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Voorwoord  

Passend Onderwijs gaat een nieuwe fase in, niet alleen landelijk maar zeker ook in onze regio. 

Er is de afgelopen vijf jaar door scholen en besturen een stevige basis gelegd om passend onderwijs 

te realiseren. Trots zijn wij op onze leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsondersteuners en 

directies in het basis – en het gespecialiseerd onderwijs die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Er is veel energie gestoken in de samenwerking met gemeenten en samenwerkingsverbanden in de 

regio Holland Rijnland gericht op de relatie met jeugdhulp/jeugdzorg. Daarnaast is flink ingezet op de 

innovatie van een dekkend netwerk om meer kinderen binnen de regio van de 

samenwerkingsverbanden onderwijs en ondersteuning te kunnen bieden. 

In de planperiode van dit nieuwe ondersteuningsplan (2019-2023) zal dit voor ouders en kinderen in 

het basis- en het gespecialiseerd onderwijs merkbaar worden. Onderwijs en jeugdhulp/jeugdzorg 

gaan hand in hand om de ondersteuning zo thuisnabij mogelijk te realiseren.   

Ter voorbereiding op dit ondersteuningsplan is in de werkgroepen dekkend netwerk, route en 

kwaliteit & verantwoording de inhoud besproken en vastgelegd in verschillende verslagen. De inhoud 

uit de werkgroepen vormt naast de afspraken die zijn gemaakt op Holland Rijnland niveau de basis 

van dit ondersteuningsplan.  

Dit heeft er toe geleid dat de opzet ten opzichte van het vorige ondersteuningsplan meer is gefocust 

op de hoofdlijnen van passend onderwijs: de ondersteuning in de basis, de extra ondersteuning in 

het gespecialiseerd onderwijs, de kwaliteit van de ondersteuning en de organisatie en 

samenwerking. Begrotingstechnisch wordt rekening gehouden met de krimp van het aantal 

leerlingen en als gevolg daarvan minder inkomsten. Daarnaast neemt het deelnamepercentage in het 

gespecialiseerd onderwijs  de laatste jaren toe. De her-inzet van de reserves zullen dan ook in dit 

perspectief worden geplaatst. 

We gaan met veel energie, vertrouwen en ambitie de volgende fase in. 

Namens het bestuur van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek 

Patrick Went,  

voorzitter 
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Managementsamenvatting  

Het samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek heeft net als alle andere samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs de  taak om met de gezamenlijke scholen en hun schoolbesturen een 

samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen scholen te realiseren 

zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die  

ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk aanbod krijgen. 

Het bieden van zo thuisnabij mogelijk onderwijs aan elk kind aansluitend op zijn of haar ontwikkeling 

en afgestemd op  de onderwijsbehoeften staan centraal. De mogelijkheden van samenwerkende 

scholen(besturen) om zelf de ondersteuning te organiseren en te vergroten is daarbij het 

uitgangspunt. 

Vanuit een systematische manier van werken wordt het onderwijsaanbod door de leerkracht 

afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Vanuit deze handelingsgerichte visie wordt de 

ondersteuning op maat gemaakt, niet alleen gebaseerd op wat het onderwijs kan bieden maar ook in 

afstemming met de partners vanuit de jeugdhulp. Hierbij is sprake van een continue proces van 

afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn of haar sociale omgeving, waarbij de ouders en 

verzorgers van het kind een onmisbare schakel zijn. 

In de komende planperiode (2019-2023) staat versterking van de basis, samenwerking en verbinding  

centraal gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen binnen het 

samenwerkingsverband. 

Op basis hiervan zijn de volgende onderdelen centraal in de uitvoering: 

1. Ondersteuning in de basis, waarbij de route naar ondersteuningsarrangementen in de 

scholen de kern vormt. De  samenwerkende school  in een (deel) van de gemeente zorgt voor 

een  zo thuisnabij mogelijk ondersteuningsaanbod.   

2. Het komen tot een integrale aanpak tussen onderwijs en jeugdhulp in samenwerking met de 

gemeenten van het samenwerkingsverband zodat kinderen  snel en adequaat ondersteuning 

binnen de scholen ontvangen . 

3. Een dekkend netwerk aan mogelijkheden, zodat daadwerkelijk alle kinderen in ons 

samenwerkingsverband een onderwijsaanbod op maat kunnen ontvangen en voorkomen 

wordt dat kinderen thuiszitten dan wel een onderwijsvrijstelling van leerplicht ontvangen. 

4. Bewaken van de kwaliteit van de ondersteuningsmogelijkheden binnen het 

samenwerkingsverband en monitoren van de resultaten mede op basis van de Plan Do Check 

Act cyclus (PDCA) en de gesprekken met de samenwerkende  scholen. 

5. Een doelmatige inzet van middelen gericht op de afspraken die o.a. zijn gemaakt in het kader 

van de aanvullende ondersteuning binnen het geheel van de basisondersteuning die door 

elke school wordt geboden. 

Het nieuwe  ondersteuningsplan bouwt verder op hetgeen in het voorgaande planperiode 2015-2019 

is ingezet.  In de inleiding wordt teruggeblikt op deze periode.  De opbouw van dit plan  is gericht op 

het doel van  Passend Onderwijs dat focust op preventie en verbreding van het aanbod.  Daarnaast 

de  instandhouding en vernieuwing van een flexibel dekkend netwerk aan gespecialiseerd onderwijs 

dat er voor zorgt dat “alle” kinderen in de regio een onderwijsaanbod kunnen krijgen. 
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Hoofdstuk  1 Inleiding 

In augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan met het doel om voor alle kinderen een zo 

passend mogelijk aanbod  te realiseren. De wijze waarop dit wordt vormgegeven, is beschreven in 

het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Een wettelijk, verplicht plan waarin de 

afspraken van de schoolbesturen en het samenwerkingsverband worden vastgelegd. Het streven 

hierbij is de ondersteuning voor leerlingen zo veel mogelijk op de eigen school te laten plaatsvinden 

of elders indien dat beter past bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en de grenzen van 

de basisondersteuning op de reguliere school zijn bereikt. 

Ieder kind in ons samenwerkingsverband heeft recht op onderwijs dat leerlingen in staat stelt hun 

talenten te ontwikkelen. Met Passend Onderwijs is de verantwoordelijkheid voor de organisatie in de 

vorm van de zorgplicht neergelegd bij de scholen en hun besturen. Deze hebben de opdracht 

gekregen om in nauwe samenwerking met ouders, leerkrachten en gemeenten voor alle leerlingen in 

de Duin- en Bollenstreek een passend- en dekkend onderwijsaanbod te realiseren. Het 

samenwerkingsverband faciliteert en ondersteunt hen daarbij. 

Gestart wordt met een terugblik over de afgelopen periode van Passend Onderwijs (1.1). Naast 

parels wordt  tevens een aantal puzzels beschreven die in de komende periode worden aangepakt. 

Ook de cijfers komen aan bod, waarbij ingegaan wordt op het aantal leerlingen in het gespecialiseerd  

onderwijs (1.2).  Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de missie en visie (1.3), en de samenwerking 

zoals deze in de regio heeft vorm gekregen (1.4). De inhoud van het ondersteuningsplan staat 

beschreven in 1.5. 

1.1 Opbrengsten van de afgelopen periode 

Vanaf 2014 is door de scholen en het samenwerkingsverband hard gewerkt aan de doelen uit de 

voorgaande twee ondersteuningsplannen. De opbrengsten hiervan zijn als volgt samen te vatten: 

- De organisatie van de route en de betrokkenheid van ouders daarbij; 

- Een goed werkende systematiek van ondersteunings- en expertise toewijzing; 

- Eén route van ondersteuning binnen de scholen inclusief de ondersteuningstoewijzing naar 

het gespecialiseerd onderwijs; 

- De verbinding tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp binnen de route;  

- De samenwerking op alle niveaus is sterk verbeterd, waarbij samenwerkingsverband 

overstijgend de focus op innovatie en ontwikkeling binnen Holland Rijnland genoemd mag 

worden. 

Naast deze resultaten zijn er onderdelen die een langere implementatietijd nodig hebben om tot een 

vaste werkwijze binnen de organisaties te komen.  Op hoofdlijnen kan dit als volgt worden 

samengevat: 

- Eigenaarschap van scholen en  hun besturen m.b.t. Passend Onderwijs en de verwachtingen 

daaromtrent;  

- Het verbreden van het ondersteuningsaanbod binnen het regulier onderwijs en het 

faciliteren van maatwerk in de scholen van  het samenwerkingsverband waaronder de 

aanpak voor begaafde leerlingen; 
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- Het versterken van de basisondersteuning en de verantwoordelijkheid hiervoor van 

schoolbesturen;  

- Het integraal arrangeren op de route (bedenken, maken en uitvoeren van integrale 

arrangementen in de school); 

- De versterking van de samenwerking met gemeenten in het kader van het integraal 

arrangeren;  

- De samenwerking tussen reguliere scholen in de verschillende (delen van)  gemeenten en de 

inzet van het jeugd-en gezinsteam. 

1.2 Het kwantitatieve beeld 

Naast een kwalitatief beeld is er ook een kwantitatief beeld te schetsen over de afgelopen periode. 

Aantal kinderen in het basis- en speciaal basisonderwijs 

  

Aantal kinderen in het speciaal onderwijs 

 

Het totaal aantal leerlingen is door de krimp  tussen 2014 en 2018 gedaald met 3,5%. In het speciaal 

basisonderwijs is in dezelfde periode een stijging waar te nemen van ruim 13,4%, terwijl het speciaal 

onderwijs redelijk stabiel blijft. De specifieke onderwijsbehoefte van leerlingen worden eerder 

gesignaleerd, waardoor kinderen eerder worden doorverwezen. Wij zien dat als opbrengst, 

anderzijds verblijven zij daardoor langer in het gespecialiseerd onderwijs. De combinatie met krimp 

van de basisgeneratie maakt vervolgens dat het percentage van het aantal leerlingen dat een school 

voor gespecialiseerd onderwijs bezoekt, relatief snel oploopt.  

In onderstaande grafiek zijn ter vergelijking de landelijke deelnamepercentages van zowel het 

speciaal basisonderwijs (SBO) als het speciaal onderwijs (SO) opgenomen. Voor het SBO zit het SWV 

met haar deelnamepercentage onder het landelijk gemiddelde, terwijl dit voor het SO net andersom 

is. 
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1.3 Missie en visie 

Het bieden van zo thuisnabij mogelijk onderwijs aan elk kind aansluitend op zijn of haar ontwikkeling 

en talenten en tevens afgestemd op zijn of haar onderwijsbehoeften is de missie van het 

samenwerkingsverband (SWV) die opnieuw door alle betrokken partijen wordt onderschreven. De 

mogelijkheden van samenwerkende scholen om zelf de ondersteuning te organiseren en te 

vergroten is daarbij het uitgangspunt. 

Voor ieder kind is er een onderwijsplek waar het de gelegenheid krijgt zich binnen zijn of haar 

mogelijkheden te ontplooien. Hoge verwachtingen staan daarbij voorop. Leerlingen kunnen in ons 

samenwerkingsverband rekenen op de ondersteuning die past bij hun onderwijs - en jeugdzorg-

behoefte. Vanuit een systematische manier van werken wordt het onderwijsaanbod door de 

leerkracht afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Vanuit deze handelingsgerichte visie 

is de ondersteuning niet alleen gebaseerd op wat het onderwijs kan bieden maar is eveneens 

afgestemd op wat de partners vanuit de jeugdhulp kunnen bijdragen. Hierbij is sprake van een 

continue proces van afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn of haar sociale omgeving, 

waarbij de ouders en verzorgers van het kind een onmisbare schakel zijn. 

 1.4 Samenwerking in de regio 

De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en de samenwerkingsverbanden hebben 

uitgangspunten, ambities en gezamenlijke thema’s vastgesteld. Daarbij worden de volgende 

uitgangspunten voor samenwerking  gehanteerd1: 

 

                                                                        
1 Uit notitie over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, in gezamenlijk opgesteld  door 

samenwerkingsverbanden, MBO en gemeenten in Holland Rijnland 2019-2023, versie februari 2019 
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1. Alle kinderen hebben recht om onderwijs te volgen. We committeren ons aan het landelijke 

thuiszitterspact: in 2021 zit er geen kind in onze regio thuis zonder passend en gestart 

aanbod van onderwijs, jeugdhulp  en/of zorg. 

2. We organiseren  Passend Onderwijs.  Ondersteuning en jeugdhulp die aanvullend en/of 

voorwaardelijk nodig is voor het  onderwijs organiseren we  waar nodig en mogelijk op 

school of dicht bij school.   

3. Indien de problematiek van de jeugdige om een gezamenlijke inspanning vraagt op het 

niveau van Holland Rijnland2, organiseren gemeenten en onderwijs dit aanbod samen, we 

stemmen de besteding van onderwijs- en zorgmiddelen op elkaar af en waar nodig kennen 

onze budgetten  ‘poreuze randen’.3 4 

4. Gemeentegrenzen en grenzen van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs mogen 

geen belemmering vormen voor het bieden van ondersteuning.   

