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Inleiding
Voor u ligt de tweede (bijgestelde) versie van het ondersteuningsplan 2014-2018 van het
samenwerkingsverband passend onderwijs VO 27.10 Hilversum e.o., na de formele oprichting Qinas
geheten. Het ondersteuningsplan beslaat een periode van vier jaar waarbij gekozen is voor deze
herziening na een jaar. Het ondersteuningsplan beschrijft de richting waarlangs we passend
onderwijs in onze regio willen vormgeven. In het ondersteuningsplan beperken we ons tot de
hoofdlijnen, waar wenselijk is de beschrijving van de praktische uitvoering als bijlage van dit
ondersteuningsplan opgenomen.
Het ondersteuningsplan vindt zijn grondslag in de wet Passend Onderwijs die per 1 augustus 2014 is
ingegaan. Dit nieuwe stelsel heeft tot doel om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan iedere
leerling ongeacht de ondersteuningsbehoefte. De stelselwijziging berust op drie pijlers:
1.
2.

3.

scholen/schoolbesturen hebben zorgplicht: de taak om alle leerlingen een zo goed mogelijke
plaats te bieden binnen het onderwijs.
Iedere school is verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen om duidelijk te
maken welke ondersteuning de betreffende school kan bieden aan leerlingen die extra
ondersteuningsbehoeften hebben.
Scholen voor Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor cluster 3 en cluster
4 werken samen in regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Daarnaast betekent de wet Passend Onderwijs een wijziging in het bekostigingssysteem: de middelen
worden via het regionale samenwerkingsverband verdeeld volgens de binnen het
samenwerkingsverband gemaakte afspraken.
Status en functie van het ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument dat elke vier jaar wordt
opgesteld en vastgesteld.
Dit plan laat zien hoe Qinas voldoet aan haar wettelijke taken. Het beschrijft:
a.
de manier waarop Qinas een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen
binnen en tussen haar scholen realiseert;
b.
de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van
ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen aan de scholen;
c.
de procedure en criteria voor plaatsing van leerlingen in het VO en het VSO;
d.
het beleid en de procedure voor terug- of overplaatsing van het VSO naar het reguliere
onderwijs na de looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring;
e.
de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs
aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de bijbehorende bekostiging;
f.
de wijze van informatieverstrekking aan ouders over de ondersteuningsvoorzieningen
en de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders.
Het geeft aan hoe het samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van passend
onderwijs vorm geeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt
gestreefd. In dit ondersteuningsplan beschrijft Qinas op welke wijze het wil voldoen aan haar
wettelijke taken.
Dit ondersteuningsplan is een actualisering van en aanpassing op het vorige plan, d.d.
28 januari 2014. Het plan is nu in twee delen gesplitst: een uitgangspuntengedeelte (deel A) en een
uitwerkingsgedeelte (deel B).
Het is de verwachting dat in deel A de resterende 3 jaar, tot 2018, weinig tot niets zal veranderen.
Deel B is de uitwerking van deel A en is een stuk dynamischer. De wijzigingen die hierin optreden
zullen eerst de instemming van de ALV en de OpR moeten hebben alvorens deze in werking kunnen
gaan.
De openstaande punten van aandacht uit de vorige versie (d.d. 28-01-2014) waren:
4

1.

2.

3.

4.

Financiën: dit onderdeel was nog niet definitief afgerond aangezien nog een aantal factoren
onzeker was voor Qinas, zoals de AWBZ-vergoeding naar het VSO (overleg met de gemeenten
hierover was gaande) en de juiste verrekening via de nieuwe versleutelmethode van OCW die
naar leerlingaantal binnen het SWV zal gaan. In hoofdstuk 9 is de nieuwe begroting 2015 en de
meerjarenbegroting opgenomen.
Loket en toeleiding: hier dienden nog een aantal punten aangescherpt te worden om de
aanvraag van en toeleiding naar de verschillende arrangementen soepel te laten verlopen. In
hoofdstuk 5 staat de bijstelling en de routing vermeld.
Dekkend Netwerk: Qinas dacht het netwerk van onderwijsvoorzieningen op orde te hebben,
maar in de praktijk bleek dat dit niet helemaal het geval was. Na een jaar volgde een evaluatie
en bleken er open plekken te zijn, met name voor leerlingen met een stoornis in het autistisch
spectrum op havo/vwo-niveau. In hoofdstuk 6 staat vermeld hoe de ontwikkelingen zijn ten
aanzien van een dekkend aanbod.
Samenwerken met jeugdhulp/gemeenten: In januari 2015 is de transitie Jeugdzorg afgerond
en kwam de verantwoordelijkheid voor de (geïndiceerde) jeugdhulp bij de gemeenten te
liggen. Om de samenwerking met het onderwijs binnen de regio goed te laten verlopen, blijft
voorlopig intensief overleg nodig. In hoofdstuk 6 staan aanvullingen; het onderwerp is verder
nog volop in ontwikkeling.

Opbouw ondersteuningsplan
Allereerst wordt het samenwerkingsverband Qinas, de coöperatie voor samenwerkende
schoolbesturen in het Gooi e.o. besproken; de missie en de visie van Qinas, als mede de organisatie.
Vervolgens wordt het werkmodel uitgelegd en waarom voor dit model is gekozen: de middelen van
het samenwerkingsverband moeten zoveel mogelijk op de plek komen waar ze voor bestemd zijn,
namelijk op de scholen bij de leerlingen.
In hoofdstuk 3 wordt toegelicht dat Qinas een hoog niveau van basisondersteuning ambieert. De
middelen van het samenwerkingsverband komen ten goede aan dit hoge niveau. Voor
arrangementen in de daarop volgende niveaus van extra ondersteuning (daar waar het nodig is) en
speciale ondersteuning (daar waar het moet) moet via een speciale commissie (die o.a. de PCL en de
CvI vervangt) een aanvraag worden gedaan om de bekostiging voor deze vormen van ondersteuning
rond te krijgen.
Om het dekkende netwerk en de ondersteuningstoewijzing goed geregeld te krijgen, is het belangrijk
dat Qinas samenwerkt met verschillende partners zoals ouders, primair onderwijs en gemeenten.
Maar ook met cluster 1 en cluster 2 waarvoor in de nieuwe regeling niet veel gaat veranderen qua
werkwijze.
Dit ondersteuningsplan wordt afgesloten met de financiële paragraaf: hoe worden de middelen
ingezet en verdeeld binnen Qinas om alle leerlingen binnen de regio een passende onderwijsplek te
bieden.
Het vervolg
De wettelijke planperiode van het ondersteuningsplan loopt van 2014/2015 tot 2017/2018. Gelet op
het voortschrijdend inzicht en de hiervoor benoemde onzekerheden en ontwikkeltrajecten, wordt
verwacht dat in deel B van het ondersteuningsplan gaandeweg nog bijstellingen aangebracht zullen
worden. Deze worden vervolgens voorgelegd aan de ALV en OpR ter instemming.
Het zal dus voor Qinas aftasten blijven hoe de hier gestelde doelen gehaald worden en of de manier
van werken zoals in dit ondersteuningsplan is beschreven, ook een haalbare manier is.
Bussum, november 2015
Sytze Haenen, voorzitter Qinas
Berto de Waal, directeur Qinas
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Deel A:
Uitgangspunten &
hoofdlijnen
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Hoofdstuk 1

1.1

Het samenwerkingsverband Qinas

Regio

Qinas behelst de regio Gooi en omstreken (e.o.). Binnen deze regio zijn 24 VO scholen aanwezig
(van 7 schoolbesturen) en 4 VSO scholen (van 4 schoolbesturen). Verreweg het grootste deel van
de leerlingen in de regio (per 1 oktober 2014 17.858 van de in totaal 18.028 leerlingen, oftewel
99%) gaan naar deze scholen. Qua niveau is binnen de regio het aanbod geheel dekkend: van vwo
tot en met ZMLK. Sommige speciale ondersteuning is buiten de regio te vinden; 1% van de
leerlingen uit de regio Het Gooi gaat naar deze voorzieningen.
1.2

Missie

Het SWV Qinas wil passend onderwijs realiseren voor elke leerling uit de regio. Het is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende schoolbesturen om een aanbod te
realiseren waarin elke leerling het onderwijs kan krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden en
behoeften. De leerlingen zullen regulier onderwijs volgen daar waar het kan en speciaal onderwijs
wanneer dit voor de desbetreffende leerling beter is.
1.3

Kerntaken en uitgangspunten

Qinas ziet het als haar kerntaken om te zorgen voor:
1.

Een Dekkend Netwerk van onderwijsvoorzieningen
a.
bestaande uit voorzieningen binnen de regio;
b.
en voorzieningen buiten de regio, die binnen de regio niet realiseerbaar zijn;
c.
waarbij alle voorzieningen een helder ondersteuningsprofiel hebben;
d.
en waarbij de lacunes worden ingevuld door partners binnen of buiten de regio.

2.

Het loket voor plaatsingsadvies
a.
is een bij voorkeur een gezamenlijke inspanning van PO en V(S)O;
b.
heeft contacten met de (onderwijs)partners binnen en buiten de regio;
c.
draagt bij aan een optimale plaatsing van leerlingen binnen het V(S)O op basis van de
ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen;
d.
geeft advies voor de ondersteuningszwaarte van de leerling.

3.

Bekostigingsvoorwaarden en de toedeling van middelen middels een systeem
a.
dat globaal is: met weinig differentiatie naar doelgroepen, maar met een ruime basisbekostiging per leerling (*;
b.
dat variabel is zodat bijstellingen gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden;
c.
dat uitgaat van het principe dat de middelen de werkvloer van de school moeten
bereiken;
d.
dat een ontwikkelmodel is dat gefaseerd kan worden opgebouwd;
e.
waarbij overgangsregelingen denkbaar zijn.

Qinas hanteert hiertoe de volgende uitgangspunten:
1.

2.

Het aanbieden van onderwijs is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen c.q. de
scholen. Ook de kwaliteitszorg m.b.t. het onderwijs en de begeleiding van leerlingen in de
scholen behoort tot de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen c.q. de scholen. Voor het
samenwerkingsverband is een sterke basis in de vorm van goed onderwijs in de afzonderlijke
scholen het uitgangspunt (zie ook hoofdstuk 8).
Het samenwerkingsverband voert de wettelijke taken uit die aan samenwerkingsverbanden
zijn toebedeeld.
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3.
4.

5.

Het samenwerkingsverband werkt samen met het primair onderwijs om de overgang van
primair onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs soepel te laten verlopen.
Het samenwerkingsverband streeft naar een optimale samenwerking met externe partners als
de gemeenten en jeugdzorg. Bij adviezen over individuele leerlingen worden de ouders
betrokken.
Het samenwerkingsverband werkt planmatig en doelgericht en is gericht op de
kwaliteitsverbetering van het functioneren van het samenwerkingsverband als geheel. Het
samenwerkingsverband wil hierbij flexibel en efficiënt te werk gaan.

Om een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen binnen de regio te realiseren is samenwerking
tussen de schoolbesturen noodzakelijk. De VO- en VSO-besturen bieden een palet aan
onderwijsvarianten om voor elke leerling passend onderwijs te realiseren. Samenwerking met
derden is hierbij noodzakelijk; het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten en instellingen voor de
jeugdhulp. Ook worden afspraken gemaakt met aanpalende samenwerkingsverbanden (onder meer
t.b.v. het grensverkeer) en het samenwerkingsverband passend onderwijs PO in de regio (Unita). Het
SWV geeft samen met de besturen van voortgezet speciaal onderwijs vorm aan de uitwerking van de
tripartite overeenkomst waarin de personele gevolgen van de invoering Passend Onderwijs is
geregeld.
(*

: doordat er geen arrangementen via het SWV worden bekostigd, kunnen de middelen naar de plek waar de
leerlingen zitten: in de klas.

1.4

Bestuurlijke organisatie

Qinas is een coöperatieve vereniging. De hoogste zeggenschap van de coöperatie ligt bij de
Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering benoemt het bestuur. De leden bepalen ook het
beleid van de coöperatie. Dit gaat via de stemverhouding zoals in de statuten is vastgelegd. In de
ledenvergadering wordt gestemd over de te volgen koers van het samenwerkingsverband. Het
bestuur bereidt, samen met de directeur, deze beleidsvoorstellen voor.
Binnen de coöperatie werken de leden samen bij:
a. de aangelegenheden waar samenwerking noodzakelijk is; en
b. de aangelegenheden waarin alle leden ervan overtuigd zijn dat samenwerking wenselijk is.
Groepen van leden kunnen daarnaast ook op onderdelen samenwerkingsovereenkomsten met elkaar
sluiten.
1.5

Medezeggenschap

Een samenwerkingsverband heeft twee medezeggenschapsorganen:



een medezeggenschapsraad voor het eigen personeel en
een ondersteuningsplanraad met instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

Omdat het personeel binnen Qinas vooralsnog gedetacheerd is (Qinas is -nog- geen werkgever),
speelt het oprichten van een MR nog niet. Wel is een ondersteuningsplanraad opgericht.
Verder hebben de medezeggenschapsraden van de individuele scholen / schoolbesturen adviesrecht
op de vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daartoe is artikel 11 WMS,
waarin het adviesrecht van de OpR is vastgelegd, uitgebreid.
1.6. Kengetallen
De hierna volgende tabellen zijn gebaseerd op de gegevens tot en met de oktobertellingen van
2014.
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Om een beeld te krijgen van de aantallen leerlingen in het samenwerkingsverband is gekeken naar de
kengetallen zoals die door het Ministerie van Onderwijs worden geleverd.

1. leerlingen

1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014

LWOO
963
1.010
1.066
1.085

PRO
236
264
286
289

overig VO
15.848
16.059
16.281
16.654

1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014

VSO cat 1
295
305
305
325

VSO cat 2
10
6
7
9

CLUSTER 4
201
207
230

LG
14
15
13

MG
0
0
0

LWOO
5,65%
5,83%
6,05%
6,02%

PRO
1,38%
1,52%
1,62%
1,60%

totaal
7,03%
7,35%
7,67%
7,62%

10,61%
10,71%
10,67%
10,48%

2,80%
2,84%
2,92%
2,96%

13,41%
13,55%
13,59%
13,45%

VSO cat 1
1,73%
1,76%
1,73%
1,80%

VSO cat 2
0,06%
0,03%
0,04%
0,05%

3,03%
3,08%
3,15%
3,15%

0,11%
0,11%
0,11%
0,12%

VMBO 3/4
totaal VO*) leerlingen
17.047
2.691
17.333
2.744
17.633
2.849
18.028

VSO cat 3 VSO totaal
40
345
42
353
50
362
46
380

2.rugzakken

1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
3.deelname %
VO2710
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014
Landelijk
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014
VO2710
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014
Landelijk
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014

LZ
21
23
27

ZMLK
7
6
7

totaal
rugzakken
243
251
277

VSO cat 3 VSO totaal rugzakken
0,23%
2,02%
1,43%
0,24%
2,04%
1,45%
0,28%
2,05%
1,57%
0,26%
2,11%
0,31%
0,31%
0,34%
0,34%

3,45%
3,51%
3,61%
3,62%

1,86%
1,93%
1,95%

In bovenstaand overzicht word de meerjaren-ontwikkeling van het aantal leerlingen in het VO,
LwOO, PrO en het VSO (per bekostigingscategorie) zichtbaar. Ook staan de landelijke
deelnamepercentages voor het LwOO, PrO en het VSO in dit overzicht. Op deze wijze kunnen de
10

leerlingenaantallen in het LwOO, PrO en het VSO in de regio van Qinas worden afgezet tegen de
landelijke gemiddelden.
Let op: In de leerlingentelling van het VSO zit nog een aantal onvolkomenheden. Hieronder staat een
overzicht en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan:
 Er staan leerlingen ingeschreven in het VSO waarvan de indicatie afliep per 31-07-2014. Dit
betekent dat zij op 01-08-2014 geen geldige indicatie hadden, de basis om in aanmerking te
komen voor overgangsrecht. In een groot aantal gevallen is dit hersteld voor de teldatum
01-10-2014. In een aantal gevallen echter nog niet. De scholen en samenwerkingsverbanden
krijgen tot 1 mei de tijd om voor deze leerlingen een tlv af te geven en te registreren in BRON,
met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2014. Scholen en samenwerkingsverbanden
ontvangen hiertoe een overzicht van de betreffende leerlingen. In de bijgevoegde kengetallen
zijn deze leerlingen wel meegenomen.
 Bij plaatsing in een residentiële instelling betaalt het samenwerkingsverband van de school
waar de leerling afkomstig van is voor de VSO-plaatsing bij de residentiële instelling. Echter, in
de systemen gaat dit alleen goed indien ook daadwerkelijk sprake is van aaneengesloten
inschrijving: uitschrijven voor het weekend of vakantie en inschrijven daarna is voor de
systemen geen aaneengesloten inschrijving. Hierdoor is in een aantal gevallen uitgegaan van
de postcode van de leerling om te bepalen welk samenwerkingsverband moet betalen. De
systemen worden aangepast. Daarnaast wordt van de scholen gevraagd hun administratie op
orde te hebben en zich te houden aan de voorschriften voor het in- en uitschrijven van
leerlingen. De telling van 1 oktober wordt handmatig gecorrigeerd zodat in de voorlopige
overzichten van april deze leerlingen aan het juiste samenwerkingsverband worden
toegewezen.
 Leerlingen geplaatst in een residentiële instelling kunnen zonder tlv worden ingeschreven.
Echter, als de leerling wel een tlv heeft, moet deze in BRON worden opgegeven. Dit is om twee
redenen van belang: allereerst wordt de leerling dan toegewezen aan het juiste
samenwerkingsverband, daarnaast vindt bekostiging plaats op basis van de tlv. Dat biedt de
mogelijkheid om een andere bekostigingscategorie toe te kennen dan de hoofdonderwijssoort
van de school.

Uit de tabel komen een aantal zaken voor de regio Qinas naar voren:
Er is in 4 jaar een stijging van 981 leerlingen (5,8%) in het totaal aantal leerlingen dat binnen
onze regio naar een VO-school gaat
Het betreft niet alleen leerlingen uit de eigen regio, maar ook van leerlingen die uit aanpalende
regio’s komen: 1.325 (7,5%) van de 17.633 in oktober 2013
Van de 362 VSO-leerlingen in 2013 gaan er 176 naar een school buiten de eigen regio; dat is
ongeveer 1% van alle leerlingen V(S)O en het betreft voornamelijk (voormalig) cluster 4
leerlingen
1,6% van de totale populatie leerlingen heeft in het verleden een rugzak gehad
Binnen het LwOO en PrO is gedurende 4 jaar een lichte stijging te zien van 0,6%
VSO categorie 1 in onze regio stijgt in 4 jaar 0,07%; landelijk 0,12%
VSO categorie 2 in onze regio stijgt in 4 jaar 0,01%; landelijk ook 0,01%
VSO categorie 3 in onze regio stijgt in 4 jaar 0,03%; landelijk 0,03%
Het gehele VSO stijgt in onze regio met 0,09%; landelijk 0,17%

11

Hoofdstuk 2
2.1

Werkmodel Qinas

Model

Qinas werkt voornamelijk volgens het zogenaamde ‘schoolmodel’ (middelen worden onder
schoolbesturen/scholen verdeeld op basis van het leerlingenaantal), met daarbij toevoegingen uit
het ‘expertisemodel’ (het SWV richt (tussen)voorzieningen in en regelt de aard, omvang en
bekostiging van die voorzieningen):
- In het werkmodel van Qinas heeft het SWV voornamelijk de taak van kassier: ieder schoolbestuur
krijgt, via een versleuteling, budget vanuit Qinas voor het opzetten van de basisondersteuning.
- De verantwoordelijkheid voor de inrichting van een dekkend netwerk ligt voor het grootste deel
bij de afzonderlijke schoolbesturen.
- Qinas richt een tussenschoolse voorziening in: ‘ Rebound Het Gooi e.o.’.
- Er is een onderwijsloket voor doorverwijzing, met daarachter een Plaatsings Advies Commissie
(PAC).
- De PAC geeft toelaatbaarheidsverklaringen af en geeft een schoolsoortadvies door te kijken naar
de diverse leerarrangementen die een V(S)O-school aanbiedt.
- Qinas organiseert netwerk- en bijscholingsbijeenkomsten voor IZC'ers, orthopedagogen en
overige deskundigen.
- Scholen organiseren zelf hun lichte ondersteuningsarrangementen (1A en 1B in de
ondersteuningspiramide).
- Qinas kan een rol vervullen bij het afstemmen van vraag en aanbod wanneer scholen specifieke
deskundigheid aan elkaar willen uitlenen.
- Voor zorgbekostiging VSO is een vast bedrag gereserveerd voor doorverwijzingen vanuit de PAC
naar het VSO (in verband met de wijzigingen in de bekostigingssystematiek).
In het model van Qinas gaat het deel van de middelen dat overblijft na aftrek van ondersteuningsbekostiging VSO, overhead en een beperkt aantal bovenschool bestuurlijke voorzieningen, naar de
schoolbesturen. De schoolbesturen besteden de middelen voor hun bijdrage aan de inrichting van
het dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen. Daarnaast kunnen middelen gereserveerd
worden voor bovenschool bestuurlijke voorzieningen/arrangementen (zoals Regionaal Zorgbudget gelden). Deze zullen jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.
Van oud naar nieuw
Om de overgang naar het nieuwe model niet van het ene op het andere moment in te voeren, is
binnen Qinas gekozen voor een overgangsmodel waarin zorgvuldig stappen gezet worden van de
‘oude’ situatie (dus met LGF-bekostiging, Regionaal Zorg Budget (RZB), vergoeding
schoolmaatschappelijk werk en dergelijke) naar de nieuwe bekostigingssystematiek (het
schoolmodel: geen LGF-bekostiging, geen aparte vergoedingen meer voor de scholen, maar een
lumpsumbedrag waaruit de basisondersteuning gefaciliteerd kan worden).
Oude bekostigingssystematiek

overgangsmodel

nieuwe bekostigingssystematiek

Omdat in augustus 2014 (het schooldeel van) de LGF-bekostiging stopte, maar wel leerlingen op de
VO-scholen zaten die hiervan gebruik maakten (bijvoorbeeld LGF-begeleiders vanuit de VSO-school),
is binnen dit overgangsmodel ervoor gekozen om het schooldeel van de LGF (dat in de nieuwe
situatie naar het SWV komt) uit te keren aan de scholen waar deze leerlingen zaten volgens een
versleutelmethode die recht doet aan de aantallen LGF-leerlingen die in het verleden op die scholen
hebben gezeten. Ook de bekostiging voor extra (bovenschool bestuurlijke) arrangementen zullen in
dit model via Qinas verlopen (denk hierbij aan de RZB-vergoeding voor leerlingen die in het VO
vastlopen, maar niet de speciale ondersteuning van het VSO nodig hebben).
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Wanneer een leerling bij handelingsverlegenheid van de school door de PAC tussentijds verwezen
wordt naar een school met een zwaarder profiel (bv. een VSO-school) zal Qinas hier ook financieel
bijspringen om de overbrugging te bekostigen totdat de nieuwe teldatum geldt (groeibekostiging).
2.2

Bureauorganisatie

Het bureau van Qinas houdt een beperkte omvang waarbij het SWV Qinas in de nabije toekomst een
werkgeversrol gaat vervullen voor een klein aantal vaste medewerkers. Het bureau heeft verder
voornamelijk een makelaarsfunctie met betrekking tot het delen van expertise en kennis. Het bureau
kent een passende personele bezetting, met de volgende uitgangspunten:





een directeur die de integrale leiding over de coöperatie heeft;
een ‘bestuur op hoofdlijnen’ (en een toezichthoudende ALV);
een beperkte overlegstructuur;
goede bereikbaarheid van de coöperatie.

