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The highest result of education is tolerance
Helen Keller 1880 1968

Woord vooraf
Dit is het 2e meerjarenplan sinds het invoeren van Passend Onderwijs. In dit plan bouwen we voort
op de eerste fundamenten die gezamenlijk zijn gelegd. Hierbij geven we de speerpunten aan voor de
komende jaren. U kunt lezen dat we nogal wat ambities hebben. Dat is ook nodig. Onze visie is een
meer integratieve vorm van onderwijs. Dat past bij een meer integratieve maatschappij waarin
iedereen, met eigen talenten en achtergrond, mag functioneren. Onderwijs biedt onze leerlingen een
oefenplaats voor de maatschappij nu en in de toekomst. “Regulier waar kan, Speciaal waar moet”,
blijft daarbij ons uitgangspunt. Dat betekent dat de medewerkers zich steeds weer verder zullen
bekwamen in het goed begeleiden van hun leerlingen. Er worden in de verschillende vestigingen
arrangementen aangeboden voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben, met behulp
waarvan zij in het regulier onderwijs kunnen blijven. Op deze wijze kunnen leerlingen en docenten
ervaring opdoen met maatwerkvoorzieningen tússen regulier en speciaal onderwijs.
Het Ondersteuningsplan 2019-2023 is een procesbeschrijving en een koersplan in één. Niet alleen de
resultante van een langdurig visieproces wordt gepresenteerd, maar ook hoe we achtereenvolgende
stappen hebben gezet. Waar dit basisplan de lange termijnvisie verwoordt gaan we de komende vier
jaar in jaarplannen onze ambities verder uitwerken in concrete en operationele doelstellingen.
We leggen dit basisplan vanuit het bestuur voor aan de OPR, de Raad van Toezicht en voeren op
overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeenten om vervolgens een definitief plan in te
sturen naar de Onderwijsinspectie. Het jaarplan leggen we jaarlijks voor aan OPR en de Raad van
Toezicht.
Voor Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) is passend onderwijs hetzelfde als goed
onderwijs. Goed onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden en talenten van de leerling. Voor alle
leerlingen die voor het volgen van dat passende onderwijs extra ondersteuning nodig hebben, bieden
we de juiste toeleiding en begeleiding. In dit plan kunt u lezen hoe we dat willen doen.
In ons samenwerkingsverband zijn samenwerkingsrelaties van groot belang. We kennen elkaar, weten
wat ieder te bieden heeft, houden elkaar op de hoogte van veranderingen en kunnen onderling
bruggetjes bouwen om leerlingen zo passend mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkelings- en
ondersteuningsvragen. Dit betekent dat we actief op zoek moeten gaan naar elkaar. Het
samenwerkingsverband wil en kan die samenwerking actief ondersteunen. Daartoe hebben we ook
aandacht voor wat de samenwerkingsverbanden in de ons omringende regio’s ondernemen, we
nemen deel in overleggen en trekken gedeeltelijk samen op omdat ons uitgangspunt is dat een groot
netwerk meer mogelijk maakt.

Voorzitter Bestuur PVOW

Coördinator PVOW

Dhr. F.C. van der Knaap.

Mevr. H.C.M. De Winter
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Missie en Visie
Missie:
Wij dragen bij aan het leren en ontwikkelen van jongeren.
Daardoor dragen wij bij aan een samenleving van mensen die in hun kracht staan en op basis daarvan
deelnemen en een bijdrage leveren.
Er zijn jongeren in onze scholen die om uiteenlopende redenen voor kortere of langere tijd binnen
het onderwijs een vorm van ondersteuning nodig hebben om hun talenten optimaal te kunnen
ontplooien, om met perspectief onderwijs te kunnen volgen en om volwaardig, indien noodzakelijk
met ondersteuning, deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Wij zijn er, met al onze expertise, voor al deze jongeren op Walcheren, in Zeeland en in een enkel
geval daarbuiten!