Afgesproken5 is dat er op het niveau van Holland Rijnland wordt samengewerkt ‘op de route’ en 

dekkend netwerk. Deze  regionale samenwerking op het niveau van Holland Rijnland is gericht op de 

volgende aspecten: 

1. De basisondersteuning legt een bodem in het dekkend netwerk en borgt een  preventieve 

aanpak  met adequate signalering binnen de school en haar omgeving; 

2. Passende arrangementen worden in het regulier basisonderwijs samengesteld en waar 

mogelijk uitgevoerd, waarbij het (leerling)vervoer onderdeel uitmaakt van het arrangement. 

3. Doorzettingsmacht over de domeinen onderwijs en jeugdhulp heen ter voorkoming van 

thuiszitters en het voorkomen dat specialistische ondersteuning nodig is; 

4. Zorgplicht voor elk school(bestuur) zodat ieder kind ook daadwerkelijk onderwijs volgt: 

5. Er zit geen kind  langer dan 3 maanden thuis vanwege het ontbreken van een passend 

aanbod. Daarnaast is het absoluut verzuim significant verminderd; 

6. Het aantal vrijstellingen van onderwijs is teruggedrongen en er zijn toereikende programma’s 

die recht doen aan de ontwikkelvraag van kinderen;  

7. Er is binnen Holland Rijnland sprake van een flexibel continuüm van ambulant onderwijs en 

ondersteuning; 

8. Onderwijs en jeugdhulp werken samen aan de innovatie van het dekkend netwerk, de 

spreiding van gespecialiseerde voorzieningen, een flexibele instroom en voorkomen van 

wachtlijsten.  

1.5 Inhoud van dit ondersteuningsplan 

In de volgende hoofdstukken staat de ondersteuning van de leerling centraal, waarbij eveneens de 

verbinding wordt gemaakt met de ontwikkelingen in de regio.  De ondersteuning in de basis wordt in 

hoofdstuk 2 uitgewerkt. Het ondersteuningsteam van de school en de integrale aanpak in 

samenwerking met het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) staan daarbij centraal. De nadruk zal daarbij in 

hoofdzaak liggen op preventie en het integraal arrangeren.  De ondersteuningstoewijzing van de 

extra ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs, het verbreden en de flexibilisering van het 

dekkend netwerk binnen de regio worden in hoofdstuk 3 uitgewerkt. Het op peil houden en 

                                                                        
2 Dit geldt voor complexe hulpvragen waarvoor de kracht van een grotere regio nodig is om tot oplossingen te komen. 
3 Rapport Kwartiermaker Coalitie Onderwijs Zorg-Jeugd 
4 Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 
5 Memo regionale samenwerking Holland Rijnland d.d. 28-2-2019 
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verbreden van de ondersteuning binnen zowel de reguliere scholen als de speciale (basis) scholen 

staat centraal in hoofdstuk 4 . Naast het kwaliteitsbeleid wordt ingegaan op de wijze van 

verantwoording door het SWV, de schoolbesturen en de school.  De organisatie van het 

samenwerkingsverband, waaronder de samenwerking met ouders en de samenwerking met de 

schoolbesturen, gemeenten en de partners van de jeugdzorg is beschreven in hoofdstuk 5. Het 

laatste hoofdstuk gaat in op de beschikbare financiële middelen en de besteding daarvan in de 

komende jaren. Tevens is aan het eind van elk hoofdstuk een koppeling aangebracht met de 

ambities/doelen en de activiteiten die in het ondersteuningsplan zijn beschreven. Deze zijn als volgt 

in een kader weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat willen we bereiken? 

Wat gaan we daarvan doen? 

Hoe financieren we dat? 

Hoe meten we onze resultaten? 

Wat zijn de risico’s? 
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Hoofdstuk 2 Ondersteuning in de basis 

Een belangrijk onderdeel van Passend Onderwijs dat op elke school binnen het SWV op orde dient te 

zijn is de basisondersteuning. Het ondersteuningsniveau is opgesplitst in een autonoom deel gericht 

op de basiskwaliteit en een aanvullend deel op de basisondersteuning6. Het streven daarbij is dat 

scholen zelfstandig uitvoering kunnen geven aan het autonome deel dat is gericht op de basis-

kwaliteit. De aanvullende ondersteuning betreft de specifieke expertise en arrangementen die 

scholen kunnen organiseren voor leerlingen die op basis van hun onderwijs-behoefte meer 

ondersteuning nodig hebben, maar verwijzing naar het gespecialiseerd onderwijs vooralsnog geen 

oplossing biedt. Inzicht in de wijze waarop de ondersteuning is vormgegeven, is beschreven in de 

ondersteuningsprofielen van de scholen. Het profiel schetst een totaalbeeld  van de ondersteuning 

binnen de school voor de leerlingen. In dit hoofdstuk wordt uitvoerig stilgestaan bij de organisatie en 

het proces van de basisondersteuning in het samenwerkingsverband. 

2.1 Organisatie van de basisondersteuning  

Het begrip basisondersteuning is niet gedefinieerd maar kan aangeduid worden als datgene wat 

ouders minimaal mogen verwachten aan onderwijsondersteuning in iedere school binnen het 

samenwerkingsverband. Het SWV streeft naar een relatief hoog niveau van basisondersteuning.  

De brede definitie van basisondersteuning maakt een onderscheid in de basiskwaliteit van de 

ondersteuning en de aanvullende ondersteuning (zie onderstaand schema). Deze gaat uit van de 

ondersteuningsbehoefte van alle kinderen, zoals deze in het ontwikkelingsperspectief voor het kind 

wordt verwoord. De  focus van de basisondersteuning  is gericht op preventie.  Om dit te 

verwezenlijken werken scholen samen binnen een gemeente of een deel van de gemeente en maken 

zichtbaar werk van de verrijking/verbreding  van hun aanbod in de aanvullende ondersteuning. De 

verantwoordelijkheid voor een lokaal dekkend aanbod en het bieden van maatwerk ligt bij de 

gezamenlijke scholen.  

 

 
 

Figuur 1: Schematisch overzicht van basis- en extra ondersteuning 

 

                                                                        
6 Basisondersteuning in het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek, mei 2018 
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Voor het realiseren van de basisondersteuning zetten de scholen en hun besturen in ieder geval die 

middelen in die zij van het samenwerkingsverband voor het verzorgen van goed Passend Onderwijs 

ontvangen. De scholen bepalen vervolgens zelf, rekening houdend met de gezamenlijk gemaakte 

afspraken, hoe zij de vertaalslag maken met betrekking tot de invulling van de basisondersteuning op 

schoolniveau. Over de inzet van de middelen wordt achteraf verantwoording afgelegd. 

 

Om van Passend Onderwijs een succes te maken is de inzet nodig van de professionals die dagelijks 

met leerlingen werken. Zij zijn tenslotte in de positie om datgene te doen wat nodig is. Het 

samenwerkingsverband wil dat de professionals zich verder bekwamen in het handelingsgericht 

arrangeren en de samenwerking tussen de gezins- en onderwijskant bevorderen en ontwikkelen. 

De samenwerking tussen de ondersteunings- en de Jeugd- en Gezinsteams en de scholen onderling is 

nieuw en nog niet eerder op deze wijze ingestoken. Het gaat daarbij niet alleen om theorie, maar 

vooral om het vergroten van de (samenwerkings)vaardigheden, praktijkoefening, en het ontwikkelen 

van benodigde competenties, die het samenwerkingsverband verwacht van scholen en hun 

medewerkers. Dit wordt lokaal georganiseerd. 

 

Scholen en hun besturen hebben de verantwoordelijkheid voor de realisatie en borging van de 

afspraken omtrent de  basisondersteuning. Om het overzicht te houden en aan te sluiten op de 

ontwikkelingen binnen scholen en besturen, is het SWV verantwoordelijk voor de volgende 

activiteiten: 

 Definiëren van de invulling van de ondersteuning op de drie niveaus (school-gemeente-SWV) 

inclusief richtlijnen voor de inzet van de middelen; 

 Het inrichten en uitvoeren van de monitoring; 

 Inventariseren van de invulling van de extra ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs  en 

hun besturen;  

 Het mede op peil houden van het kennisniveau van de onderwijsspecialisten, leden van het JGT 

en de onderwijsondersteuners; 

 Faciliteren van de procesbegeleiding om tot een ontwikkelplan per (deel van een) gemeente te 

komen, voor in ieder geval de (hoog) begaafde leerlingen; 

 Ontwikkelen van arrangementen op maat en de financiering ervan waar mogelijk in 

samenwerking met andere SWV-en;  

 Professionaliseren gericht op integraal arrangeren; 

 Communiceren met directies en intern begeleiders en andere betrokkenen. 

 

2.2  Het proces van de route 

 

Om de doelstelling van de basisondersteuning te realiseren, is er continue expertise in een stabiele 

omvang  rondom de school beschikbaar in de vorm van onderwijsondersteuners die worden 

gefaciliteerd vanuit het samenwerkingsverband. Verder zijn er vanuit het samenwerkingsverband 

middelen beschikbaar om de aanvullende ondersteuning op schoolniveau concreet invulling te 

geven. Daarnaast draagt het SWV bij met routebegeleiders en onderwijsspecialisten die adviseren 

over de vraag wat er nodig is om aan te sluiten op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en op 

welke wijze hieraan invulling gegeven kan worden binnen de aanvullende ondersteuning.  
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Resumerend: met betrekking tot de invulling van de basisondersteuning in algemene zin zijn de volgende 

uitgangspunten leidend: 

 Ondersteuningsbehoeften van de leerlingen zijn altijd leidend;  

 Autonomie voor alle betrokkenen: de school, bestuur en samenwerking binnen (een deel van) een 

gemeente, waarbij zelf gekozen wordt  hoe zij invulling geven aan de ondersteuningsbehoeften van 

leerlingen en de inzet van de onderwijsondersteuners;  

 Helderheid over invulling van de ondersteuningsvragen op alle niveaus waarbij zo thuisnabij mogelijk 

Passend Onderwijs kan worden genoten. Dit betekent dat transparantie en duidelijkheid geboden dient 

te worden m.b.t. welke ondersteuningsvragen op schoolniveau dan wel op gemeenteniveau worden 

ingevuld; 

 Brede invulling van basisondersteuning, waarbij het merendeel van de ondersteuningsvragen  in het 

reguliere onderwijs wordt ingevuld; 

 Een rijke onderwijsomgeving voor alle leerlingen als basis  waarbij de scholen zelf in staat zijn vanuit een 

positieve aanpak tot het stimuleren van persoonlijke talentontwikkeling, creativiteit, toekomstgerichte 

vaardigheden. 

 
De ‘aanvullende ondersteuning’  betreft de specifieke expertise en arrangementen die scholen 

kunnen organiseren voor leerlingen die meer nodig hebben.  Het gaat dan om zowel preventieve als 

curatieve interventies, het werken met protocollen, maar ook de ondersteuning van kinderen die 

langdurig een steuntje in de rug nodig hebben.  Scholen kunnen in het kader van de thuisnabijheid 

onderling afspraken maken voor de organisatie van begeleiding van specifieke aanvullende 

ondersteuningsvragen zodat de leerling blijft ingeschreven op de eigen school. 

Bij het arrangeren van aanvullende ondersteuning  kunnen scholen een beroep doen op de expertise 

van de volgende disciplines van het samenwerkingsverband: 

 De onderwijsspecialisten beschikken over uitgebreide, generalistische kijk op de 

onderwijsondersteuningsmogelijkheden binnen de regio. Het SWV vindt het belangrijk, dat 

scholen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen beschikken over maximale expertise aan de 

voorkant en dat scholen actief in een vroeg stadium aanvullende ondersteuning organiseren. 

Zij kunnen vanuit hun expertise een overwogen en passend advies geven wat er nodig is voor 

een leerling om het best tot ontwikkeling te komen. Onderwijsspecialisten kunnen 

meedenken bij het in grote lijnen uitzetten van een traject voor een kind en het arrangeren 

van aanvullende ondersteuning. Verder vervullen zij de rol van eerste deskundige bij de 

aanvraag voor een TLV voor het gespecialiseerd onderwijs. Het door de school opgestelde 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) staat daarbij centraal. 

 De onderwijsondersteuners, die vanuit de AED en Aloysius gekoppeld zijn aan (delen van) 

gemeenten  hebben expertise op het gebied van specifieke ondersteuningsbehoeften en 

kunnen ingezet worden voor het ondersteunen van zowel leerling als leerkracht.  

 De routebegeleiders adviseren scholen op de route en bij de afstemming tussen onderwijs en 

jeugdzorg. 