Gelet op deze factoren is uitgegaan van de volgende personele bezetting/ondersteuning voor de
coöperatie:
 een directeur (0,8 FTE);
 een controller (0,2 FTE);
 secretariële ondersteuning voor de directeur c.q. bestuur/ALV; secretariële ondersteuning
voor PAC, Rebound en dergelijke ( ≥ 1,0 FTE );
 onderbrenging van de financieel- administratieve ondersteuning bij een (extern)
administratiekantoor.
Naast de vaste bezetting van het bureau en de ingehuurde specialisten van de PAC behoren de
medewerkers van Rebound Het Gooi e.o. tot de medewerkers van Qinas (= 3,1 FTE).
Het kantoor van Qinas is gehuisvest in het Gewestkantoor te Bussum waar ook het SWV Unita en het
RBL zitten. Binnen deze constructie maakt Qinas gebruik van faciliteiten van de GSF zoals telefonie,
ICT en kortingscontracten die de GSF heeft afgesloten met leveranciers.
2.3

Plaatsings Advies Commissie (PAC)

De Plaatsings Advies Commissie neemt de taken van de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL),
de Bovenschoolse PlaatsingsCommissie (BPC) en de Commissie voor Indicatiestelling (CvI; van de
REC’s) over. De PAC bepaalt - namens de bevoegde gezagsorganen van de bij het
samenwerkingsverband aangesloten scholen - de passende ondersteuningszwaarte (arrangement) bij
de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.
De PAC bestaat uit twee delen:
een deel dat de toeleiding beoordeelt: de Toeleidingcommissie (TC)
een deel dat het uiteindelijke arrangement afgeeft: de Commissie voor Arrangementen (CvA).
Taakstelling van de Toeleidingcommissie (TC):
 Advisering van scholen bij de afweging wel of geen ondersteuningsbeschikking aan te vragen
 Compleet maken van de dossiers (via een OntwikkelingsPersPectief -OPP-)
 Inhoudelijke beoordeling van de dossiers voor aanvragen van een ondersteuningsarrangement
 Geven van een ondersteuningsadvies voor de betreffende leerlingen
 Plaatsingsadvies geven voor leerlingen die dreigen thuis te zitten
Samenstelling:
- voorzitter
- orthopedagoog
- medicus (bv via GGD)
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- jeugdhulpverlener (bv via SMW)
- cluster 3 deskundige(n) bijvoorbeeld uit de CvB*) van de cluster 3 school
- cluster 4 deskundige(n) bijvoorbeeld uit de CvB *) van de cluster 4 school
*)

CvB= Commissie van Begeleiding van het VSO

Taakstelling van de Commissie voor Arrangementen (CvA):
 Bepaling van de ondersteuningszwaarte: extra (lichte ondersteuning niveau 2) of speciale
ondersteuning (zware ondersteuning niveau 3, 4 en 5)
 Bepaling van het arrangement
 Afgifte TLV’s
Samenstelling:
- voorzitter
- secretaris
- gedragswetenschapper (GZ/Generalist)
2.4 Groeiregeling VSO
De bekostiging van het VSO is een verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband geworden.
De bekostiging van het VSO kan als volgt schematisch worden weergegeven:

Basisbekostiging, T-1 systematiek
nb: leerling moet op 1 oktober T-1 aanwezig zijn
14 / 15
Leerling aanwezig
Basisbekostiging (duo/ OCW)
Ondersteuningsbekostiging (duo/ Qinas)

15 / 16

16 / 17

17 / 18

18 / 19

Duo verzorgt dus de bekostiging van het VSO op basis van de leerlingaantallen per 1 oktober
voorafgaand aan het schooljaar.
Met ingang van augustus 2014 is de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van een eventuele
groei van het aantal VSO-leerlingen bij het samenwerkingsverband neergelegd. In artikel 85d WVO
wordt duidelijk dat het samenwerkingsverband in het schooljaar volgend op de tweede teldatum,
1 februari, een eventuele groei in leerlingen moet betalen. Schematisch:
Groeiregeling VSO
Leerlingaantal, 1 oktober 2014
Leerlingaantal, 1 februari 2015
Basisbekostiging (duo/ OCW)
Ondersteuningsbekostiging (duo/ Qinas)

14 / 15
x
x +y

15 / 16

x
x

Groeiregeling (Qinas)
'Een bedrag per extra leerling' (WVO)
y
Bedrag afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de extra leerlingen en komt overeen
met één van de normbedragen die bij ministriële regeling worden vastgesteld.

Voor deze groei moeten eventuele vestigingen van VSO-schoolbesturen bij elkaar worden opgeteld.
Mocht sprake zijn van krimp dan wordt er niet verrekend.
De bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn in de (meerjaren-) begroting opgenomen onder ‘extra
toewijzing’, per schooljaar is hiervoor € 150.000 beschikbaar (budget 1B; zie hoofdstuk 9). Bij een
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gemiddelde bekostiging van € 10.800 (personele en materiële ondersteuningsmiddelen) is hiermee
een netto groei van 14 leerlingen te betalen.
Afgesproken is:
1. Qinas volgt de wettelijke systematiek en bekostigt een netto groei in het schooljaar volgend op
de peildatum 1 februari. Qinas betaalt het jaarbedrag dat bij de bekostigingscategorie hoort in
12 gelijke termijnen.
De materiële bekostiging wordt per schooljaar betaald, ook al wordt deze door het
samenwerkingsverband per kalenderjaar ontvangen. Het is eenvoudiger om de personele en
materiële middelen in één keer te vergoeden. Omdat de groei niet eerder dan 1 februari bekend
is, kunnen deze middelen pas daarna betaald worden. Dit is overigens afwijkend van het advies
van de VO-raad.
2. Het bedrag dat betaald wordt is gelijk aan het bedrag dat door duo ingehouden wordt voor een
leerling met dezelfde zorgzwaarte (die op 1 oktober voorafgaand al wel ingeschreven was).
Qinas betaalt daarmee de personele én materiële component.
3. Qinas betaalt geen basisbekostiging. De belangrijkste reden daarvoor is dat zij ook geen
basisbekostiging ontvangt. Hierbij geldt het binnen de regio geldende principe: geld volgt leerling.
2.5

Werkgroepen, klankbordgroepen en geledingen

In de werkstructuren van het samenwerkingsverband zijn, naast de PAC, ook nog andere geledingen
en (tijdelijke) werkgroepen ingericht. Deze werkgroepen/klankbordgroepen betreffen de volgende
thema’s:
1.
Thema ‘Loket en Routing’
Deze werkgroep houdt zich bezig met het opzetten van de routing voor de aanvragen van een
arrangement vanuit het SWV. Daarnaast is de methode ontwikkeld die tot het afgeven van de
arrangementen en de toelaatbaarheidsverklaringen leidt. De werkgroep geeft een advies aan de
directeur. De directeur legt het advies voor aan het bestuur ter vaststelling.
Doelen:
Er is een duidelijke procedure voor het afgeven van een ondersteuningsverklaring
Er is dus ook een duidelijke procedure voor het afgeven van TLV’s (ondersteuningsverklaring voor
VSO)
De geleverde informatie van de aanmeldende school is voldoende
De gestelde termijnen worden nageleefd door de aangesloten scholen
Sub thema’s en prioritering:
- Evaluatie en waar nodig bijstelling van de bedachte routing
- Indicatiezwaarte: categorie 1, 2 en 3 (licht, medium, zwaar)
- Indicatie AWBZ?
2.
Thema ‘Dekkend Netwerk’:
Deze werkgroep houdt zich bezig met het in kaart brengen van het dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen. Bij het constateren van open plekken wordt gezocht naar een oplossing.
Doelen:
realiseren van de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten voor basisondersteuning
(1b)
Thuiszittersgroepen zoals h/v-ASS-leerlingen, leerlingen met angstsyndroom etc. zijn in kaart
gebracht
Zo thuisnabij mogelijke opvang voor leerlingen die tussen wal en schip vallen
Er is een duidelijke grens gesteld tussen wel en geen ontheffing van de leerplicht
Particuliere (opvang)initiatieven zoals ACIC en ATC Bussum zijn in kaart gebracht
Sub thema’s en prioritering:
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- Open plekken in het dekkende netwerk:
* ASS h/v-niveau
* leerlingen met angstsyndroom
* overgang naar werk
* residentiele leerlingen
- Afspraken thuiszitters
- Dekkend netwerk binnen 1A en 1B
- Positie van particuliere initiatieven:
* ACIC
* ATC- Bussum
* Trots op Begeleiding
3.
Sub thema ’Dekkend netwerk; ASS h/v-niveau’:
Gebleken is dat voor de groep leerlingen die een stoornis heeft in het autistisch spectrum (ASS)
weinig passende opvang (binnen de regio) bestaat. Vooral de leerlingen met een havo/vwo-niveau
hebben weinig mogelijkheden. Aangezien dit een urgent probleem is, is hier een speciale werkgroep
voor ingericht.
Doelen:
Opzet maken voor een onderwijsopvang binnen de regio voor leerlingen met ASS die een havo/vwoniveau hebben.
Deze doelen zijn bereikt (Elan College en Structuurklas Erfgooiers College). De werkgroep is
opgeheven.

4.
Thema ‘Financiën’
Deze tijdelijke werkgroep Financiën was ingericht met als doel een begrotingsmodel + meerjarenperspectief op te stellen en de financiële administratie in te richten (zie hoofdstuk 9).
Doelen:
Nieuw begrotingsmodel maken
Opzetten van een nieuw financieel verdeelmodel
Soepele overgang tussen overgangsjaar en nieuwe verdeelmodel
Deze doelen zijn bereikt en de werkgroep is opgeheven.
5.
Thema ‘Leerlingenvervoer’
Leerlingenvervoer is een thema dat bij de gemeenten als belangrijk wordt ervaren daar hun
bezuinigingsopdracht relatief makkelijk op dit onderwerp kan worden ingezet. Om deze
bezuinigingen niet ten koste te laten gaan van passende opvang voor leerlingen is deze werkgroep in
het leven geroepen.
Doelen:
In kaart brengen van de regionale gevolgen en knelpunten van het Passend Onderwijs voor het
leerlingenvervoer op basis van de voorliggende ondersteuningsplannen en de modelverordening van
de VNG. Denk hierbij onder andere aan consequenties ten gevolge van:
bepaling dichtstbijzijnde toegankelijke school;
de invulling van een dekkend netwerk in de regio en ‘thuisnabij onderwijs’;
arrangementen in combinatie met jeugdhulp;
tijdelijke of partiële plekken;
goede oplossing formuleren voor de zgn. “schrijnende gevallen” in het leerlingenvervoer.
Sub thema’s en prioritering:
- Gemeenschappelijke verordening?
- Afspraken met gemeenten over welke leerlingen vervoer krijgen
- Praktische invulling, bv door document vanuit MDO/PAC
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6.
Thema ‘Aansluiting schoolinterne en schoolexterne zorg VO’
In januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdzorg afgerond en ligt de verantwoordelijkheid voor
deze vorm van hulpverlening bij de gemeenten, net als de verantwoordelijkheid voor de AWBZ-gelden.
Beide hebben raakvlakken met het onderwijs, bijvoorbeeld in het versoepelen van de samenwerking
met de (geïndiceerde) jeugdhulpverlening en het opzetten van onderwijs-zorg-arrangementen. Nauwe
samenwerking tussen beide partijen is hierbij van groot belang.
Doelen:
Het ontwikkelen van een voor zowel onderwijs als gemeenten bruikbaar organisatiemodel gekoppeld
aan een gedeelde visie op werkwijzen rondom de aansluiting schoolinterne en schoolexterne zorg/
geïndiceerde zorg. Daarbij moet ook aandacht zijn voor toegang WMO/AWBZ, schoolmaatschappelijk
werk, inclusief de financiële component.
Verder wordt per gemeente een overzicht gemaakt wie de contactpersonen zijn voor het onderwijs.
7.
Thema ‘Thuiszitters’
Om de problematiek van thuiszitters in kaart te brengen is deze werkgroep ingericht. Gekeken wordt
in hoeverre het jongeren met een vrijstelling betreft die weer het onderwijs in kunnen komen.
Daarnaast wordt overleg tussen belanghebbenden opgepakt waar het gaat om jongeren, onderwijs
en arbeid.
Doelen:
Inventariseren thuiszitters;
redenen van thuiszitten achterhalen en
nagaan wat oplossingen voor deze groep zijn.
Sub thema’s en prioritering:
- definiëren van het begrip ‘thuiszitter’
- inventariseren van deze groep
- inventariseren van de reden van thuiszitten (zoals vrijstelling leerplicht)
- zoeken van oplossingen voor deze groep
- nagaan wat de verantwoordelijkheid van gemeenten is en wat van het onderwijs
8.
Ambtelijke werkgroep OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg)
Doel: Ontwikkelagenda 2014-2018
De Stuurgroep Passend Onderwijs heeft op 20 februari 2014 besloten de navolgende punten voor
nadere uitwerking van de Ondersteuningsplannen in de Ontwikkelagenda 2014-2018 op te nemen
welke op enkele onderdelen door de Stuurgroep op 1 september 2014 zijn aangescherpt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De consequenties voor leerlingenvervoer.
De consequenties van de gemeentelijke subsidieregeling (gebaseerd op regionale afspraken)
voor schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
De aansluiting tussen schoolinterne zorg en de externe zorg (jeugdzorg)/de afspraken met
betrekking hiertoe.
Borging positie RBL in de diverse processen rond Passend Onderwijs
De consequenties voor de tussenvoorzieningen voortgezet onderwijs om leerlingen vanwege
diverse redenen tijdelijk te kunnen opvangen, waaronder Productief Leren.
De consequenties voor het sociaal domein: o.a. Wmo en AWBZ
De consequenties voor onderwijshuisvesting.

Nog openstaande thema’s:
Ad 5: Consequenties tussenvoorzieningen VO
Youké biedt externe zorg aan kinderen die nu op Rebound zitten en voorheen op Vliegden zaten.
Deze tussenvoorziening wordt daarom meegenomen bij ontwikkelpunt 6. Het Rapport Productief
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Leren wordt besproken in Bestuurlijk Overleg Voortijdig Schoolverlaten. Hier komt een advies en
verdere uitwerking uit voort. Dit wordt teruggekoppeld naar de werkgroep/stuurgroep.
Ad 6: Consequenties voor Sociaal Domein: Wmo, AWBZ
Dit ontwikkelpunt wordt gecombineerd met ontwikkelpunt 7. De gemeente creëert één toegang voor
de jeugdzorg, Wmo en AWBZ.
Ad 7: Consequenties onderwijshuisvesting
Dit ontwikkelpunt wordt opgepakt na uitkomst ontwikkelpunt 1 consequenties leerlingenvervoer.
9.
Stuurgroep OOGO
Doel:
Het afstemmen van onderwijsbeleid inzake Passend Onderwijs met gemeentebeleid aangaande
Transitie jeugdzorg, Ondersteuning en Jeugd en werk.
10. Klankbordgroep ‘zorgcoördinatoren’
Sinds lange tijd bestaat er een Platform ZC. In dit platform worden vanuit het samenwerkingsverband
‘ontwikkeltaken’ belegd en wisselt men onder meer ervaringen uit.
Doel:
werkbijeenkomsten over actuele thema’s (bv ‘Aansluiting schoolinterne en schoolexterne zorg
VO’)
raadplegen en informeren van de werkvloer
oplossingen aanbieden voor actuele problemen
mogelijkheid bieden voor collegiale consultatie
11. Klankbordgroep ‘directeuren vmbo’
Van oudsher opgericht om alle zaken rond de aanvragen van LwOO- en PrO-beschikkingen te
bespreken en het werkveld hiervan op de hoogte te houden. Binnen Qinas is de groep uitgebreid
door alle vmbo-directeuren vanuit de regio hierbij te vragen en ook aanverwante zaken en
ontwikkelingen te bespreken.
Doel:
raadplegen en informeren van de werkvloer
oplossingen aanbieden voor actuele problemen
mogelijkheid bieden voor collegiale consultatie
12. Klankbordgroep ‘directeuren VSO’
Eenzelfde type klankbordgroep is opgericht voor de VSO-directeuren om na te gaan of de routing van
de arrangementsaanvragen goed verloopt en of binnen het niveau van de speciale ondersteuning het
netwerk dekkend is.
Doel:
raadplegen en informeren van de werkvloer
oplossingen aanbieden voor actuele problemen
mogelijkheid bieden voor collegiale consultatie
13. Klankbordgroep ‘directeuren m/h/v’
Natuurlijk is eenzelfde type klankbordgroep ook opgericht voor de VO-directeuren/rectoren met een
v/h/v school om na te gaan hoe de zorgplicht verloopt en of de scholen tegen problemen aanlopen
bij het verzorgen van de basisondersteuning en of daarbinnen het netwerk nog steeds dekkend is.
Doel:
raadplegen en informeren van de werkvloer
oplossingen aanbieden voor actuele problemen
mogelijkheid bieden voor collegiale consultatie
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14. Klankbordgroep orthopedagogen en schoolpsychologen
Sinds het voorjaar 2013 is dit (groeiende) platform opgericht om 1 a 2 keer per jaar met
orthopedagogen en psychologen uit zowel PO als VO en VSO ervaringen uit te wisselen en
gemeenschappelijk op te trekken in Passend Onderwijs op de werkvloer.
15. De Ondersteuningsplanraad (hierna OPR)
De Ondersteuningsplanraad heeft medezeggenschap en instemmingsrecht op het
ondersteuningsplan van het SWV. In januari 2014 is deze OpR ingesteld en in februari 2014 zijn het
statuut en reglement vastgesteld. Ieder schoolbestuur is vertegenwoordigd door een ouder/leerling
en/of een medewerker en er is een voorzitter en vicevoorzitter/secretaris benoemd. De directeur
van het samenwerkingsverband is contactpersoon. Het secretariaat van Qinas biedt administratieve
ondersteuning.
16. Commissie voor Bezwaar en Beroep
Het samenwerkingsverband richt een bezwarencommissie in die bestaat uit minimaal een voorzitter
en 2 leden. De commissie adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van de Plaatsings
Advies Commissie (PAC).
17. Auditcommissie
De AC is een commissie van de ALV. Zij voert taken uit die formeel tot de verantwoordelijkheid van
de ALV behoren en bereidt besluitvorming door de ALV voor. De AC wordt samengesteld uit leden
van de ALV.
Voornaamste taken:
1.
Goede financiële verslaggeving
2.
Risicobeheersing en interne controle; de werking van de interne risicobeheersings- en
controlesystemen, waaronder begrepen de naleving van wet- en regelgeving daaromtrent en
de werking van de gedragscode Good Governance.
3.
De relatie met de externe accountant

19

Hoofdstuk 3
3.1

Onderwijsondersteuning en een Dekkend Netwerk

Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

Alle scholen binnen de regio hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit SOP staat welke
onderwijsondersteuning de school kan bieden aan de leerlingen. Het SOP wordt voor een periode
van maximaal vier jaar vastgesteld door het bevoegd gezag. De MR van de school heeft adviesrecht
bij de vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel. Voor de vergelijkbaarheid binnen Qinas zijn
alle SOP’s van het VO vertaald naar de piramide zoals in paragraaf 3.6 is beschreven (zie bijlage XII:
Schoolondersteuningsprofielen Qinas).
In het uitgeschreven SOP van de school staat in ieder geval:
a.
welke ondersteuning de school biedt aan leerlingen die dat nodig hebben. Het betreft hier de
basisondersteuning en eventueel aanvullend hierop extra ondersteuning die de school biedt;
b.
welke ambities de school heeft voor de toekomst;
c.
een inventarisatie van de (te ontwikkelen) expertise;
d.
de consequenties voor scholing van docenten.
3.2