Visie:
PVOW staat voor “goed onderwijs” voor alle leerlingen, vooral woonachtig op Walcheren in het
Voortgezet Onderwijs.
Daarbij hebben de leerlingen recht op het niveau van onderwijs dat past bij hun mogelijkheden en de
ondersteuning die zij nodig hebben om dat onderwijs te kunnen volgen. PVOW biedt dit onderwijs in
principe thuisnabij en zoveel mogelijk binnen de reguliere VO-scholen aan. Regulier waar het kan,
speciaal waar het moet.
We bewegen naar steeds meer integratief onderwijs. Leerlingen die écht aangewezen zijn op een
andere omgeving en een speciale aanpak, kunnen gebruik maken van het Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) binnen het samenwerkingsverband.
Het diplomagerichte speciaal voortgezet onderwijs willen we inhoudelijk, qua pedagogisch klimaat en
waar mogelijk fysiek zo goed mogelijk verbinden met het reguliere vo. Daardoor is een meer flexibele
ondersteuning (overgangs-/tussenarrangementen) makkelijker te realiseren.
We streven naar een dekkend aanbod. Dat heeft op alle vlakken consequenties, van toeleiding naar
begeleiding en ondersteuning, een goede samenwerking en uiteindelijk de geboden kwaliteit. We
evalueren jaarlijks het aanbod dat kan worden bijgesteld als ondersteuningsvragen veranderen. We
betrekken hierbij alle soorten expertise in ons SWV. Daarnaast overleggen we met andere SWV in
onze directe omgeving
We zoeken bij dit alles nadrukkelijk de verbinding en de samenwerking met organisaties die ook zijn
gericht op ondersteuning van jongeren en hun omgeving (zorg voor jeugd en participatie).
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Terugkijken op 2014-2019
Het inrichten van Passend Onderwijs is overal een uitdaging; binnen onze regio ervaren we een extra
uitdaging door budgettaire omstandigheden. Het geld dat het SWV krijgt is een vast bedrag per kind
dat in onze regio woont en dat de VO-leeftijd heeft. Omdat we op de peildatum in 2012 minder
leerlingen in VSO/PRO/LWOO hadden dan het gemiddelde in Nederland kregen we niet meteen het
volledige normbedrag. In stapjes groeien we sinds 2015 naar dit bedrag toe (de zogenaamde
positieve verevening). Pas vanaf eind 2020 krijgen we het volledige bedrag. Het aantal leerlingen in
PRO/VSO/LWOO is echter sinds 2012 boven het landelijk gemiddelde gestegen. Het
samenwerkingsverband (SWV) moet schipperen tussen een tekort aan middelen door die groei in het
VSO/PRO/LWOO en een stijgend aantal leerlingen met ondersteuningsvragen in het regulier VO.
In 2017 is door ons een eerste stap gezet naar meer integratief onderwijs door het OPDC (OrthoPedagogisch Didactisch Centrum) op te heffen en de hulp in arrangementen decentraal op de scholen
te organiseren. Daardoor werd het onderstaande mogelijk:
 Op het OPDC volgden ongeveer 180 leerlingen onderwijs. Dit aantal is op ongeveer 40
leerlingen na, die in de structuurgroepen onderwijs en begeleiding krijgen, door de reguliere
scholen opgevangen.
 Binnen de reguliere scholen is meer ondersteuning beschikbaar. De expertise van het OPDC is
in de scholen gebracht. Door het inrichten van een ondersteuningslokaal binnen iedere
reguliere school en een maatwerklokaal binnen de vmbo-locaties kunnen veel meer
leerlingen op de eigen school blijven.
 Alle docententeams hebben een meerjarige scholing m.b.t. HGW (Handelings-Gericht
Werken) gevolgd. Deze scholing is begeleid door het Seminarium voor Orthopedagogiek.
 Er is een bovenschoolse ondersteuningsvoorziening (BVW) in de vorm van structuurgroepen
opgezet waardoor meer leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag in met name het
autistisch spectrum onderwijs kunnen volgen binnen een reguliere setting.
 Voor de leerlingen met externaliserende gedragsproblemen is het per augustus 2018 gelukt
een eigen arrangement te organiseren.
 De rebound is gedecentraliseerd. Scholen hebben dit opgezet binnen de eigen muren en er
wordt in uitzonderingsgevallen gebruik gemaakt van collega-scholen. Het aantal reboundplaatsingen is mede hierdoor afgenomen.
We zijn tevreden over de voorlopige opbrengst. In de scholen is veel expertise gekomen waardoor de
ondersteuningsmogelijkheden van het regulier onderwijs zijn toegenomen. Het vraagt ook blijvend
aandacht op een aantal punten zoals:
 Handelingsbekwaamheid van het personeel dient blijvend vergroot en onderhouden te
worden.
 De ontwikkelingslijn voor de leerling moet goed in kaart gebracht zijn en deze dient meer
toetsbaar te worden gemaakt op het ontwikkelingsperspectief en de uitstroommogelijkheden
van de leerling.
 We moeten jaarlijks evalueren of ons ondersteuningsaanbod een dekkend aanbod is.
 We willen zorgen voor een gezonde financiële positie.
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Stand van zaken: het huidige aanbod van onderwijsondersteuning
binnen het SWV
Reguliere scholen voor voortgezet onderwijs:
Praktijkschool Het Bolwerk is gericht op jongeren die op minstens 3 gebieden een leerachterstanden
hebben en graag met hun handen werken. Deze leerlingen worden opgeleid met veel praktijk en
stromen uit naar een passende baan of dagbesteding. Het Bolwerk werkt in kleine klassen met de
nodige ondersteuning
CSW Toorop Talent College leidt leerlingen op naar een VMBO Basis of Kader diploma.
CSW Bestevaêr heeft een tweejarige brede instroom van vmbo-basis t/m havo. Na het tweede of
derde leerjaar stromen de leerlingen door naar een andere locatie. Bestevaêr leidt zelf op voor het
Mavodiploma. Daarnaast kent Bestevaêr Vrijeschoolonderwijs voor klas 7, 8 en 9.
Nehalennia, locatie Kruisweg en Scheldemondcollege, locatie Wielingen werken toe naar een diploma
VMBO B/K/G/T/MAVO
Op alle vmbo-kader en basis afdelingen is praktijk een belangrijk onderdeel.
CSW Van de Perre werkt toe naar een diploma VMBO G/T/MAVO, HAVO of VWO/Gymnasium.
Nehalennia, locatie Breeweg en Scheldemondcollege, locatie Sardijn bieden HAVO/VWO/Gymnasium
onderwijs aan. Op deze scholen is expertise op hoogbegaafde leerlingen aanwezig
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin het hele scala van
onderwijsondersteuning wordt beschreven. Daarnaast zijn er bovenschoolse arrangementen.

