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Onderwijsondersteuning 
goed geregeld …
… voor alle kinderen in Rijn & Gelderse Vallei

Wie de media zou geloven, zou bijna denken dat het onderwijs er met de 
komst van passend onderwijs in augustus 2014 totaal anders uitziet. 
Niets is minder waar. Sterker nog: alle scholen doen al veel om 
kinderen de juiste onderwijsondersteuning te bieden. Geen 
aardverschuiving dus, na de zomervakantie! Wel organiseren 
we passend onderwijs straks anders. Hoe? Dat lees je in 
deze informatiekrant!

Het kan je niet ontgaan zijn: in augustus van dit jaar is passend 
onderwijs een feit. Dat wil zeggen: dan is de Wet passend 
onderwijs in werking. Want passend onderwijs doen we 
natuurlijk al veel langer! Ongetwijfeld is dat ook bij jou op 
school zo. Wie dagelijks bezig is met het vinden van een 
goed antwoord op de onderwijsbehoefte van leerlingen, is 
immers bezig met passend onderwijs.
Om ervoor te zorgen dat we onderwijs(ondersteuning) 
voor ieder kind in Rijn & Gelderse Vallei goed (kunnen) 
regelen, werken schoolbesturen in de gemeenten Barneveld, 
Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en 
Wageningen samen in het samenwerkingsverband Rijn & 
Gelderse Vallei. Samen doen zij er alles aan om ervoor te zorgen 
dat ieder kind in de regio zich optimaal kan ontwikkelen en 
succesvol kan zijn op school.
Afgelopen periode is veel werk verzet om passend onderwijs te 
‘organiseren’. Klaar zijn we zeker nog niet: ook na 1 augustus 2014 blijven 
we verder ontwikkelen. Veel is al wél duidelijk, zoals je ontdekt in deze krant.

Passend onderwijs: 
hoe & wat?
Om ieder kind de juiste 
onderwijsondersteuning 
te bieden, werkt ook jouw 
schoolbestuur samen in 
samenwerkingsverband  
Rijn & Gelderse Vallei.  
Dit samenwerkingsverband  
is een vereniging van  
35 schoolbesturen uit de 
gemeenten Barneveld, 
Ede, Renswoude, Rhenen 
Scherpenzeel, Veenendaal  
en Wageningen.
In deze informatiekrant 
lees je meer over hoe het 
samenwerkingsverband jou 
en je collega’s ondersteunt 
bij passend onderwijs en 
hoe wij passend onderwijs 
‘organiseren’ in onze regio. 
Wat is onze visie op passend 
onderwijs? Hoe werken wij 
samen met gemeenten om 
aan te sluiten bij jeugdzorg? 
Wie vormen ons bestuur? Al 
dit soort vragen komt in deze 
informatiekrant aan bod.

Website live!
Op www.swvrijnengeldersevallei.nl vind je veel informatie over passend onderwijs, 
ons samenwerkingsverband en allerhande documenten die handig kunnen zijn voor jouw 
onderwijspraktijk. Ook download je hier snel het eerste Ondersteuningsplan 2014-2018. Actuele 
informatie over ontwikkelingen in Rijn & Gelderse Vallei vind je vanaf nu verder vooral online. 
Check de site dus regelmatig voor nieuwe ontwikkelingen!

➔ Op de website vinden ook ouders veel informatie over passend onderwijs.

Informatiekrant!

Hoe wij kijken naar kinderen is 
cruciaal voor het slagen van passend 
onderwijs. Lees meer over de visie van 
ons samenwerkingsverband.

Is extra onderwijsondersteuning 
nodig? Dan kun je straks een beroep 
doen op het regionaal steunpunt in 
jouw regio.

Hoe organiseren wij de verschillende 
niveaus van onderwijsondersteuning? 
Wie is daarbij op welk niveau 
betrokken? Lees het op pagina 6 en 7!

Samenwerking met ouders, ketenpart-
ners en gemeenten staat hoog in ons 
vaandel. Alleen zo kunnen we gaan 
voor één kind, één gezin, één plan.
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Passend onderwijs: hoe & wat

Passend onderwijs in vogelvlucht
Hoe zit dat ook alweer met passend onderwijs? Waaróm komt die nieuwe wet er? 
In vogelvlucht de belangrijkste doelen van passend onderwijs op een rij.

Passend onderwijs is niets 
anders dan goed onderwijs.  
Ook als een kind extra 
onderwijs ondersteuning 
nodig heeft, om welke 
reden dan ook. Dus ook als 
leren moeilijker gaat, een 
kind uitdaging mist of extra 
begeleiding nodig heeft 
vanwege een beperking of 
gedrag.

Knelpunten aangepakt
Het huidige onderwijssysteem 
kent een aantal knelpunten, 
dat met de nieuwe Wet 
passend onderwijs aangepakt 
wordt. Zo is de huidige 
indicatiestelling (wanneer 
krijgt een kind een indicatie 
voor extra ondersteuning?) 
sterk medisch gericht. Dat gaat 
veranderen. We praten over 

extra ondersteuning en kijken 
naar wat een kind nodig heeft 
in plaats van naar wat er ‘mis 
is’ met een kind. Een positieve 
bril op dus!
Passend onderwijs staat 
of valt met de leerkracht. 
Die werkt samen met zijn 
collega’s in het team en het 
samenwerkingsverband 
om een kind de juiste 

Samenwerkingsverband 
aan zet
Vanaf augustus 2014 zijn schoolbesturen verantwoordelijk 
voor passend onderwijs. Besturen voor primair onderwijs 
werken in onze regio samen in samenwerkingsverband 
Rijn & Gelderse Vallei.

De regio-indeling voor samenwerkingsverbanden is door ‘OCW’ 
gemaakt. Formeel heet ons samenwerkingsverband PO 25.10.

In Rijn & Gelderse Vallei werken 35 schoolbesturen uit 
Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal 
en Wageningen samen in een vereniging. Samen bepalen zij hoe 
zij leerlingen in onze regio passende onderwijsondersteuning 
bieden.
De bekostiging van onderwijsondersteuning wijzigt. Zo 
verdwijnt het ‘rugzakje’ (de leerlinggebonden financiering). 
Regionale expertisecentra verdwijnen, net als de Commissie van 
Indicatiestelling en de Permanente Commissie Leerlingenzorg 
die onder meer bepaalden of een kind naar het speciaal (basis)
onderwijs kon gaan. Vanaf 1 augustus 2014 organiseert ons 
samenwerkingsverband dat allemaal zelf en beslist ook over het 
geld voor onderwijsondersteuning.

➔ Op de achterzijde van deze krant vind je alle schoolbesturen 
van ons samenwerkingsverband.

ondersteuning te bieden. 
Is extra ondersteuning 
(bijvoorbeeld van keten-
partners) nodig, dan geldt: zo 
min mogelijk bureaucratie. Nu 
gaat het vaak over heel veel 
schijven voor een kind krijgt 
wat het nodig heeft. Weg dus 
met lange indicatieprocedures, 
wachtlijsten en 
administratielast. Daar moet 
de nieuwe wet Passend 
onderwijs bij helpen.