Onderwijsondersteuning binnen Qinas

In de voormalige werkgroep ‘ Ondersteuningsprofielen’ is gaandeweg uit de verschillende
schoolondersteunings-profielen de ondersteunings-piramide ontwikkeld (figuur 1) waarin grofweg
drie vormen van onderwijsondersteuning te onderscheiden zijn:
a. basisondersteuning (niveau 1; op elke VO-school aanwezig)
b. extra ondersteuning (niveau 2; binnen een klein aantal VO-scholen aanwezig; bekostiging via Qinas)
c. speciale ondersteuning (niveau 3, 4 en 5; binnen het VSO; bekostiging via Qinas)
De speciale ondersteuning kent daarbij 3 lagen:
niveau 3: leerlingen die in categorie 1 vallen (ZMLK, LZ, cluster 4)
niveau 4: leerlingen die in categorie 2 vallen (LG)
niveau 5: leerlingen die in categorie 3 vallen (MG)
3.3

Basis ondersteuning

Basisondersteuning is dus onderwijsondersteuning die op iedere (VO-)school wordt aangeboden:
preventieve en licht curatieve interventies. Het bestaat uit een 1A-deel (ondersteuning die iedere
school zelf aanbiedt: confectie) en een 1B-deel (ondersteuning waarvoor externen ingehuurd kunnen
worden, zoals een orthopedagoog of een ambulant begeleider: maatwerk).
Voor de door Qinas afgesproken ‘basisondersteuning’ gelden de volgende afspraken:
eenduidig geldend voor het gehele SWV;
binnen de ondersteuningsstructuur van de school;
onder regie en verantwoordelijkheid van de school;
waar nodig met inzet van expertise van andere scholen;
soms met inzet van ketenpartners;
zonder indicatiestelling en
op het overeengekomen kwaliteitsniveau planmatig uitgevoerd.
Uitgewerkt geeft dit het volgende beeld:
I. Onderwijs
I.1 De school voorziet in deskundigheid op het gebied van specifieke onderwijsbehoeften van
leerlingen op meer algemene terreinen.
I.1.a. De school heeft specifieke competenties op het gebied van cognitieve, sociaal-emotionele
en fysiek-medische onderwijsondersteuning.
I.1.b De school heeft een aanbod voor onderwijsondersteuning. Te denken valt dan aan:
o Leren leren en/of huiswerkbegeleiding
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o Taal- en rekenbeleid / dyslexie en dyscalculie
o Faalangst
o Aandachtstoornissen
o Autistisch gedrag
o Sociale vaardigheden
o (overige) Sociaal-emotionele ontwikkeling
o Aanpassingen voor visueel en auditief beperkte leerlingen.
I.2 De school biedt een aanbod voor specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.
I.2.a De school beschikt over een aanbod voor specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van
cognitieve vragen, dat kan bestaan uit:
o Gecertificeerde medewerkers
o Substantiële aandacht en tijd voor de leerling
o Een specifiek daartoe omschreven didactische aanpak.
I.2.b De school beschikt over een aanbod voor specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van
sociaal-emotionele en/of gedragsvragen, dat kan bestaan uit:
o Gecertificeerde medewerkers
o Substantiële aandacht en tijd voor de leerling
o Een specifiek daartoe omschreven pedagogische aanpak.
II. Begeleiding
II.1 De school heeft een duidelijke ondersteuningsstructuur. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit:
a. De school heeft haar ondersteuningsstructuur duidelijk vastgelegd
b. De school biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen aan de hand van duidelijk
omschreven interventies, met het oog op meetbare doelen; evalueert de doelen en stelt
de interventies op afgesproken tijdstippen waar nodig bij.
c. De werkwijze van het ondersteuningsteam is omschreven en wordt jaarlijks geëvalueerd
en waar nodig bijgesteld
II.2 De school biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen langs duidelijke routes, bijvoorbeeld
doordat:
a. Processen worden vastgelegd, bewaakt en geborgd.
b. De school inhoudelijke deskundigheid borgt door interne specialisten.
II.3 De school onderhoudt samenwerkingsrelaties met partners.
a. De school werkt structureel samen met bijvoorbeeld Primair Onderwijs, GGD,
maatschappelijk werk, CJG, Jeugdhulp, Leerplicht, Buurtregisseur / politie, Youké en
Trompendaal
b. Binnen de school is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhouden van de
externe relaties.
III. Sociale en fysieke omgeving
III.1 De school heeft een veilig pedagogisch klimaat. Zo kan de school bijvoorbeeld
a. een veiligheidsbeleid hebben, gericht op het voorkomen en afhandelen van
incidenten in en om de school.
b. een onderwijsaanbod hebben voor alle leerlingen voor het vergroten van sociale
vaardigheden.
c. een pestprotocol hanteren.
d. En een medisch protocol hanteren
III.2 Het schoolgebouw is ingericht op uiteenlopende onderwijsbehoeften, begeleiding en
leerstijlen. Te denken valt hierbij aan:
a. het aanbieden van individuele werkplekken.
b. het aanbieden van prikkelarme werkplekken.
c. het aanbieden van ruimte om te kunnen samenwerken.
d. en een school die toegankelijk is voor rolstoelen.
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IV. Toepassing binnen het schoolondersteuningsprofiel
Als uit het SOP blijkt dat een school op onderdelen nog niet aan de basisondersteuning voldoet, zal
waar nodig een afspraak worden gemaakt tussen directie, bestuur en samenwerkingsverband over
de manier waarop en per wanneer de school het hiaat zal wegwerken.
Als uit het SOP blijkt dat scholen een of meerdere arrangementen bieden, die aanvullend zijn op de
basisondersteuning, zal een afspraak worden gemaakt tussen directie, bestuur en samenwerkingsverband over of en hoe deze arrangementen gecontinueerd kunnen worden.
3.4

Extra ondersteuning

Extra ondersteuning is onderwijsondersteuningsarrangement dat op een aantal (VO-)scholen wordt
aangeboden: intensieve ondersteuning met extra persoonlijke aandacht en zorg op maat. Binnen
Qinas betreft het vooral scholen die onderwijs in kleine (structuur-)groepen (rond de 15 leelringen)
aanbieden.
LwOO
Het Leerweg Ondersteunende Onderwijs (LwOO) valt hier bijvoorbeeld onder. Binnen Qinas wordt
nagegaan hoe dit na augustus 2018 verder gestalte moet krijgen. In het volgende ondersteuningsplan
(2018-2022) wordt dit nader omschreven.
Tot die tijd verloopt de procedure voor LwOO zoals die de afgelopen 6 jaar binnen onze regio is
verlopen. De PO-scholen melden de leerlingen centraal aan bij het Goois Onderwijsloket voor het VO
(GOL-VO). De PAC bespreekt het dossier, kijkt naar het IQ en de leerachterstanden en geeft een advies
voor het wel of niet afgeven van een ondersteuningsverklaring (LwOO-beschikking). Deze procedure
werd in het verleden ook gevolgd, waarna het advies doorging naar de RVC. Deze laatste stap wordt nu
overgenomen door de directeur van het samenwerkingsverband.
Na veelvuldig verzoek vanuit gemeente, basisscholen en ouders is besloten om binnen de gemeente
Weesp LwOO aan te bieden op de vmbo-school aldaar.
PrO
Voor het PrO zal er niets veranderen. Het PO meldt als afleverende school de leerlingen centraal aan
bij het GOL-VO, waar de PAC vervolgens naar aanleiding van IQ en leerachterstanden bepaald of de
leerling toelaatbaar is op een Praktijkschool. Hierbij worden, net als bij de afgifte voor een
ondersteuningsverklaring LwOO, de normen gehanteerd zoals die golden bij de RVC.
Specialisatie
Een VO-school kan zich ook specialiseren in een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld in leerlingen die
een stoornis binnen het autistisch spectrum hebben. De groep leerlingen die voor extra
ondersteuning in aanmerking komt, is te zwaar voor de basisondersteuning maar te licht voor de
speciale ondersteuning. Dus leerlingen die zich wel in de (sociale) context van een grote school
kunnen bewegen, maar waarvoor een meer persoonlijke begeleiding tijdens het lesprogramma
gewenst is.
De leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke ondersteuning worden
besproken in de PAC voor het wel of niet afgeven van een ondersteuningsverklaring (waaraan een
bedrag gekoppeld is dat min of meer gelijk is aan de vergoeding voor RZB).
3.5

Speciale ondersteuning

Speciale ondersteuning is de duurste vorm van ondersteuning en wordt alleen op een VSO-school
gegeven. De groepen zijn nog kleiner dan binnen de extra ondersteuning en binnen de school zijn
meer deskundigen aanwezig om leerlingen te begeleiden.
Er bestaan 3 categorieën voor bekostiging van leerlingen en de PAC kijkt welke ondersteuningsbehoefte
de leerling heeft alvorens de categorie wordt vastgesteld,. Hierbij speelt ook mee in welke categorie de
leerling zat tijdens de SO-tijd. Hierover zijn met de collega’s van Unita (SWV-PO in de regio) afspraken
gemaakt voor uitwisseling van gegevens.
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3.6

De ondersteuningspiramide
Speciaal: VSOarrangementen

5
4
3
2

Extra: intensieve
VO arrangementen

1b

Basis:
1A = confectie
1B = maatwerk in
de vorm van
ondersteuningsarrangementen

1a

1a: Basisondersteuning 1ste niveau (confectie; dit heeft iedere school op orde):
Dit is ondersteuning die voor alle leerlingen op alle V(S)O-scholen beschikbaar is. Het is ondersteuning die zowel
preventief als curatief ingezet kan worden. Te denken valt aan een goed pedagogisch klimaat, mentoraat, remediale
hulp of hulp aan leerlingen met dyslexie, trainingen om sociaal makkelijker te functioneren etc. Binnen Qinas zijn
afspraken gemaakt over het niveau van deze basisondersteuning. Scholen kunnen onder andere door de middelen
vanuit het SWV deze basisondersteuning vorm geven. Iedere school moet niveau 1A van het
basisondersteuningsprofiel als minimum kunnen aanbieden.
1b: Basisondersteuning 2e niveau (maatwerk; dit kan met de hulp van andere schoolbesturen binnen Qinas
worden georganiseerd):
Daarnaast is er niveau 1B (lichte ondersteuningsarrangementen; het niveau van de voormalige rugzak-leerlingen).
Scholen kunnen dit of zelfstandig aanbieden of met hulp van derden (bijvoorbeeld het inhuren van specialistische
begeleiding vanuit het VSO).
2: Extra ondersteuning
Dit is de ondersteuning die binnen VO-scholen wordt aangeboden, zoals LwOO en PrO, maar die extra financiering
vraagt.
Wanneer een school zich specialiseert binnen een bepaald gebied, kan hiervoor extra financiering worden verkregen.
De voorziening moet dan wel toegankelijk zijn voor leerlingen van andere schoolbesturen die elders vastlopen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de leerlingen met een RZB-budget via Qinas.
3, 4 en 5: Speciale ondersteuning
Dit is de ondersteuning die via een VSO-school wordt geboden. Nadat de PAC de ondersteuningszwaarte heeft
bepaald, kan de leerling naar de VSO-school die datgene aanbiedt wat voor de leerling gevraagd wordt.
Hoe de PAC tot de zorgzwaarte (niveau 3, 4 of 5) komt, wordt beschreven in hoofdstuk 5.
Contra-indicaties VO (individuele bespreekgevallen waarbij gekeken wordt wat de juiste onderwijsvoorziening is)
De grenzen zijn niet altijd even scherp als in de piramide. Soms zijn er twijfelgevallen. Hierbij gaat de school waar de
leerling is aangemeld in gesprek met ouders/verzorgers en mogelijke begeleiders om na te gaan of de school een
antwoord heeft op de ondersteuningsvraag van het kind. Dit kan betekenen dat de school kijkt of een collega-school
een passender antwoord heeft op de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling.

Figuur 1: de ondersteuningspiramide van Qinas
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3.7

Beleid ten aanzien van de overstap VSO naar VO

Een leerling die in het speciaal onderwijs (VSO) geplaatst wordt, heeft een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Deze wordt afgegeven voor een bepaalde periode en is
in de regel geldig tot het einde van een schooljaar. Het VSO stelt een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) op. Daarin worden de onderwijsdoelen en het verwachte uitstroomperspectief beschreven. Als
na het verstrijken van de TLV-periode de doelen niet gehaald zijn, wordt verlenging van de TLV
aangevraagd.
Als de doelen wel gehaald zijn en/of het uitstroomperspectief is ‘vervolgonderwijs pro/vmbo/havo/vwo’,
maakt de leerling de overstap naar het regulier onderwijs.
De ervaring leert dat het van belang is dat de VO-school vroegtijdig in het overdrachtsproces betrokken
wordt. Het is daarom nodig om hier duidelijke afspraken over te maken.
Overstap van VSO naar VO wordt binnen Qinas in vier fases gedaan:
Fase 1: oriëntatie op overstappen
Als in het OPP als uitstroomprofiel het reguliere vo genoemd is, bewerkstelligt de VSO-school in ieder
geval dat de beschreven doelen behaald zijn, zodat de leerling op verantwoorde wijze en succesvol
geplaatst kan worden in het reguliere VO.
Wanneer de leerling naar de mening van de VSO-school zover is, dat hij/zij door kan stromen naar
een VO-school, voert de VSO-school een vooroverleg met een of meer VO-scholen die passen bij de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. In dit overleg moet duidelijk worden welke
vaardigheden van de leerling verwacht worden om succesvol te kunnen zijn op de VO-school. Indien
wenselijk kan de zorgcoördinator de betreffende leerling observeren in de klas.
Fase 2: De voorbereiding op de overstap
De VSO-school organiseert een grootoverleg. Hierbij zijn ten minste de ouders, de leerling en een
afgevaardigde van de VO-school die de voorkeur heeft aanwezig. Er wordt vastgesteld wat de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn en of de VO-school kan bieden wat de
leerling nodig heeft.
De leerling en de ouders geven aan welke VO-school hun voorkeur heeft. De leerling wordt
vervolgens tijdig aangemeld bij de gekozen VO-school. Na aanmelding neemt de VO-school de
zorgplicht over van de VSO-school.
De VSO-school organiseert daarna opnieuw een overleg, waarbij de volgende onderwerpen aan de
orde komen:
- Het ondersteuningsaanbod
- Startdatum
- Voorbereiding van de leerling op de overstap (stappen in het toeleidingstraject)
- Proefperiode (“wen”-periode)
- Nazorg van het VSO c.q. ondersteuning van het VSO in de VO-school
- Bijstelling van het OPP, met evaluatieafspraken
Fase 3: De start in het reguliere onderwijs
Een optimale introductie van de leerling en een prettige start dienen als volgt gewaarborgd te
worden:
- De reguliere school zorgt dat de begeleiding op school vanaf de start op school kan beginnen.
- Het (docenten) team is op de hoogte.
- Direct betrokkenen hebben handelingsadviezen.
Fase 4: De voortgang in het regulier onderwijs
Over het algemeen kunnen we zeggen dat overstappers altijd extra in de gaten gehouden moeten
worden. Iedere ontwikkelingsstap en elke nieuwe gebeurtenis brengt weer nieuwe kansen en
uitdagingen met zich mee. Denk aan de puberteit, de overstap naar de bovenbouw waar
bijvoorbeeld andere eisen gesteld worden aan zelfstandigheid, stages, et cetera. Dit vraagt om een
constante monitor, meer dan we over het algemeen doen voor alle leerlingen. Met regelmaat zal het
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gesprek gaan over onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de vraag of de
begeleiding (nog) relevant en toereikend is.
Nadat de leerling zes maanden onderwijs volgt op de nieuwe school, evalueert de reguliere school
met de VSO-school de overstap van de leerling. Bovendien zal het samenwerkingsverband monitoren
of de keuze voor deze school passend blijkt en of de resultaten van de leerling overeenkomen met de
gestelde doelen.
3.8

Een dekkend netwerk

Het geheel van de afzonderlijke scholen binnen het Gooi biedt een netwerk van
onderwijsvoorzieningen met de bovengenoemde ondersteuningsvormen waaruit ouders en
leerlingen kunnen kiezen.
Niet alle leerlingen zullen een plek kunnen vinden in dit netwerk van scholen. Soms is het beter om
leerlingen tijdelijk op te vangen in een (bovenschoolse) voorziening vanwege bijvoorbeeld tijdelijke
problematiek. Bij een dergelijke plaatsing kan gekeken worden of de problematiek opgelost kan
worden zonder dat de leerling een plek krijgt binnen het VSO (zie bijlage IV: Rebound Het Gooi e.o.).
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Hoofdstuk 4

Samenwerken met ouders

4.1 Aanmelden op school
Ouders/verzorgers bepalen zelf waar zij hun kind aanmelden. Dit kan dan een reguliere school zijn,
maar ook een school voor speciaal onderwijs. Informatie over de ondersteuning die een school
biedt, kunnen de ouders/verzorgers vinden in het schoolondersteuningsprofiel van de school. Dit
SOP is te vinden op de website van de school.
Ouders zijn verplicht aan scholen te melden welke ondersteuningsbehoefte hun kind heeft.
Wanneer de leerling voldoende heeft aan de basisondersteuning, geldt dat de aanmeldingsperiode
bij VO-scholen loopt van 1 tot 15 maart. Hierna kijken de VO-scholen welke van deze leerlingen ook
daadwerkelijk plaatsbaar zijn. Wanneer een leerling extra of speciale ondersteuning nodig heeft,
meldt de afleverende PO-school de leerling al in november bij het GOL-VO aan. De PAC heeft dan
voldoende tijd om te oordelen of de leerling toelaatbaar is tot deze vormen van ondersteuning.
Informatie voor ouders
Website Qinas
Ouders/verzorgers kunnen, wanneer zij willen dat hun kind in aanmerking komt voor extra (bv
LwOO en PrO) of speciale ondersteuning (VSO), ook de website van Qinas raadplegen. Hier worden
de routes beschreven die afgelegd moeten worden om aan een advies voor een arrangement en
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) te komen.
Wanneer een leerling al op een VO-school zit en hij of zij ondervindt tijdelijke tegenslag in het
onderwijsleerproces, dan is het goed mogelijk dat de leerling via het Goois Onderwijsloket door de
eigen school wordt aangemeld bij Rebound Het Gooi e.o. Deze voorziening is dus bedoeld voor
leerlingen voor wie het tijdelijk niet mogelijk is om onderwijs te volgen op de eigen reguliere
school, ook niet met extra ondersteuning.
Ouders/verzorgers kunnen via de website van Qinas informatie inwinnen over de arrangementen
binnen deze onderwijsvorm.
Goois Onderwijs Loket-VO
Het Goois Onderwijs Loket voor Voortgezet Onderwijs, het GOL-VO, is zowel voor scholen als voor
ouders/verzorgers met vragen over onderwijsondersteuning bereikbaar. Dit kan tijdens de
kantooruren in de ochtend of anders per mail. Wanneer het loket geen direct antwoord voor
ouders heeft, wordt de vraag doorgespeeld naar de BackOffice. Hier probeert een team van
deskundigen een antwoord te vinden dat vervolgens teruggekoppeld wordt aan de ouders.
4.2 OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP)
Wanneer de leerling extra of speciale onderwijsondersteuning nodig heeft, dan stelt de school in
overleg met de ouders/verzorgers een ontwikkelingsperspectief op waarin staat welke
onderwijsdoelen de leerling zal kunnen halen. Het OPP vervangt het handelingsplan.
Binnen zes weken nadat de leerling is geplaatst, stelt de school dit ontwikkelingsperspectief vast.
De school voert hiervoor op overeenstemming gericht overleg met ouders/verzorgers. Veel scholen
in het voortgezet onderwijs betrekken ook de leerling bij het opstellen van dit
ontwikkelingsperspectief. Daarnaast gebruikt de school medische gegevens, informatie over eerder
verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. De school kijkt naar de thuissituatie
en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek.
Zijn de ouders/verzorgers het niet eens met het ontwikkelingsperspectief van hun kind dan is de
school hun eerste aanspreekpunt. Komen zij er samen niet uit dan kunnen zij een klacht indienen
bij het schoolbestuur. Zie paragraaf 4.4.
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4.3

Medezeggenschap: inspraak met betrekking tot passend onderwijs

Ouders/verzorgers, leerlingen en leraren hebben medezeggenschap over het beleid en de verdeling
van middelen van het samenwerkingsverband.
Voor medezeggenschap op het ondersteuningsplan is de ondersteuningsplanraad ingericht: een
speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. Deze
ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van Qinas.
De leden van deze nieuwe raad, ouders/verzorgers, leraren en/of leerlingen van scholen in het
samenwerkingsverband, worden afgevaardigd (gekozen) door de medezeggenschapsraden van de
scholen maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR-en afkomstig te zijn. De OPR van
Qinas heeft de volgende verdeling: ieder schoolbestuur met een vestiging in de regio levert een lid
voor de OPR aan. De Gooise Scholenfederatie als grootste levert twee leden aan. Opting-in-partners
leveren geen leden aan. Dit betekent dat er twaalf leden in de OPR komen, waarvan de helft
ouder/leerling is en de andere helft uit de personeelsgelding komt.
4.4

Procedure bij een geschil tussen ouders/verzorgers en school

Waar kunnen ouders/verzorgers terecht als zij het niet eens zijn over het besluit over de toelating
van de leerling of als er problemen zijn met de ondersteuning die hun kind krijgt? Het eerste
aanspreekpunt is dan altijd de school. Komen zij er samen niet uit, dan zijn er verschillende
mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep en verdere stappen. Hieronder
worden de mogelijkheden binnen Qinas beschreven.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Als eerste kunnen ouders/verzorgers bezwaar aantekenen bij het betreffende
schoolbestuur. De school vraagt naar hun standpunt voordat ze een beslissing neemt op
het bezwaar.
Wanneer ouders/verzorgers het niet eens zijn met de uitspraak van het schoolbestuur,
kunnen zij de hulp inroepen van de onafhankelijke intermediair vanuit OCW: de
‘Onderwijsconsulent’. Deze zal een bemiddelende rol vervullen teneinde een geschil te
voorkomen.
Wanneer de partijen er niet met medewerking van de onderwijsconsulent uitkomen, kunne
de ouders bezwaar maken bij de Commissie van Bezwaar en Beroep (CBB) van Qinas. Deze
commissie zal luisteren naar het standpunt van de ouders en naar het standpunt van het
schoolbestuur. Binnen een nog nader te bepalen aantal weken zal de CBB een uitspraak
doen.
Wanneer ook dit niet tot een oplossing leidt, kunnen ouders/verzorgers het geschil
voorleggen aan de (tijdelijke) Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. Alle
scholen en samenwerkingsverbanden zijn bij deze commissie aangesloten. De commissie
geeft binnen tien weken een oordeel over het geschil.
Als ouders/verzorgers het niet eens zijn met dit besluit kunnen zij hiertegen in beroep gaan
bij de bestuursrechter (openbaar onderwijs). Of ouders/verzorgers vechten de beslissing op
bezwaar aan bij de burgerlijke rechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende
uitspraak.
Ouders/verzorgers kunnen verder een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van
de Mens (CVRM) als zij menen dat de school bij de toelatingsbeslissing verboden
onderscheid maakt of discrimineert op grond van een handicap of chronische ziekte. De
oordelen van het CVRM zijn niet bindend maar worden in de meeste gevallen wel
opgevolgd.