Mogelijkheden voor ondersteuning in het Voortgezet Onderwijs:
Op iedere locatie zijn diverse mogelijkheden voor ondersteuning ontwikkeld. Deze
ondersteuningsarrangementen groeien verder door. In de loop der jaren is er op deze manier al veel
expertise opgebouwd. Tussen de verschillende vestigingen zijn er verschillen in het
ondersteuningsaanbod, waardoor het voor leerlingen een grotere diversiteit kent. We werken
namelijk toe naar meer specialisatie in het aanbod en meer onderlinge uitwisseling van leerlingen. Dit
is zeker wenselijk, omdat ondersteuning op deze manier zo passend mogelijk is. In de jaarplannen
werken we dit meer uit.
Leerlingen die regulier VO-onderwijs kunnen volgen, maar extra onderwijsbehoeften hebben, kunnen
in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het “ondersteuningslokaal” of een
“maatwerklokaal”. In de eerste vorm helpt men leerlingen bijvoorbeeld met het doornemen van hun
schooldag en wordt geholpen met planningen en organiseren van hun schoolwerk. Maatwerklokalen
zijn ingericht voor leerlingen die tijdelijk een andere setting nodig hebben of die tijdelijk niet alle
dagen naar school kunnen komen.
CSW en Nehalennia bieden Pré-mbo aan. Dit is een traject in samenwerking met het MBO. Leerlingen
kunnen hier van leerjaar drie vmbo t/m leerjaar twee van het MBO een doorlopende leerlijn volgen
met veel aandacht voor praktijk. Deze leerlingen worden in principe begeleid naar startkwalificatie
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niveau 2. Zij halen tussentijds geen vmbo-diploma. Komend jaar wordt Pré-MBO een gezamenlijk,
boven-schools arrangement.
Vmbo-leerlingen die regulier VO-onderwijs kunnen volgen, maar ondersteuningsbehoeften hebben in
de vorm van kleine klassen, duidelijke structuur, minder prikkels, minder wisselingen van docent en
lokaal kunnen geplaatst worden in een bovenschoolse “structuurklas” op de locatie aan de
Eisenhowerlaan.
Voor leerlingen die naar Nederland komen en de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn om
gewoon regulier onderwijs te volgen, is er ISKW. Deze Internationale Schakelklas Walcheren is een
voorziening om kinderen in gemiddeld twee jaar qua taal en cultuur voor te bereiden op het
Nederlandse onderwijs. Leerlingen kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor deze speciale vorm van
onderwijs. Deze aanmelding loopt niet voor het onderwijsloket, hier is geen TLV voor nodig.