Kosten beheersbaar
Er komt met de nieuwe wet 
ook een nieuw financieel 
systeem. Dat moet kosten 
beheersbaar maken. 
Samenwerkingsverbanden 
moeten duidelijk maken 
waaraan zij het geld voor 
extra ondersteuning besteden. 
Het geld wordt straks 
evenredig verdeeld over 
samenwerkingsverbanden. 
Dat betekent in de praktijk dat 
sommige regio’s goed moeten 
kijken hoe zij geld verdelen. 
Nu is het nog zo dat in 
sommige gebieden veel méér 
kinderen naar het (duurdere) 
speciaal onderwijs gaan dan 
in andere.

Regulier als het kan, 
speciaal als het nodig is
Een belangrijke pijler van 
passend onderwijs is dat 

ieder kind een passende plek 
in het onderwijs verdient. 
Als het kan is die plek op de 
‘gewone basisschool’ (regulier 
onderwijs), maar ook speciaal 
(basis)onderwijs blijft bestaan 
voor kinderen voor wie dát de 
meest passende onderwijsplek 
is. Hoe dan ook geldt: geen 
thuiszitters! Tot slot is het de 
bedoeling dat de inzet van 
extra ondersteuning in het 
onderwijs beter afgestemd 
wordt op onder meer 
jeugdzorg.

➔ De Wet passend onderwijs 
gaat 1 augustus 2014 
in. Lees alles over 
deze wetswijziging en 
veranderingen voor 
het onderwijs op de 
landelijke website: www.
passendonderwijs.nl. Hier 
vind je ook inspirerende 
praktijkvoorbeelden 
van andere 
samenwerkingsverbanden 
en een praktische toolkit.

➔ Voor informatie over 
passend onderwijs in ons 
samenwerkingsverband 
Rijn & Gelderse Vallei 
kun je terecht op www.
swvrijnengeldersevallei.nl.
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Passend onderwijs: hoe & wat

Een greep uit veelgehoorde vragen …
                                             … en de antwoorden!

Hoe wij passend onderwijs 
in Rijn & Gelderse Vallei 
organiseren, is beschreven 
in het zogenoemde 
Ondersteuningsplan 2014-
2018. We kennen ook een 
Ondersteuningsplanraad 
waarin medewerkers en 
ouders zijn vertegenwoordigd. 
Deze raad moet instemmen 

met het Ondersteuningsplan. 
In ons geval is dat 
begin 2014 gebeurd. Het 
Ondersteuningsplan geldt 
voor de periode 2014-2018 
en wordt in 2016 tussentijds 
geëvalueerd en desgewenst 
bijgesteld.

➔ Het Ondersteuningsplan  
is te downloaden via 
swvrijnengeldersevallei.nl.

➔ Bij het Ondersteuningsplan 
hoort een bijlagenbundel 
met uitgebreidere 
informatie, notities en 
reglementen. Ook deze 
bijlagen zijn te downloaden 
via de website.

Rijn & Gelderse Vallei kan met het Ondersteuningsplan 
2014-2018 prima van start met passend onderwijs. Met 
ontwikkelen gaan we echter volop dóór. Zo denken we na 
over nieuwe maatwerkarrangementen voor kinderen. En 
ook moet nog meer duidelijk worden hoe we onze regionale 
steunpunten precies inrichten (lees meer verderop in deze 
krant). Veel staat in de steigers, maar er is ook nog veel te 
doen! Daarom ook, wordt het Ondersteuningsplan in 2016 
geëvalueerd en desgewenst bijgesteld.

Ondersteuningsplan en 
Schoolondersteuningsprofiel
In het Ondersteuningsplan staat hoe de samenwerkende school-
besturen passend onderwijs gezamenlijk organiseren in Rijn & 
Gelderse Vallei. Elke basisschool in het samenwerkingsverband 
beschrijft in het eigen Schoolondersteuningsprofiel hoe de 
school basisonderwijsondersteuning (en soms ook extra onder-
steuning) vormgeeft. Zo kunnen ouders dus zien wat de school 
te bieden heeft.

➔ Nu is het nog zo dat elk bestuur werkt met een eigen variant 
van het Schoolondersteuningsprofiel. In schooljaar 2014-2015 
wordt één format ontwikkeld, dat vanaf schooljaar 2015-2016 
door alle scholen wordt gebruikt.

Wordt speciaal onderwijs afgeschaft?
Nee. Goed onderwijs voor alle leerlingen is het uitgangspunt. 
Voor de meeste kinderen is regulier onderwijs ‘passend’ (in Rijn 
& Gelderse Vallei geldt dat voor 95 procent van alle kinderen in 
de basisschoolleeftijd) omdat dit de beste voorbereiding is op 
een goede, zelfstandige start in onze samenleving. Als het echt 
nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. Landelijk 
is er net als nu ruimte voor 70 duizend plekken in het speciaal 
onderwijs.

Wat betekent ‘zorgplicht’?
Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht. 
Concreet betekent dit dat scholen verantwoordelijk zijn voor 
het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind 
dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op 
een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en 
speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. 
Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind 
een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische 
onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze 
regio terecht kan.

Waarom geen rugzakjes meer?
Het huidige systeem gaat teveel uit van wat een kind níet kan. 
Dat zorgt voor een ‘label’ en ‘indicatie’. Met passend onderwijs 
kijken we wat een kind wél kan en welke ondersteuning nodig 
is voor goed onderwijs. Het geld voor ondersteuning gaat 
vanaf 2014 naar de samenwerkingsverbanden. Wij maken dan 
zelf afspraken over de verdeling van ondersteuningsgeld. De 
gedachte is dat we zo beter rekening kunnen houden met de 
verschillen tussen kinderen en meer maatwerk kunnen leveren.

Nu een indicatie … En in 2014?
De landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en 
de rugzakken vervalt. Per augustus 2014 bepalen wij als 
samenwerkingsverband zelf of een kind naar het speciaal 
onderwijs kan, of niet.
De Wet passend onderwijs kent een overgangsregeling. 
Leerlingen die op 1 augustus 2014 in het speciaal 
onderwijs staan ingeschreven, mogen daar nog in elk 
geval twee jaar blijven. In die twee jaar beoordelen wij 
of speciaal onderwijs nog steeds het meest passend 
is, of dat een leerling met extra begeleiding naar een 
reguliere basisschool kan.

En geld voor onderwijsondersteuning?
De financiering verandert. Landelijk gezien zijn er nu 
grote verschillen in hoeveel kinderen een rugzak 
hebben of naar het speciaal onderwijs gaan. Vanaf 
2014 krijgt elk samenwerkingsverband per leerling 
evenveel geld. Dat leidt tot wat in vakjargon ‘de 
verevening’ heet. Rijn & Gelderse Vallei heeft 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde 
meer leerlingen in het speciaal onderwijs en 
meer rugzakken. Vanaf 2016 moeten wij het 
stapsgewijs dus met minder geld doen, tot 
Rijn & Gelderse Vallei in 2021 op het landelijk 
gemiddelde zit.

