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ondersteuningsplan en onderdelen
Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms
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visie, leerlingen, onderwijs, inzet mensen en middelen
‘van onder op’ - ‘swv sturend’

voorbeelden invulling

1

Onderwijs, visie, doelen
resultaten

School en schoolbestuur zorgplicht
‘Maatwerk’ bij bestuur en op school

2

Organisatie en
Personeel

Herkenbare personele inzet extra
ondersteuning: bestuursformatieplan

3

Indiceren en
Toelaatbaarheidsverklaring

Leraar school, ouder en evt.
ontvangende school met deskundigen

4

Arrangement en
Dekken aanbod

Brede basisondersteuning naast nodige
extra ondersteuning voor alle lln in regio

5

Financiën en
verdelen geld besturen

School-bestuur-model: bedrag per
leerling naar schoolbestuur voor taken
en (evt.) ‘ verwijzer betaalt’

6

Samenwerking gemeente,
po-vo, cl 2

Leerling krijgt ondersteuning, scholen
overleggen, gemeente belang vervoer

7

Ouders informatie,
begeleiden en bemiddelen

Eerste en vertrouwde contact ouder
is de leraar / school

passend onderwijs

onderwijs aan leerlingen en/of specifieke expertise
• leerling en leraar / groep
(ouders en ontwikkelingsperspectief)
• school en schoolondersteuningsprofiel (mr)
• schoolbestuur (gmr)
• samenwerkingsverband : ondersteuningsplan (opr)
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passend onderwijs

5

arrangementen en dekkend aanbod
• welke arrangementen
• samenhangend geheel
• dekkend aanbod
• handelingsverlegenheid school
• thuiszitters
• aanmelden nieuwe leerling
• overgangsregeling 2014-2016 (v)so en lgf
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ondersteuningsplan, geld, activiteiten bestuur

onderwijsbeleid
schoolbesturen
en
samenwerkingsverband

geld (formatie) van
samenwerkingsverband naar
schoolbesturen

vastgesteld
beleid:
geld voor
personeel en
materiaal per
bestuur

van OCW (evt. VWS) naar leerling op school (*)
OCW – DUO (onderwijs)

VWS (evt. zorg in school)

•

Beleid Rijk samenwerkingsverband

•

Ondersteuningsplan
• schoolbesturen en OPR

•
•
•

Jeugdwet: gemeente
ZvW – IKZ zorgverzekeraar,
WLZ – zorgkantoor

•

CJG , thuiszorg , CIZ
Indicatie zorg school en thuis

•

Schoolinfo: nodige zorg op school

Bestuur, onderwijsbeleid, formatie,
en de GMR instemming / advies

•

Zorgaanvraag ouders feitelijk

•

OOGO-ouders en school

•

Beoordeling CJG, thuiszorg, CIZ

•

CvB – IB – ZC advies

•

CvB – IB – ZC advies

•

Besluit school toelating

•

Besluit school toelating

•

OPP leraar en ouders

•

OPP leraar en ouders

•
•

Aanvraag OPP – TLV o.b.v. AB,
deskundigenadvies / CvO

onderwijs in groep

LEERLING
LERAAR

evt. zorg in groep / school
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financiën en schoolbestuur
• lichte ondersteuning sbo, pro, lwoo, arrangementen
• ‘verwijzer betaalt’ bij welke arrangementen?
• zware ondersteuning (v)so direct schoolbestuur waar leerling zit
• grensverkeer bij verwijzen/verhuizen : wonen en school (swv)

• groei tijdens schooljaar en wachtlijsten – thuiszitters
• opvang evt. verlies inkomsten verevening (bedrag per lln omlaag?)
• evt. tekorten samenwerkingsverband: schoolbesturen uit lumpsum
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schoolbestuur en passend onderwijs
beleidsruimte voor schoolbestuur / verplichting van swv
• evt. samenwerking één of enkele schoolbesturen (kamers?)
• bestuursbegroting en geld van swv (evt. ook cluster 1-2 , zorg)
• bovenschools (passend) onderwijsbeleid bestuur eigen scholen
• geld verdelen o.b.v. ondersteuningsvragen scholen / arrangement
• werkgever, formatie en personeelsbeleid
• leerlingen onderwijs (zorgplicht) , leraren en ouders (informatie)

• verantwoorden rechtmatige inzet gelden voor ondersteuning
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gmr en passend onderwijs
medezeggenschap volgt zeggenschap
GMR: beleid voor meerderheid of alle scholen
•

beleidsruimte schoolbestuur en strategisch beleidsplan

I 10 b

•

evt. samenwerking één / enkele schoolbesturen (kamers)

A 11 d

•

bestuursbegroting en geld swv (evt. ook cluster 1-2 , zorg)

A 11 b

•

bovenschools (passend) onderwijsbeleid alle scholen

A 16, 2b

•

geld verdelen over scholen o.b.v. lln, vragen / arrangement

A 16, 2b

•

toelaten en verwijderen leerlingen , zorgplicht

A , 11j

•

uitwisselen gegevens met ouders / informatie

I-O 13, 1k / 14, 2g

•

privacy en bescherming gegevens

I-O 13, 1i PO en SO /
en 14.2f (V)SO

alle personeel- en formatiebeleid

Pgmr : *
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passend onderwijs, formatie en personeel
1. Onderwijskundige keuzes en continuïteit (krimp)
• Prioriteiten vanuit situatie en ambitie
• Verevening
• Buffers - flexibiliteit
2. Personeel en onderwijs: (aanstelling swv, schoolbestuur, extern inhuren?)
• samenwerkingsverband (MRp invulling)
• schoolbesturen
• scholen en schoolondersteuningsprofiel
• groep en leraar- leerling : samenstelling en ondersteuning
3. Omvang en niveau (functies en formatie )
• expertise: school – bestuur - swv (zc-ib-… / ab-ortho-psych…)
• leerlinggebonden (leraar-onderwijsass.-remedial -…)

4. Verdelen werkzaamheden
• taakbeleid
• werkdruk

gmr en personeel passend onderwijs
• werkgever of inhuren?

 tijdelijke beschikkingen en blijven leerlingen op school?
 risicoafdekking (intern schoolbestuur en evt. tekort swv)
• bestuursformatieplan (Pgmr I 12 b)
 Functiedifferentiatie

(I 12.1i en 16.3)

 ondersteuning in de groep (leraar – RT en assistent functies)
 expertise in school (intern begeleider, zorgcoördinator, ..)
 expertise bestuur (orthopedagoog, psycholoog, AB, IB)

 verdelen formatie over scholen / bovenschools
 taakdifferentiatie en verdelen werkzaamheden
 formatie en uren per school

(A 16.2a)
(I 12.1h)
(I 12.1b)
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036 536 87 18
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl

jandevos@voo.nl