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO):
Voor leerlingen die meer ondersteuning en een aangepaste aanpak en/of omgeving nodig hebben, is
een plaats in het Voortgezet Speciale Onderwijsvoorziening (VSO) nodig. Voor plaatsing in een VSO of
onderwijs-zorgarrangement (OZA) moet door het samenwerkingsverband een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven. Deze wordt nu nog afgegeven door het (breed
samengestelde) onderwijsloket, en vanaf komend cursusjaar door een (veel kleinere) commissie
advisering en toewijzing (CAT, zie bijlage A)
Mytylschool de Sprienke is de Zeeuwse voorziening voor leerlingen met een medische beperking,
verminderde belastbaarheid en/of verstandelijke beperking, waarvoor een aangepaste
onderwijsomgeving nodig is. Er wordt onderwijs aangeboden voor leerlingen met het
uitstroomprofiel dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. Voor de medische expertise werken we
voornamelijk samen met Revant.
VSO Klimopschool te Middelburg, gericht op jongeren met een verstandelijke beperking, al dan niet in
combinatie met een autismespectrumstoornis. Naast deze vorm is er ook een OZA- traject voor
leerlingen met eerdergenoemde problematiek, die dusdanig fors is dat het volledig volgen van een
onderwijsprogramma in een klas niet (langer) mogelijk is.
VSO Asteria gericht op jongeren met gedragsproblematiek. Asteria werkt toe naar een
uitstroomperspectief (begeleide) arbeid of een toelating op het MBO.
VSO OZA Acreon: Het Acreon is een onderwijszorgvoorziening voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die
vanwege hun problematiek (tijdelijk) niet geheel kunnen deelnemen aan het onderwijs. Acreon is een
samenwerking tussen Respont (onderwijs) en Juvent (jeugdhulpverlening) en richt zich erop jongeren
de ontwikkelingsvaardigheden aan te leren die ze nodig hebben om te kunnen functioneren op
school, werk en in de maatschappij. Het traject op Acreon is intensief, maar kortdurend (circa 1 jaar)
en bestaat uit het bieden van zorg in de vorm van trainingen, doelgericht werken en collega’s met
expertise op gebied van zorg in combinatie met (het opbouwen) van onderwijs op vmbo-niveau.
Indien er sprake is van ernstige problematiek en er is langdurige ondersteuning nodig, kan er in
uitzonderlijke gevallen een verlenging van max. 1 jaar aangevraagd worden.
VSO OdyZee VMBO (Middelburg), HAVO (Goes) Uitgangspunt is ontwikkeling binnen een beschermde
setting met uitstroomperspectief begeleide arbeid en vervolgonderwijs, gericht op jongeren met
internaliserende gedragsproblematiek. Restart is een specifiek programma gericht op jongeren die
thuiszitter dreigen te worden. Hierin werken onderwijs en zorg samen. En wordt gewerkt aan het
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reduceren van angsten en het vergroten van zelfkennis en weerbaarheid zowel thuis als op Restart
om de draad met school weer op te pakken. Er wordt gebruik gemaakt van systeemtherapie
Daarnaast zijn er ook VSO-scholen voor leerlingen met een ernstige visuele beperking, de
zogenaamde cluster 1-scholen en leerlingen met een communicatieve beperking zoals dove en
slechthorende kinderen cluster 2-scholen, maar ook leerlingen met een specifieke beperking in het
autistisch spectrum, waarbij communicatie het meest beperkt is. Toelating voor een van deze scholen
verloopt niet via het samenwerkingsverband PVOW.

Onderwijs- Zorgarrangementen
OZA staat voor Onderwijs- en Zorgarrangement. Onderwijs en CJG in de vorm van zorg/
jeugdhulpverlening maken hier samen met de leerlingen en ouders een gezamenlijk plan. Er is een
aantal structurele OZA-arrangementen waar leerlingen gebruik van kunnen maken. Daarnaast zijn er
OZA-op-maat-arrangementen: voor alle leerlingen waarvoor in de basis geen passend
onderwijsaanbod beschikbaar is, creëren we een arrangement op maat via het
samenwerkingsverband, zo nodig in combinatie met zorg- en hulpverlening via Porthos en leerplicht.
Voorbeelden daarvan: OZA ZMOLK Klimopschool; OZA ZMOLK Asteria ; OZA Acreon; OZA
Ithaka/Amares kliniekklas voor leerlingen die worden opgenomen in de kliniek en tijdens hun verblijf
ook onderwijs volgen via VSO OdyZee.

Aanloop naar een nieuw ondersteuningsplan
Door de inspanningen van de afgelopen jaren te evalueren en te kijken naar de maatschappelijke
uitdagingen in combinatie met onze ambities, ontleend aan onze visie op passend onderwijs en onze
missie als samenwerkingsverband, heeft het bestuur van PVOW zichzelf een aantal onderzoeksvragen
gesteld. Deze vragen zijn in vier commissies van bestuurders en de brede schoolleiding voorbesproken en onderzocht op hun richtinggevende kwaliteit voor de komende planperiode. De
onderzoeksvragen hebben geleid tot een aantal overdenkingen en voorstellen die we in de komende
vier jaarplannen hopen te kunnen vertalen naar concrete realistische stappen voor ons beleid (zie
Richtingwijzers voor 2020-2024).
Wat zijn de (inhoudelijke) mogelijkheden van meer integratief onderwijs (Volgens model Erik
Dannerberg DIVOSA) binnen PVOW?
-

Wat is reëel te verwachten qua ontwikkeling in de periode 2019-2023?
Wat vraagt dit van de VO- en VSO-scholen?
Wat is nodig van het SWV of van derden, om tot meer integratief onderwijs te komen.
Hoe en bij wie kunnen we afkijken van good practise
Wat zou het plan van aanpak moeten zijn om naar meer integratief onderwijs door te
ontwikkelen?