 Iedere school werkt samen met een contactpersoon van het JGT. Deze samenwerking moet 

ertoe leiden dat, indien nodig, ouders en kinderen op een laagdrempelige manier en na 

signalering jeugdhulp kunnen krijgen. De contactpersoon vanuit het JGT is tevens de toegang 

tot de voorliggende voorzieningen (GGD en CJG). Wanneer er ondersteuning nodig is voor 

zowel onderwijs-  als niet onderwijs gerelateerde vragen, kunnen school en JGT samen met 

de ouders een integrale aanpak vormgeven (integraal arrangeren) 
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2.3 Specifieke groepen 

Dyslexie 

In de Duin- en Bollenstreek hebben de samenwerkingsverbanden PO en VO een traditie op het 

gebied van de juiste ondersteuning van dyslectische leerlingen. Deze ondersteuning maakt onderdeel 

uit van de basisondersteuning. Iedere school werkt volgens het landelijk protocol dyslexie. Uit de 

schoolondersteuningsprofielen blijkt 100% dekking op het gebied van onderwijsaanbod van 

dyslectische leerlingen. Het samenwerkingsverband investeert jaarlijks in borging van dyslexiebeleid 

op schoolniveau. 

Op het niveau van Holland Rijnland hebben de samenwerkingsverbanden PO en VO in samenwerking 

met de gemeenten de afspraken die zijn gemaakt over de dyslexiezorg vastgelegd in een procedure 

voor onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders. 

 
(Hoog)begaafden 
De basisondersteuning is aangevuld met aspecten die ervoor zorgen dat óók de talenten van 

begaafde leerlingen binnen het regulier onderwijs aan bod komen. Ten aanzien van de definitie van 

de term (hoog)begaafdheid geldt dat het niet mogelijk is om een strikt onderscheid te maken tussen 

‘begaafd’ en ‘hoogbegaafd’, aangezien dit een continuüm betreft. Hiermee wordt verwezen naar de 

circa 10% kinderen met begaafdheidskenmerken. Deze groep kinderen wordt in dit plan van aanpak 

aangeduid met ‘begaafde leerlingen’.7  

Een deel van de basisondersteuning wordt gericht ingezet  op de specifieke ondersteunings-

behoeften van begaafde leerlingen. Het is aan het onderwijsveld om zelf invulling te geven aan deze  

basisondersteuning. Juist de diversiteit van onderwijs is een groot goed van het autonome 

onderwijsbestel.  Veel waarde wordt gehecht aan het vermogen van scholen om op hun eigen 

manier flexibel in te spelen op de mogelijkheden en behoeften van begaafde leerlingen, zodat een 

doorgaande ontwikkeling ook voor hen geborgd is. Het SWV gaat i.s.m. de besturen extra investeren 

ten einde een aanbod in (delen van) gemeente te realiseren. 

Nieuwkomers 
De meeste kinderen die nieuw in Nederland komen wonen, spreken en begrijpen nog geen 

Nederlands. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd die in Nederland wonen zijn leerplichtig. 

Kinderen van nieuwkomers hebben tijdelijk een specifiek taalaanbod nodig. In de regio Duin- en 

Bollenstreek is vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid een aantal voorzieningen voor 

nieuwkomers opgezet door gemeenten en schoolbesturen. 

Op dit moment zijn er een aantal taal/nieuwkomersgroepen binnen het samenwerkingsverband; 

zowel in Noordwijkerhout als in Katwijk. 

Daarnaast worden de kinderen die niet meer in aanmerking komen voor deelname aan dit full-time 

aanbod maar nog geen twee jaar in Nederland zijn, samen met hun leerkracht binnen de basisschool 

begeleid door NT2 specialisten van obs de Verrekijker, de zgn. “vliegende brigade”. Continuering 

hiervan wordt van jaar tot jaar bekeken. 

 

 

                                                                        
7 Houkema D., Steenbergen N. en Janssen Y. (2016). Kwaliteitskaart Stimulerend signaleren. Begaafde leerlingen signaleren 

en stimuleren binnen een rijke leeromgeving.  

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/publicatie/4269-kwaliteitskaart-stimulerend-signaleren  

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/publicatie/4269-kwaliteitskaart-stimulerend-signaleren
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Er wordt toegewerkt naar een totaalaanpak8 voor de hele regio om diverse redenen: 

 structureel het hoofd te kunnen bieden aan de fluctuatie; 

 een stevige financiële basis; 

 het ontwikkelen van één inhoudelijk aanbod voor de eerste fase in de taal/ 

nieuwkomersgroepen; 

 een heldere route; zowel voor wat betreft de instroom als de doorstroom; 

 het regionaal basisonderwijs toerusten voor de tweede en derde fase; 

 ondersteuning organiseren voor scholen om kleuters in de eerste fase goed te kunnen 

opvangen; 

 vormgeving van kwaliteitsbeleid; 

 aansluiting met het VO goed regelen. 

 

2.4 Ondersteuningsstructuur 

Voor het autonome deel van de basisondersteuning in de scholen is een optimaal functionerende 

ondersteuningsstructuur van belang. De ondersteuningsvragen waar op de verschillende niveaus 

invulling aan gegeven wordt, zijn gerelateerd aan de complexiteit van de ondersteuningsbehoeften 

van een leerling. Nemen de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen toe en kunnen deze niet 

door de school zelf worden ingevuld dan is samenwerking met andere scholen in de gemeente van 

belang. 

De autonome ondersteuning betreft de inrichting, borging en ontwikkeling van de ondersteunings-

structuur op school in alle facetten: voldoen aan de standaarden van de inspectie, handelingsgericht 

werken in de groep en in de school, planmatig werken aan resultaten, het onderhouden van een 

sterk ondersteuningsnetwerk in en om de school en het ‘kennen en kunnen’ van de route van 

signaleren naar verwijzen.  

Onder de basiskwaliteit behoren vanuit Passend Onderwijs in ieder geval: 

 De vormgeving van de ondersteuningsstructuur op schoolniveau. Het gaat om: 

o op planmatige wijze signaleren, analyseren, uitvoeren en evalueren van aanbod en 

ondersteuning. De leidraad van het samenwerkingsverband geeft hiervoor een voorbeeld; 

o de aanwezige expertise: 

o het waar nodig en afhankelijk van de ondersteuningsvraag integraal arrangeren van deze 

expertise in de school: 

o hoe deze expertise zichtbaar is in de onderwijsorganisatie; 

o iedere school werkt met een ondersteuningsteam. 

 

 Handelingsgericht werken door de leerkracht is een systematische manier van werken, 

waarbij het onderwijsaanbod afgestemd is op de algemene- en specifieke onderwijs-

behoeften van de leerlingen.  

 

 De intern begeleider of een andere functionaris met deze rol  is de spil bij het 

handelingsgericht werken.   

                                                                        
8 Ruimte voor nieuwe talenten, PO Raad 2017 
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In het ondersteuningsteam van de school, bestaande uit de betrokken leerkracht, de IB’er of de 

directeur van de school, de jeugd- en gezinswerker en de ouders, wordt na bespreking van de 

specifieke onderwijsbehoefte van de leerling een arrangement samengesteld. De leerling (vanaf ca. 8 

jaar)  kan hierbij aangeven wat eraan ondersteuning nodig is. 

 

Dit ondersteuningsteam dient niet primair te worden gezien als een vast orgaan binnen de school, 

Eerder fungeert dit team als een collegiaal netwerk van de IB’er die adviseert op de route, ´de weg 

wijst´ binnen het samenwerkingsverband en in overleg tot een arrangement komt dat past bij de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling. Pas op het moment dat een arrangement daadwerkelijk 

vormgegeven en vastgesteld gaat worden gaat het, indien gewenst, om een overlegsituatie. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling een overleg met het ondersteuningsteam als voorwaarde te stellen 

voor het inroepen van hulp.  

 

De vervolgstap is afhankelijk van het arrangement dat vanuit het ondersteuningsteam geadviseerd 

wordt: 

 hulp binnen de basisondersteuning van de school  (afgestemd aanbod); 

 aanvullende ondersteuning in de basisschool met behulp van de onderwijsondersteuners 

en/of jeugdhulp;  

 gebruik van een arrangement met hulp van scholen/voorzieningen in de directe omgeving 

van de school; 

 verwijzing naar het gespecialiseerd onderwijs. 

 

2.5  Integraal arrangeren 

Het integraal arrangeren maakt onderdeel uit van het aanvullende deel van de basisondersteuning. 

Vanuit de intern begeleider en JGT wordt de nadruk gelegd op samenwerking om te komen tot het  

bedenken, maken en uitvoeren van een aanpak die zowel gericht op de onderwijsondersteuning van 

de leerling als de ondersteuning die vanuit de jeugdhulp kan worden geboden.  

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar 

ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te bieden, ook in 

de gevallen er combinaties van onderwijs, ondersteuning en zorg binnen de basisondersteuning 

nodig zijn. Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging, 

wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg 

(Wlz). De mogelijkheid bestaat dat meerdere zorgwetten van toepassing zijn. 

Voor de scholen in de Duin- en Bollenstreek is dit een uitdaging, waarbij regionale afspraken op het 

niveau van Holland Rijnland deze ambitie versnellen. Het is om deze reden dat er op alle niveaus 

(school, gemeente en op het niveau van Holland Rijnland) waar uitgangspunten, ambities en 

gezamenlijke thema’s worden vastgelegd ( zie o.a. 1.4),  wordt geïnvesteerd in deze samenwerking 

om te komen tot verdere afspraken rondom de invoering van een adequate werkwijze. 

 

Op basis van eerder intern onderzoek in het samenwerkingsverband zijn signalen naar voren 

gekomen dat het gezamenlijk optrekken van het onderwijs en de jeugdhulp nog beter kan. Dit heeft 

geleid tot een vervolgonderzoek in schooljaar 2018-2019 naar mogelijkheden om integraal 

arrangeren te verbeteren. Naast een kwalitatieve analyse als gekozen onderzoeksmethode, zal dit 

proces mogen leiden tot een breed draagvlak  en breed gedragen uitkomsten om de implementatie 
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en borging voor te bereiden. Eind 2018 zijn de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd9. Het 

beleggen en invullen van de regierol wordt voor het integraal arrangeren bij zowel IB als JGT als een 

belangrijk aspect gezien. De aanbevelingen gaan met name over handvatten van zowel IB als JGT die 

het proces van integraal arrangeren verder kunnen optimaliseren. Tevens is in het onderzoek 

geconcludeerd dat integraal arrangeren meer is dan de som der delen. Daarnaast benoemt het 

rapport een aantal randvoorwaarden die enerzijds als knelpunt worden ervaren en opgelost moeten 

worden en anderzijds ondersteunend kunnen werken. De opmaat verdere implementatie en borging 

wordt in de eerste helft van het schooljaar 2019-2020 met het onderwijs en JGT in een aantal 

bijeenkomsten in  de verschillende (delen) per gemeente verder uitgewerkt. 

 

 

Wat willen we bereiken? 
 

Basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning van de basisondersteuning zijn en 

blijven bij alle scholen op orde; 

Samenwerking van scholen  op het terrein van aanvullende ondersteuning 

binnen  (delen van ) de gemeente is gerealiseerd in 2021; 

Integraal arrangeren is binnen de scholen geïmplementeerd; 

Scholen maken optimaal gebruik van de onderwijsspecialisten en 

onderwijsondersteuners op de route; 

Boven-bestuurlijke aanpak binnen (delen van) gemeente op het gebied van 

(hoog)begaafden is gerealiseerd in 2022. 

Wat gaan we daarvoor 
doen? 
 

Gerichte implementatie van het integraal arrangeren; 

Verder professionaliseren van de intern begeleiders daarbij; 

Aanvraag extra middelen (hoog)begaafden; 

 

Hoe financieren we dat? 
 

Elke school ontvangt per leerling € 140,- oor de realisatie hiervan, totaal is een 

bedrag van € 2,17 miljoen. Waar mogelijk wordt het bedrag jaarlijks 

geïndexeerd. 

Hoe meten we onze 
resultaten? 
 

Voldoende beoordeling op de standaarden van de inspectie van het onderwijs; 

Het aantal leerlingen per school met een groeidocument t.b.v. de aanvullende 

ondersteuning; 

Het aantal leerlingen binnen (delen) van de gemeente die de aanvullende 

ondersteuning op een andere basisschool ontvangt, niet zijnde zijn/haar school 

van inschrijving; 

Het aantal leerlingen binnen (delen) van de gemeente die deelnemen aan het 

ondersteuningsaanbod hoogbegaafden; 

Wat zijn de risico’s? 
 

Onvoldoende beoordeling op kwaliteitsgebieden (onderwijsproces, 

schoolklimaat, kwaliteitszorg) 

 

 

 

 

                                                                        
9 Integraal arrangeren meer dan de som der delen, november 2018 
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3. Extra Ondersteuning 

Aansluitend op de aanvullende (basis)ondersteuning is de volgende stap in de route, afhankelijk van 

de onderwijsbehoefte van de leerling , de extra ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs. Deze 

voorzieningen maken onderdeel uit van het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband of de 

aanpalende samenwerkingsverbanden in de regio Holland Rijnland. Zoals al in hoofdstuk 2 is 

aangegeven, is de ondersteuningsbehoefte van de leerling het uitgangspunt voor de invulling van het 

arrangement, die in principe zo thuisnabij mogelijk plaats dient te vinden. Mocht deze ondersteuning 

de basisschool overstijgen dan zoekt de school eerst naar mogelijkheden in haar omgeving. Het gaat 

om scholen waarmee wordt samengewerkt en/of het gespecialiseerd  onderwijs. Zo kan een leerling 

voor een bepaalde periode een deel van de onderwijstijd op een andere school doorbrengen en 

ingeschreven blijven staan op de eigen school. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de zgn. symbiose-

regeling die na toestemming van de inspectie kan worden gehanteerd. Er kan zelfs een combinatie 

met jeugdhulp worden gemaakt. De school houdt de zorgplicht en organiseert in dit geval het 

programma. Wanneer overplaatsing naar het gespecialiseerd onderwijs nodig is, vraagt de school 

een toelaatbaarheids-verklaring (TLV) aan.   