Op www.passendonderwijs.nl staan nog veel meer antwoorden op veelgestelde vragen over 
de Wet passend onderwijs. Voor informatie over passend onderwijs in Rijn & Gelderse Vallei: 
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Ondersteuningsplan is de basis

Onderwijs(ondersteuning) goed geregeld voor kinderen in Rijn & Gelderse Vallei

S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D

R i j n  &  G e l d e r s e  V a l l e i

Samenwerkingsverband PO 25.10  •  Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen

Ondersteuningsplan passend onderwijs 2014 - 2018  •  Samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei

Onderwijsondersteuning goed geregeld

voor kinderen in Rijn & Gelderse Vallei
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Focus op Rijn & Gelderse Vallei

Onderwijsondersteuning
goed geregeld
Positief. Aansluiten bij talent. Preventief. Doelmatig. Efficiënt. Samen met ouders 
en netwerkpartners. Dat is een aantal belangrijke ingrediënten voor ons passend 
onderwijsbeleid in Rijn & Gelderse Vallei.

De basisvraag voor passend 
onderwijs in Rijn & Gelderse 
Vallei: wat heeft dit kind nu 
nodig om tot leren te komen 
en zich goed te ontwikkelen? 
Daarbij past een positieve 
grondhouding naar kinderen.
We willen aansluiten bij het 
talent van een kind en het zo 
goed mogelijk ondersteunen 
in zijn ontwikkeling. Dat lukt 
voor verreweg de meeste 
kinderen (circa 95 procent) 
prima op de reguliere 
basisschool. Ook als een kind 
extra hulp of ondersteuning 
nodig heeft, kan de leerkracht 
die veelal zelf bieden, met 
advies en ondersteuning van 
de intern begeleider. En soms 
ook met ondersteuning van 
externe deskundigen.

Visie op ondersteuning
Over wat elke school in ons 
samenwerkingsverband 
minimaal moet bieden aan 
ondersteuning, hebben de 
schoolbesturen in het samen-

werkingsverband afspraken 
gemaakt. Zij zien een sterke 
‘basisondersteuning’ letter-
lijk als dé basis voor passend 
onderwijs.
Ook zijn afspraken 
gemaakt waaraan extra 
onderwijsondersteuning moet 
voldoen: zo snel mogelijk, 
zo licht mogelijk, zo dicht 
mogelijk bij huis, op de meest 
adequate manier, door de 
meest aangewezen persoon of 
instelling, samen met ouders 
en (zo nodig) partners in 
(jeugd)zorg.
Samen werken we op basis 
van één kind, één gezin, 
één plan. Op die manier 
ondersteunen we een kind 
optimaal in verschillende 
domeinen in zijn of haar 
leven. Kinderen voor wie 
een speciale onderwijsplek 
het meest passend is, 
kunnen terecht op één van 
de scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs in ons 
samenwerkingsverband.

Professionals zelf aan zet
Rijn & Gelderse Vallei vindt dat 
professionals in de scholen 
en schoolbesturen zoveel 
mogelijk zelf aan zet zijn, met 
een centrale rol voor de intern 
begeleider als casemanager 
en ‘organisator’ van passend 
onderwijs voor de kinderen 
op school. Schoolbesturen 
maken op hoofdlijnen 
afspraken over passend 
onderwijs, medezeggenschap, 
afstemming met gemeenten 
en besteding van geld. 
Alle afspraken zijn 
terug te vinden in het 
Ondersteuningsplan 2014-
2018. Daarmee kunnen we 1 
augustus 2014 goed van start, 
als de Wet passend onderwijs 
in werking treedt. Maar ‘klaar’ 
zijn we niet: we gaan door met 
de verdere ontwikkeling van 
visie, organisatie en nieuwe 
maatwerkarrangementen.

Onze doelen voor passend onderwijs

Rijn & Gelderse Vallei
wil dat in 2018 …
… iedere leerling een passend onderwijsarrangement heeft, zo 

thuisnabij mogelijk
… niet één thuiszitter is
… elke basisschool zijn basisondersteuning op orde heeft en 

inzicht heeft in (leer)opbrengsten
… de leerkracht dé spil is in het bieden van (basis)

ondersteuning in de eigen groep
… de intern begeleider dé spil is in onze ondersteuningsaanpak
… er extra geld is voor versterking van het regulier onderwijs
… we onderwijsondersteuning snel en efficiënt organiseren 

(heldere procedures, snelle plaatsing, doorstroom en 
terugplaatsing)

… we preventief werken en we effectieve preventieve 
onderwijsarrangementen aanbieden

… we goed samenwerken met de samenwerkingsverbanden 
voortgezet onderwijs, gemeenten en jeugdzorg*

… minder kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs gaan
… het aantal klachten en beroep en bezwaar minimaal zijn
*  Jeugdzorg geldt in deze krant als verzamelterm, denk aan jeugdhulpverlening, 

AWBZ-zorg en jeugdzorg

Bestuur
Het bestuur van Rijn & Gelderse Vallei: Fransje van Veen 
(expertise: regulier onderwijs), Martin van den Brink (expertise: 
regulier onderwijs), Geurt Morren (expertise: regulier onderwijs), 
Harnold Plat (expertise: speciaal (basis)onderwijs/financiën), Piet 
Immerzeel (expertise: kleine besturen), Wim Ludeke (expertise: 
cluster 3), Jacques Gordijn (expertise cluster 4). Willem van 
Leeuwen is de onafhankelijk voorzitter van het bestuur.

➔ De bestuursleden geven in een filmpje hun visie op  
passend onderwijs en ons samenwerkingsverband op  
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Bestuur & organisatie
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is een vereniging waarbij alle samenwerkende 
schoolbesturen zijn aangesloten. Zij hebben via de algemene ledenvergadering invloed op 
het beleid en de koers van het samenwerkingsverband. Die algemene ledenvergadering is 
toezichthouder en werkt met een toezichtkader. Het Ondersteuningsplan, de (meerjaren)begroting 
en het jaarverslag worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
Het bestuur is het ‘bevoegd gezag’ van de vereniging. Taken en bevoegdheden staan in de 
statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, organisatie en het 
financieel beleid van het samenwerkingsverband. Het bestuur benoemde ook de directeur die 
ons samenwerkingsverband per augustus 2014 gaat leiden. Die is straks verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken in ons samenwerkingsverband.

➔ Op de site van Rijn & Gelderse Vallei vind je de statuten en het toezichtkader (en nog veel meer 
documenten!)

