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Inleiding 
Ondanks dat het concept Ondersteuningsplan 2022-2026 een positief advies had van de MR, instemming 
van de OPR en goedkeuring van de RvT, werd overeenstemming in het OOGO niet bereikt en vond 
vaststelling door de ALV van ons SWV niet plaats.  
 
Het bestuur van ons SWV heeft hierop besloten uitstel aan te vragen bij de Inspectie van het Onderwijs.  
 
Dit uitstel is verkregen voor maximaal een jaar. Dit had tot gevolg dat onderstaande documenten diverse 
gremia moesten doorlopen voor 1 mei 2022:  

- het huidig Ondersteuningsplan (OP) 2018-2022;  
- het Addendum februari 2021 op het OP;  
- een Addendum 2022, waarin de belangrijkste veranderingen zijn opgenomen.   

 
De documenten zijn voorgelegd aan:  

- MR: positief advies afgegeven  
- RvT: goedkeuring gegeven  
- Opr: instemming gegeven  
- ALV: vaststelling  
- N.B. OOGO over de hiervoor genoemde documenten vindt plaats op 23 juni 2022.  

 
Het proces naar nieuwe Ondersteuningsplan wordt vanaf juni 2022 vorm gegeven.  

Leeswijzer 
Het addendum 2022 heeft de volgende thema’s: 
1. Van centraal naar decentraal (Aanvulling op OP 2018-2022 hoofdstuk 1.3 en 2.12 en Addendum feb 

2021) 
2. Samenwerking (Aanvulling op OP 2018-2022 hoofdstuk 3.6 en Addendum feb 2021) 
3. Kwaliteitsslag (Wijziging op OP 2018-2022 hoofdstuk 5.7 en 2.12 en Addendum februari 2021) 
4. Kijken wat passend is 

4.1. Wijziging op OP 2018-2022 Hoofdstuk 3.2.1. en Addendum feb 2021 
4.2. Aanvulling op OP 2018-2022 hoofdstuk 3.2. en 5.9  
4.3. Wijziging op OP 2018-2022 Hoofdstuk 3.3.2.  

5. Governance en toezicht 
5.1. Aanvulling op OP 2018-2022 hoofdstuk 5.1  
5.2. Wijziging op OP 2018-2022 hoofdstuk 5.9 

 

1. Van centraal naar decentraal 
De decentrale doorontwikkeling vanuit bestuurlijke overleggen regionaal steunpunt (BORS) krijgt steeds 
meer vorm. Een verschuiving van eigenaarschap en verantwoordelijkheid is hierin zichtbaar. Door vanuit 
centrale missie, visie en doelstellingen een vertaling te maken naar ontwikkelthema’s en beleid op 
steunpuntniveau, is het mogelijk aan te sluiten bij dat wat er binnen het steunpunt nodig is.  
Concreet houdt dit in dat schoolbesturen met elkaar een steunpuntplan maken, waarin zij beschrijven hoe 
een aantal doelen uit het ondersteuningsplan een meer decentrale uitvoering krijgen. Hierbij wordt 
samenwerking met de gemeenten gezocht.  
Verdere uitwerking van de rol, taken en beslisruimte van het BORS is wenselijk en wordt centraal binnen 
het samenwerkingsverband besproken, uitgewerkt en vastgesteld in het huishoudelijk reglement van de 
ALV. 
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2. Samenwerking 
Om tot een betere samenwerking in de regio FoodValley tussen onderwijs en gemeenten te komen, is er 
een focusagenda ontwikkeld. Deze focusagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen 
verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken en biedt houvast voor de uitvoering van 
gezamenlijke ambities t.b.v. kind en gezin. Vier speerpunten staan de komende jaren centraal: 
- normalisatie;  
- pedagogische basis;  
- een inclusievere samenleving met inclusiever onderwijs;  
- regionale samenwerking.  
 

3. Kwaliteitsslag 
Binnen ons samenwerkingsverband willen we dat het onderwijs van goede kwaliteit is. Er vindt monitoring 
plaats op ontwikkelingen c.q. behalen van doelstellingen en er vindt evaluatie plaats op beleid, activiteiten 
en resultaten. Dit kan leiden tot bijstelling van doelstellingen, beleid en besluiten. We werken vanuit 
leidende principes, laten data ondersteunend zijn aan het ‘goede’ gesprek, scherpen onze 
overlegstructuren aan en verantwoorden op slanke wijze (achteraf). Hoe we dit doen en met welke 
afgesproken procedures en ondersteunende systemen, staat beschreven in het kwaliteitsbeleid. Het 
kwaliteitsbeleid is vernieuwd en aangepast naar de huidige situatie (van fragmentarisch naar cyclisch) en 
wordt in het schooljaar 2022-2023 besproken en vastgesteld. 
Om (stuur)data ondersteunend te laten zijn in de ontwikkeling, moeten deze inzichtelijk zijn. Hiervoor is het 
dashboard van  Perspectief op school (POS) ingericht op bestuurs-, steunpunt- en 
samenwerkingsverbandniveau. Gefaseerde invoering vindt plaats.  
 