Deze taak vloeit direct voort uit de wet en het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs: 

"Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteunings-

voorzieningen tussen en binnen scholen te realiseren zodat leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo 

passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen".  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de route naar de extra ondersteuningstoewijzing en het dekkend 

netwerk dat in gezamenlijkheid met de gemeenten en de samenwerkingsverbanden van Holland 

Rijnland wordt doorontwikkeld. 

3.1 De route naar de ondersteuningstoewijzing 

Als de basisvoorwaarden (handelingsgericht werken, basisarrangement van de inspectie, 

professionele leerkrachten) op orde zijn, geeft de route van ondersteuningstoewijzing vervolgens aan 

welke stappen er worden gezet.  Het proces van (integraal) arrangeren, zowel op het niveau van de 

school als op het niveau van het samenwerkingsverband, start bij het signaleren van de onder-

steuningsbehoefte van een leerling en eindigt op het moment dat passende onderwijsondersteuning  

gerealiseerd is.  

 

Op het moment dat de ondersteuningsbehoefte van een leerling het best kan worden vormgegeven 

in het gespecialiseerd onderwijs, wordt door de school met gebruikmaking van het advies van de 

onderwijsspecialist een voornemen tot plaatsing in het SBO of SO bepaald. Daarbij zijn de voorkeur 

van ouders en de mogelijkheden die zijn beschreven in het schoolondersteuningsprofiel leidend. 

Tenslotte wordt uitgebreid stilgestaan bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de 

mogelijkheden die dit perspectief op termijn biedt voor de overstap naar het regulier onderwijs. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat een leerling een specifiek leerlinggebonden arrangement voor een 

langere periode met een combinatie van onderwijs en zorg krijgt toegekend waardoor leerlingen 



21 
 

alsnog in het regulier onderwijs kunnen blijven10. Schoolbesturen omarmen de zorgplicht/leerrecht 

en de mogelijkheden die onderwijs op een andere locatie dan de eigen school kan bieden11.   

 

Wel zal rekening moeten worden gehouden met de wettelijke verplichting tot het betrekken van een 

deskundigenadvies (de zgn "eerste deskundige") voorafgaand aan een verwijzing.  Daarnaast vindt 

een extra check plaats door de ”tweede” deskundige die kijkt of het advies compleet is en inzoomt 

op de specifieke problematiek van het kind. Het is geen second opinion, deze is geregeld met de 

tussenkomst van een andere samenwerkingsverband. Ook de tweede deskundige is onafhankelijk. 

 

In de laatste fase van dit proces wordt  door de school bij het samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Hierbij wordt procedureel getoetst of alle stappen via de 

afgesproken procedure zijn doorlopen. 

 

In de toelaatbaarheidsverklaring zijn de volgende punten opgenomen: 

 De geldigheid van de TLV. De samenwerkingsverbanden  in Holland Rijnland willen hierbij 

onnodige bureaucratie tegen gaan en hebben hieromtrent de volgende afspraken gemaakt: 

o Waar het kan worden TLV’s voor de hele schoolloopbaan afgegeven; 

o Voor jonge kinderen en in die situaties waarin het uitstroomperspectief nog niet duidelijk is, 

wordt een uitzondering gemaakt; 

o Hetzelfde geldt voor specifieke combinaties tussen scholen met jeugdhulp en zorg,  

 De omschrijving van de ondersteuningsbehoefte: 

 De categorie aansluitend bij de ondersteuningsbehoefte SBO of SO met vermelding van de 

categorie. 

Op basis van een volledige aanvraag wordt binnen een termijn van 4 weken een besluit genomen. 

School en ouders ontvangen binnen een week na het besluit schriftelijk bericht. De TLV-procedure 

van het samenwerkingsverband is als bijlage in te zien via de website van het SWV (www.swv-db.nl).  

De plaatsing van de leerling op een SBO dan wel SO-school wordt zo spoedig mogelijk na verzending 

van de TLV  gerealiseerd. Indien dit niet   gelijk mogelijk is, wordt er tijdelijk adequate ondersteuning 

georganiseerd. 

 

3.2 Voorzieningenniveau van het samenwerkingsverband 

3.2.1 De voorzieningen 

Het bovenschools voorzieningen niveau van het samenwerkingsverband bestaat uit scholen voor 

gespecialiseerd onderwijs. Binnen de grenzen van het  samenwerkingsverband zijn er drie SBO-

scholen: Hillegom, Katwijk en Lisse. De spreiding is redelijk evenwichtig, d.w.z. afdoende gelet op de 

gemiddelde afstand tussen school en thuis. Het speciaal onderwijs kent een drietal voorzieningen, 

waarvan twee in Noordwijk en één in Katwijk. Ruim 300 kinderen woonachtig in één van de 

gemeenten van het samenwerkingsverband  volgen onderwijs in één van de ruim 10 voorzieningen 

van het gespecialiseerd onderwijs in de regio. Deze zijn weergegeven in onderstaand overzicht. 

                                                                        
10 Bijlage 13 van de notitie basisondersteuning: een langdurige ondersteuning op de basisschool 
11 Tussenrapportage innovatie dekkend netwerk 2019 d.d. 18-02-19. 
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In onderstaande overzicht is per gemeente het aantal leerlingen  dat bij de start van het schooljaar 

2018-2019 het gespecialiseerd onderwijs volgt, weergegeven. 

 

 
 
 
De plaats en rol van het SBO binnen het dekkend netwerk is in ontwikkeling: er liggen zowel kansen 

voor meer verbinding/integratie met het basisonderwijs als met het gespecialiseerd  onderwijs. 

In regionaal verband is een onderzoek onder de titel “Dekking zoeken” gestart waarin de 

verschillende schoolprofielen naast elkaar zijn gezet en de thuisnabijheid voor de leerling is 

onderzocht en de in- en uitstroom is geanalyseerd. In hoofdstuk 3.4 zal verder ingegaan worden op 

deze ontwikkeling. 
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3.2.2 De overstap 

Passend Onderwijs betekent, dat onderwijsbehoeften van kinderen het uitgangspunt zijn en dat op 

basis daarvan kan worden gekeken welke onderwijssetting daar (tijdelijk) het beste bij past. 

Op basis van o.a. de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en het ontwikkelingsperspectief (OPP) 

van de leerling wordt gekeken naar doel, invulling en duur van de combinatie van onderwijs, 

jeugdhulp en zorg, gedeeld gebruik van en/of plaatsing op een andere school of school voor s(b)o. 

Passend Onderwijs vraagt in die zin een attitude waarin het meebewegen met de ontwikkelingen van 

de leerling voorop staat. Schoolbesturen omarmen de zorgplicht, nu er steeds meer mogelijkheden 

zijn voor het maken van combinaties van onderwijs en ondersteuning, jeugdhulp en zorg, voor een 

ingeschreven leerling. In het geval er gebruik wordt gemaakt van het gespecialiseerd onderwijs wordt 

de vinger blijvend aan de pols gehouden en gekeken of de overstap naar het regulier onderwijs kan 

worden gemaakt. Door het terugdringen van bureaucratie op de route wordt er tijd “gewonnen” en 

is er meer ruimte om gesprekken over kinderen in het gespecialiseerd onderwijs  met de 

onderwijsspecialisten van het SWV te voeren. Doel daarvan is mogelijke overplaatsing en wat 

daarvoor nodig is frequenter te bespreken en te realiseren12. 

 

3.2.3 Overige ondersteuning binnen onderwijs 

Na invoering van Passend Onderwijs is het onderwijs in cluster 1 en 2 vanwege de schaalgrootte en 

de specialistische expertise anders georganiseerd. Dit betekent dat cluster 1 en 2 wettelijk geen deel 

uitmaken van het samenwerkingsverband. Net als in cluster 1 is voor cluster 2 een beperkt aantal 

instellingen ingericht dat het onderwijs, de indicatie en de ondersteuning verzorgt. In onderstaand 

overzicht zijn het aantal leerlingen weergegeven die gebruik maken van specifieke cluster 1 dan wel 2 

voorzieningen. 

 

  
 

Leerlingen uit ons SWV kunnen, indien deze vorm van ondersteuning nodig is, gebruik maken van: 

 
Cluster 1 betreft kinderen die blind of slechtziend zijn. 

VIVIS Onderwijs (voorheen Visio en Bartiméus) verzorgt Passend Onderwijs aan leerlingen met een 

visuele beperking . Wanneer sprake is van (een vermoeden van) een visuele beperking kunnen 

ouders (ondersteund door een verwijzer zoals de school) hun kind aanmelden . Na onderzoek 

beoordeelt de Commissie van Onderzoek van de betreffende onderwijsinstelling of het kind op basis 

van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op ambulante begeleiding of op onderwijs van een 

onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking. 

 

Auris (voorheen cluster 2) biedt onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen met een hulpvraag op 

het gebied van spraak, taal en gehoor. Veel van deze leerlingen kunnen het regulier onderwijs 

volgen, zonodig met de inzet vanuit de basisondersteuning en  in combinatie met logopedie vanuit 

een reguliere praktijk. Een deel van deze leerlingen is aangewezen op gespecialiseerde 

ondersteuning en begeleiding, omdat de TOS/SH/doofheid ernstige gevolgen heeft voor het volgen 
                                                                        
12 Zie https://www.swv-db.nl/pagina/433072/Overstap+S%28B%29O+naar+BAO 

https://www.swv-db.nl/pagina/433072/
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van het reguliere aanbod.  Als een leerling specialistische ondersteuning op dit vlak nodig heeft, geeft 

de Commissie van Onderzoek een licht of medium onderwijsarrangement af. In Leiden staat de 

Weerklank, so-school voor slechthorende kinderen en voor kinderen met spraak-/taalproblemen. 

 
Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van 

schoolproblemen, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en 

Epilepsie (LWOE). Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee Nederlandse 

epilepsiescholen ‘De Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius.  

 

Veel zieke leerlingen hebben tijdelijk of langdurig extra ondersteuning nodig van de school. Soms is 

bij de start op school meteen al duidelijk dat een kind extra ondersteuning en zorg nodig heeft. 

Veelal is dat pas later als een leerling plotseling ziek wordt. In alle gevallen blijft de school waar de 

zieke leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de 

Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZ). Ook in het kader van Passend Onderwijs valt 

de opvang van zieke leerlingen onder de zorgplicht van de school.  

Wanneer er bij een leerling sprake is van een langdurige, chronische of levensbedreigende 

aandoening met (mogelijke) gevolgen voor de schoolloopbaan van de leerling, is het mogelijk om een 

consulent van de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in te schakelen. Deze 

consulent kan tijdelijk hulp en begeleiding bieden aan zowel de school, de ouders als de leerling. In 

de Duin- en Bollenstreek is deze consulent gestationeerd bij Onderwijs Advies in Leiden. 

 

3.3 Dekkend netwerk 

Om het dekkend netwerk van voorzieningen in de regio werkelijk compleet te maken, is behoefte 

aan samenwerking in de regio en aan innovatie, buiten de kaders van de school.  Een kleine groep 

leerlingen binnen de regio vraagt een andere aanpak dan de schoolsetting om tot ontwikkeling te 

komen. Deze kinderen zijn niet gebaat bij een sociale context van een school daar dit een te 

belastende en belemmerende werking heeft op hun ontwikkeling. Voor deze doelgroep is na een 

gedegen onderzoek een pilot opgestart waarbij de besturen van de drie samenwerkingsverbanden, 

waaronder de Duin- en Bollenstreek en de gemeenten uit Holland Rijnland  gezamenlijke 

verantwoordelijkheid nemen13. Het doel is het toewerken naar een structurele aanvulling met 

jeugdhulp en zorg op het ondersteuningsaanbod en dekkend netwerk in de regio. E.e.a. komt voort 

uit de uitgangspunten en de ambities die in de regio Holland Rijnland zijn vastgelegd (zie ook 1.4). De 

uiteindelijke afspraken voor het  onderwijs worden in de drie samenwerkingsverbanden gemaakt en 

bestuurlijk bekrachtigd in het OOGO op sub-regionaal niveau.  