Door de komst van passend 
onderwijs verandert ook de 
financieringssystematiek voor 
(extra) onderwijsondersteu-
ning ingrijpend; het gaat om 
een landelijke stelselwijziging. 
Daarmee krijgt ook samenwer-
kingsverband Rijn & Gelderse 
Vallei een grote financiële 
verantwoordelijkheid.
Landelijk gezien zijn er nu 
grote verschillen in het aantal 
kinderen dat naar het speciaal 

onderwijs gaat of dat een ‘rug-
zakje’ heeft. Financiering van 
extra onderwijsondersteuning 
wordt straks echter gelijk voor 
alle samenwerkingsverban-
den. Deze uniformering leidt 
tot een zogenoemde vereve-
ning van middelen over ons 
land.
Wat betekent dat voor ons sa-
menwerkingsverband? Rijn & 
Gelderse Vallei heeft (nu) ten 
opzichte van het (nu) landelijk 

gemiddelde een gemiddeld 
hoger deelnamepercentage 
aan het speciaal onderwijs en 
rugzakken. Door de vereve-
ning ontvangt ons samenwer-
kingsverband straks minder 
middelen, op termijn gaat dat 
om ongeveer 1 miljoen euro. 
Tot 2020-2021 wordt stap voor 
stap verevend.
Voor de periode 1 augustus 
2014 tot 1 augustus 2016 
geldt een overgangssituatie. 

Het nieuwe stelsel gaat wel 
van start, maar gegevens uit 
het oude stelsel gelden nog. 
Daarnaast is een tripartiete 
overeenkomst gesloten tussen 
het ministerie van OCW, sec-
torraden en vakorganisaties 
over de personele gevolgen 
van de invoering van passend 
onderwijs. Tot 1 augustus 2016 
komen hier personele ver-
plichtingen uit voort.

Financiën in Rijn & Gelderse Vallei
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Focus op Rijn & Gelderse Vallei

Samenwerkingsverband anno nu
Rijn & Gelderse Vallei in cijfers

24.029 leerlingen gaan naar
     een reguliere basisschool

      219 leerlingen krijgen 
ondersteuning op basis 
                 van een ‘rugzakje’

    187 leerlingen gaan naar het
speciaal (basis)onderwijs 
                      buiten onze regio

35 schoolbesturen

127 scholen

435 leerlingen bezoeken 
       het speciaal onderwijs

7 gemeenten

“Spannend!” Dat is de komst van passend onderwijs, ondanks een goede voorbereiding, 
toch wel. Krijgen scholen straks voldoende middelen om goede ondersteuning te 
bieden met de komst van passend onderwijs? Die vraag houdt scholen logischerwijs 
bezig, merkt Fransje van Veen. Zij is bestuurslid van Rijn & Gelderse Vallei en algemeen 
directeur van PPO De Link, dat met zes basisscholen en een school voor speciaal 
basisonderwijs deel uitmaakt van ons samenwerkingsverband.

Vertrouw op je deskundigheid 
(en wees ook niet bang om op tijd om hulp te vragen)

“We zullen in Rijn & Gelderse 
Vallei samen meer moeten 
doen met minder”, is de 
realistische kijk van Van 
Veen. Zij ziet daar zeker 
kansen voor, omdat meer 
maatwerk efficiënter kan 
zijn. Niettemin hoopt Van 
Veen dat het doel van het 
samenwerkingsverband om 
zo mogelijk meer geld vrij 
te maken voor versterking 
van het regulier onderwijs, 
waarheid zal worden.

Anders?
Of er inhoudelijk veel zal 
wijzigen voor leerkrachten 
en intern begeleiders op de 
scholen, betwijfelt Fransje 
van Veen. “Er zijn natuurlijk 
verschillen tussen de school-
besturen, maar volgens mij 

heeft de intern begeleider 
(ib’er) bijvoorbeeld vaak al de 
centrale rol bij het regelen van 
onderwijsondersteuning. Die 
spilfunctie wordt versterkt. 
Dat lijkt mij inhoudelijk alleen 
maar interessanter voor die 
ib’ers.”
Ook leerkrachten hebben 
zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld om goed te leren 
omgaan met verschillen in de 
klas. Scholen hebben al veel 
kennis opgebouwd, merkt Van 
Veen. “Vertrouw op je eigen 
deskundigheid”, wil zij alle 
onderwijsprofessionals graag 
meegeven.

Leren van elkaar
Tegelijkertijd zegt Van Veen: 
“Wees ook niet bang om 
op tijd om hulp te vragen. 

Maak het bespreekbaar als 
je ondersteuning nodig hebt 
om passende hulp te bieden 
aan een kind.” Stel de vraag 
en leer van het antwoord, is 
de boodschap van Van Veen. 
“Misschien moeten we met 
elkaar nog wat competenter 
worden in het formuleren van 
onze hulpvragen.”
Die ondersteuning wordt 
straks geboden door onder 
anderen de steunpunt con-
sulenten via de regionale 
steunpunten.  
“Ik denk dat wij elkaar ook 
veel te bieden hebben in de 
regio. Niet voor niets hebben 
wij in ons Ondersteuningsplan 
beschreven dat we graag 
gebruik maken van elkaars 
expertise.”

686 leerlingen gaan naar 
    het speciaal basisonderwijs
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Ondersteuning in beeld

Passende ondersteuning: hoe organiseren we dat?
(en wie doet wat en wanneer?)

Sterke basis (niveau 1)

In Rijn & Gelderse Vallei kennen we drie niveaus van ondersteuning. Een sterke basisondersteuning zien de samenwerkende schoolbesturen als 
hét fundament voor passend onderwijs. Is extra ondersteuning nodig, dan volgt een arrangement op maat, variërend van ‘licht’ tot ‘zwaar(der)’. 
Hoe zien die niveaus van ondersteuning eruit en wie is wanneer betrokken?

Basisondersteuning omvat alle preventieve en zogenoemde ‘licht 
curatieve interventies’ die je als leerkracht/basisschool planmatig 
inzet voor een kind. Soms zijn daar externe deskundigen of keten-
partners bij betrokken. Het gaat dus om ‘lichte’ arrangementen die 
de basisschool op eigen kracht uitvoert: er is géén sprake van een 
indicatie.

1  basiskwaliteit
Iedere leerkracht levert ten-
minste basiskwaliteit op peda-
gogisch en didactisch gebied, 
in klassenmanagement en 
leerlingenondersteuning. Elke 
basisschool valt (minimaal) 
onder basistoezicht.

➔ Meer weten over basis-
kwaliteit? Check dan het 
toezichtkader van de 
Inspectie van het Onderwijs 
dat wij volgen, via de site 
of de Bijlagenbundel van 
het Ondersteuningsplan, 
bijlage 4.

2   preventief en 
handelingsgericht 
werken

Een veilig schoolklimaat en ef-
fectief omgaan met verschillen 
tussen leerlingen zijn noodza-
kelijk voor passend onderwijs. 
Handelingsgericht werken 
helpt daarbij: we gaan uit van 
de onderwijs- en ondersteu-
ningsbehoeften van leerlingen 
en sluiten daarop aan. We 
signaleren belemmeringen in 
leren of opgroeien op tijd en 
spelen daar snel op in.

➔ Meer weten over 
handelingsgericht werken? 
Check dan even de site of 
de Bijlagenbundel van het 
Ondersteuningsplan voor 
een uitgebreid schema, 
bijlage 5.

3   licht curatieve 
interventies

Aandacht voor faalangstver-
mindering of extra hulp voor 
dyslexie? Verrijkingsstof voor 
kinderen die meer uitdaging 
nodig hebben of extra aan-
dacht voor het ontwikkelen 
van een goede werkhouding? 
Dat hoort ook tot basisonder-
steuning. Ook dit soort ‘licht 
curatieve interventies’ doe je 
als leerkracht/basisschool zelf.