Als ouders/verzorgers het oneens zijn met het ontwikkelingsperspectief dat de school voor de
leerling heeft opgesteld, dan is de school het eerste aanspreekpunt. Komen zij er samen niet uit, dan
hebben ouders/verzorgers de volgende mogelijkheden:
a.

Ouders/verzorgers kunnen een klacht indienen bij het schoolbestuur.
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b.
c.

Ouders/verzorgers kunnen bezwaar aantekenen bij de Commissie van Bezwaar en Beroep
van Qinas.
Ouders/verzorgers kunnen hun geschil ook voorleggen aan de tijdelijke, landelijke
geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie brengt binnen tien weken een
oordeel uit aan het schoolbestuur.

Vinden ouders/verzorgers dat de extra of speciale ondersteuning van de school van hun kind ernstig
tekort schiet, dan hebben zij de volgende wettelijke mogelijkheden:
a.
b.

c.

Ouders/verzorgers kunnen zich wenden tot de klachtencommissie van de school.
Als ouders/verzorgers vinden dat de school onvoldoende doeltreffende aanpassingen treft
voor de handicap of chronische ziekte van hun kind, kunnen zij ook een oordeel vragen aan
het CVRM.
In laatste instantie kunnen ouders/verzorgers een geschil aanhangig maken bij de rechter.

4.5 Procedure bij een geschil in medezeggenschap
Als de ondersteuningsplanraad niet instemt met het ondersteuningsplan legt Qinas het geschil voor
aan de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap (de LCG WMS). De LGC WMS doet
dan een bindende uitspraak over het geschil. Als een school en MR een geschil hebben over het
SOP, kunnen zij ook dat geschil voorleggen aan de LGC WMS. Alle samenwerkingsverbanden en
scholen zijn bij de LCG WMS aangesloten.
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Deel B: uitwerking
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Hoofdstuk 5

Ondersteuningstoewijzing

5.1 Leerlingen
Het grootste deel van de leerlingen (zo’n 90%) meldt zich bij de VO-school met een advies van de
basisschool. In bijlage VI is aangegeven hoe de afstemming tussen PO en VO is georganiseerd. De
overige 10% zal eerst via het loket (GOL-VO) bij de PAC worden aangemeld, bijvoorbeeld voor een
ondersteuningsverklaring (voor LwOO, PrO of een arrangement binnen de extra ondersteuning) of
een toelaatbaarheidverklaring (voor VSO).
Om goed in te spelen op de individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen is het van belang
dat zij de juiste vorm van onderwijs krijgen aangeboden. Scholen die hier advies over willen hebben,
kunnen zich richten tot het loket. Hier wordt aan de hand van aangeleverde gegevens door een
deskundig team (de Plaatsings Advies Commissie) een advies opgesteld over welke plaats in het
dekkend netwerk van voorzieningen voor de betreffende leerling het beste is.
Daarnaast hebben de scholen behoefte aan een helpdeskfunctie die scholen adviseert over
verschillende zaken zoals vragen over het stagneren van leerprocessen, het afnemen van testen, het
doorverwijzen naar een andere school of jeugdhulpverlening en dergelijke. Ook hier speelt het loket
een rol .
5.2 Aanmelding en ontwikkelingsperspectief
Aanmelding en toelating
Wettelijk gezien moeten ouders de leerling met een ondersteuningsbehoefte ten minste 10 weken
voor het begin van het schooljaar aanmelden bij de school van hun keuze. Na sluiting van de
aanmeldingstermijn heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de
leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Heeft het bestuur na 10 weken
nog geen besluit genomen? Dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van
aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden.
In het Gooi is afgesproken dat ouders een leerling die in aanmerking komen voor basisondersteuning
voor leerjaar 1 tussen 1 maart en 15 maart aanmelden bij een school van hun keuze. Dat betekent
dat de school tot eind april de tijd heeft om de aanmelding te verwerken en daar waar nodig een
andere school te zoeken. Deze periode kan vervolgens met 4 weken verlengd worden. Inmiddels is
het dan eind mei (inclusief de meivakantie). Wanneer de leerling dan nog niet geplaatst is op een
andere, meer passende school, heeft de leerling dus recht op tijdelijke plaatsing op de school van
aanmelding.
In de praktijk is het gewenst en gebruikelijk dat bij leerlingen voor extra- of speciale ondersteuning
het proces van de intake veel eerder start. Het streven is dan ook om in goed overleg tot een
oplossing te komen zodat het bij deze leerlingen niet op de 10 (6 + 4) weken aankomt om een
passend onderwijsaanbod te doen.
Bij de overstap van PO naar VO wordt gekeken naar het advies van de basisschool en natuurlijk de
warme overdracht.
Ontwikkelingsperspectief
Voor leerlingen die extra of speciale ondersteuning nodig hebben stelt de school een ontwikkelingsperspectief op (binnen de extra ondersteuning alleen verplicht voor PrO-leerlingen). Hierin staat welke
onderwijsdoelen de leerling zal moeten kunnen halen.
Nb: voor de leerlingen die in niveau 1 van de ondersteuningspiramide vallen hoeft dus geen OPP
gemaakt te worden. Deze leerlingen vallen bij Qinas binnen de basisondersteuning (dus ook de
voormalige LGF- leerlingen).
De school voert overleg met ouders gericht op overeenstemming over het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Binnen Qinas betrekken veel scholen ook de leerling zelf hierbij. Als de leerling
meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dit zelfs verplicht.
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Verder gebruikt de school medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en
ondersteuning en behaalde leerresultaten. Ze kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel
aanvullende observaties of onderzoek. Op basis van deze informatie stelt de school het
ontwikkelingsperspectief van de leerling op. Met de invoering van het ontwikkelingsperspectief komt
het huidige handelingsplan te vervallen.
5.3

Vaststellen van de ondersteuningsbehoefte

Het vaststellen van een ondersteuningsarrangement via Qinas gebeurt niet bij de gehele populatie
van V(S)O-leerlingen binnen het Gooi. Bij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op niveau 1
van de ondersteuningspiramide, de basisondersteuning, gebeurt dit niet.
Vanaf niveau 2 toetst Qinas inhoudelijk. Wanneer een leerling via het onderwijsloket van Qinas (het
GOL-VO) naar niveau 2 gaat, beoordeelt Qinas wel de ondersteuningsbehoefte. Voor niveau 3, 4 en
5 is het evident dat Qinas inhoudelijk toetst; de bekostiging loopt via het SWV.
Na het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden
afgegeven, die toegang geeft tot de scholen die extra of speciale ondersteuning bieden.
In schema ziet dit er als volgt uit:

TLV

2a
1b

1a

Figuur 2: wel of geen Ondersteuningsverklaring/TLV?
De dunne pijlen staan voor leerling-stromen binnen de basisondersteuning. De dikke pijl voor
leerlingen die vanuit het PO of de basisondersteuning VO willen doorstromen naar scholen met
extra of speciale ondersteuning.
Samengevat:
Bij nieuwe instroom vanuit PO naar niveau 2 tot en met 5: Qinas heeft inhoudelijke
bemoeienis en kan met het geadviseerde onderwijsondersteuningsarrangement mogelijk een
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TLV afgeven. Dit document geeft voor een bepaalde periode recht op een plaats binnen de
(extra en) speciale ondersteuning. Het advies van het PO weegt hierbij zwaar mee.
Leerling-stromen tussen niveau 1a en 1b: Qinas heeft geen bemoeienis; scholen regelen dit
onderling.
Leerling-stromen tussen niveau 1 en niveau 2 (bijvoorbeeld richting College de OpMaat met
RZB): Qinas heeft inhoudelijke bemoeienis.
Leerling-stromen van niveau 1 en van niveau 2 naar niveau 3 of 4: Qinas heeft inhoudelijke
bemoeienis en kan bij het ondersteuningsadvies mogelijk een TLV afgeven die voor een
bepaalde periode recht geeft op een plaats binnen de (extra en) speciale ondersteuning.

-

Determinatie door Qinas:
Qinas geeft pas vanaf niveau 2 in de piramide een ondersteuningsindicatie en een daarbij horend
plaatsingsadvies.
Hierbij wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerling:
1.
hoeveel tijd/aandacht heeft de leerling nodig?
2.
welk ondersteunende onderwijsmateriaal heeft de leerling nodig?
3.
welke ruimtelijke omgeving heeft de leerling nodig?
4.
welke expertise heeft de leerling nodig?
5.
welke samenwerking met andere instanties heeft de leerling nodig?

Ja; de leerling
heeft extra
ondersteuning
nodig op een OPDC

Ja; leerling heeft
extra
ondersteuning
nodig buiten de
VO-school
Nee:
basisondersteunin
g(1a en 1b)

Leerling heeft
extra
ondersteuning
nodig

Nee: speciaal
onderwijs (3,4 en
5)

Ja: OPDC (2b)

Nee: lichte
ondersteuning (2a)

Nb: OPDC = Rebound Het Gooi e.o.

5.4

Organisatie van ondersteuningstoewijzing

2.

PO

1.
Goois
Loket
PO Onderwijs
Loket
VO

3.
4.
5.

PAC

PO-> V(S)O
VO -> BV*
Commissie van Bezwaar &
Beroep
Rebound
Onderwijs en Advies

Figuur 3. Schematische opzet van het Goois Onderwijs Loket

VO

*: Bovenschoolse voorziening

1. Goois Onderwijs Loket VO: de front-office
Doel: aannemen van vragen en deze
a. direct beantwoorden wanneer dit mogelijk is
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b. doorspelen naar de juiste BackOffice
Medewerkers: een receptionist die inhoudelijke kennis heeft van het VO. Deze persoon is
5 ochtenden per week (15 uur/week, van 9-12 uur: spreekuur) aanwezig voor het beantwoorden
van de telefoon.
Werkzaamheden: PO-scholen kunnen met vragen over de plaatsing van leerlingen met een
onderwijsondersteuningsvraag bij het GOL-VO van Qinas terecht. VO-scholen kunnen met alle
mogelijke
vragen over leerlingondersteuning terecht bij het GOL-VO. De receptionist van het GOL-VO bekijkt
in hoeverre de vragen zelf beantwoord kunnen worden of in hoeverre deze doorgespeeld moeten
worden naar de BackOffice. Een terugkoppeling naar de vraagsteller volgt te allen tijde.
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur. Of via de mail: info@qinas.nl.
2. PAC (Plaatsings Advies Commissie)
Zie voor de taken en samenstelling ook paragraaf 2.3.
Aanmelding:
- via de IB-er van de basisschool
- via de IZC'er / ondersteuningscoördinator / intaker van de VO-school
Werkzaamheden: de PAC geeft de toelaatbaarheidsverklaringen met een arrangement af voor de
ondersteuningszwaarte die leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen krijgen.
Daarnaast geeft de commissie adviezen aan ouders en scholen over de plaatsing van deze
leerlingen.
3. Commissie van Bezwaar en Beroep (CBB)
Doel: voor het uiteenhalen van advies en claim / het valideren van de adviezen die gegeven
worden door de PAC.
Leden: onafhankelijke gezaghebbers en een voorzitter.
Aanmelding: via het GOL-VO.
Werkzaamheden: de CBB zal klachten en bezwaren over procedures en adviezen beoordelen en
verwerken. Wanneer de CBB geen oplossing kan bieden, is er de mogelijkheid voor partijen om
naar de landelijke klachtencommissie te gaan.
4. Rebound Het Gooi e.o.
Doel: leerlingen die tijdelijk vastlopen binnen hun eigen VO-school, hebben hier de mogelijkheid
om even op adem te komen en aan hun (kortstondige) problemen te werken, waarna ze zo
mogelijk weer terug geplaatst worden op de school van herkomst.
Aanmelding: ZAT / MLO-Nuyens van de VO-school.
Werkzaamheden: Rebound Het Gooi e.o. zit direct achter het loket. Bij aanmelding wordt de
leerling doorgezet naar Rebound, alwaar een gesprek plaatsvindt dat plaatsing tot gevolg heeft.
Op deze manier wordt het aantal thuiszitters geminimaliseerd.
5. Onderwijs en Advies (O&A)
Doel: ondersteunen van aanmelders bij het loket: VO-scholen, PO-scholen en ouders om zo
probleemoplossend mee te denken en service te bieden.
Medewerkers: deskundigen binnen het samenwerkingsverband.
Aanmelding: via IZC-er, IB-er, afdelingsleiders /schoolleiders.
Werkzaamheden: het komt voor dat scholen merken dat een leerling niet goed meedraait tijdens
de lessen en/of dat het gedrag erg opvallend wordt. Bij een aantal scholen binnen de coöperatie is
niet de expertise aanwezig om deze leerlingen (snel) te onderzoeken waardoor de school de
expertise veelal via de ouders moet inhuren bij externen. Hier bestaat het risico dat ouders geen of
pas erg laat actie ondernemen, dat de leerling op een wachtlijst komt of dat de school op (hoge)

kosten wordt gedreven. Deze scholen hebben een ondersteuningsadvies nodig dat gericht is op de
onderwijsbehoefte van de leerling. Via O&A van het GOL-VO kan dit geregeld worden.
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Daarnaast zal, zeker in de komende tijd, de vraag om nascholing groter worden. Qinas kan hier een
vraaggerichte en outreachende centrale rol spelen. Zowel in het organiseren van gezamenlijke
scholing bij grote aanbieders als bij het zelf aanbieden van kleine
cursussen/voorlichtingsbijeenkomsten. Ook kan ter ondersteuning van IZC-ers en individuele
docenten een begeleider langskomen, die docentgericht tips geeft en adviseert over het
begeleidingstraject van de leerling.
Qinas vervult hier de rol van makelaar en verbindt vraag en aanbod aan elkaar.
5.5 Arrangementen
Naast de plaatsing in een arrangement binnen de niveaus binnen de piramide (1 tot en met 5; hierbij
ook de Rebound inbegrepen), kan ook gedacht worden aan de duur van het arrangement: hoe lang
kan en/of mag een leerling op dit ondersteuningsniveau zitten?
Er zijn vier verschillende tijdseenheden voor arrangementen denkbaar:
1. een arrangement voor de duur van twaalf weken (denk aan bv Rebound)
2. een arrangement voor de duur van twintig weken (denk aan bv Rebound extra)
3. een arrangement voor de duur van een jaar (denk bv aan Rebound-extra; of LZ niveau 3)
4. een arrangement voor de duur van twee jaar (denk bv aan niveau 2, of cl. 4 niveau 3)
5. een arrangement voor de duur van hele opleiding (denk bv aan PrO niveau 2; ZML niveau 3;
of MG niveau 5)
De motivatie hierachter is dat leerlingen niet altijd een volle periode van vier of zes jaar een
beschikking over extra geld nodig hoeven te hebben. Soms kan minder volstaan. Maar er zijn ook
leerlingen waarbij het zo evident is dat zij zijn aangewezen op speciale ondersteuning, dat het
onwenselijk is om na twee jaar weer een aanvraag in te dienen (bijvoorbeeld de ZML-leerlingen of
de MG- leerlingen), zoals voorheen het geval was.
Ook wordt zorgvuldig gekeken welke leerling in welke zwaartecategorie toelaatbaar is. Er zijn drie
categorieën:
Categorie laag (1: € 9.095,00)
Categorie midden (2: € 16.201,00)
Categorie hoog (3: € 20.131,00)
Verlenging van de TLV:
De aanvraag voor een verlenging van een TLV dient te gebeuren door de VSO-school waar de
leerling op dat moment zit. De school moet de TLV-aanvraag invullen en het OPP meesturen naar
de PAC. Deze zal vervolgens de aanvraag in behandeling nemen. De uitgangspunten bij een
verlenging voor de TLV zijn: basis waar het kan, extra wanneer het nodig is en speciaal als dat moet.
De TLV wordt dus niet zondermeer verlengd, maar gekeken wordt naar de nog aanwezige
ondersteuningsbehoefte van de leerling.
In evidente gevallen wordt een TLV voor de rest van de opleiding gegeven (zie hierboven). Er hoeft
dan geen verlenging meer aangevraagd te worden.
De terugplaatsing van VSO naar VO is beschreven in paragraaf 3.7.
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Hoofdstuk 6

Een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen voor het Gooi

6.1 Inleiding
Binnen Qinas valt alle ondersteuning in de onderstaande ondersteuningspiramide. Grofweg zijn er
drie niveaus: basisondersteuning (regulier VO), extra ondersteuning (extra arrangementen binnen
het reguliere VO) en speciale ondersteuning (arrangementen binnen het VSO).
In dit hoofdstuk zullen we doelgroepen de revue laten passeren waarvoor is vastgesteld dat hiervoor
(nog) geen plek in de ondersteuningstructuur aanwezig is, of die ver de regiogrens over moeten om
de gevraagde ondersteuning te krijgen.

3
2

1

6.2 Binnen de basisondersteuning (niveau 1)
Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS): op alle VO-scholen
a.
Met behulp van AB
b.
Volgen het lesprogramma van de school
c.
In ‘normale’ jaarklassen
d.
Volgens normale rooster
e.
Budget: bekostiging 1B deel voor basisondersteuning
f.
Zonder een OPP
6.3 Binnen de extra ondersteuning (niveau 2)
Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS): alleen op het College de OpMaat
(vmbo) en Erfgooiers College (h/v)
a.
Met behulp van AB
b.
Volgen het lesprogramma van de school, maar in speciale structuurklas
c.
Volgen het lesprogramma van IVIO en waar mogelijk reguliere lessen binnen de
school
d.
Programma op maat, eigen rooster
e.
Ongeveer 15 leerlingen in de groep
f.
Extra begeleiding door orthopedagoog / autisme specialist
g.
Budget: € 4000,- bovenop basisbekostiging
h.
Met een OPP
Leerlingen met een groot motivatieprobleem en gestapelde problematiek: Productief Leren
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a.
b.
c.
d.
e.

met behulp van de daar aanwezige expertise
volgen 2 dagen in de week les
volgen 3 dagen in de week stage
opleiding tot niveau 2 MBO
met een OPP

Leerlingen met problemen om uit te stromen op de arbeidsmarkt: nog in ontwikkeling.
6.4 Binnen de speciale ondersteuning (niveau 3 en hoger)
Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS): alleen op Mulock Huizen (vmbo) en het
ElanCollege (h/v)
a.
Met behulp van de daar aanwezige deskundigen
b.
Met behulp van ‘Geef me de Vijf’
c.
Volgen een individueel lesprogramma van IVIO
d.
Individueel rooster
e.
Ongeveer 10 leerlingen in de groep
f.
Heterogene groep
g.
Eigen ingang bij de school
h.
Budget: TLV categorie 1: € 9000,- bovenop basisbekostiging
i.
Met een OPP
Leerlingen met een angststoornis (licht psychiatrisch): nog in ontwikkeling.
Leerlingen met problemen om uit te stromen op de arbeidsmarkt: nog in ontwikkeling.
6.5 Bovenschool bestuurlijke voorzieningen en Onderwijs-Zorg arrangementen
Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS): ACIC: nog in ontwikkeling.
Leerlingen met een ingewikkelde thuisproblematiek: Rebound : nog in ontwikkeling.
Leerlingen met een groot motivatieprobleem en gestapelde problematiek: Rebound : nog in
ontwikkeling.
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Hoofdstuk 7

Samenwerken met andere onderwijs- en zorgpartners

7.1 Samenwerken met gemeenten
Op afstemming gericht overleg (n.a.v. het OOGO)
Qinas voert met de gemeenten een op afstemming gericht overleg voortkomend uit de
ontwikkelagenda van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan
van Qinas en de beleidsplannen van de gemeenten betreffende de transitie jeugdzorg (waar ook een
OOGO tussen onderwijs en gemeenten over is geweest). Dit overleg gaat om de volgende
beschreven onderwerpen:
1.
2.
3.
4.

thuiszitters
leerlingenvervoer
onderwijshuisvesting
samenhang in de ondersteuning- en hulpstructuur voor jeugd en gezinnen, in scholen
en gemeenten

Ad 1. Thuiszitters
Voor thuiszitters zijn in het kader van Passend Onderwijs op dit moment de volgende
onderwijsmogelijkheden:
a.
b.