In dit kader wordt gedacht aan arrangementen voor leerlingen met complexe problematiek, waarbij  

tevens zorg gedragen wordt voor een goede spreiding van voorzieningen in deze regio. De prioriteit 

wordt gelegd bij de volgende twee arrangementen: 

 Arrangementen voor leerlingen die een combinatie van jeugdhulp, zorg en onderwijs nodig 

hebben om op middellange termijn toe te kunnen groeien naar deelname aan volledig 

onderwijs. Deze zijn m.n. bedoeld om te voorkomen dat leerlingen thuis zitten of thuiszitters 

te verleiden tot deelname aan het onderwijs; 

                                                                        
13 Projectplan pilot Innovatie Dekkend netwerk 2018 en Tussenrapportage Innovatie Dekkend Netwerk 2019 d.d. 18-02-

2019 
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 Arrangementen voor leerlingen die nu nog vrijgesteld zijn van onderwijs. Zij krijgen onderwijs 

zonder vooraf van hen te verwachten dat ze toegroeien naar volledig onderwijs.  

Daarnaast wordt binnen het samenwerkingsverband gekeken naar mogelijkheden om bovenschoolse 

voorzieningen binnen de extra ondersteuning meer thuisnabij te organiseren. De verbreding van het 

regulier onderwijs in enkele delen van de gemeenten in het samenwerkingsverband is een van de 

mogelijkheden. Vervolgens het verstevigen van het SBO-profiel met SO-arrangementen. In beide 

gevallen kan daarbij de rol van jeugdhulp en zorg worden betrokken. Ten aanzien van het verstevigen 

van het S(B)O-profiel met jeugdhulp en zorg wordt een haalbaarheidsonderzoek  gestart bij Aloysius 

(combinatie onderwijs, jeugdhulp en campus). Dit onderzoek  loopt naast het haalbaarheids-

onderzoek voor instellingsbekostiging bij Resonans in Noordwijk, dat een antwoord geeft op de 

differentiatie van de bekostiging van alle leerlingen binnen één instelling. Centrale vraag hierbij wat 

is er nodig voor de instelling om dit aanbod te kunnen garanderen en exploiteren. 

Voor de verbreding van het regulier onderwijs wordt  op het ogenblik van verschillende (delen van)  

gemeenten het verwijsgedrag bekeken . Verder vragen de ambities van Holland Rijnland om een 

intensivering van de inzet van jeugdhulp in het onderwijs14. Daar waar leerlingen belemmerd worden 

in het volgen van onderwijs door met name sociaal-emotionele problematiek,  is het de bedoeling 

dat jeugdhulp- formatie (zonder formele beschikking)  beschikbaar komt voor het onderwijs.  

 

Wat willen we bereiken? 
 

Een goed en flexibel dekkend netwerk van gespecialiseerd onderwijs; 

Maatwerktraject in combinatie met jeugdhulp mede gericht op het voorkomen 

van thuiszitters en leerlingen met vrijstellingen; 

Verbreding van het regulier onderwijs in enkele (delen van) gemeenten; 

Verstevigen van het SBO profiel met SO arrangementen al dan niet in combinatie 

met jeugdzorg; 

Wat gaan we daarvoor 
doen? 
 

Analyse van de stijgende deelname aan het gespecialiseerd onderwijs en waar 

mogelijk komen tot een capaciteitsplanning; 

Samenwerking in de regio met gemeenten en samenwerkingsverbanden 

verstevigen en komen tot uitwerking van de maatwerktrajecten; 

Uitwerken van tweetal haalbaarheidsonderzoeken rond het verstevigen en 

exploiteren van het gespecialiseerd onderwijs, alsmede een verkenning naar de 

mogelijkheden en van verbreding van het regulier onderwijs in (delen van) 

gemeenten; 

Hoe financieren we dat? € 4.11 miljoen t.b.v. de zware ondersteuning 

Hoe meten we onze 
resultaten? 
 

Deelnamepercentages van het gespecialiseerd onderwijs: 

Grensverkeer naar overige samenwerkingsverbanden: 

Aantal arrangementen in combinatie met jeugdzorg via de tellers in het 

groeidocument. 

Wat zijn de risico’s? 
 

Verschillende inkooptrajecten bij gemeenten van jeugdzorg 

Ontbreken van bestuurlijk draagvlak 

 

                                                                        
14 Zie bijlage 4 -Memo regionale samenwerking in Holland Rijnland d.d. 28-02-2019 
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Hoofdstuk 4 Kwaliteit van de ondersteuning 

Het SWV streeft er naar haar kwaliteitsbeleid meer handen en voeten te geven geënt op de 

ondersteuningsprocessen  en de uiteindelijk behaalde resultaten van Passend Onderwijs binnen  het 

samenwerkingsverband.  

Het SWV faciliteert de samenwerking tussen professionals om ervoor te zorgen dat alle leerlingen 

een onderwijsplek hebben die past bij hun specifieke onderwijsbehoeften. De nadruk ligt daarbij op 

preventie en in het geval van stagnatie in de ontwikkeling van de leerling, kan er snel hulp en 

ondersteuning beschikbaar worden gesteld. 

 4.1 Toezicht 

De schoolbesturen, die gezamenlijk eigenaar zijn van het samenwerkingsverband, werken samen bij 

de realisatie van Passend Onderwijs door te komen tot een zo dekkend mogelijk aanbod in de regio. 

Het bestuur van het SWV ziet erop toe dat de ondersteuningsmiddelen en – voorzieningen worden 

verdeeld, dat er geen thuiszitters zijn, dat elke school de afgesproken basisondersteuning biedt en er 

een  transparante/onafhankelijke toewijzingsprocedure is  naar het gespecialiseerd onderwijs.  

Het samenwerkingsverband heeft het faciliteren van de ondersteuning van leerlingen in het regulier 

en gespecialiseerd onderwijs als primaire taak  en houdt in haar beleid rekening met de wensen van 

ouders, scholen/schoolbesturen en gemeenten. Aan de samenleving (overheid, partners in het 

sociale domein en overige belangstellenden) legt het samenwerkingsverband jaarlijks 

verantwoording af. 

Daarnaast houdt de inspectie van het onderwijs toezicht op de uitvoering. Het toezicht is gebaseerd 

op het waarderingskader van  samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs dat integraal onderdeel 

uitmaakt van het onderzoekskader primair onderwijs en voorschoolse educatie 2017. Het toezicht 

richt zich op een drietal aspecten: onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie en het financieel 

beheer. Het samenwerkingsverband zal waarschijnlijk in de loop van 2019-2020 bezocht worden 

door de inspectie. 

4.2  Kwaliteitscyclus 

Bij het verder ontwikkelen van kwaliteitszorg wordt uitgegaan van twee basisprincipes: 

 Kwaliteitszorg veroorzaakt zo min mogelijk bureaucratie en administratieve last: gebruiken 

wat we al weten, gebruiken wat er al ligt, verbinden wat verbonden kan worden, we gaan 

daarin geen dubbel werk doen: 

 Kwaliteitszorg stimuleert ontwikkeling en streeft naar verbetering: kwaliteitszorg is gericht 

op de werkzaamheden van het samenwerkverband en geeft stof tot reflectie en discussie. 

 

In de basis is kwaliteitszorg niets meer dan het volgen van de PDCA-cyclus die in de volgorde van 

acties de volgende fasen: doelen stellen, acties ondernemen om deze te behalen, meten of ze 

behaald zijn, nieuwe doelen formuleren en komen tot borging. 
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1. Plan (doelen stellen)  

Doelen van het samenwerkingsverband worden gesteld in het ondersteuningsplan. Bij het opstellen 

van de doelen zijn  allereerst de aandachtsgebieden geformuleerd waarop deze doelen betrekking 

hebben. Het samenwerkingsverband heeft een doelstelling op het gebied van een dekkend netwerk 

(aanbod van ondersteuning) maar ook op het gebied van processen (arrangeren), samenwerking 

(met elkaar, met de gemeenten) en financiën (risico’s afdekken, allocatie). Voorts worden op deze 

verschillende aandachtsgebieden zowel doelen gesteld die het samenwerkingsverband vanuit haar 

wettelijke grondslag heeft (bv. een dekkend netwerk) als doelen die de deelnemende besturen 

gezamenlijk hebben vastgesteld als horend bij of voortvloeiend uit deze wettelijke kaders en de eigen 

missie en visie (bv. het inrichten van een specifieke voorziening om het netwerk volledig dekkend te 

maken).  De doelen van het ondersteuningsplan zijn per hoofdstuk telkens ondergebracht  in een 

kader onder het kopje “Wat willen we bereiken”. 

 

2. Do (uitvoeren) 

De opgestelde doelstellingen worden vervolgens door het samenwerkingsverband en de individuele 

schoolbesturen opgepakt ter uitwerking. Het samenwerkingsverband heeft voor de realisatie van de 

doelstellingen een aantal sturingsmogelijkheden tot haar beschikking, waaronder de allocatie van 

middelen, coördinatie en het maken van afspraken tussen schoolbesturen, gemeenten en 

jeugdzorgpartners  (over de mate waarin zij bijdragen aan de doelstellingen, bv. het gewenste niveau 

van ondersteuning of de inrichting van arrangeerprocessen). Aan het eind van elke hoofdstuk is in 

het kader de uitvoeringsrichting kort weergegeven. 

 

Ondanks het feit dat de schoolbesturen het samenwerkingsverband vormen en de primaire 

verantwoordelijkheid voor Passend Onderwijs in de vorm van zorgplicht bij de schoolbesturen ligt, 

kent het samenwerkingsverband als organisatie (zeker als het gaat om verantwoording afleggen naar 

buiten) altijd een eigen verantwoordelijkheid.  

 

3. Check 

Betreft het meten of de gestelde doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dat geldt 

zowel voor de funderende doelen, de meerjarige doelstellingen en de afspraken in de regio, die allen 

in elkaars verlengde liggen. 

In  het checkdeel van de cyclus wordt met behulp van een of meerdere instrumenten (het 

• activiteiten om de 
doelen te bereiken

• monitor, tevredenheids-
onderzoek, resultaten 
van scholen 
(cq.besturen)

• wettelijke en eigen 
doelstellingen

• nieuwe  
activiteiten en 
geplande ont-
wikkeling.

bijstellen
doelen 
stellen

doen
resultaten 

meten
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kwaliteitsinstrumentarium), de opgehaalde data met betrekking tot processen die bijdragen aan de 

doelstellingen omgezet in informatie. De instrumenten die deze data verzamelen zijn zeer 

verschillend in meetmethode (kwantitatief of kwalitatief) of in scope (één of meerdere 

aandachtsgebieden15). Het  kwaliteitsinstrumentarium16 van het samenwerkingsverband bestaat 

vooralsnog uit het:  

 Dashboard Passend Onderwijs van de sectorraden (sturings- en verantwoordingsinformatie, 

benchmarking); 

 Groeidocument inclusief “tellers” waarin de voortgang en resultaat van arrangeerproces is 

opgenomen; 

 Verantwoording: met betrekking tot de doelmatige inzet van ondersteuningsmiddelen. In 

deze verantwoording staan de volgende vragen centraal: 

o Waar zijn de middelen voor Passend Onderwijs aan uitgegeven? 

o Welke doelen hebben de scholen doelen gesteld op het terrein van Passend 

Onderwijs, jeugdhulp en –zorg?; 

o In hoeverre hebben de scholen deze geëvalueerd; 

o Wat doen de scholen met de opbrengst hieruit? 

 

4. Act (o.a. doelen bijstellen) 

Op basis van de voorgaande fasen worden conclusies getrokken en waar mogelijk verbeterpunten 

geformuleerd, dan wel de plannen bijgesteld. Tevens is dat het moment om goed lopende processen 

te borgen  en als vastgestelde norm te hanteren. De koppeling van de gehele cyclus met de volgende 

kwaliteitsvragen is dan op zijn plaats: doen we de goede dingen, doen we de dingen goed, hoe weten 

we dat, vinden anderen dat ook en wat doen we met dit wetenschap. 

 

4.3 Indicatoren  kwaliteitsbeleid 

De kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband richt zich op twee zaken: de processen die de 

totstandkoming van Passend Onderwijs ondersteunen en het resultaat van Passend Onderwijs zelf. 

Voor processen gelden criteria als: transparant, handelingsgericht, tijdig en zorgvuldig. Voor 

resultaten zijn de doelen van belang, soms kwantitatief (bijvoorbeeld “geen onnodige thuiszitters” of 

“een dekkend netwerk”), soms kwalitatief (“een soepele doorstroom van PO naar VO voor leerlingen 

met een aanvullende ondersteuningsbehoefte”). 