➔ Benieuwd naar de volledige 
lijst met licht curatieve in-
terventies? Check ook dan 
even de site of de Bijlagen-
bundel van het Ondersteu-
ningsplan, bijlage 6.

4   de intern begeleider 
als spil in de onder
steuningsstructuur

Wij zien in Rijn & Gelderse  
Vallei de intern begeleider  
(of een andere professional 
die deze taak doet) als onder-
wijsexpert handelingsgericht 
werken. Daarmee is hij/zij de 
spil in de ondersteunings-
structuur. Op pagina 6 meer 
over de rol van de intern 
begeleider!

➔ Meer informatie over 
interne begeleiding en 
handelingsgericht werken? 
Check dan even de site 
of de Bijlagenbundel van 
het Ondersteuningsplan, 
bijlage 7.

basisondersteuning

extra ondersteuning

extra 
ondersteuning
(specialistisch)

1  basiskwaliteit
2  preventief en handelingsgericht werken
3  licht curatieve interventies
4  de intern begeleider als spil in de onder steuningsstructuur

1
Wie betrokken?
Bij basisondersteuning zijn betrokken: de leerkracht 
(eventueel brengt die een kind in bij een groepsbespreking), 
de intern begeleider als casemanager. Ouders zijn betrokken 
bij het aanbod. Bij lichte curatieve interventies kan ook het 
ondersteuningsteam van de school worden betrokken.

Basisondersteuning: vier pijlers

Rijn & Gelderse Vallei volgt Pameijer, Van Beukering & De Lange, die zeven 
uitgangspunten formuleerden voor handelingsgericht werken:
• de onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: daar sluit je op aan wat betreft 

instructie, feedback, leertijd en uitdaging
• afstemming en wisselwerking: leerling, ouders, leerkracht en school stemmen samen af 

wat een kind nodig heeft
• de leerkracht is de spil voor passend onderwijs in de groep: wat heeft hij of zij daarvoor 

nodig?
• voor een succesvol plan van aanpak met ambitieuze doelen doen juist de positieve 

kenmerken van een kind, groep, leerkracht, interne en externe begeleiders, ouders en 
school ertoe

• samenwerking tussen kind, ouders, leerkracht, interne en externe begeleiders is 
noodzakelijk voor een effectieve aanpak: constructieve communicatie, gezamenlijk de 
situatie analyseren, doelen formuleren en oplossingen zoeken

• doelgericht werken: korte en lange termijn doelen voor het leren, werkhouding en sociaal-
emotioneel functioneren en die ook evalueren en bijstellen

• systematisch en transparant werken: heldere afspraken en het is voor iedereen duidelijk 
hoe de school werkt en waarom
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basisondersteuning

extra ondersteuning

extra 
ondersteuning
(specialistisch)

Extra ondersteuning (niveau 3)
Biedt extra ondersteuning in de eigen basisschool onvoldoende antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
van een kind, dan kan het speciaal (basis)onderwijs een specialistisch maatwerkarrangement bieden.

Wie betrokken?
Bij extra ondersteuning op niveau 2 zijn betrokken: de 
leerkracht, het ondersteuningsteam van de school, de 
steunpuntconsulent bemiddelt voor inzet externe expertise en 
de interne begeleider als casemanager. Met ouders vullen de 
leerkracht en intern begeleider het Groeidocument in. Ouders 
zijn ook betrokken bij het vormgeven van het arrangement.
* Zie pagina 11.

Niveau 3
•  een kind krijgt specialistische ondersteuning in het 

   speciaal (basis)onderwijs (met toelaatbaarheidsverklaring
   van het samenwerkingsverband)

Niveau 2
•  een kind krijgt extra ondersteuning, die 

de reguliere basisschool samen met het 
samenwerkingsverband organiseert

Niveau 1
•  een kind krijgt basisondersteuning in de eigen groep 

   op de eigen reguliere basisschool
•  de eigen reguliere basisschool voert op ‘eigen kracht’ 

  een licht curatieve interventie uit voor een kind

2
3

Kijken naar de context
Welk arrangement is het 
meest passend? Om dat te 
bekijken, kijken we niet alleen 
naar een kind maar ook naar 
zijn leefomgeving. Hoe gaat 
het op school, thuis en in de 
vrije tijd? Welke ondersteuning 
hebben kind, ouders en 
leerkracht nodig? Welke 
ontwikkelingsdoelen zijn 
passend? Samen met ouders 
geven we een arrangement 
vorm.

Groeidocument =  
de standaard
We maken arrangementen 
op dezelfde manier. Leidraad 
is het Groeidocument 
Handelingsgericht Arrangeren. 
Dit is een handig hulpmiddel 
voor scholen bij het in kaart 
brengen van wat een kind 
precies nodig heeft om zich 

verder te ontwikkelen. Het 
Groeidocument heeft vier 
onderdelen: de gegevens van 
de leerling, de inventarisatie 
van de situatie (kind, 
school, thuis), beschrijving 
van de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften en 
het ontwikkelingsperspectief 
(waar werken we naartoe?).

Extra ondersteuning 
(niveau 2)
Is basisondersteuning onvoldoende passend voor een kind? Dan bieden we een onder-
wijsarrangement dat wél aansluit bij zijn onderwijsbehoeften. Elke vorm van extra 
ondersteuning noemen we een ‘arrangement’. Dat kan alleen gaan om onderwijs, maar 
ook om een combinatie van onderwijs en (jeugd)zorg. Extra ondersteuning op niveau 2 
biedt de eigen basisschool aan, eventueel in samenwerking met een andere basisschool, 
speciaal (basis)onderwijs of andere externe deskundigen.

Ons samenwerkingsverband 
heeft vier scholen voor spe-
ciaal basisonderwijs en een 
breed aanbod voor speciaal 
onderwijs. Daarmee hebben 
we een ‘dekkend aanbod’ in 
onze eigen regio.
In het specialistische onder-
steuningsarrangement dat 
een kind krijgt in het speciaal 
(basis)onderwijs, staan afspra-
ken over het ontwikkelingsper-
spectief voor het kind en de 
duur van het arrangement. Dat 
kan namelijk ook tijdelijk zijn.

Plaatsing in s(b)o: hoe gaat 
dat in z’n werk?
Voor plaatsing in het speciaal 
(basis)onderwijs s(b)o geeft 
het samenwerkingsverband 
een toelaatbaarheidsverkla-
ring af. Vooraf is een deskundi-
genadvies nodig.
Vinden ouders, school en twee 
deskundigen uit het samenwer-
kingsverband plaatsing in het 
s(b)o nodig en zijn alle betrok-
kenen het eens over het type 
onderwijs? Dan is dat voldoen-
de als deskundigenadvies.

