden.  

 

https://verdraaideorganisaties.nl/introductie/samenvatting/
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Gewenste resultaten  

• Gedeelde missie en visie zijn terug te zien in gedrag en ontwikkelingen  

• Meer eigenaarschap bij bestuurlijke regionale steunpunten 

• Vereenvoudigde ondersteunende processen 

• De leefwereld: scholen / leerkrachten binnen de regionale steunpunten voelen zich (optimaal) 
ondersteund om goed onderwijs voor ieder kind te bieden doordat beleid en processen op hen zijn 
afgestemd 

• Ouders en kinderen ervaren ondersteuning om tot het beste onderwijs te komen 

• Verbinding en begrip dankzij dialoog en heldere gezamenlijke belangen, dankzij professionele 
communicatie 

• Ondersteunend verantwoordings- en sparringssysteem: van CVT/ALV tot aan scholen 

  
 
 
 

5. Vijf oplossingsrichtingen  

 
Stap 2 de oplossingsrichtingen zijn vooral bedoeld om beleid- en systeemveranderingen (vormen en 
processen) te realiseren, zodat op meer lange termijn gewenste effecten bereikt worden.  
 
De bestuurlijke overleggen regionaal steunpunt (BORS) hebben na de ALV van 17 juni 2020 allen een 
onderlegger ontvangen waarin aanleiding, bedoelding, gewenst resultaat, leidende principes, beschikbare 
documenten en specifieke vragen werden aangegeven. Ieder BORS kreeg de beschikking over een 
ondersteuner vanuit het samenwerkingsverband en kon de controller inroepen voor financiële vertaling.  
 
De vijf oplossingsrichtingen waren:  
a. Schoolmodel met elementen expertisemodel 
b. Leerkracht in de lead (autonomie, motivatie en vakmanschap) 
c. Verantwoording en beschikbare, heldere data t.b.v. de (regionale) dialoog 
d. Onderwerpen gerelateerd aan so-sbo 
e. Time out voorziening  
De thema’s van de oplossingsrichtingen komen voort uit de aanbevelingen van de twee onderzoeken. De 
thema’s van de oplossingsrichtingen hebben allen een verbinding met doelstellingen en/of beleid beschreven 
in het huidige ondersteuningsplan.  
 
Na de ALV van maart 2021 zal in dit hoofdstuk het vastgestelde beleid beschreven worden.  
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6. Generieke maatregelen   

 

  
 
 

Stap 1 de generieke maatregelen zijn vooral bedoeld om effecten op relatief korte termijn te 
bereiken, zodat er een sluitende meerjarenbegroting gerealiseerd kan worden.  
 
Tijdens de ALV van 17 juni 2020 zijn 10 maatregelen voorgelegd door de directeur bestuurder.  
Zeven van de 10 maatregelen zijn vastgesteld en ingegaan op 1-8-2020 en per brief in juli en augustus 
toegestuurd naar schoolbesturen en scholen.  
Tijdens de ALV van 30 september 2020 is maatregel 3 teruggetrokken, is maatregel 9 aangehouden en is de 
vernieuwde maatregel 10 niet vastgesteld.  
Tijdens de ALV van 2 december 2020 is maatregel 9 ingetrokken, omdat het beleid per 1-8-2021 gaat 
veranderen. Maatregel 10 is na stemming vastgesteld.  

 

Verandering per 1 augustus 2020  
Zoals hiervoor gemeld, zullen vanaf 1 augustus 2020 zeven maatregelen ingevoerd worden om de 
ontwikkeling te keren. Deze maatregelen zullen voor de komende twee jaar gelden. De effecten worden 
gemonitord op zowel begrotings- als op cultuurniveau.  
Voor meer uitgebreide informatie over de maatregelen wordt verwezen naar de brief  

 
Maatregel 1. Beperking instroom in het sbo en so  
De bedoeling van deze maatregel is: richten op preventie en voorkomen van verwijzing.  
a. Wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid bij een school naar een leerling toe en de school geeft 

aan de ondersteuning die de leerling nodig heeft niet te kunnen bieden, dan wordt als eerste uitgegaan 
van een bao-bao plaatsing.  

b. Er worden instroomdata bij so-sbo ingevoerd.  

 
Maatregel 2. Kinderen geplaatst in s(b)o groep 1, 2 en 3 krijgen tijdelijke plaatsing 
De bedoeling van deze maatregel is: richten op intensieve begeleiding en onderwijs en terugkeer naar het 
reguliere onderwijs.  

 
Maatregel 3. Leerlingen uit ons swv krijgen voorrang:  
Is vervallen  
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Maatregel 4. Contactpersoon jonge kind stuurt op visie bij traject naar onderwijs  
De bedoeling van deze maatregel is dat ouders van kinderen onder de vier jaar gestimuleerd worden hun 
kind te plaatsen in het regulier onderwijs.  