Rebound Het Gooi e.o. (met in de toekomst een schakelklas)
School voor Productief Leren (SPL)

Scholen kunnen via het GOL-VO leerlingen melden voor het Rebound. Wanneer scholen handelingsverlegen zijn met leerlingen is dit een gangbaar traject. Door de aanvraag door te zetten, kunnen
leerlingen vrijwel direct geplaatst worden in de schakelklas van het Rebound. Hier zitten ze minimaal
2 weken voor observatie en het opstellen van een OPP. Deze directe plaatsing voorkomt dat
leerlingen thuis komen te zitten na een calamiteit.
Ook kunnen bij Rebound Het Gooi e.o. de thuiszitters worden gemeld die langer thuis zitten, zoals
de leerlingen die eerder via Herstart naar het VSO gingen.
Verder heeft de regio Het Gooi de mogelijkheid om leerlingen te plaatsen op de School voor
Productief Leren. Deze specialistische onderwijskundige vorm is speciaal gericht op potentiële en
voortijdige schoolverlaters. De voorziening maakt het mogelijk om die leerlingen die niet meer
gericht waren op school weer in het onderwijssysteem terug te halen. Zie ook 6.3 en 7.3.
Ook gemeenten hebben een verantwoordelijkheid in het kader van voorkomen voortijdig schoolverlaten.
Ad 2. Leerlingenvervoer
De leerlingen die via een Toelaatbaarheidsverklaring recht hebben op een arrangement binnen het
VSO, moeten voor de meeste cluster 4 voorzieningen buiten onze regio naar school. Het betreft in
oktober 2013 176 leerlingen. Deze leerlingen, maar ook de leerlingen die binnen de regio naar een
VSO-school gaan, hebben recht op leerlingenvervoer dat door de gemeenten gefaciliteerd wordt.
Qinas en Unita hebben in samenwerking met de gemeenten een vervoersverklaring opgesteld.
Wanneer een TLV is afgegeven kan op aanvraag van de betreffende gemeente deze verklaring
worden ingevuld door het respectievelijke samenwerkingsverband. Hierdoor heeft de leerling recht
op (een) vervoer(svergoeding).
Ad 3. Onderwijshuisvesting
Vooralsnog voldoet de huisvesting van alle scholen binnen de regio van 27.10 aan de eisen voor een
dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen.
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Ad 4. Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg
Hoofdlijnen van de decentralisatie jeugdzorg
Het nieuwe stelsel kent door één wettelijk kader en één financieringssysteem voor de jeugdzorg
meer doelmatigheid. Ook maakt het, in geval van meervoudige problematiek, meer integrale zorg
beter mogelijk.
Tijdspad
De jeugdzorg gaat naar verwachting per 1 januari 2015 over naar gemeenten. De zorg voor jeugd die
vanuit de AWBZ-begeleiding wordt gegeven zal naar verwachting ook met ingang van 1 januari 2015
onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gaan vallen. Dit betekent dat gemeenten en andere
partijen zich tijdig goed moeten voorbereiden op deze transitie. Zo zal er ook een OOGO over dit
onderwerp zijn waarbij de gemeenten Qinas uitnodigen.
Samenhang drie decentralisaties
De decentralisaties op de terreinen van zorg, ondersteuning, jeugd en werk verschillen qua
onderwerp maar vertonen voor gemeenten voldoende overeenkomsten om zich te richten op de
samenhang. De noodzaak voor verbindingen wordt onder meer ingegeven doordat de afzonderlijke
transities vaak gevolgen hebben voor dezelfde individuen of gezinnen.
4 routes tussen onderwijs en de jeugdhulp van gemeenten
Route I

Ouders

Route II

PO

Huisarts

GOL-VO

PAC

Route III

V(S)O

REBOUND

Route IV

V(S)O

OT/ZAT

Loket
gemeenten

Jeugdhulp

Toegang tot jeugdhulp vanuit het onderwijs
De gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek (Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren, Naarden,
Muiden, Bussum, Weesp en Wijdemeren) hebben overleg gevoerd met Qinas en met
zorgcoördinatoren binnen de scholen van Qinas over deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
de jeugd. Het overleg ging over de wijze van toegang tot jeugdhulp vanuit het onderwijs. Er is daarbij
aandacht geweest voor de wijze waarop de scholen binnen Qinas omgaan met leerlingen waar
ondersteuning of zorg voor nodig is. De gemeenten willen waar mogelijk hierop aansluiten.
Het overleg tussen Qinas en de gemeenten heeft geresulteerd in een aantal uitgangspunten en
afspraken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de manier waarop een plan wordt opgesteld voor een
leerling, of wat te doen indien er zorgen zijn over de thuissituatie van een leerling.
1.


De volgende uitgangspunten zijn samen vastgesteld:
Terugkoppeling en communicatie zijn voor alle partners vanzelfsprekend;
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2.








De school kent de leerling en heeft de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden voor de
zorg voor een leerling optimaal benut. Opschaling vindt plaats wanneer de zorg voor een
leerling niet door het onderwijs (school of samenwerkingsverband) geboden kan worden.
De ondersteunings- of zorgvraag van leerling en gezin is leidend: niet ‘wat heeft’ de leerling,
maar ‘wat heeft hij/zij nodig’ en wat heeft school en thuis nodig is leidend
De volgende afspraken zijn gemaakt:
Indien het ZorgAdviesTeam (ZAT) of een soortgelijk (zorg)overleg tot de conclusie komt dat
een leerling geholpen is met een vorm van jeugdhulp, kan de school hulp inroepen van de op
school werkzame jeugdarts, of de ouders verwijzen naar gemeenten of de huisarts. De
jeugdarts kan ouders adviseren en doorverwijzen naar de gemeente of huisarts, afhankelijk
van de problematiek.
Indien er zowel ondersteuning vanuit het onderwijs als jeugdhulp nodig is, wordt er met
ouders, kind, school en de jeugdconsulent overleg gevoerd om tot een plan te komen.
Wanneer zowel onderwijsondersteuning als jeugdhulp wordt ingezet, zijn er in principe twee
regisseurs, maar wordt er gestreefd naar één regie. Dit betekent dat onderwijs en gemeente
bij iedere leerling waarin zowel onderwijsondersteuning als jeugdhulp wordt ingezet, samen
met ouders en eventueel andere betrokkenen, een plan opstellen en afspraken maken over
sturing en regie.
Indien de school zorgen heeft over een leerling en graag advies of consultatie wilt, kan contact
worden opgenomen met de jeugdconsulent van de gemeente waar de leerling woonachtig is.
Indien de jeugdconsulent advies nodig heeft van school neemt deze telefonisch contact op met
de school van het betreffende kind.

Afstemmingsvraagstukken en producten onderwijsondersteuning/jeugdzorg
De onderstaande onderwerpen zijn opgenomen in de oorspronkelijke ontwikkelagenda, zoals
besproken door de stuurgroep OOGO.
-

Afstemming passend onderwijs en gemeenten betreffende AWBZ-ondersteuning
Consequenties sociaal domein Wmo, AWBZ
Schoolmaatschappelijk werk
De aansluiting tussen schoolinterne zorg en de externe zorg (jeugdzorg)/de afspraken met
betrekking hiertoe (PO/VO)
Hoe wordt in het preventieve voorveld de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdzorg
vorm gegeven.

Tijdens het ambtelijk overleg is besloten deze onderwerpen te clusteren, dat wil zeggen in een
werkgroep samen te nemen. De onderscheiden onderwerpen worden op onderstaande manier met
elkaar in verband gebracht:
a. Preventie in de school: rol gemeenten en samenwerkingsverbanden
 Grotere inzet op preventie
 Vindplaats is werkplaats
 De goede contacten met het RBL en JGZ worden gecontinueerd;
Voor wat betreft de zorgstructuur in de school: gemeente en onderwijs willen bijdragen aan een
meer handelingsgerichte en op samenwerking met ouders/jeugdigen gerichte aanpak. De
gemeenten en het onderwijs onderzoeken naar verbeteringsmogelijkheden/nieuwe werkvormen om
dit doel te realiseren.
Voor wat betreft het schoolmaatschappelijk werk: gemeenten willen het preventieve veld
versterken. Dus bijdragen aan schoolmaatschappelijk werk met een duidelijk opdracht (gericht op
effectief versterken van preventie.)
Voor wat betreft de Verwijsindex: herijken samenwerkingsafspraken en aansluiten onderwijs.
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b. Toegang: afstemming en samenwerking
 Er moet regie gevoerd worden op de afstemming tussen onderwijs en gemeente;
 Terugkoppeling en communicatie zijn voor alle partners vanzelfsprekend;
 De sociale kaart is voor de scholen up-to-date en helder;
 De samenwerking tussen onderwijs en gemeente is gebaseerd op vertrouwen in elkaars
expertise:
 De school kent de leerling en heeft de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden voor de
zorg voor een leerling optimaal benut. Opschaling vindt plaats wanneer de zorg voor een
leerling niet door het onderwijs geboden kan worden. De gemeente vertrouwt op het advies
van het ZorgAdviesTeam; het onderwijs vertrouwt erop dat de gemeente in samenwerking
met ouders en school de nodige jeugdhulp toekent.
 De ondersteuningsvraag van leerling en gezin is leidend.
Binnen het onderwijs kan onderwijsondersteuning ingezet worden, naar gelang de
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Gemeenten hebben de mogelijkheid om jeugdhulp binnen
de thuissituatie in te zetten. Het is verstandig om deze zaken goed met elkaar af te stemmen.
c. Producten specialistische zorg/onderwijs zorgarrangementen:
 Niet ‘wat heeft’ de leerling, maar ‘wat heeft hij/zij nodig’ en wat heeft school en thuis nodig
is leidend.
 Een integrale aanpak: met elkaar en elkaar versterkend.
 Afspraken over (gezamenlijke) aanpak, evaluatie effectiviteit, monitoring en regie.
Gemeenten en onderwijs ontwikkelen samen onderwijszorg-arrangementen voor situaties waarbij
zorg op school ingezet moet worden. Verder maken ze afspraken over de financiering hiervan.
Toegang tot deze arrangementen loopt via de route van de PAC.
Nb: er is binnen Qinas een aparte notitie in de maak, “Samenwerken met de gemeenten”, met als
thema’s passend onderwijs, jeugdhulp, participatie en VSV.
7.2

Samenwerken met het PO

Een goede doorlopende leerloopbaan is belangrijk voor het slagen van een leerling. Deze
leerloopbaan begint al op de basisschool. Goed onderwijs en systematische dossieropbouw zijn van
groot belang om de leerloopbaan voort te kunnen zetten op het vervolgonderwijs.
Het is dus erg belangrijk dat de overdracht van de leerling gepaard gaat met een goed dossier, maar
dat die leerling hiermee ook recht heeft op een nieuwe start bij het vervolgonderwijs. In dit dossier
staan niet alleen de leervorderingen van de leerling, maar ook zijn/haar sociaal-emotionele
ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften.
Samenwerking is hier van wezenlijk belang. De samenwerking tussen Qinas en het PO verloopt op de
volgende vlakken (zie ook bijlage VII):
a.
b.
c.
d.

Overgang PO naar VO via de PO-VO-procedure
PO meldt bij het loket voor extra ondersteuning (o.a. LwOO/PrO)
PO meldt bij het loket voor speciale ondersteuning
Verdere afstemming tussen Unita en Qinas

ad a: Deze procedure is in ontwikkeling.
ad b: De leerlingen die in aanmerking komen voor extra (=lichte) ondersteuning, worden door de
basisscholen vanaf november bij het onderwijsloket van Qinas gemeld. Zodra de leerlingen een TLV
hebben, kunnen de ouders zich inschrijven bij een school.
ad c: Idem als bij b.
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ad d: Er zal regelmatig structureel overleg worden gevoerd tussen de beide samenwerkingsverbanden om e.e.a. op elkaar af te stemmen en om de afstemming te onderhouden.
7.3

Samenwerken met het MBO

De verschillende VMBO-scholen hebben nauw contact met het MBO dat leerlingen betrekt vanuit de
regio. Centraal thema daarbij is de doorlopende leerlijn. Hierover vindt veel bilateraal overleg plaats.
Niet alleen de doorlopende leerlijnen op onderwijskundig vlak zijn onderwerp van gesprek, ook de
doorlopende schoolcarrières van de leerlingen komen aan bod, omdat met name bij de overstap van
VMBO naar MBO nogal wat leerlingen buiten de boot vallen.
Om dit probleem te tackelen, zijn verschillende projecten ondernomen. Bij good practice van een
bepaald project kan gekeken worden hoe dit geborgd kan worden en of andere scholen dit kunnen
overnemen.
Belangrijk is dat RBL en de scholen op tijd actie ondernemen zoals vastgesteld in de procesafspraken
tussen VO-MBO en RBL, plus wie wanneer verantwoordelijk is voor welke stap.
Verbeterpunt ligt in het preventief signaleren door de scholen van risicoleerlingen in het vmbo en
het tijdig begeleiden van deze groep naar het inschrijven bij een beroepsopleiding, inclusief de
Warme Overdracht. De Zorg Afstemmings Teams (ZAT) van de VO-scholen zullen in het begin van het
traject bij deze maatregel worden betrokken in relatie tot leerlingen die als potentiële
risicoleerlingen bekend staan.
VSV en SPL
In het kader van voorkomen van voortijdig schooluitval (VSV) bij VO en MBO is onder andere het
project School voor Productief Leren (SPL) gestart. De meeste leerlingen binnen SPL hebben
motivatieproblemen, vaak als gevolg van of gecombineerd met sociaal-emotionele problematiek.
Hiernaast is er vaak sprake van opvoedingsonmacht van hun ouder(s)/verzorger(s). De onderwijsvisie
van SPL wil daarom ouders nauw betrekken bij de opleidingsloopbaan van de leerling.
SPL richt zich op twee uitstroommogelijkheden niveau 1 en 2, te weten: detailhandel en Creatieve
Industrie. In de opleiding detailhandel wordt nauw samengewerkt met het ROC van Amsterdam Gooi
en Vechtstreek.
De leerlingen gaan twee dagen per week naar school en lopen drie dagen per week stage in een
erkend leerbedrijf. In de afgelopen jaren heeft SPL een eigen netwerk van bedrijven opgebouwd.
Doel van SPL is tevens dat de leerlingen in de eerste drie maanden van hun opleiding hun normale
levensritme weer op de rit krijgen en een keuze voor een vervolgopleiding maken.
In augustus 2015 loopt de subsidie voor SPL af.
Binnen Qinas is afgesproken dat het SWV V(S)O ook haar verantwoordelijkheid neemt voor de
leerlingen die bij PL zitten. Het betreft ongeveer 33% van de leerlingenpopulatie daar.
Dit houdt in dat er financiële afspraken gemaakt moeten worden, evenals afspraken over de
verantwoordelijkheid (ook in lijn) van de opleiding.
Waarschijnlijk zullen de aanmeldingen via de PAC gaan voor het aanvragen van een ondersteuningsverklaring (gelijk de RZB), maar hierover zijn nog geen nadere afspraken gemaakt.
7.4 Samenwerken met cluster 1
Van de 3000 leerlingen in Nederland met een visuele beperking zit 75% in het reguliere onderwijs. De
overige 25% zit op het speciaal onderwijs voor cluster 1. Ook in de regio Het Gooi staat een speciale
school voor deze leerlingen. Binnen het reguliere onderwijs worden deze leerlingen ondersteund
door experts van de cluster 1 school. De bekostiging gaat via de cluster 1-school en dus niet via
Qinas. Vervolgens verstrekt de cluster1-school het ‘school-deel’ aan de VO-school waar de leerling
staat ingeschreven.
Er zijn mogelijkheden tot het opzetten van arrangementen, maar dit is nog niet uitgewerkt.
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7.5

Samenwerken met cluster 2

Cluster 2 zal zich in vijf landelijke instellingen organiseren. Deze instellingen verdelen de leerlingen
en stellen zich verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid, het onderwijs en de ondersteuning. De
bekostiging van deze ondersteuning loopt via de cluster 2 school. De Vo-scholen krijgen dus geen
‘schooldeel’ meer van de rugzak.
Binnen het regulier onderwijs zullen twee arrangementen worden aangeboden: een licht
arrangement en een medium arrangement. Het derde en intensieve arrangement wordt aangeboden
op de cluster 2 school.
De uitwerking en invoering van deze arrangementen zal zijn beslag krijgen tussen augustus 2014 en
augustus 2016. Voor onze regio is Auris uit Utrecht de school voor ondersteuning en speciaal
onderwijs. Zij zullen ook de lichte en medium arrangementen (die dus nog vorm moeten krijgen)
ondersteunen op de VO scholen middels experts.
7.6

Samenwerken met de arbeidsmarkt

Om jeugdwerkloosheid te voorkomen en duurzame onderwijs- en arbeidsparticipatie te bevorderen
is het belangrijk een visie te ontwikkelen op een integrale benadering van jongeren tot 27 jaar.
Problemen met toegang tot de arbeidsmarkt ontstaan vaak al eerder dan het moment waarop naar
een baan wordt gezocht en er is vaak een samenhang met problemen op andere terreinen, zoals
zorg, onderwijs, wonen, verslaving, opvoeding et cetera. Dat betekent dat ook al in een eerder
stadium en in samenhang een oplossing moet worden gezocht.
Helaas is aan het bestaande overleg over Jongeren, Onderwijs en Arbeid een vroegtijdig einde
gekomen. Qinas streeft ernaar een dergelijk overleg weer op de agenda van de gemeenten te krijgen,
onder andere door het te bespreken in de werkgroep ‘Thuiszitters’.
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Hoofdstuk 8
8.1

Bewaken van kwaliteit

Kwaliteitszorg Qinas

Qinas sluit wat haar kwaliteitszorg betreft aan bij de werkwijze van de inspectie, hetgeen volgt uit
het gekozen werkmodel.
Dat betekent in de eerste plaats dat scholen en schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor het
realiseren van kwaliteit en het realiseren van de ondersteuningsmogelijkheden zoals beschreven in
het SOP. De zorgplicht ligt immers bij de schoolbesturen en het schoolbestuur is daarmee
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen die (extra) ondersteuning
nodig hebben. Het jaarverslag van de aangesloten schoolbesturen wordt jaarlijks als verantwoording
aan Qinas toegestuurd.
Qinas heeft haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het realiseren van een dekkend netwerk,
hetgeen jaarlijks door het bestuur geëvalueerd wordt onder andere op basis van de in paragraaf 8.3
benoemde parameters.
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten leidend:
1. Het dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen: is dit netwerk dekkend genoeg of ontbreken er
voorzieningen?
2. Het loket voor ondersteunings- en plaatsingsadvies: geeft dit loket de juiste adviezen? Is de
samenstelling van de backoffice de juiste?
3. Bekostigingsvoorwaarden en toedeling van de middelen: worden de middelen op de juiste manier
ingezet? Heeft het ook werkelijk het effect van minder tussentijdse verplaatsingen? Blijft de
instroom van het VSO gelijke tred houden met het verleden? Moeten middelen worden ingezet
voor ontbrekende voorzieningen in het dekkende netwerk?
De uitkomst van deze evaluatie wordt voorgelegd aan de ALV. Ondersteunend daaraan wordt door
de directeur van Qinas na de zomervakantie, aan het begin van het cursusjaar, geëvalueerd met de
betreffende directeuren en rectoren of de leerling-stromen naar verwachting zijn of dat scholen toch
te kort schieten bij bepaalde arrangementen.
Kwaliteitszorg
Opbrengstgericht werken en (verdere) implementatie van de PDCA-cyclus (kwaliteitszorg) in de
onderwijsondersteuning verdienen verdieping en uitwerking. Aangesloten wordt bij het
toezichtkader voor scholen en samenwerkingsverbanden van de onderwijsinspectie. In het voorjaar
2014 neemt het SWV deel aan een zogenaamde praktijktoets van de inspectie. De hieruit
voortkomende leer- en verbeterpunten worden in een volgende versie van dit ondersteuningsplan
verwerkt.
8.2

Verantwoording voor de verkregen middelen

In de nieuwe verdeelsystematiek voor de bekostiging van het 1A- en het 1B-deel is een verdeelsleutel
gemaakt waarbij gebruik is gemaakt van de zogenaamde risicofactor: het aandeel vmbo-leerlingen
op de populatie binnen een school. Dit lijkt redelijk overeen te komen met de vroegere verdeling van
rugzakleerlingen (teldatum 1/4/2014). Daarnaast krijgen de schoolbesturen een vaste voet binnen
deze bekostiging.
Het lijkt daarom niet meer dan billijk dat de schoolbesturen aan Qinas duidelijk maken hoe deze
middelen zijn ingezet voor de basisondersteuning in 1A en 1B. Dit zal middels een schriftelijke
verantwoording lopen waarin de schoolbesturen de volgende punten moeten meenemen:
Hoe zijn de Passend Onderwijs-gelden besteed? Activiteiten? Middelen?
Welke resultaten zijn behaald?
Welke voorzieningen, in het kader van het ‘dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen’
heeft het schoolbestuur aangeboden?
Toelichten hoe dit aansluit bij de plannen die ze voor het jaar hebben gemaakt.
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(Zie ook het format in bijlage III)
NB: men is niet verplicht dit gesplitst naar samenwerkingsverband te doen indien men vanuit
meerdere samenwerkingsverbanden middelen ontvangt.
8.3

Toezicht en inspectie

Het toezicht van de inspectie verloopt via een risicoanalyse. Aan de hand van deze analyse kan de
inspectie bepalen of er signalen zijn dat een samenwerkingsverband onvoldoende kwaliteit levert.
Als dit het geval is, voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit.
Risicoanalyse
Voor de risicoanalyse hanteert de inspectie een model dat is gebaseerd op zes parameters:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thuiszitters, niet deelnemers aan onderwijs;
Spreiding en doorstroom in het onderwijs;
(Eerder gegeven) inspectieoordelen op scholen en instellingen;
Signalen (bv aantal beroeps- en bezwaarprocedures);
Het ondersteuningsplan, de jaarverslagen en de verdeling van de ondersteuningsmiddelen;
De deskundigheid op het gebied van ondersteuning door de leraar.