Is dat niet zo, dan geeft de 
onafhankelijke deskundigen-
commissie advies. Hierin zit-
ten deskundigen (bijvoorbeeld 
een orthopedagoog of maat-
schappelijk werker) die tot dan 
toe niet betrokken waren bij 
het kind in kwestie.
Het samenwerkingsverband 
checkt in beide gevallen of het 
advies zorgvuldig tot stand is 
gekomen. Welke basisonder-
steuning of extra ondersteu-
ning is tot nu toe aangebo-
den? Zijn ouders voldoende 

betrokken geweest? Is goed 
gekeken naar alle ondersteu-
ningsbehoeften? Zo ja, dan 
volgt het samenwerkingsver-
band meestal het deskundigen-
advies.
Zijn ouders het nu niet eens 
met de beslissing van het 
samenwerkingsverband, dan 
kunnen zij een beroep doen op 
de geschillenregeling.

Wie betrokken?
Bij extra ondersteuning op niveau 3 zijn betrokken: de leerkracht, het ondersteuningsteam van 
de school, de steunpuntconsulent bemiddelt voor deskundigenadvies en de interne begeleider 
als casemanager. Ouders zijn betrokken bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.  
* Zie pagina 8.
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Expertisenetwerk en Expertisepunt

Steunpuntconsulenten:
verbinden & adviseren

Externe deskundigheid nodig? In Rijn & Gelderse Vallei komen vier regionale steunpunten 
met steunpuntconsulenten. Zij bemiddelen, adviseren en ondersteunen leerkrachten en 
intern begeleiders bij het bieden van de juiste ondersteuning aan een kind.

We maken graag gebruik van 
de grote expertise die de af-
gelopen jaren is opgebouwd. 
Maar hoe vind je die externe 
deskundige binnen ons grote 
samenwerkingsverband?
De regionale steunpuntteams 
bieden hulp! Zij helpen jou 
je weg te vinden in ons ex-
pertisenetwerk en brengen je 
bijvoorbeeld in contact met 
een collega van een andere 
basisschool of een externe 
deskundige. Zo maken we 
maximaal gebruik van aanwe-
zige kennis in ons samenwer-
kingsverband.

Hoe ziet zo’n regionaal steun-
puntteam er nu uit? Dat 
bestaat uit bijvoorbeeld een 
ambulant begeleider, een 
orthopedagoog of andere 
gespecialiseerde medewer-
kers uit de samenwerkende 

besturen in Rijn & Gelderse 
Vallei. De teams ondersteunen 
alle scholen in hun regio bij 
het vormgeven van de juiste 
onderwijsondersteuning. Spin 
in het web van elk regionaal 
steunpuntteam wordt de 
steunpuntconsulent. Die vormt 
samen met de andere consu-
lenten en de directeur van het 
samenwerkingsverband de 
‘motor’ van ons samenwer-
kingsverband.
De steunpuntconsulenten 
helpen ook bij het vaststellen 
van de ondersteuningsbe-
hoefte van een kind als je er 
als leerkracht en intern be-
geleider niet uitkomt, onder-
steunt bij trajectbegeleiding 
naar het speciaal (basis)
onderwijs en bemiddelt bij de 
inzet van gespecialiseerde uit-
voerders zoals een gedrags-
specialist.

Waarbij kan de steunpunt-
consulent nu helpen? Van 
advies bij leerproblemen 
tot de inzet van 
video(interactie)begeleiding 
en van allerlei onderzoeken 
tot trainingen om sociaal 
vaardiger of weerbaarder 
te worden: het zijn 
allemaal voorbeelden van 
ondersteuning. Ook advies 
bij het opstellen van het 
ontwikkelingsperspectief is 
mogelijk.

➔ Meer voorbeelden? 
Check dan op de site of 
in de Bijlagenbundel van 
het Ondersteuningsplan 
bijlage 12.

“Belangrijk is wel dat we de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van kinderen 

als uitgangspunt blijven nemen”

“Alleen maar voordelen 
  aan meer verbinding”
“Ik zie alleen maar voordelen aan meer verbinding tussen regulier en speciaal 
onderwijs”, zegt Wim Ludeke. Hij is voorzitter van het college van bestuur 
van De Onderwijsspecialisten, dat scholen voor speciaal onderwijs in ons 
samenwerkingsverband heeft. Als bestuurslid van Rijn & Gelderse Vallei was  
Ludeke nauw betrokken bij de voorbereidingen voor passend onderwijs.

“We kunnen goed van start 
in augustus”, constateert Wim 
Ludeke. Het samenwerkings-
verband heeft in kaart hoe het 
passend onderwijs wil organi-
seren en er zijn veel afspraken 
gemaakt tussen de schoolbe-
sturen. Niettemin: klaar zijn 
we zeker nog niet.
“Ik kijk uit naar de verdere ont-
wikkeling van meer maatwerk-
arrangementen”, zegt Ludeke. 
Daarbij denkt hij bijvoorbeeld 
aan ‘tussenarrangementen’ 
via samenwerking tussen een 
reguliere basisschool en een 
speciale basisschool. Aan 
tijdelijke plaatsing in het speci-
aal onderwijs, of aan inzet van 
specialistische kennis in het 
regulier onderwijs.

Elkaar beter leren kennen
“Er zijn al allerlei voorbeelden 
van innovatieve arrangemen-

ten”, weet Ludeke. “We zullen 
elkaar als regulier en speciaal 
onderwijs nog beter moeten 
leren kennen om van elkaar te 
leren en nog meer mogelijk-
heden te ontdekken.” Wat dat 
betreft zullen de steunpunt-
consulenten die het samen-
werkingsverband straks inzet, 
zeker ook een verbindende 
taak krijgen. Zij kunnen onder-
wijsprofessionals straks goed 
helpen om elkaar en elkaars 
ideeën en deskundigheid te 
‘vinden’.

Ondersteuningsbehoefte 
als uitgangspunt
“Belangrijk is wel dat 
we de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van 
kinderen als uitgangspunt 
blijven nemen en niet de 
financiële situatie van het 
samenwerkingsverband”, 

waarschuwt Ludeke. Hij doelt 
op de vereveningsopdracht 
die op het bordje ligt van Rijn 
& Gelderse Vallei. Stapsgewijs 
komt er minder geld naar de 
regio.

Doelmatig en efficiënt werken 
moet daarvoor soelaas bie-
den, naast minder instroom in 
het speciaal (basis)onderwijs. 
“Voor leerlingen met meer 
complexe ondersteunings-
vragen zullen specialistische 
arrangementen het antwoord 
blijven”, verwacht Ludeke. 
“Maar door intensievere sa-
menwerking kan het regulier 
onderwijs wel meer gespeci-
aliseerde kennis ontwikkelen 
en samen met het speciaal 
onderwijs zelf al veel doen in 
basisondersteuning en extra 
ondersteuning.”
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Sámen voor passend onderwijs

Passend duo: 
leerkracht en 
intern begeleider
Samen met de leerkracht is de intern begeleider aan zet om 
eventuele extra onderwijsondersteuningsbehoeften op tijd 
te signaleren en om ondersteuning op maat te arrangeren. 
De intern begeleider is casemanager (regievoerder dus) en 
organiseert of regelt ondersteuning binnen de eigen school.