4. Kijken wat passend is  

4.1. Arrangeren hoe doe je dat 
Ons leerlingmodel (aanvragen financiële HGO-arrangementen gekoppeld aan Extra ondersteuningsvragen 
van leerlingen) zou conform besluit worden afgeschaft m.i.v. 1-08-2021. De financiën gekoppeld aan het 
leerlingmodel zou worden ingezet voor activiteiten voortkomend uit het steunpuntplan.  
Vanwege diverse omstandigheden is uitstel van afschaffen leerlingmodel verschoven naar 1 augustus 2022.  
De werkwijze voor het toekennen van HGO-middelen geschiedt op de volgende wijze:  
- De steunpuntcoördinatoren bepalen op grond van lopende HGO’s een budget per school.  
- De controller voegt een drempel-budget toe.  
- Een buffer is op SWV-niveau gecreëerd.  
- Evaluatie (op inzet van steunpuntteamlid, inzet medewerker op HGO en opbrengst i.r.t. het behalen 

van de doelen) wordt gezamenlijk door ib’er en steunpuntcoördinator gevoerd. Eventueel vervolg van 
het maatwerk-arrangement wordt besproken.  

 

4.2. Extra ondersteuning  
I.h.k.v. passend onderwijs is er in ons SWV een positieve ontwikkeling te zien in zowel regulier als speciaal 
(basis) onderwijs. Wel zien we dat corona, het verloop onder leerkrachten, ib’ers en schoolleiders, het 
leerkrachttekort    en de opvang van Oekraïense vluchtelingen veel vraagt van de scholen. Er is nog 
onvoldoende bekend wat dit voor gevolgen heeft voor het niveau van de basisondersteuning en de vraag 
naar extra ondersteuning en extra ondersteuning speciaal.  
De vraag om te onderzoeken wat de scholen (leerlingen en leerkrachten) nodig hebben aan ondersteuning 
om passend onderwijs, dan wel inclusiever onderwijs, mogelijk te maken en wat dit betekent voor het 
huidige hybride-verdeelmodel is groot. Dit onderzoek gaat in mei 2022 starten.  
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4.3. Opnieuw kijken wat passend is  
In 2022 werkt het so met een vernieuwde herindicatieprocedure en het sbo met de “oude” procedure. Na 
een positieve evaluatie van de vernieuwde procedure in het so, zal deze ook ingevoerd worden in het sbo.  
De vernieuwde procedure kent de volgende stappen:  
- Het verlengen van TLV aanvragen vindt plaats via een jaarlijks overleg tussen SWV en school; bij 

voorkeur door aan te sluiten bij een al bestaand overleg. .  
- Er wordt een agenda gemaakt met de te bespreken leerlingen op basis van de ijkpunten vanuit het 

SWV, de afwegingen van de school, en/of de wens  van ouders en/of leerling; 
- Voorafgaand aan de bespreking worden de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) van de te 

bespreken leerlingen uitgewisseld waarbij in de evaluatie van het OPP met ouders, verlenging of 
terugplaatsing aan de orde is geweest; 

- Bij overeenstemming over de uitkomst geeft het SWV een verlenging af, loopt de TLV door met een 
voor de  leerling passende looptijd, wordt geen verlenging afgegeven of wordt de TLV stopgezet 
(afhankelijk van de looptijd van de TLV).  Er is geen verdere uitwisseling van documenten nodig;  

- We hanteren een eenduidig aanmeldformulier bij de aanvraag van een nieuwe TLV. 
N.B. De inzet van deskundigen in deze procedure wordt herzien n.a.v. een recent inspectiebezoek en door 
hen genoemde wettelijke eisen.  
 

5. Bedrijfsvoering  

5.1. Governance en toezicht  
De 31 samenwerkende schoolbesturen in ons samenwerkingsverband vormen samen een vereniging en zijn 
daarmee de leden van het samenwerkingsverband. Zij zijn gezamenlijk het beleidsbepalend orgaan van de 
vereniging.  
Het bestuur van het samenwerkingsverband is het bevoegd gezag. Het bestuur is belast met het besturen 
van de vereniging en daarmee verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Het 
bestuur geeft leiding aan de organisatie van het samenwerkingsverband en de dagelijkse gang van zaken. 
Door de verandering in governance-structuur is de commissie van Toezicht (CvT) overgaan in een Raad van 
Toezicht (RvT). De RvT is werkgever, houdt toezicht op het beleid van het bestuur en van de vereniging en 
volgt onder meer de algemene gang van zaken. 
 

5.2. Vereenvoudiging bekostiging  
Vanaf 01-01-2023 wordt de Wet Vereenvoudiging bekostiging ingevoerd. Veranderingen die hiermee 
gepaard gaan zijn als volgt:  
- De teldatum voor bekostiging so en sbo van het volgende kalenderjaar is op 1 februari. De eerste 1 

februari-telling is 1-2-2022 
- De financiële werkwijze van het sbo en so wordt identiek; wat betekent dat alle geldstromen voortaan 

via DUO lopen. Het verwijzende SWV gaat de kosten dragen ook voor sbo en daarmee vervalt de 
regeling grensverkeer. Administratief is dit in het voorjaar 2022 ingericht (i.s.m. sbo en SWV). 

- Indien de situatie ontstaat dat wij in ons samenwerkingsverband onvoldoende geld krijgen om aan de 
overdrachtsverplichting so (zware ondersteuning) te kunnen voldoen, dan dragen alle schoolbesturen 
bij in de bekostiging, behalve de so-schoolbesturen.  

- Een vangnetregeling, voor wanneer er sprake is van bovenmatige groei so, is in ontwikkeling. Het 
bestuur van ons samenwerkingsverband heeft het voornemen hierbij aan te gaan sluiten bij het 
landelijke model, dat in ontwikkeling is.  

 