Kwaliteitsanalyse
Wanneer de risicoanalyse aanleiding tot zorgen geeft, voert de inspectie een kwaliteitsanalyse uit.
Aan de hand van 3 kwaliteitsaspecten wordt het SWV dan doorgelicht:
Kwaliteitsaspect 1: resultaten
a.
Passende ondersteuning voor alle leerlingen
b.
Toewijzing extra- en speciale ondersteuning
c.
Realiseren van beoogde kwaliteiten en kwantitatieve resultaten bij leerlingen met
ondersteuningsbehoeften
d.
Schoolverzuim door leerlingen met extra- of speciale ondersteuningsbehoeften
e.
Afstemming jeugdhulp en WMO-zorg
Kwaliteitsaspect 2: management en Organisatie
a.
Missie en Visie
b.
Helder vastleggen mandaat deelnemers SWV en mensen met taken
c.
Doelmatige overlegstructuur
d.
Eenduidige procedures voor plaatsing leerlingen en toewijzing extra/speciale ondersteuning
e.
Actief voorlichtingsbeleid
f.
Coöperatieve organisatie
Kwaliteitsaspect 3: kwaliteitszorg
a.
4-jaren cyclus
b.
Uitvoeren van zelfevaluaties
c.
Planmatig werken aan kwaliteitsverbetering
d.
Jaarlijkse verantwoording over gerealiseerde kwaliteit
e.
Het doelmatig inzetten van middelen
f.
Borgen van gerealiseerde verbeteringen
g.
Normen, gekoppeld aan toe-te-kennen financiële middelen
h.
Tevredenheid belanghebbenden.
De inspectie heeft na haar eerste bezoek aan Qinas een rapport opgesteld. Aan de hand van de
daarin genoemde verbeterpunten is een verbeterplan opgesteld (Bijlage X).
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Hoofdstuk 9
9.1

Financiën

Inleiding

Na de start van Passend Onderwijs zit Qinas financieel gezien in een overgangstraject. Van de oude
bekostigingssystematiek naar de nieuwe bekostigingssystematiek met een positief resultaat in de
verevening. Zoals eerder gezegd in paragraaf 2.1 willen we dit traject geleidelijk laten verlopen.
Daarom is er naast de begroting voor 2016 is er nu ook een meerjarenbegroting (MJB). Elk jaar zal
een specificatie van deze MJB worden gemaakt in de vorm van een jaarbegroting die door ALV wordt
vastgesteld waarna deze ter instemming aan de OpR wordt voorgelegd. Deze jaarbegrotingen
kunnen ieder jaar geëvalueerd en bijgesteld worden.
9.2

Meerjarenverkenning

Ontwikkeling leerlingaantallen
Als gevolg van demografische ontwikkelingen wordt voor de komende jaren een teruggang in het
aantal VO-leerlingen verwacht. Tot en met oktober 2015 is nog sprake van groei. Omdat het PO al 4
jaar achtereen krimpt (en ook nadere krimp verwacht) is ingeschat dat vanaf 2016 ook voor het VO
sprake is van teruggang.

Figuur 1. Werkelijke en ingeschatte ontwikkeling van het aantal vo leerlingen. Bron: CBS

De ontwikkeling in het LWOO en PRO wordt stabiel ingeschat: het aantal leerlingen zal zich
stabiliseren op 7,35% van het totaal aantal VO leerlingen, overeenkomstig de situatie op 1-10-2012
en juist boven de 7,22% op 1 oktober 2015.
Het landelijk gemiddelde voor LWOO is in 2014 overigens 10,5%, voor PRO 3,0%. Samen 13,5%.
Het VSO groeit de laatste jaren, van 345 leerlingen in 2011 naar 381 in 2014. Verwacht wordt dat
deze groei nog licht doorzet (naar 389 VSO-leerlingen op 1-10-2015), maar zich daar stabiliseert. Het
percentage VSO leerlingen loopt op doordat het totale aantal VO-leerlingen daalt, en wel naar 2,25%
(landelijk 3,6% op 1-10-2014).
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Figuur 2. Werkelijke en ingeschatte ontwikkeling van het aantal lwoo/pro en VSO-leerlingen. Het
aandeel lwoo/pro-leerlingen op 1-10-2012 bepaalt de bekostiging voor lwoo/pro.

Figuur 3. Werkelijke en ingeschatte ontwikkeling van het aantal VSO-leerlingen. Cat 1 is licht, Cat 2
is middel, Cat 3 is zwaar.

Inkomsten
De bekostiging voor de lichte ondersteuning is direct afhankelijk van het leerlingaantal en daalt
daardoor vanaf 2017 jaar op jaar licht. Maar omdat t/m 2016 nog sprake is van een
overgangsregeling die in twee stappen afgebouwd wordt stijgt deze bekostiging nog tot en met 2017.
Dan wordt een stabiele situatie bereikt waarin € 94 per leerling per jaar beschikbaar is. Dit leidt in de
begroting van 2016 tot een bijna € 300.000 hogere rijksbijdrage, ten opzichte van de prognose voor
2015.
Vanaf 2016 worden de ondersteuningsmiddelen voor lwoo/pro ook aan het samenwerkingsverband
ter beschikking gesteld. Dit leidt in 2016 tot € 5,6 miljoen extra middelen (ten opzichte van de
prognose voor 2015). Aan de uitgavenkant is echter ook een kostenpost van € 5,5 miljoen
opgenomen.
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Figuur 4. Bekostiging Qinas. Het vlak ‘Verevening’ geeft aan hoeveel zware middelen er niet
ontvangen worden als gevolg van de verevening.

De rijksbijdrage voor de zware ondersteuning wordt toegekend in een materieel (€ 27 per leerling) en
een personeel (€ 513 per leerling) deel. Beide delen kennen een verevening waardoor deze
rijksbijdrage tot en met 2021 elk jaar stijgt. De toekenning van personele zware middelen loopt
steeds per schooljaar en start in augustus 2015; hierdoor stijgt dit bedrag in 2016 fors (van 5/12e
naar 12/12e). Tot augustus 2015 ontving Qinas overigens nog overgangsbekostiging, de
‘rugzakbekostiging’ en ‘zware ondersteuning overgangsbekostiging’.
Ten opzichte van de prognose over 2015 stijgen deze inkomsten met € 3,2 miljoen, vooral door het
hiervoor genoemde ‘voljaareffect’ van de personele middelen. Maar ook is (al) sprake van een lagere
verevening (90% vanaf 1 januari voor de materiële middelen en vanaf 1 augustus 2016 voor de
personele middelen).
De bekostiging van de gemeenten ten behoeve van maatschappelijk werk is nog onzeker; vooralsnog
is niet meer dan € 19.000 per jaar opgenomen.
De totaal begrote baten in 2016 bedragen € 14,1 miljoen, € 9,1 miljoen meer dan in de prognose
over 2015. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de lwoo/pro-middelen (€ 5,6 miljoen) per 1
januari 2016 en de zware personele middelen per 1 augustus 2015 zijn toegevoegd.
Uitgaven (cijfermatige opstelling: zie pagina 9)
De uitgaven zijn te splitsen in uitgaven voor lichte en voor zware zorg. Waarbij de lichte zorg uit de
lichte - en de zware zorg uit de zware ondersteuningsmiddelen wordt bekostigd.
9.3

Begroting 2016

Lichte zorg
De overdracht besturen (1A) komt tot stand door eerst de overige kosten die ten laste komen van de
lichte zorg te specificeren. Het restant wordt door de besturen besteed ten behoeve van de
basisondersteuning. Dit bedrag is in 2016 begroot op € 894.000. Ten opzichte van de € 440.000 over
2015 is dit feitelijk een achteruitgang met 15%, in 2015 wordt het bedrag namelijk vanaf augustus ter
beschikking gesteld. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten op andere posten in de lichte zorg;
voornamelijk de (hogere) kosten voor de Rebound en het nieuw opgenomen budget van € 50.000
voor productief leren.
De kosten voor lwoo/pro zijn, uitgaande van de voorlopige cijfers per 1 oktober 2015, gebaseerd op
een aandeel lwoo/pro van 7,22% van de vo-leerlingen, € 100.000 lager dan de inkomsten.
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BASISONDERSTEUNING (1A)

Totaal budget
af: vaste voeten
Verdeling o.b.v. risicofactor

Risicofactor: % bovenbouw VMBO van totaal leerlingen + vaste voet

€ 893.663 Vaste voet risico factor:
€ 175.000- Vaste voet per bestuur:
€ 718.663

€

0,50
25.000

VERDELING BUDGET 1A
peildatum: 1-10-2015
# leerlingen #lln bb %lln bb
vmbo
vmbo
VSAT-scholen
CVO scholen
GSF scholen
St Interconf. VO in het Gooi
PCVO Huizen
St Gemeentelijk Gymnasium
Bestuursraad Wellantcollege
TOTAAL

3.818
2.368
7.163
2.577
1.191
1.011
318
18.446

526
616
1.272
154
184
158
2.910

Risico
factor

14%
26%
18%
6%
15%
0%
50%
15,8%

0,64
0,76
0,68
0,56
0,65
0,50
1,00
0,66

ll-aantal,
gecorrigeerd
voor RF
2.435
1.800
4.854
1.443
780
506
317
12.133

%
20,1%
14,8%
40,0%
11,9%
6,4%
4,2%
2,6%
100%

€
€
€
€
€
€
€
€
€

169.230
131.618
312.483
110.442
71.171
54.942
43.777
893.663

Figuur 5. Specificatie van de bedragen voor de lichte (1A) basisondersteuning per school.

Het regionaal zorgbudget ten behoeve van College de Opmaat en de Gooische Praktijkschool is,
overeenkomstig het budget van 2015 opgenomen.
De uitgaven ten behoeve van specialisatie van vo-scholen bedroeg in 2015 € 50.000 en wordt in 2016
per 1 augustus met € 25.000 per jaar opgehoogd. Hierdoor wordt hieraan in 2016 € 10.000 meer
besteed dan in 2015.
Het budget voor de Rebound betreft personeel, huur en lesmateriaal en is op het niveau van de
prognose voor 2015.
In 2016 wordt € 50.000 ruimte gereserveerd ten behoeve van Productief Leren, in 2015 is deze post
niet opgenomen.
De kantoorkosten, inclusief de plaatsingsadviescommissie (PAC), zijn lager dan in 2015 begroot was
(€ 400.000) maar licht hoger dan de prognose over 2015 en bedragen totaal € 389.000.

BASISONDERSTEUNING (1B)

Risicofactor: % bovenbouw VMBO van totaal leerlingen + vaste voet

Totaal budget
€ 2.064.757 Vaste voet risico factor:
Arrangement College de Opmaat (CVO): € 73.000Verdeling o.b.v. risicofactor
€ 1.991.757

0,50

VERDELING BUDGET 1B, inclusief arrangement De Opmaat
peildatum: 1-10-2015
# leerlingen #lln bb %lln bb
vmbo
vmbo
VSAT-scholen
CVO scholen
GSF scholen
St Interconfessioneel VO in het Gooi
PCVO Huizen
St Gemeentelijk Gymnasium
Bestuursraad Wellantcollege
TOTAAL

3.818
2.368
7.163
2.577
1.191
1.011
318
18.446

526
616
1.272
154
184
158
2.910

14%
26%
18%
6%
15%
0%
50%
15,8%

Risico
factor
0,64
0,76
0,68
0,56
0,65
0,50
1,00
0,66

ll-aantal,
gecorrigeerd
voor RF
2.435
1.800
4.854
1.443
780
506
317
12.133

%
20,1%
14,8%
40,0%
11,9%
6,4%
4,2%
2,6%
100%

€
€ 399.730
€ 368.489
€ 796.752
€ 236.801
€ 127.963
€
82.983
€
52.039
€ 2.064.757

Figuur 6. Specificatie van de bedragen voor de zware (1B) basisondersteuning per school. Zie onder ’zware
zorg’.
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Zware zorg
De overdracht besturen (1B) komt tot stand door eerst de overige kosten die ten laste komen van de
zware zorg te specificeren. Het restant wordt door de besturen besteed ten behoeve van de zware
zorg. De vo-scholen bekostigen hier onder andere (ambulante) begeleiding uit en voldoen voor de
periode januari – juli 2016 aan de zgn. ‘herbestedingsverplichting’ welke voortkomt uit het tripartiete
akkoord. Ook is in 2016 geen post ‘AWBZ’ of vergelijkbaar (meer) opgenomen. Voor deze categorie
wordt geen geoormerkt geld meer ontvangen; het is aan de besturen, indien nodig, hiervoor
middelen vrij te maken uit dit 1B-budget.
Deze 1B-overdracht is in 2016 begroot op € 2.065.000. Ten opzichte van de € 764.000 over 2015 is dit
feitelijk een stijging met 13%, in 2015 wordt het bedrag namelijk pas vanaf augustus ter beschikking
gesteld. Deze stijging wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen van de prognose over
2015.
De extra toewijzing, cluster 3 VSO, is een reservering voor de zwaardere zorgvraag vanuit het VSO
cluster 3. Deze hangt waarschijnlijk deels samen met de veranderde zorg-middelen (van AWBZ naar
wet langdurige zorg, jeugdwet en zorgverzekeringswet) maar is vanuit passend onderwijs zeker een
issue.
De groeiregeling is ingeschat op € 150.000 wat iets hoger is dan deze regeling in 2015/16 kost:
€ 122.000. Daarmee is een wat hogere groei op te vangen. Omdat het gaat om de instroom in het
VSO in de periode 1 oktober – 1 februari, is de lagere groei in het VSO waar deze begroting van uit
gaat geen ‘garantie’ voor een lager instroom in die specifieke maanden.
De overdracht van zware middelen aan het VSO stijgt op jaarbasis € 50.000 ten opzichte van de
prognose over 2015. Dit wordt geheel veroorzaakt doordat er op 1 oktober 2015 2% meer VSOleerlingen worden verwacht.
Begroting Qinas 2016

bedragen x € 1.000
Inkomsten

Lichte middelen

€

94 per leerling

LWOO/ PRO
€ 4.122 p. ll voor
7,35%
v.d. VO-lln, cf. aandeel lwoo/pro op 1-10-'12
Lichte middelen ocw

Uitgaven
1.606

Lichte zorg
1A overdracht besturen
Frictie
Basisondersteuning

5.586

Schoolmaatschappelijk werk - gemeente

7.191
19

894
25

Zware middelen

€

540 per leerling, na verevening

LWOO/ PRO (via duo) € 4.122 per ll
Regionaal zorgbudget (COM/ GPS)
Specialisatie VO school/ ASS
Rebound
Productief Leren
Frictie
Extra ondersteuning

5.487
150
60
300
50
50

7.210
uitgaven lichte zorg
Zware zorg
6.896 1B overdracht besturen *)
2.065
Extra toewijzing, cluster 3 VSO
80
Extra toewijzing, groeiregeling VSO
150
Frictie
45
Basisondersteuning
VSO (via duo), gem. per leerling: € 11.340
Kantoor inclusief PAC

inkomsten zware zorg
Totaal

6.896
14.106
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*) inclusief herbestedingsverplichtin

0%

919

Kantoor inclusief PAC
inkomsten lichte zorg

12%

uitgaven zware zorg

76%
2%
1%
4%
1%
1%

6.097
195

3%

7.210

100%
30%
1%
2%
1%

2.340
4.361

63%

195

3%

6.896
14.106

3%

Figuur 7. Ontwikkeling van de uitgaven.

Resultaat
Het resultaat in de begroting voor 2016 bedraagt nihil. Dit sluit niet aan op de geplande opbouw van
de operationele reserve, met € 75.000 per jaar (blauw in onderstaande grafiek). Het jaar 2016 is
echter een overgangsjaar omdat de verevening maximaal is, met een inhouding van € 2,8 miljoen.
Omdat aan het begin van 2015 de algemene reserve reeds € 193.000 bedraagt en de prognose over
2015 een duidelijk overschot laat zien is een jaar met een nulresultaat goed te verdedigen. Zoals de
meerjarenraming laat zien is de opbouw van de operationele reserve daarna weer prima mogelijk uit
de exploitatie.
De meerjarenraming kent overigens vanaf 2017 jaarlijks een post ‘te ontwikkelen beleid’, ook
daarvoor is, voornamelijk vanuit de wegvallende verevening, ruimte.
In bijgaande opstelling wordt een deel van het verwachte resultaat over 2015 aangewend om een
personele reserve te vormen van € 100.000 (groen in onderstaande grafiek).
De risico analyse ten slotte wordt gelijktijdig met deze begroting, maar separaat geagendeerd.

Figuur 8. Inschatting van het eigen vermogen per einde jaar.
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VSO

VO

Begroting 2016 en meerjarenbegroting Qinas

2014 Progn 2015
1-10-2013 1-10-2014
1.066
1.085
286
289
16.281
16.647
17.633
18.020,5
1.352
1.374
7,67%
7,62%
1,4%
2,2%
6,1%
1,6%
305
326
7
9
50
46
362
381
3%
5%
2,05%
2,11%
17.995
18.402

Peildatum
LWOO
PRO
Overig VO (vavo 50%)
Totaal VO
Totaal LWOO/ PRO
% LWOO/ PRO
Groei VO excl. LWOO/ PRO
Groei LWOO/ PRO
vso cat 1
vso cat 2
vso cat 3
VSO totaal
Groei VSO
% VSO
Totaal leerlingaantal

Bekostiging lichte ondersteuning
a. per vmbo 3/4 ll op jaarbasis (oude syst.)
x aantal lln vmbo 3/4 t-1
b. bedrag per totaal aantal lln op jaarbasis
Normbekostiging
Overgangsregeling (b. -/- a.)
Af: deel overgangsregeling
Vermindering ivm overgangsregeling

€
€

€

Rijksbijdrage lichte ondersteuning

639.636
€

Effect verevening
Zware ondersteuning MI netto

1.312.985

0,26 €
1.910
1.910

Zware ondersteuning Personeel

€

Effect verevening
Zware ondersteuning personeel netto
Rugzakbekostiging (x # rugzakken 1-10-'11)
Zware ondersteuning overgangsbek.

Gemeentelijke vergoedingen
Overige opbrengsten
Totaal bekostiging

€

MJB 2017
1-10-2016
1.031
313
16.936
18.279
1.344
7,35%
-1,0%
0,9%
326
9
54
389
0,0%
2,13%
18.668

MJB 2018
1-10-2017
1.015
308
16.682
18.005
1.323
7,35%
-1,5%
-1,5%
326
9
54
389
0,0%
2,16%
18.394

MJB 2019
1-10-2018
995
302
16.348
17.645
1.297
7,35%
-2,0%
-2,0%
326
9
54
389
0,0%
2,20%
18.034

MJB 2020
1-10-2019
975
296
16.021
17.292
1.271
7,35%
-2,0%
-2,0%
326
9
54
389
0,0%
2,25%
17.681

401,00
1.151.873
87,00 €
87,00 €
94,00 €
94,00 €
94,00 €
94,00 €
94,00
767.036
1.567.784
1.733.172
1.718.270
1.692.496
1.658.646
1.625.473
382.199
382.199
382.199
2/3
2/3
1/3
-127.400
-254.799
-127.400

Bedrag ondersteuningskosten LWOO/PRO
Bekost. lwoo/pro op nivo 1/10/12: 7,35%

Zware ondersteuning Materieel

Begr 2016
1-10-2015
1.021
310
17.107
18.438
1.331
7,22%
2,8%
-3,1%
329
9
51
389
2,0%
2,11%
18.827

7.191.326

7.258.480

7.146.140

27,12 €
27,12 €
27,12 €
27,12 €
488.716
500.039
495.739
488.303
-167.262
-150.536
-125.447
-100.357
321.454
349.503
370.293
387.946

7.005.114
27,12 €
478.537
-50.179
428.358

6.864.764
27,12
468.966
468.966

512,95 €
512,95 €
512,95 €
512,95 €
512,95 €
512,95
3.851.506
9.332.847
9.423.890
9.317.852
9.158.843
8.975.666
-1.211.643 -2.786.778 -2.435.402 -1.999.210 -1.381.273
-508.890
2.639.864
6.546.069
6.988.488
7.318.642
7.777.570
8.466.776

347.836

495.662

16,61 €
122.035

16,61
170.849

44.321
6.715
1.745.500

4.122 €
4.122 €
4.122 €
4.122 €
4.122
5.585.554
5.540.210
5.453.644
5.346.467
5.239.291

38.000
19.000
0
4.978.813 14.105.898
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19.000
14.636.261

19.000
14.871.728

19.000
15.230.042

19.000
15.819.507

Begroting 2016 en meerjarenbegroting Qinas
2014
1-10-2013

Peildatum

Progn 2015
1-10-2014

Begr 2016
1-10-2015

MJB 2017
1-10-2016

MJB 2018
1-10-2017

MJB 2019
1-10-2018

MJB 2020
1-10-2019

893.663

893.663

893.663

893.663

893.663

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

5.486.622
150.000
60.417
300.000
50.000
50.000

5.538.318
150.000
75.000
300.000
50.000
50.000

5.455.244
150.000
75.000
300.000
50.000
50.000

5.346.139
150.000
75.000
300.000
50.000
50.000

5.239.216
150.000
75.000
300.000
50.000
50.000

2.064.757
-

2.064.757
80.000
150.000
45.000

2.064.757
80.000
150.000
45.000

2.064.757
80.000
150.000
45.000

Overdracht

1A 1a (2015: aug - dec)
Basisondersteuning Overig (tot jul 2015)
Basisondersteuning SMW (tot jul 2015)
Frictie
2 Extra ondersteuning
Kosten LWOO/ PRO (duo)
Regionaal zorgbudget (COM/ GPS)
Specialisatie VO school/ ASS
Rebound
Productief Leren
Frictie
1B 1b ('14: incl AWBZ; '15: vanaf aug)
LGF (jan - jul 2015)
AWBZ (vanaf '15)
Extra toewijzing, cluster 3 VSO
Extra toewijzing, groeiregeling VSO
Frictie

j
j
j
n

j
j
j
j

162.946
81.659

60.417
221.425

211.489
228.124
114.326
25.000

150.000
50.000
300.000
-

355.750

764.011
459.920
88.333

92.167

-41.099
45.000

80.000
150.000
45.000

2.064.757
80.000
150.000
45.000

1.934.765

4.361.190

4.451.349

4.470.672

4.470.672

4.470.672

0

0

298.924

598.142

1.065.562

1.761.949

1.337.043

4.329.868

13.716.648

14.172.011

14.407.478

14.765.793

15.355.257

125.098

272.673

175.000
35.000
30.000
240.000

175.000
50.000
50.000
275.000

175.000
50.000
50.000
275.000

175.000
50.000
50.000
275.000

175.000
50.000
50.000
275.000

175.000
50.000
50.000
275.000

Afschrijvingen

14.915

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Kosten administratiekantoor
Adviseurskosten
Accountantskosten
Bestuurs/ OPR kosten
Bestuurskosten
OPR
Scholing leden
Huisvesting kantoor
Kantoorkosten
Telecommunicatie
Lidmaatschappen/ contributies
Drukwerk
Kosten testen (PAC)
Automatiseringskosten/ website
Overige algemene kosten
Totaal overige kosten