Monitoring is nodig om een beeld te krijgen van de kwaliteit en daar vervolgens de 

ontwikkeling structureel van te volgen en analyseren. Op hoofdlijnen gaat dat om de volgende 

indicatoren met de daarbij behorende doelen:  

 

 

                                                                        
15 Ook hierbij geldt dat de mate van decentraliteit in sterke mate bepaalt wie aan zet is om de doelen uit te voeren en 
daarmee eveneens sterk de vorm en inhoud van het gesprek over de gegevens bepaalt. 
In decentraal ingerichte samenwerkingsverbanden zullen de resultaten van de verschillende instrumenten vooral dienen als 
input voor een gesprek tussen de schoolbesturen met betrekking tot de respectievelijk bijdrage die zij aan het resultaat 
hebben geleverd. In een centraal georganiseerd samenwerkingsverband zullen de resultaten eeder de vorm krijgen van een 
collectieve evaluatie van voorzieningen en structuren. 
16 Daarnaast is telkens  aan het einde van elke hoofdstuk in het kader aangegeven op welke wijze wordt gemeten. 
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Doel Indicatoren 

Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben 

een voldoende beoordeling op de standaarden  van 

de inspectie van het onderwijs 

De basiskwaliteit van de scholen; 

Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben 

de basisondersteuning op orde 

Ondersteuningsstructuur;  

Alle scholen zijn in staat leerlingen aanvullende 

basisondersteuning te verlenen 

Het aantal groeidocumenten; 

Het aantal leerlingen per school, gemeente,  SWV 

die zijn verwezen naar het gespecialiseerd onderwijs 

De middelen die de scholen hebben ontvangen zijn 

voor 100% ingezet overeenkomstig de doelen van 

het ondersteuningsplan en gericht op de 

onderwijsondersteuning en het integraal arrangeren 

Doelmatige besteding van de middelen; 

Het samenwerkingsverband heeft een dekkend 

netwerk van gespecialiseerd onderwijs ingericht. 

Aantal leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs 

binnen en buiten het SWV; 

Het aantal thuiszitters en het aantal kinderen met 

een vrijstelling die wederom onderwijs volgen al dan 

niet met ondersteuning vanuit de jeugdhulp; 

80% van de ouders en leerkrachten zijn tevreden 

over de expertise en ondersteuning van het 

samenwerkingsverband 

Tevredenheid 

De extra ondersteuning in het gespecialiseerd 

onderwijs zijn opbrengstgericht conform hetgeen in 

het OPP is geformuleerd 

Uitstroomperspectief en het resultaat daarvan 

 

Het streven is de resultaten van het kwaliteitsbeleid en de verantwoording naar de doelmatige inzet 

van de middelen met de scholen/schoolbesturen die vallen binnen de vijf gemeente te bespreken. 

Hierbij gaat de school  aan de slag met een nieuwe opzet van het  SOP.  Voor  gesprekken met 

scholen  in (delen van) gemeenten worden bronnen  gebruikt als de opbrengsten uit de vertelpunten  

in combinatie met  eigen ‘harde’ gegevens en het dashboard.  Om aan de eisen van de wet te blijven 

voldoen wordt aan de scholen gevraagd met gebruik van een eenvoudig format (SOP)  een 

beschrijving te geven van de actuele ondersteuningsmogelijkheden van de school.  

 

Wat willen we bereiken? 
 

Komen tot een omgevingsprofiel waarbij ook de schoolbesturen en (delen van)  

gemeenten in worden meegenomen; 

Verdere uitwerking en implementatie van het kwaliteitsbeleid; 

Wat gaan we daarvoor 
doen? 
 

Inzet vertelpunten, gegevens vanuit de scholen en het samenwerkingsverband; 

Gesprek in de (delen van) gemeenten over de uitkomsten; 

Implementatie van een monitor onderwijs-jeugd. 

Hoe financieren we dat? 
 

€ 107.500,- 

Hoe meten we onze 
resultaten? 
 

Zowel kwalitatief als kwantitatief gericht op het totale samenwerkingsverband 

als de (delen van) gemeenten; 

Wat zijn de risico’s? 
 

Ontbreken van actuele gegevens  in dashboard; 

 



30 
 

Hoofdstuk 5 Samenwerking en organisatie 

Samenwerking is binnen Passend Onderwijs een absolute voorwaarde om resultaten te boeken in de 

ondersteuning van onze leerlingen. Ouders zijn derhalve een onmisbare partner om kinderen 

optimaal te kunnen begeleiden. Zeker wanneer er zorgen bestaan over de ontwikkeling van de 

leerling en ondersteuning nodig is. In dit hoofdstuk wordt in 5.1 naast  de betrokkenheid van ouders 

ook ingegaan op de doorgaande lijn en de samenwerking met de gemeenten. In 5.2 staat de 

organisatie centraal. 

 
5.1 Samenwerking 
 

5.1.1  Ouders 

Ouders worden, omdat zij hun kind het beste kennen, meer nog dan in het verleden, betrokken bij de 

ondersteuning  van hun kind.  Doordat ouders deel uit maken van het ondersteuningsteam van de 

school is hun betrokkenheid bij het vinden van juiste vormen van ondersteuning voor hun kind 

geborgd. Daarbij worden de rollen van alle partijen helder: 

 Ouders zijn de eerstverantwoordelijken als het gaat om de opvoeding en dagelijkse zorg voor 

hun kind. 

 Scholen zijn eerstverantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs en het pedagogisch 

klimaat. In de praktijk betekent dit dat scholen altijd een balans moeten zoeken tussen het 

belang van individuele leerlingen en het belang van de klas of groep. 

 De jeugdhulp, georganiseerd door gemeenten, is verantwoordelijk voor de begeleiding van 

het gezin. 

Daarnaast is het van belang dat ouders op de hoogte zijn van de informatiestromen tussen school en 

samenwerkingsverband verlopen en welke informatie wordt vastgelegd over hun kind. 

In het samenwerkingsverband wordt gebruik gemaakt van een digitale gegevensdrager voor 

transport en bescherming van de persoonsgegevens van kinderen en hun ouders. Ouders geven via 

een verklaring schriftelijk toestemming voor het aanmaken van een groeidocument, het opvragen 

van informatie en het bespreken van hun kind in het ondersteuningsteam van de school. Dit 

groeidocument valt onder de verantwoordelijkheid van de school. Het SWV heeft hier geen kopie of 

exemplaar van. Wel kan het SWV gevraagd worden “mee te lezen” met de informatie in het 

groeidocument. Ook dit kan alleen met toestemming van ouders. 

 

Ouders worden gezien als ervaringsdeskundige en  zij worden al vanaf de signalering betrokken bij 

het proces van arrangeren. Zodra een kind in een bespreking komt, worden de ouders betrokken. 

Bovendien wordt waar mogelijk het bieden van extra ondersteuning met het kind (vanaf 8 jaar) 

besproken.  De IB’er nodigt hen uit voor de leerlingbespreking en samen trachten zij tot de juiste 

ondersteuning te komen. Mocht er vervolgens een bijeenkomst van het ondersteuningsteam nodig 

zijn, dan spelen ouders daarin een rol als educatief partner. 

 
Een TLV aanvraag in het SWV wordt vergezeld van een toestemmingsverklaring van de ouders. 

Daarin is opgenomen welk type TLV aanvraag het betreft en welke categorie17 het betreft. Indien de 

ouders niet akkoord zijn met de TLV aanvraag, dan kunnen ouders dit kenbaar maken. Dit is van 

                                                                        
17 Licht, midden, hoog 
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belang voor de TLV commissie die deze zienswijze kan meewegen in het al dan niet afgeven van een 

TLV. Hierdoor kan bezwaar/beroep door ouders tegen een TLV beslissing worden voorkomen. 

De formele medezeggenschap van ouders over de wijze waarop de samenwerking tussen ouders en 

school/samenwerkingsverband is georganiseerd kent twee vormen: 

 Ouders hebben via de medezeggenschapsraad (MR) van de school inspraak op het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school van hun kind. De medezeggenschapsraad 

van de school heeft adviesrecht op dit SOP. 

 Ouders kunnen  afgevaardigd door de MR, zitting nemen in de ondersteuningsplanraad ofwel 

OPR. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. 

 

5.1.2 Doorgaande lijn 

Met de doorgaande lijn wordt de aansluiting van de voorschoolse voorzieningen op het basis-

onderwijs en van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs bedoeld. Op beide momenten 

wordt in het kader van doorlopende ondersteuning ingegaan op beide overgangsmomenten. 

 

Voorschoolse voorzieningen – basisonderwijs 

Voor het voorschoolse traject gaat het om diverse aanbieders. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 

het voorschoolse deel en ook zij hebben de wens om de aansluiting t.a.v. doorlopende 

ondersteuning goed  te organiseren.  Het gaat om de volgende activiteiten tussen de voorschoolse 

voorzieningen (waaronder VVE) en het basisonderwijs: 

 de overgangsprocedure met goede bindende afspraken met alle partijen; 

 het creëren van wederzijds vertrouwen bijvoorbeeld ten behoeve van het uitwisselen van 

informatie; 

 afstemmen van de rollen tussen  gemeenten en schoolbesturen. 

Dit onderwerp is tevens  opgenomen in de lokaal educatieve agenda die schoolbesturen en 

gemeenten gezamenlijk hebben opgesteld. 

 

Basisonderwijs – voortgezet onderwijs 

De meeste leerlingen zijn prima in staat de overstap naar het voortgezet onderwijs  te maken. Voor 

leerlingen waarvoor aanvullende ondersteuning nodig is vormt dit een extra risico.  In de praktijk 

vraagt een doorgaande leerlijn en continuering van de aanvullende ondersteuning  heldere afspraken  

tussen het basis- en voortgezet onderwijs ten aanzien van: 

 de organisatie van de overgangsprocedure met goede afspraken voor alle partijen; 

 het creëren van wederzijds vertrouwen o.a.  ten behoeve van het uitwisselen van informatie. 

 

5.1.3 Samenwerking met gemeenten 

Een goede samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is belangrijk: het draagt bij aan het gezond 

en veilig opgroeien van jeugdigen en het samen kunnen realiseren van passende ondersteuning. In 

hoofdstuk 1 (1.4) is de samenwerking met de gemeenten in regio Holland Rijnland uitgewerkt. Daarin 

zijn de gezamenlijke uitgangspunten en concrete aspecten van de samenwerking opgenomen. 

Naast de afspraken rond onderwijs-jeugdzorg zijn de doorgaande lijn en nieuwkomers onderwerpen 

van gesprek in de regionale educatieve agenda (REA) van de Duin- en Bollenstreek. De gemeenten in 

ons samenwerkingsverband en de REA zijn Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk/Noordwijkerhout, en  

Teylingen.  
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5.2  Organisatie van het samenwerkingsverband 

 

5.2.1 Rechtspersoon 

De schoolbesturen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband hebben gekozen voor de 

stichtingsvorm. Als zodanig maken alle schoolbesturen  als bevoegd gezag deel uit van het bestuur 

van het SWV en nemen ook deel aan de bestuurlijke besluitvorming. 

Bij de inrichting van de organisatie is gekozen voor een bestuursmodel met een gemandateerde 

directie. Het bestuur van het SWV fungeert daarbij zowel als  bevoegd gezag, toezichthouder en 

werkgever. Als de beleidskaders, waaronder het ondersteuningsplan en de begroting, door het 

bestuur zijn vastgesteld, voert het bestuur deze in samenwerking met de directie uit. In dat kader 

ziet het bestuur ook toe op de uitvoering en de uitoefening van de bevoegdheden, waarvoor het de 

directie heeft gemandateerd. 

 

De leden van het bestuur die tevens schoolbestuurder zijn, dienen het belang van het SWV of het 

gezamenlijke doel daarvan te ondersteunen.  Dit betekent dat zij deze rol niet kunnen vervullen 

zonder daarbij hun schoolbestuurlijke  belang  terzijde te schuiven. Een samenwerkingsverband en 

het besturen ervan wordt nu vooral gekenmerkt door onderlinge afhankelijkheid.  Het uiteindelijk 

besturen van een samenwerkingsverband (de zgn. governance)  moet dan ook gestoeld zijn op 

transparantie, verantwoording en motivering, integriteit, gelijke behandeling en financiële 

duidelijkheid.   

 

Ten aanzien van governance is geconcludeerd dat een raad van toezichtmodel voorlopig geen 

alternatief vormt. Externe toezichthouders zonder enige directe betrokkenheid met de organisatie en 

de opdracht van een SWV kunnen een dergelijke rol niet goed vervullen. Vooralsnog wordt er meer 

verwacht van het interne toezicht dat door de aangesloten 

schoolbesturen zelf wordt ingevuld. Een bestuursmodel met een directeur-bestuurder voor het SWV 

zal verder worden verkend.   

Op basis van het reageerakkoord hebben PO en VO Raad t.a.v. de governance in ieder geval 

voorgesteld over te gaan tot de invoering van o.a. de volgende maatregelen : 

- Het toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband heeft tenminste één 

onafhankelijk lid dat niet is verbonden aan een deelnemend schoolbestuur; 

- Onverantwoord hoge financiële reserves bij het samenwerkingsverband dienen voorkomen 

te worden. 

 

Het bestuur houdt toezicht op de beoogde resultaten en de directeur is gemandateerd en bestuurlijk 

verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde resultaten met in achtneming van de 

vastgestelde kaders. De directeur legt periodiek (achteraf) verantwoording af. Op basis van het 

toezichtkader en de begrotingscyclus, is een planning en controlecyclus opgesteld en een 

administratieve organisatie ingericht.  

 
5.2.2  Medezeggenschap 

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad  (OPR).  De leden zijn afgevaardigd 

door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. De OPR 

kent 10 zetels voor ouders en 10 zetels voor het personeel, in totaal 20 leden. Hiermee is  iedere 
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afzonderlijke MR vertegenwoordigd in de OPR. Aandachtspunt in het komend jaar is de bezetting van 

de OPR vanuit de personeelsgeleding. 