Overwegingen:
 Meer preventief insteken op (thuiszitters-)problematiek (momenteel is aanpassing protocol
thuiszitters in ontwikkeling om meer preventief en eerder/zwaarder in te steken. Er zijn duidelijk
signalen op basis waarvan we eerder kunnen ingrijpen.
 Veel leerlingen die doorstromen naar VSO hebben een vorm van autisme. Ook leerlingen die thuis
zitten hebben veelal een vorm van autisme of een aanverwante stoornis/angststoornis. Autisme is
niet altijd zichtbaar, maar uiteindelijk resulteert het in verzuim en psychosomatische klachten.
Door in het regulier onderwijs meer structuur-achtige klassen, kleineren klassen en eventueel
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aparte pauze-voorzieningen te realiseren kunnen wellicht meer kinderen in het regulier onderwijs
blijven, waar ze aanvankelijk ook starten.
 Mogelijkheden onderzoeken om reguliere scholen qua fysieke omgeving aan te passen, waardoor
meer leerlingen binnen de reguliere school, onderwijs kunnen volgen.
 Doorontwikkeling van extra ondersteuning in de reguliere scholen en voorzien in externaliserend
gedragsarrangement. Extra ondersteuning die vaak gewenst is m.b.t. psychosomatische klachten
en kwetsbare leerlingen zouden veel baat hebben bij bv. PMT. Combi maatwerk, ondersteuning en
(pre-)MBO
 Kijken hoe momenteel de Rebound-voorziening BVW werkt en is dat voldoende en passend?
 In gesprek met CJG over de wachtlijst GGZ en hulpverlening, waardoor situaties escaleren en
uitgeweken moet worden naar zwaardere ondersteuning in het onderwijs.
 In een aantal situaties is enorme gezinsproblematiek de oorzaak van het slecht functioneren van
een leerling op school. Samenwerking en melding bij hulpverlenende instanties is dan belangrijk.
Sneller acteren kan erger voorkomen.
Zijn er (beheersende) mogelijkheden om het aantal VSO-leerlingen te laten passen bij de financiële
middelen van het SWV en het landelijk gemiddelde?
Overwegingen:
 Hoe kunnen we het aantal VSO-leerlingen laten passen bij de financiële middelen van het SWV en
het landelijk gemiddelde?
 Op welke manier zou budgetteren van “extra ondersteuning” en/of quoteren van VSO-plaatsen
een optie zijn?
 Hoe krijgen we zicht op motiverende en demotiverende prikkels om leerlingen door te laten
stromen naar zwaardere ondersteuningsvormen?
Hoe kunnen we de procedure ondersteuningstoewijzing aanpassen naar een nieuwe kader en visie?
Overwegingen:
 Meer denken en toewijzen in (flexibele) arrangementen en ondersteuning, met verder
implementeren HGW in de scholen.
 Hoe kunnen we een flexibele ondersteuningstoewijzing organiseren, waarbij we eventueel de
categorieën TLV loslaten, flexibel budget, etc. Gevolgen voor financieel meer flexibel beleid.
 Hoe kunnen we d.m.v. de TLV’s een gemeenschappelijke opdracht voor de VO- en de VSO-school
afgeven en volgen of aan die opdracht wordt gewerkt met het gewenste resultaat?
 Moet de coördinator PVOW dezelfde persoon blijven als de voorzitter van het onderwijsloket of
moet dat met een nieuwe en intensievere werkwijze losgekoppeld worden?
Hoe kan het Bestuur PVOW meer inhoudelijk toezicht houden op wat er in de scholen geboden
wordt aan passend onderwijs en de ondersteuning?
Overweging:
 Om financieel (beter) te kunnen sturen is een goed zicht nodig op het gehele palet van
ondersteuningsmogelijkheden incl. de kritische succesindicatoren.
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 Hoe zou een overzichtelijk dashboard kunnen worden ingericht?
Wat zijn de verbetermogelijkheden van de aanmeldprocedure in de scholen qua timing en op
inhoud?
Overwegingen:
 Aanmeldingen komen pas laat bij de ondersteuningscoördinatoren, door grote administratieve
afhandeling.
 Bij aanmelding is onvoldoende duidelijk dat de leerling onderwijsbehoeften heeft, slecht ingevuld
OPP/OKR
 Tijdige bekendheid van ondersteuningsbehoeften maakt dat tijdig passende ondersteuning kan
worden ingericht in de scholen.
 Hoe kun je starten, zodat je de ontwikkeling van de leerling goed kunt volgen; is een OPP nodig?
Kunnen we aanvullende budgetten –structureel dan wel eenmalig- vinden en aanspreken,
bijvoorbeeld op het terrein van zorg?
Overwegingen:
 Scholen zijn een belangrijke vindplaats voor de zorg. Jeugdhulpverlening en onderwijs werken
helaas vaak nog naast elkaar of langs elkaar heen. We moeten meer op zoek naar verbinding? Het
zorgdeel van een arrangement moet niet vanuit het onderwijs bekostigd hoeven worden.

Richtingwijzers voor 2020-2024
Op basis van eerdergenoemd commissiewerk formuleren we vijf richtinggevende uitspraken voor de
komende planperiode.