Op veel scholen heet ’t nog het zorgteam, maar die naam 
verandert in ondersteuningsteam.
Het ondersteuningsteam bestaat minimaal uit de leerkracht en 
de intern begeleider. Zo nodig wordt het team aangevuld met 
de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige 
en de ondersteuningsconsulent. Soms kunnen ook andere 
externe ketenpartners aanschuiven. Ouders zijn aanwezig bij het 
ondersteuningsteam.
Het ondersteuningsteam maakt een arrangement op maat. Is 
inzet van externe deskundigheid nodig? Dan schakelt de intern 
begeleider het expertisepunt in.

Sterkere positie
voor ouders
Wij vinden dat ouders vanaf stap één betrokken moeten 
zijn bij het onderwijs aan hun kind, niet pas als blijkt 
dat extra ondersteuning nodig is. Niet voor niets is 
‘ouderbetrokkenheid’ een belangrijk onderdeel van 
handelingsgericht werken.

De rol van ouders is stevig verankerd in ons beleid. 
Zo zijn leerling en ouders (mede)eigenaar van het 
Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren en zijn ouders 
nauw betrokken bij het opstellen (‘arrangeren’) van een 
ondersteuningsarrangement.
Medezeggenschap hebben ouders (en medewerkers!) óók. Zij 
zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) die 
onder meer het Ondersteuningsplan vaststelt.

➔ Op de website staat informatie over de OPR, de leden en 
medezeggenschap.

Onderwijsinspectie 
toetst straks ook

Medezeggenschap
Vanaf januari 2014 kent Rijn & Gelderse Vallei een Ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin zijn 
vertegenwoordigd: vijf ouders en vijf medewerkers uit het regulier onderwijs en drie ouders en 
drie medewerkers uit het speciaal (basis)onderwijs. De OPR stemt minimaal een keer per vier jaar 
in met het Ondersteuningsplan. Het bestuur wil de OPR graag meerdere keren per jaar ontmoeten 
om onder meer te spreken over het activiteitenplan, de begroting en andere actuele thema’s. De 
OPR heeft ook initiatiefrecht en kan dus zelf voorstellen doen aan het bestuur.
Meer info over de OPR op de website!

Zorgteam? 
Ondersteuningsteam!

Zodra de Wet passend on-
derwijs in werking treedt in 
augustus 2014, houdt ook 
de Inspectie van het Onder-
wijs toezicht op ons samen-
werkingsverband. Die kijkt 
onder meer naar het aantal 
thuiszitters, de spreiding en 
doorstroom van leerlingen in 
het onderwijs, signalen over 
slechte uitvoering van passend 
onderwijs, het Ondersteu-
ningsplan, de jaarverslagen, 
de verdeling van ondersteu-
ningsmiddelen en de deskun-
digheid van leerkrachten.

Ook kijkt de inspectie of het 
aantal scholen met verscherpt 
toezicht in het samenwer-
kingsverband al dan niet 
afwijkt van het landelijk 
gemiddelde. Bij die 
scholen die onder 
verscherpt toezicht 
staan, kijkt de inspec-
tie éxtra kritisch naar 
hoe ondersteuning 
voor kinderen is 
geregeld.
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“Voor dat kleine groepje kinderen dat 
veelal complexe problemen heeft, soms 

ook alleen thuis, moeten we de zaken  
goed en zo slim mogelijk regelen.”

Samen snel (en preventief)
in actie
Mária van Oorschot is als adviseur nauw betrokken bij de aansluiting tussen  
onderwijs en jeugdhulp, waarvoor ook gemeenten in Rijn & Gelderse Vallei vanaf  
2015 verantwoordelijk zijn. “Niet alleen de Transitie Jeugdzorg moet goed verlopen,  
óók de aansluiting op passend onderwijs.”

De overgang van jeugdzorg 
van provincies naar gemeen-
ten moet ervoor zorgen dat 
kinderen/jongeren zo thuisna-
bij ondersteund en geholpen 
worden. Om ervaring op te 
doen met ‘lokaal’ werken, 
zijn er in de regio al diverse 
experimenten (geweest), weet 
Mária van Oorschot.
Neem het Centrum Jeugd 
en Gezin van waaruit een 
kernteam van specialisten 
kinderen en jongeren 
ambulant begeleiden, in 
de eigen thuissituatie. 
Doordenkend is het dan heel 
logisch dat ook de intern 
begeleider van de school daar 
nauw bij betrokken is – en dat 
is vaak ook al zo.
“Nieuw is wel dat we steeds 
meer toegaan naar één 
kind, één gezin, één plan”, 

verduidelijkt Van Oorschot. 
“Zowel voor onderwijs als 
jeugdhulp geldt: we gaan van 
indiceren naar arrangeren. 
Het is nog wel een zoektocht: 
welke rol hebben of krijgen 
scholen straks in relatie tot 
onderwijsondersteuning? Ik 
verwacht wel dat de intern 
begeleider straks meer extern 
werkt, in samenwerking met 
de jeugdhulp en gezinsketen’.”

Samen vanuit de eigen rol
Door goede aansluiting moet 
voorkomen worden dat een 
kind tussen wal en schip valt. 
De vraag of iets op het bordje 
van ‘onderwijs’ ligt of dat het 
bijvoorbeeld gaat om opvoed-
problematiek en bij jeugdhulp 
‘hoort’ moet immers niet over 
het hoofd van een kind wor-
den ‘uitgevochten’. “We zullen 

ieders rol helder moeten hou-
den”, vindt Van Oorschot. “En 
dan vooral samen afspraken 
maken. Voor dat kleine groepje 
kinderen dat veelal complexe 
problemen heeft, moeten we 
de zaken goed en zo slim mo-
gelijk regelen.”
Dat ‘slim regelen’ is wel 
iets van Van Oorschot graag 
benadrukt. “Houd het simpel 
is mijn oproep. Hoe beter je 
als gemeenten en samenwer-
kingsverband regionaal af-
spraken maakt, hoe minder je 
straks lokaal hoeft te regelen.”

Preventief!
Waarover gaan die afspraken 
dan? Natuurlijk over hoe de 
onderwijsondersteunings-
structuur en de jeugdhulp-
structuur verbonden worden, 
maar ook over thema’s als 

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg is verre van nieuw. Zo maakt jeugdzorg zoals 
bekend al deel uit van het zorgadviesteam (ZAT) van scholen bijvoorbeeld. Met passend 
onderwijs en de overgang van jeugdzorg naar gemeenten, is het de bedoeling om deze 
samenwerking te verstevigen én om een kind zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs en 
passende (jeugd)zorg te bieden.
Zo bezien is het natuurlijk logisch dat samenwerkingsverbanden en gemeenten met elkaar 
moeten afstemmen over het Ondersteuningsplan (passend onderwijs) en het Jeugdplan 
(jeugdzorg). Rijn & Gelderse Vallei voert een zogenoemd ‘Op Overeenstemming Georganiseerd 
Overleg’ met de gemeenten in onze regio. Dat zijn Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, 
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Deze gemeenten stemden begin 2014 in met ons 
Ondersteuningsplan.

de aanpak van vroegtijdig 
schoolverlaten (dat vooral 
in het voortgezet onderwijs 
speelt), thuiszitters, onderwijs-
huisvesting en leerlingenver-
voer. “Doel is zo preventief 
mogelijk werken. Blijft een 

kind weg van school en wordt 
leerplicht ingeschakeld? Dan 
kan er meer spelen, dus is het 
zaak om ‘jeugdhulp’ zo snel 
mogelijk te betrekken om hier 
samen actie op te nemen”, il-
lustreert Mária van Oorschot.