De OPR heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan. In het kader van een  goede 

samenwerking  wordt de OPR door de directie als klankbord betrokken bij de uitvoering van het 

beleid.  

 

Het SWV heeft twee of meer personeelsleden in dienst en heeft op basis hiervan verplicht een 

medezeggenschapsraad ingesteld en tevens een medezeggenschapsreglement opgesteld. De MR-P 

heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan dat het SWV minimaal eens per vier jaar opstelt 

Naast de MR-P en OPR van het samenwerkingsverband heeft iedere MR van een school de 

adviesbevoegdheid ten aanzien van wijziging en vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel van 

de desbetreffende school. De afzonderlijke MR-en dragen tevens de leden voor de OPR voor.  

 

5.2.3  De interne organisatie 

Naast een stafbureau maakt het samenwerkingsverband een  onderscheid in werkzaamheden t.b.v. 

de route en het dekkend netwerk. Bij de werkzaamheden op de route worden routebegeleiders en 

onderwijsspecialisten ingezet. De beide routebegeleiders hebben tot taak scholen en werkeenheden 

te faciliteren  van het eigen werk op de route. Eén van de routebegeleiders is met name werkzaam 

op de scheidslijn tussen onderwijs en jeugdhulp/zorg en levert een bijdrage/advies aan de steeds 

vaker gevraagde combinatie van onderwijs en jeugd/zorg op de route. Feitelijk gaat het om een 

doorontwikkeling naar een lichte vorm van een onafhankelijke  poortwachtersfunctie voor de 

kwaliteit en betaalbaarheid  van onderwijs- en zorgarrangementen.   

In zijn algemeenheid  faciliteren de routebegeleiders bij de zeer complexe casussen die niet 

binnen de verschillende delen kunnen worden opgelost. 

De onderwijsspecialist(en) geven een onafhankelijke advies bij het handelingsgericht arrangeren en 

verzorgen de inhoudelijke voorbereiding van de inzet van de observatievoorziening. 

 
5.2.4  Communicatie en informatie 

Om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn is het van essentieel belang dat scholen en ouders 

over voldoende informatie beschikken m.b.t.  de ondersteuningsmogelijkheden voor de  leerlingen 

binnen en buiten het samenwerkingsverband.  Via de website van het SWV is alle relevante 

informatie beschikbaar. De belangrijkste vormen van communicatie zijn: 

 nieuwsbrieven; 

 een paragraaf over Passend Onderwijs die scholen kunnen opnemen in hun 

schoolgids; 

 privacy reglement tussen kernpartners waarin de omgang met persoonsgegevens wordt 

geregeld om persoonsbescherming te garanderen. Bij dit reglement hoort  ook de 

toestemmingsverklaring; 

 informatie over schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) van scholen; 

 informatie over ondersteuning door andere instanties, bijvoorbeeld over de 

toegang tot jeugdhulp; 

 informatie over de procedure doorgaande lijn van primair naar voortgezet onderwijs. 
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5.2.5  Privacy en beveiliging van persoonsgegevens 

Het samenwerkingsverband heeft het reglement voor de  privacy overgenomen van de PO/VO Raad 

en het Steunpunt Medezeggenschap. De thema’s van het reglement zijn  feitelijk een aanvulling op 

de school bestuurlijke regelingen, die zijn onderworpen aan het instemmingsrecht van de (G)MR-en. 

De beveiliging van persoonsgegevens in het kader van de AVG  is binnen de inrichting van de route 

voor de aanvraag van een  TLV  meegenomen. 

 
5.2.6  Bezwaar tegen de afgifte TLV 

Tegen een besluit van een samenwerkingsverband over een toelaatbaarheidsverklaring kunnen 

betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur, bezwaar indienen. In plaats van zelf een 

bewaaradviescommissie in stand te houden, heeft het samenwerkingsverband zich mede naar 

aanleiding van het verbeterplan Passend Onderwijs besloten zich aansluiten bij de Landelijke 

Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen18.  De commissie bestaat uit voorzitters en 

leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het beoordelen van 

de bezwaren. 

Het uitgebrachte advies wordt door het samenwerkingsverband gezien als een bindend advies en 

derhalve door het samenwerkingsverband opgevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
18 https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt 

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt
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Wat willen we bereiken? 
 

Uitwerken en verder invulling geven aan de governance in 2019-2020  conform 

advies van de PO Raad;  

Doorgaande lijn VO en voorschoolse periode verstevigen; 

Bezetting OPR is volledig; 

Wat gaan we daarvoor 
doen? 
 

Leveren van informatie; 

Website actualiseren waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt naar 

informatie voor de scholen en voor ouders; 

Via MR’en en schoolbesturen komen volledige bezetting OPR; 

Toeleiding en afgifte TLV is AVG Proof;  

Hoe financieren we dat? 
 

Reguliere middelen die beschikbaar zijn binnen het samenwerkingsverband 

Hoe meten we onze 
resultaten? 
 

De tevredenheid van ouders over de route; 

Het aantal leerlingen die ondersteuning ontvangen op een andere basisschool 

binnen de gemeente 

De doorstroom van het aantal kleuters met een ondersteuningsvraag vanuit de 

voorschoolse periode. 

Idem vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

De samenwerking met gemeenten in relatie tot arrangeren, leerlingenvervoer, 

leerplicht ed. 

Aantal geschillen en aantal vragen om mediation en second opinion 

 

Wat zijn de risico’s? 
 

Het ontbreken van een duidelijke en heldere communicatiestructuur 

Bureaucratie 
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Hoofdstuk  6 Financiën 

De inkomsten van het samenwerkingsverband bestaan voor 98%  uit rijksbijdragen. Deze zijn 

gebaseerd op het leerlingaantal in het samenwerkingsverband, waarbij het aantal leerlingen op 1 

oktober van het afgelopen jaar de basis is. De bekostiging voor het speciaal onderwijs wordt 

rechtstreeks vanuit het rijk aan de schoolbesturen van het speciaal onderwijs uitgekeerd. 

Administratief lopen de baten en de lasten ten aanzien van de extra ondersteuning van het speciaal  

onderwijs wel via de begroting van het  samenwerkingsverband. 

De uitgaven  bestaan uit de overdracht van de ondersteuningsmiddelen aan de schoolbesturen en 

aan de voorzieningen van het gespecialiseerd onderwijs. In onderstaande grafiek, gebaseerd op het 

schooljaar 2019-202019 zijn de totale lasten weergegeven op basis van de ontvangen baten. Daarin 

zijn  tevens de lasten voor management en organisatie, de route en het dekkend netwerk 

meegenomen.  

 

Op basis van de totale baten over schooljaar 2019-2020 - € 8,6 miljoen – zijn in de meerjaren-

begroting de lasten verdeeld over de volgende lastenposten: 

- de lichte en de zware ondersteuning, die aan de scholen voor speciaal en speciaal 

basisonderwijs worden overgedragen; 

- de ondersteuningsmiddelen aan het basisonderwijs; 

- de middelen ten behoeve van de route waaronder de inzet van de routebegeleiders, de 

onderwijsspecialisten en de onderwijsondersteuners ten behoeve van de ondersteuning aan 

het basisonderwijs; 

- de kosten voor het management en de organisatie van het samenwerkingsverband; 

                                                                        
19 Uit begroting 2018-2019 en meerjarenbegroting 2019-2020 tot 2022-2023 

€ -

€ 500.000,00 

€ 1.000.000,00 

€ 1.500.000,00 

€ 2.000.000,00 

€ 2.500.000,00 

€ 3.000.000,00 

€ 3.500.000,00 

€ 4.000.000,00 

€ 4.500.000,00 

Ondersteuningsmiddelen Lichte/Zware ondersteuning Management&Organisatie Route Dekkend netwerk

Lasten overzicht
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- de kosten voor (innovatie) van het dekkend netwerk. 

In de bovenstaande grafiek zijn de lasten weergegeven waaruit blijkt dat het grootste deel van de 

baten worden geïnvesteerd in de basis- en extra ondersteuning in het primair onderwijs. 

6.1  Meerjarenbegroting 2019-2023 

De financiële kaders zijn vastgelegd in een meerjarenbegroting 2019-2023 en vastgesteld in het 

bestuur van 25-06-2018. De daling van het leerlingenaantal in het basisonderwijs heeft een negatieve 

invloed op de baten (lichte en zware ondersteuning). Deze daling wordt tot en met 2020 nog 

gecompenseerd door de afnemende vereveningskorting. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de 

vereveningskorting verdwenen en is de ontwikkeling van de baten alleen nog afhankelijk van 

leerlingenaantallen. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. 

De ondersteuningsmiddelen voor het basisonderwijs zijn in de meerjarenbegroting weergegeven 

waarbij voorlopig is uitgegaan van de continuering van € 140,- per leerling. Afhankelijk van de 

verdere ontwikkelingen in zowel het regulier als gespecialiseerd onderwijs, zal de vinger aan de pols 

worden gehouden (trimesterrapportage, financieel jaarverslag).  

6.2 Overdracht SBO en grensverkeer 

Het deelnamepercentage van het SBO komt in 2018 uit op 2,3%. Dit leidt tot een bijdrage vanuit het 

SWV aan het SBO. Daarnaast heeft het SWV  gezien de geografische ligging te maken met 

grensverkeer naar het SBO buiten het samenwerkingsverband. De bekostiging van deze leerlingen 

komt voor rekening van het SWV.  Leerlingen waarop grensverkeer van toepassing is blijven 

meetellen tot zij doorstromen naar het voortgezet onderwijs.  

 

6.3 Weerstandsvermogen 

De risico’s van een samenwerkingsverband zijn van een andere orde dan van een schoolbestuur. Zo is 

er geen sprake van de exploitatie van gebouwen en zijn de werkgeversrisico’s door het beperkte 

aantal personeelsleden evenmin vergelijkbaar met die van een schoolbestuur.  

De hoogte van de reserves onder aftrek van de vaste activa in relatie tot de totale exploitatie maakt 

het weerstandsvermogen. Deze bedraagt over 2017 19,6%. In ieder geval zijn de bandbreedtes die 

voor schoolbesturen worden gehanteerd (bijvoorbeeld tussen de 15 en 20%) voor SWV'en veel te 

hoog (in de Continuïteitsparagraaf wordt een percentage van ca. 5% gehanteerd). Op basis van een 

analyse leidt dit tot een beperkt, gewenst weerstandsvermogen van 2,5% van de huidige lumpsum.  

6.4 Treasurystatuut20 

Treasury is het sturen en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, - stromen, posities en 

de hieraan verbonden risico’s. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen. 

Gestreefd wordt om de toegekende (rijks)middelen jaarlijks volledig in te zetten ten bate van de 

exploitatie, rekening houdend met te plegen investeringen op lange termijn.  De algemene 

doelstelling van het treasurybeleid luidt:  

                                                                        
20 Het treasurystatuut voldoet aan de laatste wet- en regelgeving van 2016. 
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 het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen 

acceptabele condities (beschikbaarheid);  

 het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders 

van het treasurystatuut (rentemaximalisatie);  

 het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en 

geldstromen zijn verbonden (risicominimalisatie).  
 

 

Wat willen we bereiken? 
 

Het SWV is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan 

zijn financiële verplichtingen; 

Komen tot het gewenste weerstandsvermogen; 

Wat gaan we daarvoor 
doen? 
 

Buiten de reguliere inzet van de middelen extra initiatieven ontplooien in het 

licht van het ondersteuningsplan 2019-2023; 

Instellen van een auditcommissie; 

Hoe financieren we dat? 
 

Door de inzet van alle ontvangen rijksmiddelen plus de inzet van de reserves;; 

Hoe meten we onze 
resultaten? 
 

Via het financiële jaarverslag over het betreffende kalenderjaar en de 

regelmatige rapportages aan het bestuur;  

Wat zijn de risico’s? 
 

De uitgaven blijven achter bij de begroting. 
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Bijlagen 

01.  Begroting 2018-2019 en meerjarenbegroting 2019-2023; 

02.  Overzicht deelnemende scholen en besturen;  

03.  Afkortingen;  

04.  Memo regionale samenwerking incl. werkplan Holland Rijnland: op de route en innovatie 

 dekkend netwerk. 
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Bijlage 1 – Meerjarenbegroting 
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Bijlage 2 – Overzicht deelnemende schoolbesturen en scholen 

 

Hieronder het overzicht van aangesloten schoolbesturen bij het SWV PO Duin- en Bollenstreek en de 
SO-scholen binnen de regio (28-12). De naam bevat een hyperlink naar de website van het bestuur of 
van de school.  
 

