
Samen werken aan
optimale ontwikkeling

van alle kinderen

Ondersteuningsplan 2020 -2024



Samen werken aan
optimale ontwikkeling

van alle kinderen

Ondersteuningsplan 2020 -2024



Proces van totstandkoming
Ondersteuningsplan 2020-2024

Najaar

Voorjaar

Midden

Najaar

Feb-mei

Juni

Opgaven opgehaald in verschillende ronde tafelgesprekken met 
stakeholders
Opgaven en actielijnen vastgesteld (Partners + Pröpper)

Ruwe versie OP opgesteld met Beekveld & Terpstra

Consent over de bouwstenen

OP 2020-2024 vaststellen > ministerie OCW

Voorbereiding uitwerking

2018 

2019

2019

2019

2020

2020



• Er is een dekkend netwerk
• De basisondersteuning is op orde
• Er is voldoende expertise beschikbaar
• Er is lokale samenwerking in alle acht gemeenten
• De procedures rondom toelating s(b)o lopen goed
• Er zijn verschillende goede voorbeelden van passend onderwijs
• Het aantal thuiszitters is in beeld en het zijn er gemiddeld 3 á 4
• Er is een regionale samenwerkingsagenda tussen onderwijs en jeugdhulp
• Het gespecialiseerd onderwijs is na jaren van terugloop gestabiliseerd

en neemt nu weer licht toe
• De negatieve verevening is gerealiseerd
• Het samenwerkingsverband is financieel gezond
• Bestuurlijk is er een stabiele situatie

Wat is het vertrekpunt?
Enkele opbrengsten van de afgelopen 4 jaar:



• Het school(besturen)model werkt voor deze regio: eigenaarschap is belegd

bij schoolbesturen en er wordt lokale samenwerking gevraagd

• Er wordt serieus verantwoording afgelegd op inhoud en inzet middelen

• De druk op de omvang en kwaliteit van vormen van gespecialiseerd aanbod

neemt toe. Dit knelt momenteel

• De afstemming met jeugdhulp en gemeentes kan effectiever

• Het aantal thuiszitters en vrijstellingen moet verder naar beneden

• Er is nog geen dekkend netwerk voor leerlingen die hoogbegaafd zijn

• Vroegtijdige signalering, betere afstemming met ouders en

versterking doorlopende leerlijnen zijn nodig

Wat houden we vast c.q. moet beter?



Ondersteuningsplan 2020-2024
Wat is de basis? 

• Het OP van het samenwerkingsverband is hét leidend meerjarenplan van

de samenwerkende partijen in de regio in het kader van passend onderwijs

• Er zijn wettelijke en statutaire richtlijnen waar het OP aan moet voldoen

• Het is verplicht en er moet overeenstemming zijn met alle partners

• Er behoort een meerjarenbegroting bij

• Volgend schooljaar vindt het vierjarig inspectiebezoek plaats bij Zeeluwe

• Ingangsdatum: 1 augustus 2020



• We gaan werken met lokale jaarplannen door de samenwerkende schoolbesturen

opgesteld; binnen de richtlijnen van het OP 2020-2024 en swv

• Over de realisatie van de afgesproken doelen leggen de schoolbesturen

verantwoording af aan elkaar en aan het swv

• Onafhankelijke procesbegeleiders ondersteunen de schoolbesturen in dit proces en

stemmen met het swv af

• De nieuwe monitor dekkend netwerk zal beter worden afgestemd op dit proces

• De financiële verantwoording wordt aangescherpt en met name ook het gesprek

daarover

• Horizontale verantwoording zal worden versterkt in de “Bestuursdagen”

Belangrijkste wijzigingen (1)



• Instelling van de Zeeluwetafel, die verantwoordelijk is voor de bovenlokale afspraken, 

voorzieningen en expertise en daarover de directeur-bestuurder adviseert. Deze wordt

ondersteund door een procesbegeleider

• Specifieke inzet op realisatie dekkend netwerk HB voorzieningen en expertise

• Proces afgifte toelaatbaarheidsverklaringen wordt kwalitatief verbeterd: 

toets op onderbouwing aanvraag door onafhankelijke 2e deskundige

• Duur van de TLV: in principe rest schoolperiode

• Door alle lokale tafels wordt terugplaatsingsbeleid geformuleerd

• Het ondersteunend bureau richt zich nog meer op verhoging van de kwaliteit

van het dekkend netwerk en de borging daarvan

Belangrijkste wijzigingen (2)



Volop uitdaging

Bijna tegen de stroom in ontwikkelt passend onderwijs zich: 

• Evaluatie passend onderwijs en een nieuwe toekomstvisie op onderwijs

• Krapte arbeidsmarkt

• Behoefte aan ontschotten onderwijs en jeugdhulp

• Tekorten op de jeugdhulpbudgetten én wachtlijsten jeugdhulp

• Druk op realisatie doelen thuiszitterspact

• Toenemende mondigheid van ouders





Passend onderwijs is een kruipend concept

Het lukt alleen als we samenwerken
en onze krachten bundelen, 
want samen kun je zoveel meer ………………..



Prioriteiten 2020-2021

• Opstarten procesbegeleiders lokale tafels

• Invoeren jaarplannen

• Instellen Zeeluwetafel

• Verbeteren afhandeling TLV- proces (Tommy)

• Melden verlengde onderinstroom naar 6 weken

• Inzetten 2e deskundige

• Format OPP ontwikkelen

• Ontwikkelen van terugplaatsingsbeleid

• HB Dekkend netwerk uitwerking scenario

• Versterken samenwerking onderwijs en jeugdhulp (w.o. thuiszitters)



Jaarplan smart samenstellen Procesbegeleider aanstellen Activiteiten en resultaten
Monitoren en presenteren

Monitoren
Wat kan beter/anders?

1 Samenwerking jeugdzorg en

onderwijs versterken. Uitvoering

ontwikkelagenda1

School is vind- en werkplaats
voor jeugdzorg

Jaarplan smart samenstellen Jaarplan smart samenstellen

2 Dekkend netwerk

hoogbegaafdheid
lokaal inrichten versus continueren. 
Deze afspraak is 13-2-2020 in de VvA 
gemaakt 2

3 Vermindering van

handelingsverlegenheid door 
professionalisering

Intensivering samenwerking
bao en sbo
Intensivering samenwerking
voorschool en po
Intensivering samenwerking
po en vo

Leerkrachten kunnen beter
omgaan met vroeg signalering

Voor leerlingen met extra
ondersteuning worden aparte
afspraken gemaakt

Leerlingen zijn in beeld

Doorgaande lijn versterken

Format lokale jaarplan 2020-2021



Agenda
Ruimte voor een subtitel

• Introductie
• Punt 2
• Punt 3
• Punt 4



Dank voor uw aandacht