16.298
16.400
7.000

9.150
11.000
5.000
15.000
10.000
25.000
7.500
1.500
5.000
250
8.000
12.500
2.500
112.400

10.000
10.000
6.000
20.000
10.000
25.000
7.500
1.500
5.000
250
10.000
5.000
2.500
112.750

10.000
10.000
6.000
20.000
10.000
25.000
7.500
1.500
5.000
250
10.000
5.000
2.500
112.750

10.000
10.000
6.000
20.000
10.000
25.000
7.500
1.500
5.000
250
10.000
5.000
2.500
112.750

10.000
10.000
6.000
20.000
10.000
25.000
7.500
1.500
5.000
250
10.000
5.000
2.500
112.750

10.000
10.000
6.000
20.000
10.000
25.000
7.500
1.500
5.000
250
10.000
5.000
2.500
112.750

4.684.768
-1.000
-1.000
295.044
75.000
100.000
120.044

14.106.898

14.562.261

14.797.728

15.156.043

15.745.507

-1.000
-1.000
0
75.000

-1.000
-1.000
75.000
75.000

-1.000
-1.000
75.000
75.000

-1.000
-1.000
75.000
75.000

-1.000
-1.000
75.000
75.000

-75.000

-

-

-

-

3 Bekostiging VSO (duo)

j
j
j
j
j

j

4 Te ontwikkelen beleid
Totaal programma's
Personeelskosten
- Kantoor
- Frictie
Ingehuurd personeel
- PAC

Totale operationele lasten
Bankkosten
Rentebaten
Financieringslasten en opbrengsten
Resultaat
Naar operationele reserve
Naar personele reserve
Naar algemene reserve

147.575

22.636
7.379
1.389
4.839
6.334
14.624
16.000
112.899
1.737.530
162
-9.758
-9.596
17.567

17.567
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9.4

Overdracht bekostiging bij een ontoereikend budget Qinas om groeiregeling VSO uit te voeren

Van ontoereikende middelen is sprake indien de aan Qinas toegezegde zware personele middelen, na
inhouding hierop (door DUO) van de ondersteuningsmiddelen van het VSO, in enig schooljaar minder
bedragen dan de wettelijk te betalen personele ondersteuningsmiddelen in verband met de groei van het
VSO.
Dit betreft de groei in het schooljaar voorafgaand aan het betreffende schooljaar. Dit conform de
wettelijke regeling die aangeeft dat het gaat om de groei tussen 1 oktober en 1 februari
daaropvolgend en de overdracht van middelen die in het schooljaar na die groei plaatsvindt (t-1).
Indien sprake is van ontoereikende middelen dan dragen de aangesloten v(s)o-besturen de
ontbrekende middelen over aan Qinas.
Het bedrag dat elk schoolbestuur bijdraagt wordt vastgesteld door
het ontbrekende bedrag te delen door
- het totaal aantal v(s)o-leerlingen van alle schoolbesturen op 1 oktober voorafgaand aan het
schooljaar waarin het tekort optreedt en dit te vermenigvuldigen met
- het aantal v(s)o-leerlingen dat op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar waarin het tekort
optreedt stond ingeschreven bij het betreffende schoolbestuur.
Het aantal v(s)o-leerlingen is inclusief lwoo-, pro- en VSO-leerlingen.
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BIJLAGE I Regio-indeling vanuit OCW
Het samenwerkingsverband voor het VO en het VSO, SWV 27.10, beslaat de volgende gemeenten:
Hilversum
Huizen
Bussum
Naarden
Blaricum
Laren
Wijdemeren
Muiden
Weesp en
Eemnes
Het samenwerkingsverband voor het PO, SWV 27.09, beslaat dezelfde gemeenten.
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BIJLAGE II

De VO-scholen en VSO-scholen die lid zijn van Qinas

Het SWV 27.10 bestaat uit de volgende schoolbesturen:
Stichting Gooise Scholen Federatie
Postbus 50, 1400 AB Bussum

14SM, 24TG, 11AI

Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm - VO
Frans Halslaan 57, 1213 BK Hilversum

00PS

Stichting Interconfessioneel RK/PC VO in ’t Gooi
Postbus 345, 1400 AH Bussum

02UB, 02EV, 30JN

Stichting CVO ’t Gooi
Postbus 153, 1200 AD Hilversum

03FO

Stichting PC VO in Huizen
p/a Graaf Wichman 175, 1276 KD Huizen

00UM

Stichting Gemeentelijk Gymnasium
p/a Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum

20DD

Stichting Wellantcollege
Postbus 1774, 3990 DD Houten

01OE

Mulock Houwer scholen (Stichting Onderwijsgroep Amersfoort)
De Brand 23, 3823 LJ Amersfoort

16OJ

De Kleine Prins
Postbus 77; 3740 AB Baarn

02YP

Stichting Mozarthof
Postbus 1035, 1200 BA Hilversum

00SL

Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs in het Gooi eo.
Hoflaan 10, 1217 EA Hilversum

01TQ

Er zijn schoolbesturen die via ‘opting In’ een plek heeft in het nieuwe samenwerkingsverband. De
besturen hebben scholen in een andere regio, maar ontvangen leerlingen uit de regio het Gooi.
J.H. Donnerschool
Schoonderbekerweg 45, 3794 NA De Glind

14RB

s- Heeren Loo / De Lasenberg
Postbus 186; 3760 AD Soest

23GH

Berg en Boschschool
Prof. Bronkhorstlaan 22; 3723 MB Bilthoven

02RF
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BIJLAGE III Format verslaglegging schoolbesturen t.b.v. de jaarverslaggeving Qinas
Vragen aan schoolbesturen t.b.v. de jaarverslaggeving Qinas 2014
Veel schoolbesturen hebben in 2014 naast de bijdrage voor de basisondersteuning ook andere
middelen van het samenwerkingsverband ontvangen, zoals LGF garantie middelen. De vragen
hoeven niet gesplitst per ontvangen middel beantwoord te worden.
Hieronder staan vier vragen. De antwoorden kunnen in de groene vlakken worden ingevuld. Daarna
ontvangen wij het formulier graag uiterlijk op … terug via info@qinas.nl
1. Welke activiteiten gericht op passend onderwijs hebben in 2014 plaatsgevonden?
Bij opleidingen: geef ook het aantal opleidingsdagen weer.
Bij inzet medewerkers: geef ook het aantal uren of de wtf weer.
Bij gestructureerd overleg: geef ook wie deelnemen en de frequentie weer.
Bij LGF-activiteiten: geef ook aan om hoeveel leerlingen/ leerkrachten het gaat.


2. Welke resultaten zijn in 2014 bereikt met de passend onderwijsmiddelen?
Vb. ‘2 cluster 4 leerlingen begeleid waardoor deze zich volgens plan ontwikkelen.’
Vb. ‘Thuiszitten van 1 leerling voorkomen door gerichte begeleiding.’
Vb. ‘Teams van twee scholen kunnen handelingsgericht werken met hoogbegaafdheid’.


3. In hoeverre zijn de vooraf opgestelde doelen 2014 voor passend onderwijs bereikt?
Zijn vooraf doelen opgesteld?
Zo ja : vul de tabel hieronder in.
Zo nee
: ga naar vraag 4.

Doel

In hoeverre is dit doel bereikt?

















4. Welke voorzieningen in het kader van het ‘dekkend aanbod van voorzieningen passend
onderwijs’ heeft het schoolbestuur aangeboden in 2014?
Hierbij wordt - in principe - aangesloten bij het (de) school ondersteuningsprofiel(en), zoals dat (die) in
2014 is (zijn) vastgesteld en gecommuniceerd.
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Bijlage IV

Rebound Het Gooi e.o.

Rebound Het Gooi e.o. is een bovenschoolse voorziening die binnen het dekkende netwerk in het
Gooi valt.

Rebound in schema:
40 (?)weken max

20 (?) weken max

12 weken max

4c. SCHAKELTRAJECT
Speciaal

4b. SCHAKELTRAJECT
Extra

4a. SCHAKELTRAJECT
Basis

*Arrangement aangeboden door
cluster 3/4 school

*werken volgens schoolprogramma
*ruime aandacht aan sociaalemotionele ontwikkelingen
*koppeling van systeembegeleiding

*Werken volgens schoolprogramma
*werken met programma’s over
risicomijdend gedrag
*inzetten van thuisbegeleiding op
vrijwillige basis via maatschappelijk
werk

Met een TLV

2de
evaluatie

8 wk

3 wk

3. Plaatsings Advies Commissie (PAC):
Aangevuld met de coördinator Rebond en medewerker RBL.
TLV kan direct gegeven worden en er is direct contact met loket gemeenten.

1ste
evaluatie






2 wk
2. Observatieklas
Uitgebreide aanmelding VO-school / OPP
Crisisopvang met mogelijk tot snelle terugplaatsing met hulppakket
2 (meer of minder kan ook) weken observatie
Handelingsgerichte diagnostiek
Verzamelen overige info
0 wk
GOL-VO

Aanmelding door zorgcoördinator van VO-school; na overleggen handelingsplannen

Doelgroep: leerlingen waarbij de VO-school vastloopt in de ondersteuning en waarbij sprake is van regel-overschrijdend
gedrag. Dit kan leiden tot handelingsverlegenheid bij de VO-school. De oorzaak van dit gedrag kan liggen bij de jongere zelf,
binnen het systeem (de thuissituatie) of binnen de leefomgeving (inclusief de school).
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Bijlage V Medezeggenschapsstatuut en -reglement OpR
(Ondersteuningsplanraad)

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND QINAS te Bussum

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband Qinas (VO-27.10);
bestuur: het bestuur van het samenwerkingsverband;
OPR: de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 4a van
de wet;
deelnemer: een schoolbestuur dat deelneemt in het samenwerkingsverband;
ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen van in het werkingsgebied van het
samenwerkingsverband gevestigde scholen of vestigingen;
leerlingen: leerlingen van in het werkingsgebied van het samenwerkingsverband gevestigde
scholen of vestigingen;
personeelsleden: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is
zonder benoeming en dat werkzaam is in het werkingsgebied van het samenwerkingsverband
gevestigde scholen of vestigingen;
(G)MR; de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van een deelnemer, dan wel de
medezeggenschapsraad van een deelnemer indien deze slechts één school beheert;
OR; de ondernemingsraad van een deelnemer;
statuut: dit medezeggenschapsstatuut.

Artikel 2 Werkingsduur en wijziging statuut
Het statuut treedt in werking op … en geldt voor maximaal 2 jaar .
De OPR en het bestuur kunnen op elk moment voorstellen doen tot wijziging van het statuut.
Een voorstel tot het statuut en een wijziging daarvan behoeft de instemming van twee derde
meerderheid van de leden van de OPR.

Hoofdstuk 2

Inrichting van de medezeggenschap

Artikel 3 Samenstelling van de OPR
1.
2.

3.

Bij het samenwerkingsverband is een OPR ingesteld.
De OPR bestaat uit 12 leden afgevaardigd door de (G)MR’s en OR-en, en wel zo dat het aantal
leden, gekozen uit het personeel onderscheidenlijk uit ouders en/of leerlingen, elk de helft van het
aantal leden van de OPR bedraagt.
De verkiezing van de leden van de OPR vindt plaats overeenkomstig het
medezeggenschapsreglement van de OPR.

Artikel 4 Besprekingen namens bestuur
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De besprekingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet worden namens het bestuur gevoerd
door de directeur van het samenwerkingsverband. Op eigen verzoek kan de directeur van die taak
worden ontheven. In dat geval zorgt het bestuur terstond voor een vergelijkbare vervanging.

Hoofdstuk 3

Informatievoorziening

Artikel 5 Beschikbaar stellen informatie door het bestuur
1.

2.
3.
4.

Het bestuur stelt, gevraagd en ongevraagd, de informatie die de OPR nodig heeft voor het
uitoefenen van de taken, tijdig en op een toegankelijke wijze beschikbaar. Onder ‘tijdig’ wordt
verstaan: vanaf de beginfase van de beleidsontwikkeling en in ieder geval op een zodanig tijdstip
dat de OPR de informatie bij de uitoefening van hun taken kan betrekken en zo nodig
deskundigen kan raadplegen. Onder ‘op een toegankelijke wijze’ wordt verstaan: op een wijze
waardoor de informatie begrijpelijk, relevant en helder is voor de OPR bij de uitoefening van haar
taken.
Het bestuur stelt de in het voorgaande lid bedoelde informatie in ieder geval schriftelijk en zo
mogelijk eveneens langs digitale weg ter beschikking.
Alle bedoelde informatie is in principe openbaar.
De OPR ontvangt in elk geval:
a. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en
onderwijskundig gebied;
b. jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit 's
Rijks kas die worden toegerekend aan het bestuur;
c.
jaarlijks voor 1 juli het jaarverslag;
d.
de uitgangspunten die het bestuur hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
e. terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de
Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en
over de eventuele maatregelen die het bestuur naar aanleiding van dat oordeel zal nemen;
f. ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken van de in het samenwerkingsverband
werkzame personen en de leden van het bestuur;
g. aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling
van het bestuur, de organisatie binnen het samenwerkingsverband, het managementstatuut
en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.

Artikel 6 Informatieverstrekking achterban
1.

2.

De OPR doet aan de leden van de (G)MR’s en OR-en gevraagd en ongevraagd schriftelijk
verslag over haar activiteiten en stelt elk van die leden in de gelegenheid om met haar overleg te
voeren. De OPR informeert de leden in ieder geval in de regel binnen een redelijke termijn na
een OPR-vergadering of een vergadering tot overleg met het bestuur.
Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt en waar mogelijk en wenselijk eveneens
langs digitale weg.

Hoofdstuk 4

Faciliteiten

Artikel 7 Faciliteiten
1.
2.

3.

Het bestuur staat de OPR het gebruik toe van de voorzieningen waarover het bestuur kan
beschikken en die de OPR voor de vervulling van haar taken redelijkerwijs nodig heeft.
Het bestuur treft een regeling voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van
medezeggenschapsactiviteiten die door de OPR worden ondernomen, daaronder begrepen
scholingskosten, kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van
rechtsgedingen.
Het bestuur treft een regeling voor de leden van de OPR afkomstig uit het personeel voor
faciliteiten in tijd ten behoeve van het voeren van overleg, scholing en overige
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4.

medezeggenschapsactiviteiten. Deze faciliteiten worden vastgesteld op een zodanige omvang
als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de taakvervulling door de leden van de OPR.
Het bestuur kent een onkostenvergoeding toe aan ouders, leerlingen en personeelsleden die lid
zijn van de OPR.

Artikel 8 Wijze van beschikbaarstelling faciliteiten
1.
2.

Op het verzoek van de OPR stelt het bestuur de faciliteiten terstond aan de OPR beschikbaar.
Op het schriftelijk verzoek van de OPR vergoedt het bestuur aan de OPR terstond de kosten als
bedoeld in artikel 7, tweede lid, hierboven. De OPR kan het bestuur verzoeken deze kosten
rechtstreeks aan de deskundige of andere derde partij te betalen. In dit laatste geval voldoet het
bestuur terstond aan dat verzoek.
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MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND QINAS te Bussum

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband Qinas (VO-27.10);
bestuur: het bestuur van het samenwerkingsverband;
OPR: de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 4a van
de wet;
deelnemer: een schoolbestuur dat deelneemt in het samenwerkingsverband;
ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen van in het werkingsgebied van het
samenwerkingsverband gevestigde scholen of vestigingen;
leerlingen: leerlingen van in het werkingsgebied van het samenwerkingsverband gevestigde
scholen of vestigingen;
personeelsleden: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is
zonder benoeming en dat werkzaam is bij van in het werkingsgebied van het
samenwerkingsverband gevestigde scholen of vestigingen;
(G)MR; de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van een deelnemer, dan wel de
medezeggenschapsraad van een deelnemer indien deze slechts één school beheert;
OR; de ondernemingsraad van een deelnemer;
reglement: dit medezeggenschapsreglement.

Hoofdstuk 2

Inrichting van de OPR

Artikel 2 OPR
1.

Aan het samenwerkingsverband is een OPR verbonden.

Artikel 3 Leden OPR
1.
2.

De leden van de OPR wordt afgevaardigd volgens de bepalingen van dit reglement.
Het aantal leden van de OPR bedraagt 12, van wie:
a. 6 leden afgevaardigd zijn uit het personeel; en
b. 6 leden afgevaardigd zijn uit de ouders en of leerlingen.

Artikel 4 Zittingsduur leden
1.
2.
3.
4.
5.

De zittingsduur van de leden van de OPR bedraagt maximaal vier jaar.
Een lid van de OPR treedt na zijn zittingsperiode af en kan terstond opnieuw worden
afgevaardigd.
Aftreding geschiedt via een jaarlijks te actualiseren rooster
Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is afgevaardigd, treedt af op het tijdstip
waarop degene in wiens plaats hij is afgevaardigd, zou moeten aftreden.
Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de OPR:
a.
door overlijden van het lid;
b.
door opzegging door het lid;
c.
zodra het lid geen personeelslid, ouder of leerling meer is, of
d.
door onder curatele stelling.
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Artikel 5 Onverenigbaarheden
1.
2.

Personen die deel uitmaken van het bestuur of intern toezicht van een deelnemer of van het
samenwerkingsverband, kunnen geen zitting nemen in de OPR.
Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bestuur op te treden in besprekingen met
de OPR kan niet tevens lid zijn van de OPR.

Hoofdstuk 3

Afvaardiging leden OPR

Artikel 6 Organisatie afvaardiging
De afvaardiging van de leden van de OPR geschiedt door middel van voordracht door de GMR’s en
OR-en.
De OPR draagt zorg voor een ordelijk verloop van deze afvaardiging.

Artikel 7 Afvaardiging door GMR’s
De (G)MR’s en OR-en van de elf deelnemers met scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs
binnen de regio 27.10, worden in de gelegenheid gesteld gezamenlijk in totaal twaalf leden voor te
dragen voor de OPR, waarvan zes ouders/leerlingen en zes personeelsleden. De (G)MR-en en OR-en
van deze schoolbesturen vaardigen elk één lid af. De Gooise Scholen Federatie vaardigt één extra lid
af.

Artikel 8
1.
2.

Indien in de OPR vacatures bestaan, nodigt de OPR de betreffende GMR’s en OR-en uit tot een
of meer afgevaardigden te komen.
De samenstelling van de OPR wordt door de OPR vastgesteld en schriftelijk bekendgemaakt aan
het bestuur en de (G)MR’s en OR-en.

Hoofdstuk 4

Taken, bevoegdheden en verplichtingen
OPR

Artikel 9 Vergaderingen OPR
1.
2.

De vergaderingen van de OPR zijn openbaar, tenzij de OPR anders besluit.
Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de
leden van de OPR in het geding is, kan de OPR besluiten dat het betrokken lid aan die
vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De OPR kan tegelijkertijd besluiten dat de
behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.

Artikel 10 Overleg met bestuur
1.
2.

Het bestuur en de OPR komen bijeen indien de OPR dan wel het bestuur daarom onder opgave
van redenen verzoekt.
Indien twee derde deel van de leden van de OPR en de meerderheid van elke geleding dat
wensen, voert het bestuur de in het eerste lid bedoelde bespreking met elke geleding
afzonderlijk.

Artikel 11 Initiatiefbevoegdheid OPR
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1.

2.
3.

De OPR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden het samenwerkingsverband
betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bestuur voorstellen te doen en
standpunten kenbaar te maken.
Het bestuur brengt op deze voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen
omklede reactie uit aan de OPR.
Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bestuur de OPR ten minste
eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de OPR.

Artikel 12 Algemene taken OPR
1.
2.

De OPR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in het samenwerkingsverband.
De OPR waakt voorts in het samenwerkingsverband tegen discriminatie op welke grond dan ook
en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.

Artikel 13 Geheimhouding
1.

2.

3.

De leden van de OPR zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid
vernemen en ten aanzien waarvan het bestuur dan wel de OPR hun geheimhouding heeft
opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter
moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de
behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.
Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij
tevens mede welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen
en hoelang deze geheimhouding duurt, alsmede of er personen of aangelegenheden zijn ten
aanzien van wie of waarvan de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de OPR dan
wel doordat het lid geen personeelslid dan wel ouder meer is.

Artikel 14 Instemming ondersteuningsplan
Het bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de OPR met betrekking tot de vaststelling of
wijziging van het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet
onderwijs.

Artikel 15 Termijnen instemming
1.

2.

De OPR besluit binnen zes weken tot instemming of onthouding van instemming met betrekking
tot het voorgenomen ondersteuningsplan. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de OPR
het verzoek tot instemming heeft ontvangen.
Op verzoek van de OPR verlengt het bestuur deze termijn met maximaal drie weken.
De OPR besluit binnen zes weken tot instemming of onthouding van instemming met betrekking
tot het medezeggenschapstatuut en medezeggenschapsreglement, elke wijziging daaronder
begrepen. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de OPR het verzoek tot instemming
heeft ontvangen.
Op verzoek van de OPR verlengt het bestuur deze termijn met maximaal 3 werkbare weken.