Richtingwijzer I:
Binnen het samenwerkingsverband willen we het eigenaarschap naar een hoger niveau tillen, in die
zin dat passend onderwijs in de komende jaren meer in een gemeenschappelijk gekozen richting en
vanuit een gedeeld urgentiegevoel vorm krijgt.
Goedbeschouwd is dit de oer-richtingwijzer waar de volgende vier als het ware van “aftakken”. Alle
aangesloten onderwijsinstellingen proberen naar eer en geweten het passend onderwijsvorm en
inhoud te geven. In dialoog willen we meer samenhang aanbrengen en vanuit een
gemeenschappelijke visie meer sturing te geven. Het proces dat de aanloop vormt naar dit koersplan
(zie vorige hoofdstuk) is pas voltooid wanneer het uitmondt in door alle betrokkenen gedragen
SMART geformuleerde actiepunten voor het eerste (en volgende) jaarplan(-nen) die tevens correleren
met de keuzes die gemaakt gaan worden met betrekking tot het financiële kader.

Richtingwijzer II
We gaan op zoek naar de mogelijkheden van meer integratief onderwijs, zowel ideologisch, -door
de keuze van type arrangementen-, als materieel –denk aan de vormgeving van de leeromgeving-,
als financieel –door op zoek te gaan naar aanvullende budgettering
In onze missie voor de komende planperiode kiezen we het DIVOSA-model van Dannenberg als
kapstok. De bewegingsrichting is van segregatie en exclusie naar (meer) integratie en zo mogelijk
inclusie. In het geval van inclusie wordt volledig maatwerk geleverd. Er is geen structuurscheiding; het
volledige onderwijs- en begeleidingsaanbod wordt toegesneden op de individuele leerling. Dat laatste
zou wel eens meer een “heilstaat” dan een realistisch streefdoel kunnen zijn. Zowel in de
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Nederlandse cultuur als in de onderwijsstructuur is het volledig versmelten van regulier en speciaal
onderwijs wezensvreemd. Dit in afwijking van sommige andere landen, waar het onderwijs sowieso al
heterogener is georganiseerd. Toch willen we inclusief onderwijs, als stip op de horizon, vasthouden
om in het gesprek over onze ontwikkelrichting tegenwicht te bieden aan “wat wij kennen en gewend
zijn”.
In ons samenwerkingsverband zijn al wel stappen gezet in dit continuüm: het OPDC als gesegregeerde
tussenvoorziening (van het VO) is gedecentraliseerd. Binnen de VO-scholen worden arrangementen
aangeboden in de vorm van maatwerklokalen, structuurgroepen, rebound-voorzieningen en pré
MBO trajecten, waarvan leerlingen (partieel) gebruik kunnen maken en waartussen leerlingen
geschakeld worden.
Onze wens is op te schuiven in dit continuüm, maar het lijkt soms wel alsof de grenzen aan wat
“gewone” docenten aankunnen binnen het klassenverband zo’n beetje zijn bereikt. Scholen die meer
pretenderen dan ze werkelijk kunnen bieden, nemen het risico dat de problematiek groter wordt
i.p.v. kleiner. We willen niet dat leerlingen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs(ondersteuning)
daarvoor pas in aanmerking komen als zij volledig gedesillusioneerd of zelfs beschadigd zijn…. Waar
zit de ruimte (nog)? Die vraag mag (moet!) mede gesteld worden in het licht van richtingwijzer III

Richtingwijzer III
We willen, linksom of rechtsom, een situatie creëren waarin het spectrum aan ondersteuning dat
we bieden past bij de financiële middelen van het SWV (waarbij de landelijke benchmark weliswaar
niet als bepalend, maar wel als richtinggevend beschouwd wordt).
De omvang van het speciaal onderwijs is sterk afhankelijk van het ondersteuningsaanbod dat in het
regulier onderwijs kan worden geboden. Door middel van arrangementen is een getrapte(re)
doorstroom denkbaar. Opschalen kan –mits pro-actief ingestoken geleidelijker. En dat geldt in feite
ook voor de omgekeerde weg. Onder “arrangementen” dient per definitie niet een aparte voorziening
te worden verstaan, maar een combinatie (i.c. overbrugging) van bestaand aanbod. Door het
ontwikkelperspectief van een leerling èn periodiek èn steeds scherper in beeld te brengen kan aan de
aanbodzijde een veel gevarieerder en meer fluïde aanbod daarop passend worden gemaakt. Op het
hanteren van financiële parameters rust geen taboe; gegevens van andere samenwerkingsverbanden
kunnen dienen als referentiekader.