Stichting Resonans 

 Elisabethof 21 2353 EW Leiderdorp 

14MY SO De Duinpieper  Stakman Bossestraat 81 2203 GH Noordwijk 

14MY SO De Oeverpieper Gruenepad 2 2203 EZ Noordwijk 

 
 

Stichting Vrijescholen Ithaka 

 Wouwermanstraat 49a 2023 XD Haarlem 

24RB bao De Toermalijn  Abellalaan 74 2182 TZ Hillegom 

 
 

Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg 

 Broekweg 32 2235 BK Valkenburg 

07MQ bao De Burcht  Broekweg 32 2235 BK Valkenburg 

 
 

Stichting Prohles 

 Abeelplein 40 2225 NH Katwijk 

04PA bao Colignyschool, G. de Weth. Meerburgkade 38 22258 VB Katwijk 

07LT bao Chr. Opleidingsschool  Postbus 51 2220 AB Katwijk 

13CU bao Willem van Veenschool  Huetingstraat 17 2223 BM  Katwijk 

08VM bao Marnixschool  Schimmelpenninckstraat 2 2221 EP Katwijk 

13ID bao Sjaloomschool  Stadhoudersdreef 65 2224 BP Katwijk 

12PI bao Duinroos – Zanderij  Pr. Irenelaan 49 2224 XA Katwijk 

12PI bao Duinroos – Otto Baron  Asterstraat 49 2223 VG  Katwijk 

07LH bao Farèlschool  Koninginneweg 38 2225 HK Katwijk 

08WS bao Oranjeschool Secr. Varkevisserstr. 176 2225 LJ Katwijk 

04UG bao Groen van Prinstererschool Piet Heinlaan 3 2224 SZ Katwijk 

11PL bao Rehobothschool Poolster 4 2221 NT Katwijk 

10NN bao Rutgersschool Jan Tooropstraat 30a 2225 XV Katwijk 

11CV bao Mr. JJL v.d. Brugghenschool Schimmelpenninckstr. 8 2221 EP Katwijk 

11CV bao Pr.W.Alexanderschool Parsstraat 1-3 2221 SM Katwijk 

 
 
 
 

Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek 

 Bonnikeplein 24 2201 XA Noordwijk 

20BW bao obs De Krulder  Van Lierestraat 2 2221 SC Katwijk 

06CA02 bao obs De Verrekijker  1e Mientlaan 33/35 2223 LG  Katwijk 

05ZF bao obs De Tweemaster  Gerard Doustraat 50 2162 CP  Lisse 

05ZF Bao obs De Tweemaster Nassaupark 80 2161 KL Lisse 

22JR bao obs De Jutter  Alk 82 2201 XP  Noordwijk 

09DT bao obs De Witte School  Van Panhuysstraat 19 2202 JN  Noordwijk 

09ZQ bao Daltonschool Klaverweide  Jan de Ridderstraat 4 2201 DN  Noordwijk 

http://www.duinpieper.nl/
http://www.vsithaka.nl/
http://www.de-toermalijn.nl/
http://www.cbsdeburcht.nl/
http://www.cbsdeburcht.nl/
http://www.colignyschool.nl/
http://www.coskatwijk.nl/
http://www.willemvanveen.nl/
http://www.marnixschool.net/
http://www.sjaloom.brianr.eu/
http://www.duinrooskatwijk.nl/
http://www.duinrooskatwijk.nl/
http://www.farelschoolkatwijk.nl/
http://www.oranjeschoolkatwijk.nl/index.php?section=6
http://www.groenvanprinstererkatwijk.nl/
http://www.rehobothschool-katwijk.nl/
http://www.rutgersschool.nl/
http://www.brugghenschool.nl/
http://www.pwa-school.nl/
http://www.obodb.nl/
http://www.krulder.nl/
http://www.obsdeverrekijker.nl/
http://www.tweemasterlisse.nl/
http://www.tweemasterlisse.nl/
http://jutterschool.nl/
http://www.dewitteschool.nl/
http://www.klaverweideschool.nl/
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18HR bao Daltonschool Hillegom Prinses Irenelaan 32 2181 CZ Hillegom 

05YE bao obs Het Bolwerk  Menneweg 12 2172 HD  Sassenheim 

18FG bao obs De Regenboog  Ambachtsweg 1 2211 JN  Noordwijkerhout 

22LO bao obs De Achtbaan  Distelweg 56 2215 DZ  Voorhout 

06CA01 bao obs De Dubbelburg  Nassaulaan 1 2231 VW Rijnsburg 

06CA00 bao obs De Dubbelburg  Valkenhorst 2 2235 BW Valkenburg 

 
 

Aloysius Stichting  

 Leidsevaart 2 2215 RE Voorhout 

02EJ so Leidse Buitenschool  Duinoordweg 2-4 2224 CD Katwijk 

01JQ sbo De Windvang  Van Lierestraat 6 2221 SC Katwijk 

02SO sbo Don Bosco  Ruishornlaan 29 2162 VW Lisse 

14VQ sbo Savioschool  Pr. Irenelaan 32 2181 CZ Hillegom 

 
 

Sophia Stichting  

 Leidsevaart 2 2215 RE Voorhout 

08KD bao De Giraf  Guido Gezellelaan 3 2182 WB Hillegom 

06GB bao Jozefschool  Hoofdstraat 133 2182 EN Hillegom 

10FF bao De Leerwinkel  Thorbeckelaan 40 2181 VD Hillegom 

09JZ bao Johannesschool  Mariastraat 30 2181 CT Hillegom 

05CD bao De Horizon  Mgr Bekkersstraat 1/B 2223 AP Katwijk 

09WE bao St. Josephschool  Achterweg 3 2161 GA Lisse 

08YP bao De Klarinet  Händelstraat 34 2162 AG Lisse 

10OY bao St. Willibrordschool  Oranjelaan 96 2161 KH Lisse 

07SG bao De Bronckhorst  Bronckhorststraat 32 2201 KW Noordwijk 

05ID bao Montessorischool  Jan de Ridderstraat 6 2201 DN Noordwijk 

05DA bao De Schapendel  Stakman Bossestraat 73 2203 GH Noordwijk 

16YX bao De Prinsenhof  Langevelderweg 2 2211 AH Noordwijkerhout 

16ZO bao St. Victorschool  Pilarenlaan 33 2211 LH Noordwijkerhout 

16YF bao De Egelantier  Zilkerduinweg 105 2191 AJ De Zilk 

11QW bao De Kinderburg  Knorrenburgerlaan 2 2171 AZ Sassenheim 

10PW bao De Overplaats  Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim 

11ER bao De Springplank  Kagerplein 30 2172 EA Sassenheim 

21QV bao De Startbaan  Smirnoffstraat 15 2171 NZ Sassenheim 

22LN bao Emmaüsschool  Bonekruidstraat 11 2215 BG  Voorhout 

07HL bao Andreasschool  Rembrandtlaan 14 2215 CK Voorhout 

04IQ bao Antoniusschool  P. van Slingerlandstraat 42 2215 SZ Voorhout 

05JX bao De Waaier Leerpad 9 2361 GM Warmond 

07KJ bao De Fontein Willem de Rijkelaan 13 2181 TA Hillegom 

03HD00 bao De Lisbloem  Orion 2  2163 AJ   Lisse 

15BI bao Hoffenne Invaltij 17 2201 WN Noordwijk 

10ZU bao Wakersduin Hoogwakersbosstraat 22 2202 SP Noordwijk 

10JX bao Zeehonk Julianastraat 11 2202 KB Noordwijk 

10EO bao De Rank St. Antoniuslaan 15 2171 EL Sassenheim 

22LM bao De Regenboog Distelweg 60   2215 DZ Voorhout 

 
 
  

http://www.obshetbolwerk.nl/
http://www.deregenboogschool.nl/
http://www.obsdeachtbaan.nl/
http://www.dubbelburg.nl/
http://www.dubbelburg.nl/
http://www.leidse-buitenschool.nl/
http://www.dewindvang.nl/
http://www.don-boscoschool.nl/
http://www.savioschool.nl/
http://www.de-giraf.nl/
http://www.jozefschool-hillegom.nl/
http://www.bsdeleerwinkel.nl/SophiaSt_C01/default.asp?CustID=648&ComID=113&bottest=&modid=6025&itemid=0&time=-1
http://www.johannesschool.nl/
http://www.rkhorizon.nl/Welkom
http://www.josephlisse.nl/
http://www.deklarinet.nl/
http://www.willibrordschool.nl/
http://www.debronckhorst.nl/
http://www.montessorinoordwijk.nl/
http://www.schapendel.nl/
http://www.rkbsprinsenhof.nl/
http://www.stvictorschool.nl/
http://www.rkbsegelantier.nl/
http://www.kinderburg.nl/
http://www.deoverplaats.nl/
http://www.bsspringplank.nl/
http://www.destartbaan.org/
http://www.emmausvoorhout.nl/Home
http://www.andreasschool.com/
http://sophia-antonius.educatienet.nl/
http://lw2.easy-site.nl/SophiaSt_C01/default.asp?ComID=96
http://www.fonteinhillegom.nl/
http://www.lisbloem.nl/
http://www.hoffenne.nl/
http://www.wakersduin.net/
http://webkrant.zeehonk.nl/
http://www.deranksassenheim.nl/
http://www.pcbsderegenboog-voorhout.nl/
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Stichting De Noordwijkse school 

   Hoogwakersbosstraat 14 2202 SP Noordwijk 

28AD bao De Noordwijkse school  Hoogwakersbosstraat 14 2202 SP Noordwijk 

 
 
 

Vereniging Protestants Christelijk Basis Onderwijs Rijnsburg 

 Smidstraat 25 2231 EK Rijnsburg 

13IV bao De Wegwijzer  Kon. Julianalaan 2a 2231 VD Rijnsburg 

13ZJ bao Oranje-Nassauschool  De Ruyterstraat 9 2231 RT Rijnsburg 

13NV bao De Schakel  Het Cappelrijeland 1a 2231 ZD Rijnsburg 

13SF bao Kon. Wilhelminaschool  Kerkstraat 21 2231 CX Rijnsburg 

14CR bao Julianaschool  De Poel 2 2231 TK Rijnsburg 

13VU bao Kon. Emmaschool  Smidstraat 27 2231 EK Rijnsburg 

 
 

Stichting Jenaplanscholen Bollenstreek 

 Judith Leijsterstraat 2 2162 JK Lisse 

07DI bao De Waterval  Postbus 175 2160 AD Lisse 

 
 

Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep 

 Hazenboslaan  101 2343 SZ Oegstgeest 

Geen onderwijsvestiging in samenwerkingsverband 28-12 

 
 

Stichting Openbaar Primair  Speciaal Onderwijs Leiden 

 Maresingel 3 2316 HA Leiden 

Geen onderwijsvestiging in samenwerkingsverband 28-12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noordwijkseschool.blogspot.nl/search/label/Nieuws
http://noordwijkseschool.blogspot.nl/search/label/Nieuws
http://www.pcborijnsburg.nl/
http://dewegwijzer.pcborijnsburg.nl/
http://oranjenassauschool.pcborijnsburg.nl/
http://deschakel.pcborijnsburg.nl/
http://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/
http://www.julianaschool.pcborijnsburg.nl/
http://www.emmaschool.pcborijnsburg.nl/underconstruction.html
http://www.jenaplanscholen-bollenstreek.nl/
http://www.jenaplanscholen-bollenstreek.nl/dewaterval-aspnet/default.aspx
http://www.leokanner.nl/
http://st-sol.nl/
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Bijlage 3 – Afkortingen 

 
AB 
AED 

 
Ambulante begeleiding 
Ambulante Educatieve Dienst 

AMK  
AVG 

Advies- en meldpunt kindermishandeling  
Algemene Verordening Gegevensbescherming 

CJG 
GGD 

Centrum voor Jeugd en Gezin  
Gemeenschappelijk gezondheidsdienst 

HGW  Handelingsgericht werken  
HR Holland Rijnland 
JGT 
IB 

Jeugd- en gezinsteam 
Intern begeleider 

JRK Jong Risicokind 
LEA  Lokale educatieve agenda  

MBO  Middelbaar beroepsonderwijs  
OCW  Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
OOGO Op overeenstemming gericht overleg 
OP Ondersteuningsplan 
OPP Ontwikkelperspectiefplan 
OPR Ondersteuningsplanraad 
OT Ondersteuningsteam 
OS Onderwijsspecialist 
PDCA Plan, do, check, act  
PGB  Persoonsgebonden budget  
PO  Primair onderwijs of in combinatie met raad: PO Raad als de 

besturenorganisatie  
REA  Regionale educatieve agenda  
SBO 
SH 

Speciaal basisonderwijs 
Slecht Horend 

SMW Schoolmaatschappelijk werk 
SO Speciaal onderwijs 
SOP Schoolondersteuningsprofiel 
SWV Samenwerkingsverband 
TLV 
TOS 

Toelaatbaarheidsverklaring 
Taalontwikkelingsstoornis 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VO  Voortgezet onderwijs  
VSO  Voortgezet speciaal onderwijs  
VVE  Voor- en vroegschoolse educatie  
WBP  Wet bescherming persoonsgegevens  
WLZ Wet langdurige zorg 
WMO  Wet maatschappelijke ondersteuning  
WMS 
WOOZ  

Wet medezeggenschap scholen  
Wet Ondersteuning Zieke Leerlingen 

WPO  Wet op het primair onderwijs  
ZMO  Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 
ZML 
ZVW  
 

Zeer moeilijk lerende kinderen 
Zorgverzekeringswet  
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Bijlage 4 – memo regionale samenwerking in Holland Rijnland d.d. 28 februari 2019 
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