Hoofdstuk 5

Inrichting en werkwijze OPR

Artikel 16 Voorzitter en secretaris
1.
2.

De OPR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris.
De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de
OPR in rechte.

Artikel 17 Uitsluiting leden OPR
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1.
2.

3.

4.

5.
6.

De leden van de OPR komen de uit het lidmaatschap van de OPR voortvloeiende verplichtingen
na.
De OPR kan tot het oordeel komen dat een lid de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet
nakomt, indien het betrokken lid:
a.
ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet of het reglement;
b.
de plicht tot geheimhouding als bedoeld in artikel 23 hierboven schendt; of
c.
een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de OPR.
Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de OPR met een meerderheid van ten
minste twee derde deel van het aantal leden besluiten het betrokken lid te wijzen op zijn
verplichtingen dan wel het betrokken lid verzoeken zich terug te trekken als lid van de OPR dan
wel het betrokken lid uitsluiten van de werkzaamheden van de OPR voor de duur van ten
hoogste drie maanden.
De OPR pleegt ingeval van het in het tweede lid bedoelde oordeel en ingeval van een voornemen
als bedoeld in het derde lid zoveel als mogelijk overleg met de leden van de
medezeggenschapsraden waardoor het betrokken lid is afgevaardigd, rekening houdend met de
vertrouwelijkheid van gegevens.
Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt.
Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen, dan nadat het betrokken
lid in de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte
bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren, waarbij hij zich
desgewenst kan doen bijstaan door een raadsman.

Artikel 18 Huishoudelijk reglement
1.
2.

De OPR kan, met inachtneming van de voorschriften van het reglement en de wet, een
huishoudelijk reglement vaststellen.
De OPR zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bestuur.

Hoofdstuk 6

Regeling geschillen

Artikel 19 Geschillenregeling overige geschillen
Op verzoek van het bestuur dan wel de OPR beslist de landelijke commissie voor geschillen als
bedoeld in artikel 30 van de wet overeenkomstig diens reglement in geschillen tussen het bestuur en
de OPR waarvoor de wet niet in een geschillenregeling voorziet. De uitspraak van de commissie is
bindend.

Hoofdstuk 7

Overige bepalingen

Artikel 20 Rechtsbescherming
De besturen dragen er zorg voor dat de personen die staan of gestaan hebben op een lijst van
kandidaat gestelde personen als bedoeld in artikel 8 van dit reglement, alsmede de leden en de
gewezen leden van de raad niet uit hoofde daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking
tot de school.

Artikel 21 Werkingsduur en wijzigingen reglement
1.
2.

Het reglement treedt in werking op …
Het bestuur legt het reglement en elke wijziging daarvan als voorstel voor aan de OPR en stelt
het (gewijzigde) reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel
de instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden van de OPR heeft
verworven.
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Bijlage VI

Afstemming PO-VO

De Figuur geeft aan hoe de leerling-stromen binnen het Gooi verlopen.
Binnen het PO zijn zogenaamde MDO-teams werkzaam, die op locatie adviezen geven voor
ondersteuning en zo mogelijk ook een beschikking geven voor het SO. Globaal komen de leerlingen
vanuit het SO binnen op het VSO, de leerlingen uit het SBaO in het LwOO en/of het Pro, de leerlingen
vanuit het reguliere BaO in het reguliere VO. Hierbij zal het advies van de basisschool leidend zijn,
alsook de resultaten op het cito LVS. De reguliere leerlingen gaan via het loket van de CTC. De
leerlingen uit het SBaO en het SO gaan via de PAC.
Daarnaast zijn er leerlingen uit het reguliere PO die ook via de PAC kunnen.

BO

→

CTC
90%

→

VO

SBO
→

→

→

Extra
ondersteuning

→
←

Extra
ondersteuning
LwOO/PrO

→
←

VSO

→
←

10%
→

→

SO

Overstap PO → VO
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Bijlage VII

Stappenplan overdracht van PO - VO (in ontwikkeling)

Stap
1
groep 6

Wat?
1e : In gesprek met ouders:
A: basisondersteuning?
B: extra ondersteuning?
C: speciale ondersteuning
-

2
groep 7

3
groep 8
sept.

4
groep 8
okt.

Wie?
PO-scholen
ouders

2e: PO moet gegevens verzamelen:
Didactisch en pedagogisch, bv via HGW, Cito-LVS, Eigen zorgsysteem (¹¹

PO-scholen

1e: uitslag Cito-entree-toets meenemen bij die scholen die
daaraan meedoen

PO-scholen

2e: in voorjaar mogelijke bijstelling van advies

PO-scholen

3e: gesprek met de ouders; niveau en ondersteuningsbehoefte; ouders
oriënteren zich op VO- scholen

ouders

1e: in september definitief eindadvies: basis, extra (ook LwOO/PrO) of
speciale ondersteuning (VSO)

PO-scholen /
ouders

2e: in oktober aanmelden voor scholen met extra (LwOO-PrO) en speciale
(VSO) ondersteuning

PO-scholen

1e: Qinas nodigt uit voor de testrondes LwOO/PrO rondom herfstvakantie

Qinas

2e: PO vult de TLV-aanvragen voor speciale ondersteuning (VSO) in en
tuurt deze naar Qinas

PO

3e: Qinas organiseert de testen voor LwOO/PrO

Qinas

5
groep 8
nov.

1e: PO-scholen vullen adhv de verstrekte testgegevens verder het
TLV aanmeldingsformuliervoor extra ondersteuning (LwOO/PrO) in

6
vanaf nov.

1e: De PAC (oude PCL) bespreekt de dossiers en geeft waar nodig een
TLV voor extra en speciale ondersteuning, plus een plaatsingsadvies.

PO-scholen
Qinas

(2e: LwOO / PrO- dossiers worden doorgestuurd naar de RVC; hieruit
volgen de beschikkingen. )

RVC

7
vanaf febr.

1e: in maart aanmelden bij de VO-scholen

PO-scholen

8
vanaf maart

1e: VO-scholen screenen de adviezen en de binnengekomen informatie

VO-scholen

9
leerjaar 1

e

2 : wanneer de VO- school niet het gevraagde onderwijsarrangement kan
bieden, gaat de aanmelding door naar de PAC van het GOL-VO

Qinas

3e: ouders worden hiervan in kennis gesteld, als mede de PO-school

VO-scholen

1e: eerste rapport terugkoppelen naar PO; feedback

VO-scholen

e

2 : tweede periode: terugkoppelen naar PO welke leerlingen
een individuele aanpak nodig hebben, maar die niet gemeld zijn door
VO-scholen
het PO; ook melding hiervan naar GOL-VO
Qinas
¹¹: bijlagen die het verloop op de basisschool goed aangeven: LVS-gegevens, handelingsplannen, psychologische
rapporten ed.
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Attentie

Bijlage VIII

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Wanneer moeten leerlingen een ontwikkelingsperspectief hebben?
Scholen moeten vanaf 1 augustus 2013 een ontwikkelingsperspectief vaststellen voor elke leerling in
het voortgezet speciaal onderwijs. Voor nieuwe leerlingen moeten ze dit binnen 6 weken na
inschrijving doen. Voor zittende leerlingen moet dit voor het nieuwe schooljaar, dus voor 1 augustus
2013.
Voor elke leerling in het praktijkonderwijs moet het bevoegd gezag met ingang van 1 augustus 2014
een ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling.
Voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, stelt het bevoegd
gezag met ingang van 1 augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief op.
Voor leerlingen die tijdelijk zijn geplaatst op een andere school of instelling stelt het bevoegd gezag
het ontwikkelingsperspectief vast binnen 6 weken na definitieve plaatsing van de leerling.
Wat moet er in het ontwikkelingsperspectief staan?
a.
Voortgezet speciaal onderwijs:
In elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan. De
onderbouwing bevat in elk geval de belemmerende en bevorderende factoren die van
invloed zijn op het onderwijsproces.
b.

Regulier voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs:
In elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan. De
onderbouwing bevat de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het
onderwijsproces.
Extra informatie ten opzichte van het VSO: de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en
de te bieden begeleiding en ondersteuning.
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en daarmee ook op het
ontwikkelingsperspectief.
Wie stelt het ontwikkelingsperspectief vast en stelt het bij?
Het bevoegd gezag stelt het ontwikkelingsperspectief vast nadat het hierover op overeenstemming
gericht overleg met de ouders heeft gevoerd. In het VSO krijgt het bestuur hiervoor advies van de
Commissie voor Begeleiding (voor cluster 3 en 4) of de Commissie voor Onderzoek (voor cluster 1 en
2). De school evalueert het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij.
Registratie en toezicht
Scholen voor regulier onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2014 in het Basisregister Onderwijs (BRON)
aangeven wanneer een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. Hiervoor is een wetsvoorstel in
voorbereiding. Voor het VSO en Praktijkonderwijs geldt dat niet; daar hebben immers alle leerlingen
een ontwikkelingsperspectief.
Er komen nog dit schooljaar (2013-2014) informatiebrochures voor zowel speciaal als regulier
onderwijs beschikbaar.
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Modelcontract i.o. voor een OntwikkelingsPerspectiefPlan
NAW-gegevens:

V(S)O school:
Te behalen doelen:
a. Op de lange termijn (gehele schoolperiode)
op onderwijskundig vlak
op pedagogisch vlak
op sociaal emotioneel vlak
op medisch vlak
in de privésfeer
b. Op de middenlange termijn (schooljaar)
idem
c. Op de korte termijn (periode)
idem
Benodigde begeleiding en ondersteuning
a. Op onderwijskundig vlak
b. Op pedagogisch vlak
c. Op sociaal emotioneel vlak
d. Op medisch vlak
e. In de privésfeer
Factoren die hierbij een rol spelen
Bevorderende factoren

Belemmerende factoren

Afwijking van het reguliere programma
a. Op onderwijskundig vlak
b. Op pedagogisch vlak
c. Op sociaal emotioneel vlak
d. Op medisch vlak
e. In de privésfeer
ondertekening
Leerling:
Ouders:
School:
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Bijlage IX

Samenwerking met gemeenten in detail: Mogelijke routes met schakels tussen onderwijs en gemeenten:

Route I
Zorg ondersteuningsbehoefte leerling / ouders

licht (preventief)

CJG

ondersteuningsteam school

zwaar (curatief)

Loket gemeenten

jeugdhulp
jeugdhulp

ZAT/MLO
of
ondersteuningsteam school

In route I1 is de ZoCo als vertegenwoordiger van het ZAT / ondersteuningsteam de schakel tussen onderwijs en jeugdzorg.
Route II
Aanmelding vanuit PO-school bij GOL-VO voor TLV

PAC:

- Voorzitter
- Secretaris
- Orthopedagoog
- Psycholoog
- Cluster 3 deskundige
- cluster 4 deskundige
- Jeugdhulp specialist

Route III
Aanmelding vanuit ZAT/MLO van VO-school bij GOL-VO voor OPDC-plaatsing

Zware ondersteuning
↓
Gemeente-Loket
↓
Jeugdhulp

OPDC-team:

- teamleider
- gedragswetenschapper
- Docent/mentor
- SMW-er / jeugdhelper

Zware ondersteuning
↓
Gemeente-Loket
↓
Jeugdhulp

Route IV
Onderwijs ondersteuningsbehoefte leerling

mentor

ondersteuningsteam

ZAT/MLO:

- ZoCo
- GGD-arts
- Ortho-Psycho-loog
- RBL
- SMW-er
- Gemeente-schakelfunctionaris?

In route II is de jeugdhulpspecialist in de PAC de schakel tussen onderwijs en gemeenten; gefaciliteerd vanuit onderwijs
In route III en IV zijn de SMW-er en de gemeente-schakelfunctionaris de schakels tussen onderwijs en gemeenten; gefaciliteerd vanuit de gemeente
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Lichte ondersteuning
Zware ondersteuning
↓
Gemeente-Loket
↓
Jeugdhulp

Bijlage X
1

2

Activiteitenplan voor verbeterpunten inspectie/visitatiecommissie

aandachtspunt
Algemeen
a. Concreet uitgewerkte missie??
b. De focus moet liggen op het bieden van Passend
Onderwijs en niet op het verplaatsen van het
probleem; afwijzen van een leerling op een school
vraagt een oplossing van alle scholen.

doel

actie

wie

a. Qinas heeft een concrete missie
b. De scholen binnen Qinas bieden passend onderwijs aan
de leerlingen zich bij hun school aanmelden

ALV?

c. De beeldvorming en profilering van het SWV als
verantwoordelijke voor passend Onderwijs heeft
aandacht nodig
d. Onduidelijkheid in de praktijk daardoor over rolverdeling
school en SWV waardoor de directie van het SWV zich
niet duidelijk kan profileren in zijn afgesproken rol.
e. Onduidelijk is hoe het SWV zicht krijgt en houdt op de
invulling van de basisondersteuning en de kwaliteit
daarvan.

c.

a. Kwantitatieve doelen stellen
b. De scholen binnen Qinas nemen hun
verantwoordelijkheid als het gaat om zorgplicht.
Wanneer zij een leerling niet de juiste
ondersteuning kunnen bieden, nemen zij contact op
met hun collega’s of met de PAC voor een TLV.
c. De leden van Qinas erkennen dat de leden, het
bestuur en de gemachtigde directeur allen hun
eigen verantwoordelijkheid dragen.
d. Schoolbesturen communiceren duidelijker naar hun
scholen wat de gevolgen van het gekozen
schoolmodel zijn.

Resultaten
a. Scholen moeten goede informatie aanleveren bij de PAC,
zodat deze commissie in staat gesteld
wordt een verantwoord advies te geven.
b. Er is een verschil tussen het afgeven van een TLV en
toelaatbaar zijn op een VSO-school.

c. Een hiaat in het aanbod betreft ASS- leerlingen met h/vniveau.

3

d. Het is onduidelijk hoe het SWV haar middelen wil
inzetten.
Management en Organisatie
a. Door het gekozen werkmodel (coöperatie en
schoolmodel) behouden schoolbesturen grote mate van
autonomie. Dat ontslaat ze echter niet van de
verplichting alle leerlingen met extra ondersteuning een
passende plaats te bieden.
b. Visie en praktijk van de uitvoering zijn niet in balans,
waardoor de directie van het SWV komt te “zweven”

Alle scholen erkennen hun aandeel in het aanbod van
Passend Onderwijs

d. Voor iedere participant binnen het SWV is duidelijk welke
rol hij/zij heeft.

af

Scholen

Leden

directeur

x

e. Er wordt een model gemaakt voor verslaglegging
over de besteding van de beschikte middelen
e.

Qinas heeft door middel van een afgesproken model zicht
op de besteding van de middelen voor basisondersteuning

a. Scholen leveren goede en actuele informatie aan

b. Een VSO-school uit het SWV Qinas neemt een leerling aan
wanneer er een TLV vanuit de PAC is afgegeven.
c. Er is een dekkend aanbod voor leerlingen met een ASSstoornis

a. Scholen die een TLV aanvragen vullen het
aanvraagformulier geheel in en geven een OPP mee
b. Er is vertrouwen vanuit het VSO in de deskundigheid
van de PAC; De PAC neemt bij twijfel contact op met
de CvB van de VSO-school voor afstemming
c. Door middel van de (sub)werkgroep ASS- leerlingen
wordt een opzet gemaakt voor een passende
voorziening
d. Er wordt een MJB gemaakt door het bureau

d. Er is een meerjarenbegroting (MJB) waarin staat hoe de
middelen besteed gaan worden

a. Scholen voldoen aan hun zorgplicht

b. Visie en praktijk sluiten op elkaar aan; afgesproken beleid
wordt door alle scholen uitgevoerd
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Scholen

VSO

werkgroep
Directeur /
controller
a. Waar nodig overleggen schoolbesturen bij
leerlingen met een extra- of speciale
ondersteuningsbehoefte met hun
samenwerkingspartners welk aanbod het beste is
voor de betreffende leerling
b. het afgesproken beleid wordt duidelijk door de
schoolbesturen naar de scholen gecommuniceerd.
De scholen zetten zich actief in om de gemaakte

x
x

tussen bestuur en scholen en niet effectief kan opereren
binnen in het OP afgesproken beleid
c. Aanspreken op (vastgelegde) afspraken moet nog verder
ontwikkeld worden
d. De coöperatie-vorm kan financiële nadelen hebben
e. Bij samenwerken met gemeenten is Leerling-vervoer een
knelpunt.
f. De procedure voor herindicatie verdient aandacht.

c. Wanneer scholen zich niet aan het afgesproken beleid
houden, worden zij hierop aangesproken door het SWV
d. Er is gekozen voor een rechtspersoon waarbij de
financiële risico’s het geringst zijn
e. Er zijn duidelijke afspraken met gemeenten, oa over
leerlingenvervoer
f. Er is een duidelijke procedure voor herindicatie
g. De verhouding tussen Qinas en de OpR is goed en er is
een duidelijke rollenverdeling

g. Functioneren en verhouding met OpR verdient aandacht

afspraken na te komen. Wanneer zij dit verzuimen
worden zij hierop aangesproken en stellen zij bij.
c. Scholen accepteren deze rol van het SWV. Na het
aanspreken stellen zij zonder commentaar bij.
d. Onderzoeken wat de nadelige bijeffecten zijn
van de coöperatievorm
e. herstarten van overleg binnen het OOGO over
leerlingenvervoer
f. Via werkgroep Loket is de procedure
herindicatie nader uitgewerkt
g. Er komt een gesprek met de voorzitter en een
vicevoorzitter voor afspraken; daarnaast komt
er en bijeenkomst (met PO) over rolverdeling
binnen een SMW

Besturen /
scholen

scholen
Directeur /
controller
OOGO
Werkgroep

Directeur /
voorzitter
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Bijlage XII

Lijst van begrippen en afkortingen

Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
CBB
CJG
CTC

Leerlingen met de lichtste vorm van speciale ondersteuning
Leerlingen met de medium vorm van speciale ondersteuning
Leerlingen met de zwaarste vorm van speciale ondersteuning
Commissie voor Bezwaar en Beroep
Centrum voor jeugd & gezin
Centrale Toelatings Commissie; commissie van de Kring van Scholen die onder andere
de censuur vaststelt voor de toelating op de VO-scholen
Commissie voor Arrangementen; vergelijkbaar met de oude PCL
Commissie van Indicatie (cluster 1 t/m 4)
Goois Onderwijs Loket (voor het VO); het loket van Qinas voor ondersteuningsvragen
In ontwikkeling
Interne ZorgCoördinator
De nieuwe term voor jeugdzorg
Lichamelijk gehandicapte leerlingen (categorie 2)
Leerling Gebonden Financiering; de ‘rugzak’ voor leerlingen met een cluster-indicatie
Leerwegondersteunend onderwijs
Langdurig Zieke leerlingen (categorie 1)
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Multi Disciplinair Overleg; werkmethode van het PO om Passend Onderwijs vorm te
geven
Multidisciplinair Leerling Overleg; overlegstructuur binnen de Ver. Scholen J.A.
Alberdingk Thijm
Meervoudig Gehandicapt (categorie 3)
Medezeggenschapsraad
Ministerie van Onderwijs, cultuur en Wetenschappen
Onderwijs en Advies; backoffice achter het loket van Qinas
de nieuwe term voor (leerlingen)zorg
OndersteuningsplanRaad van het SWV (medezeggenschap)
Op Overeenstemming Gericht Overleg (samenwerkingsverband en gemeenten)
OntwikkelingsPersPectief; hierin worden de lange termijn doelen van de leerling met
een ondersteuningsbehoefte vastgelegd
Ondersteuningsteam; andere naam voor het zorgteam van de school
PlaatsingsAdvies Commissie; stelt de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast en
geeft hiervoor een arrangement met waar nodig een TLV. Verzamelnaam voor de TC
en de CvA
Permanente Commissie Leerlingzorg: voor de aanvragen van LwOO en PrO
Primair onderwijs
Praktijkonderwijs
Regionaal Bureau Leerlingzaken; regionale swv van leerplichtambtenaren
Regionale Verwijzingscommissie (praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs)
Speciaal Basisonderwijs; primair onderwijs met extra lichte ondersteuning
SchoolMaatschappelijk Werk
Speciaal onderwijs; primair onderwijs met extra zware ondersteuning
School Ondersteunings Profiel
School voor Productief Leren; plusvoorziening met speciale onderwijskundige
aanpak voor (potentiele) VSV-ers
samenwerkingsverband
Toeleidingscommissie; geeft een advies over de aanvragen voor een arrangement
Toelaatbaarheidsverklaring; geeft toegang tot het speciaal onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs

CvA
CvI
GOL (-VO)
i.o.
IZC
Jeugdhulp
LG
LGF
LwOO
LZ
MBO
MDO
MLO
MG
MR
OCW
O&A
Ondersteuning
OpR
OOGO
OPP
OT
PAC

PCL (-VO)
PO
PrO
RBL
RVC
SBO
SMW
SO
SOP
SPL
SWV
TC
TLV
VO
VSO
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VSO, cluster 1
VSO, cluster 2
VSO, cluster 3
VSO, cluster 4
VSV
WMS
ZAT
ZoCo
ZMLK

VSO voor blinde en visueel beperkte leerlingen
VSO speciaal onderwijs voor dove en auditief en communicatief beperkte leerlingen
VSO voor zeer moeilijk lerende en gehandicapte leerlingen
VSO voor psychiatrische- en gedragsproblematiek
Voortijdig School Verlater; term van OCW voor leerlingen die dreigen uit te vallen
Wet op de MedezeggenSchap
Zorg Afstemmings Team; team voor koppeling tussen school en jeugdhulpverlening
Andere term voor IZC-er; zorgcoördinator van de VO-school
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (categorie 1)
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