Richtingwijzer IV
Wij willen met elkaar meer zicht krijgen op wat er in de scholen geboden wordt aan passend
onderwijs en ondersteuning en menen dat een adequaat en goed ingericht volgsysteem daarbij
onontbeerlijk is.
De SOP’s vormen de basis. De partners van PVOW kunnen elkaar aanspreken op het aanbod zoals dat
in het SOP is weergegeven. D.m.v. een adequaat en goed ingericht leerlingvolgsysteem kunnen de
jaarlijkse (en eventueel tussentijdse) leerlingenbewegingen tussen instellingen (en arrangementen)
gemonitord worden. Samen formuleren wij –in het kader van richtingwijzer III- verantwoorde
streefcijfers m.b.t. in-, door- en uitstroomgegevens.

Richtingwijzer V
We gaan de aanmeldprocedure voor alle vormen van (extra) ondersteuning in de vorm van
praktijkonderwijs, boven-schoolse arrangementen en speciaal onderwijs inhoudelijk verbeteren en
anders uitzetten in de tijd.
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Door in schooljaar 19-20 een nieuwe (elders beproefde) systematiek uit te proberen, menen we een
slag te kunnen maken die de (extra) ondersteuning meer op tijd en meer passend maakt. Er worden
twee veranderingen doorgevoerd. 1- De orthopedagogen worden in een vroeg stadium betrokken bij
lastige situaties waar een leerling dreigt vast te lopen. De orthopedagoog kan door haar of zijn werk
op diverse locaties, met meer overzicht inschatten wat passend is binnen de school van de leerling of
op een andere passende plaats. De orthopedagoog is altijd betrokken bij het OPP wat ingebracht gaat
worden bij de commissie advisering en toewijzing. 2- De commissie die over toewijzing van extra
ondersteuning gaat, heeft op basis van het OPP een goed beeld van de hulpvraag en kan op die
informatie een passende toewijzing realiseren. Deze commissie bestaat uit 2 gedragsdeskundigen en
een voorzitter. De commissie is klein zodat er zo effectief mogelijk gehandeld kan worden en zo veel
mogelijk middelen naar de scholen gaan.

Kwaliteitszorg
Bij samenwerkingsverband PVOW (VO 2901) staat kwaliteit hoog op de prioriteitenlijst. We zijn dan
ook zoekende naar een goede manier om die kwaliteit te bieden, te borgen/controleren en te
verbeteren.
Binnen PVOW hebben we een brede kwaliteitscheck voor ogen. We vinden het belangrijk te weten
hoe docenten, ouders en leerlingen Passend Onderwijs en de werkwijze van het
samenwerkingsverband ervaren, hoe docenten inmiddels weten wat er mogelijk is aan ondersteuning
en weten wat er van hen verwacht wordt. Maar ook willen we samenwerkingspartners als gemeenten
en jeugdzorginstellingen bevragen op hun ervaringen met PVOW. Door het combineren van
verschillende onderzoeksmethoden (telefonische gesprekken, enquêtes en auditbezoeken)
verwachten we een compleet beeld te verkrijgen op basis waarvan we kunnen verbeteren.
Het opzetten van een goed systeem is daarom belangrijk. Op basis van de kwaliteitseisen van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben we een de eerste drie kwaliteitskaarten
ontwikkeld, die we willen gebruiken voor de interne audits, enquêtes en vraaggesprekken. Daarnaast
hebben we belangrijke punten waarvoor we ook verantwoordelijk zijn en staan beschreven in ons
ondersteuningsplan verwerkt in aanvullende kwaliteitskaarten 4-7.
Naast het checken van kwaliteit is het ook belangrijk dat we aan de slag gaan met verbeterpunten die
uit de kwaliteitscheck naar voren komen, we moeten evalueren of de verbeteringen ook merkbaar
zijn en ook daadwerkelijk positievere scores opleveren of dat er meer nodig is.
We organiseren de kwaliteitscheck voorlopig intern en in een vierjaarlijkse cyclus, waarbij we steeds
de verbeterpunten en actiepunten kunnen verwerken in een nieuw ondersteuningsplan. De planning
voor de cyclus valt steeds samen met de geldigheid van een Ondersteuningsplan.
Door omstandigheden is er vertraging ontstaan in de ontwikkeling van dit systeem. Voor nu is de
planning dus een verkorte eerste proef voor in cursusjaar 2019/20, waarna in een nieuwe cyclus
(2020-2024) een volledige kwaliteitscheck volgt. Na afloop van een cyclus wordt deze geëvalueerd en
zo nodig bijgesteld.
Voorgestelde vierjaarlijkse cyclus:
1. kwaliteitskaarten 1-3 en check ouders/leerlingen en monitor NJI1
1

We nemen deel aan een tweejaarlijkse monitor via de NJI, waarbij middels vragenlijsten aan mensen in het
werkveld gemeten wordt hoe de samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten wordt ervaren en
verloopt. In 2017 is voor de eerste keer deelgenomen aan deze monitor.
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2. kwaliteitskaarten 4-6 en check docenten
3. kwaliteitskaarten 1-3, kwaliteitskaart 7: netwerkpartners middels monitor NJI
4. Kwaliteitskaarten aanpassen en de uitkomsten van de check verwerken in resultaten en actie/verbeterpunten en voor het nieuwe ondersteuningsplan.