 
Maatregel 5. Budgetbewaking HGO – steunpuntcoördinatoren  
De bedoeling van deze maatregel is meer eenheid in werken van steunpuntcoördinatoren (waaronder het 
verstrekken van arrangementen) en budgetbewaking.  
 

Maatregel 6. Verbeterd inwerkprogramma steunpuntcoördinatoren en beleidsmedewerkers  
De bedoeling van deze maatregel is meer eenheid in werken van steunpuntcoördinatoren en het verhelderen 
van taken van beleidsmedewerkers, zodat scholen/schoolbesturen zo min mogelijk last hebben van 
wisselingen.  
 

Maatregel 7. Scholen meer invloed in regionaal beleid 
De bedoeling van deze maatregel is om met beleid meer aan te sluiten bij de regionale praktijk, door deze 
vanuit de praktijk vorm te geven. 
 

Maatregel 8. Implementatie ‘Tlv in de regio’ wordt uitgesteld  
De bedoeling van deze maatregel is rust in te bouwen.  
 

Maatregel 9. Meebetalen HGO boven € 1.500 door schoolbestuurder  
Is vervallen  
De kaders HGO blijven gelden  
 

Maatregel 10. Schoolbestuur betaalt mee aan een verwijzing (tlv) 
• Een gewenst deelnamepercentage in regulier onderwijs wordt ingevoerd:  

 Vanaf 1-10-2021 wordt een deelnamepercentage regulier onderwijs gehanteerd op swv:  
- 1-10-21: Deelname percentage in regulier onderwijs van 95,4 % naar 96%  
- 1-10-22: Deelname percentage in regulier onderwijs van 96% naar 97% . 

• We werken met een deelnamepercentage op schoolbestuurlijk niveau.  

• Vanuit het gegeven dat we ruimte aan inhoud en ontwikkeling willen geven, hanteren we een tijdspad 
om het deelnamepercentage in regulier onderwijs op te bouwen en de eerste streefdatum is 1-10-2021.  

• De rekening gaat naar die schoolbesturen die onder het gewenste deelnamepercentage bao zitten op 1-
10-2021.  

• Data worden per schoolbestuur verstrekt en door het schoolbestuur ingebracht in het bestuurlijk overleg 
regionaal steunpunt. 

• Vanuit solidariteit wordt het gesprek gevoerd binnen het bestuurlijk overleg regionaal steunpunt (BORS): 
wat gaat goed, waar zit pijn en hoe kunnen we elkaar helpen? 
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Bijlage LEGENDA  
 

• SWV = samenwerkingsverband. De regio is het swv 
o Werkorganisatie swv bestaat uit:  

▪ financieel administratief medewerkster  
▪ controller  
▪ secretarieel ondersteuner 
▪ directiesecretaresse  
▪ procescoördinator  
▪ directeur bestuurder 

o Ondersteuningsorganisatie  
▪ steunpuntcoördinatoren  
▪ beleidsmedewerkers 
▪ steunpuntteamleden 
▪ secretaresse leerlingzaken 
▪ tlv-commissie 

• Bestuur swv: directeur bestuurder  

• Regionaal steunpunt:  
o Barneveld (Barneveld en Scherpenzeel) 
o Ede  
o Veenendaal (Veenendaal en Renswoude) 
o Wageningen (Wageningen, Rhenen, waaronder Elst Utrecht) 

• Regionaal steunpuntteam:  
o Steunpuntcoördinator  
o Regionaal beleidsmedewerker  
o Steunpuntteamleden  

▪ Schoolondersteuners 
▪ Themaspecialisten  

• Bestuurders regionaal steunpunt  
o De schoolbestuurders uit het regionaal steunpunt  

• Bestuurlijk overleg regionaal steunpunt (BORS) 
o De schoolbestuurders uit het regionaal steunpuntteam  
o Regionaal beleidsmedewerker  
o Op onderwerp: steunpuntcoördinator of andere functionarissen uit gemeente, cjg etc 

• BOB/S: Bestuurlijk overleg Barneveld/Scherpenzeel 
BOW/R: Bestuurlijk overleg Wageningen/Rhenen 
BOV/R: Bestuurlijk overleg Veenendaal/Renswoude  
BOE: Bestuurlijk overleg Ede   

• Beleidsbijeenkomst regionaal steunpunt  
o Directeuren en ib-ers van de scholen uit het regionaal steunpuntteam  
o Regionaal steunpuntteam (afhankelijk van agenda) 
o Centraal beleidsmedewerker en procescoördinator (afhankelijk van agenda) 

• Driehoeksoverleg  
o Directeuren so scholen  
o Directeuren sbo scholen  
o Steunpuntcoördinatoren e/o beleidsmedewerker 

• (be)Stuurgroep  
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o Schoolbesturen so scholen  
o Schoolbesturen sbo scholen  
o Procescoördinator  
o Directeur bestuurder swv  

• Netwerken swv (centraal of per regionaal steunpunt 
o Dyscalculie  
o Nieuwkomers  
o Hoogbegaafdheid  

 