Eén kind, één gezin, één plan. Dat klinkt mooi. Om zover te komen dat onderwijsonder-
steuning en ándere ondersteuning van bijvoorbeeld (jeugd)zorg goed op elkaar gaan 
aansluiten, werkt Rijn & Gelderse Vallei nauw samen met de zeven gemeenten in onze 
regio.

In 2015 krijgen gemeenten de regie over de jeugdhulp. Dit 
heet ook wel Transitie Jeugdhulp: jeugdzorg komt over van 
provincies naar gemeenten.
Dit gaat samen met een andere manier van werken. 
Voorzieningen en hulpverleners gaan zich meer richten op 
versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en 
opvoeders.
De Jeugdwet vervangt niet alleen op de Wet op de 
jeugdhulp, maar betreft ook geestelijke gezondheidszorg 
voor jeugdigen en zorg voor kinderen en jongeren met een 
licht verstandelijke beperking.

Onderwijs & Jeugdhulp

Om onderwijs en jeugdzorg 
goed samen te laten 
werken, stemmen wij als 
samenwerkingsverband ons 
Ondersteuningsplan af op het 
beleidsplan voor jeugdhulp 
van de gemeente. Dit heet 
‘op overeenstemming gericht 
overleg’, dat we met de zeven 
gemeenten voeren. Andere 
gemeentelijke thema’s die 
passend onderwijs raken: 
leerplicht, leerlingenvervoer 
en onderwijshuisvesting.
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Zorgplicht in schema
(als een kind voor het eerst naar school gaat)

START

JA

JA

JA

Leerling staat nog niet ingeschreven op een basisschool 
en ouders melden de leerling schriftelijk aan ➊

School onderzoekt of extra 
ondersteuning nodig is ➋

Start 
onderzoekstermijn

Ouders leveren 
extra gegevens aan

Aanvraag TLV 
SBO / SO

Zoeken naar 
andere reguliere 
school o.b.v. SOP

Plaatsing flexibele 
crisisgroep

Inschrijving en zorgplicht 
bij school van aanmelding

Plaatsing op 
andere reguliere 

school ➌➏

Zorgplicht gaat over 
naar nieuwe school opp ➐

opp ➐

opp ➐

✍

Afgeven TLV en school 
bereid toe te laten ➍➎

Ouders melden leerling 
aan bij SBO of SO; 
school schrijft in

Zorgplicht gaat over 
naar nieuwe school

Extra ondersteuning 
binnen SOP en/of met 
extra middelen SWV

Extra ondersteuning 
nodig, maar tijdelijk 
niet mogelijk in het 

regulier of  SBO

Commissie van onderzoek

>10 WK Tijdelijke plaatsing 
op aanmeldschool; 

onderzoek loopt door

Toelating volgens reguliere aanmeldingsprocedure

Directe plaatsing op 
cl.1 of cl.2 school 
voor bepaalde tijd

Arrangement begeleiding 
van cl.1 of 2 in het reguliere 

of s(b)o-onderwijs

NEE JA

TWIJFEL

Termijn 
verstreken?

Verlenging 
nodig

6WK 4WK

NEE

NEE

School heeft 
zorgplicht

Extra ondersteuning nodig 
vanuit cluster 1 of 2

Extra  gegevens 
ouders nodig

Kunnen we de 
ondersteuning zelf 

bieden?

Plaatsing op school 
van aanmelding

NEE
2

NEE
1 ★

★

★

JA 
Al dan 

niet met 
arrangement

➐

Legenda

keuze/actiepunt

beschikbare tijd in weken

toelichting

in ontwikkeling

ontwikkelingsperspectief

4WK

➊

opp ➐

✍

Inschatting: Heeft leerling 
extra ondersteuning nodig?

cl. cluster

TLV toelaatbaarheidsverklaring

SBO speciaal basisonderwijs

SO speciaal onderwijs

SOP schoolondersteuningsprofiel

SWV samenwerkingsverband

➔ Zie bijlage 10 in de Bijlagenbundel voor een uitgebreide toelichting bij dit schema.
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• Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen
• Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs voor Barneveld en 

omgeving
• Stichting Hervormde Scholen Voorthuizen
• Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
• Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei
• Edese Schoolvereniging
• Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel 

Bennekom
• Stichting Montessorischool Veenendaal
• Stichting De Onderwijsspecialisten
• Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe Plus
• Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving
• Stichting Dokter C.P. van Leersumschool
• Stichting voor Scholengemeenschap voor S.V.S.O. ‘De Brouwerij’
• Stichting Monton
• Stichting Pallas
• Stichting Protestants Christelijk Onderwijs ‘Gelderse Vallei’
• Stichting J.H. Donnerschool

• Stichting Trivium
• Stichting Partners Primair Onderwijs De Link
• Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Valleieducatief
• Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
• Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs De Viermaster
• Stichting Primair Onderwijs Proominent Ede
• Stichting Ede voor Islamitisch Onderwijs en Opvoeding
• Stichting Evangelisch Onderwijs Ede
• Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede en omgeving
• Schoolvereniging voor Basisonderwijs Wageningen
• Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs Veenendaal
• Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstelling Arnhem en omgeving
• Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
• Vereniging Hervormde Scholen Ede
• Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Garderen/Stroe/Kootwijkerbroek
• Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel 

Lunteren
• Wageningse Schoolvereniging
• Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn

Samenwerkende schoolbesturen 
in Rijn & Gelderse Vallei

Praktisch
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Volop in 
ontwikkeling!
Rijn & Gelderse Vallei is klaar voor de officiële start van passend 
onderwijs op 1 augustus 2014. Maar we gaan daarna natuurlijk 
door met het verder ontwikkelen van passend onderwijs. Als 
directeur van ons samenwerkingsverband is benoemd Thea 
de Graaf. Zij heeft veel ervaring in het basisonderwijs en het 
speciaal onderwijs. De laatste jaren was zij coördinator van 
het WSNS Samenwerkingsverband in de regio Nijmegen 
en was zij projectleider Brede Schoolontwikkeling.  
Thea de Graaf start formeel per 1 augustus, maar 
is nu al betrokken bij ons samenwerkingsverband. 
Zij is ook betrokken bij de werving van de 
steunpuntconsulenten.

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via 
onze website: www.swvrijnengeldersevallei.nl.  
Heb je na het lezen van deze informatiekrant  
vragen? Je kunt terecht bij de directeur van je  
school, je schoolbestuur, of mailen naar:  
info@swvrijnengeldersevallei.nl.

S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D

R i j n  &  G e l d e r s e  V a l l e i