2019/20
Gedurende de vorige planperiode is een kwaliteitszorgsysteem opgezet, waarbij we middels enquêtes
en audits zicht krijgen op de ondersteuning zoals die in ons samenwerkingsverband wordt
georganiseerd, wordt aangeboden en toegewezen. Deze is op onderdelen uitgeprobeerd, maar nog
niet integraal tot uitvoering gebracht. Inmiddels is de coördinator opgevolgd en ingewerkt, en kan
een aanloop worden genomen voor een eerste proeve. De kwaliteitskaarten zijn –in een tweetal
varianten- opgesteld en vastgesteld. Wat vervolgens nodig is, is het uitzetten van een “routekaart” en
het instellen en scholen van (interne) audit-teams.
Kwaliteitskaart 1, 2 en 3 zijn herleid uit het Toezichtskader Passend Onderwijs vanuit de Inspectie van
het Onderwijs.
Kwaliteitskaart 4 tot en met 7 zijn herleid uit het Ondersteuningsplan PVOW en zijn bedoeld om de
ondersteuningstoewijzing, de kwaliteit van de (extra) ondersteuning en de samenwerking met
partners in ons samenwerkingsverband PVOW te waarborgen en te verbeteren. Door deze in een
cyclus van kwaliteitszorgsysteem mee te nemen kunnen we deze items, die mede onder onze
verantwoordelijkheid vallen, waarderen ten aanzien van verbeterpunten en aandachtspunten. Deze
kaarten zullen door de coördinator PVOW worden besproken met de betreffende locaties of
personen tijdens een bezoek of evaluatiemoment, dat verwerkt wordt in de cyclus van het
kwaliteitszorgsysteem.
Omdat de diverse kwaliteitskaarten op thema zijn opgemaakt, is voor de partijen die de auditkaarten
krijgen voorgelegd een keuze gemaakt in de vragen waar ze inhoudelijk wel of niet iets vanaf weten.
Om die reden zullen niet de volledige kaarten aan alle partijen voorgelegd worden, maar zal een
keuze gemaakt worden binnen de kaarten en sub gebieden. Zo is er een aparte kaart voor scholen,
die wordt voorgelegd en besproken met de locatiedirecteuren en ondersteuningscöordinatoren en
een aparte kaart voor de Bestuurders. De coördinator PVOW zal weer een aparte lijst krijgen of zoveel
mogelijk onderwerpen invullen.

2020-21
Planning: (data in het jaarplan te bepalen)


Uitstippelen van een routekaart



Samenstellen en scholen van audit-teams



Uitzetten enquête onder docenten



NJI monitor toetst de samenwerking van het samenwerkingsverband met gemeenten, jeugdhulp
bij deze voorzieningen, maar ook bij de klanten: de ouders en leerlingen die een onderwijszorgarrangement hebben. Samenwerking tussen SWV PO en VO.



Raad van Toezicht krijgt voorlichting over het kwaliteitszorgsysteem in ontwikkeling en in de loop
van schooljaar wordt zij geïnformeerd over de eerste resultaten uit de proefmetingen.
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OPR zal in een overleg in de loop van schooljaar worden geïnformeerd over het
kwaliteitszorgsysteem en de eerste resultaten uit de proefmetingen.

Er is voor gekozen om voor de ervaringen van ouders en leerlingen standaard een korte vragenlijst
mee te sturen bij de brief waarin we hen informeren over het besluit of het advies van de CAT.
Uitkomst van deze acties worden omgezet naar resultaten, maar ook verwerkt in de lijst van actie- en
verbeterpunten. Beiden worden verwerkt in de jaarplannen van de planperiode 2020-2024.

Financieel dashboard
Uitgangspunten bekostiging samenwerkingsverband
Kerngedachte bij de bekostiging van het samenwerkingsverband passend onderwijs is dat een
gefixeerd ondersteuningsbudget beschikbaar is voor een samenwerkingsverband en binnen het kader
van dat budget heeft een samenwerkingsverband in hoge mate vrijheid van handelen om de
ondersteuning zelf vorm te geven. Het gefixeerde budget wordt bepaald door de toekenning van een
vast ondersteuningsbedrag per leerling waardoor elk samenwerkingsverband een gelijk niveau van
bekostiging ontvangt. De toekenning in het VO vindt plaats door uit te gaan van bekostiging per
kalenderjaar, waarbij de bedragen elk jaar volgens een eigen systeem van indexatie worden
aangepast.
Het gegeven van het vaste budget levert voor een samenwerkingsverband de prikkel op dat wanneer
de ondersteuning minder in een speciale setting plaatsvindt als het LWOO, het PRO of het VSO, er
meer middelen beschikbaar blijven voor het regulier onderwijs om de ondersteuning op die scholen
te verbeteren. Omgekeerd geldt dat wanneer veel leerlingen aangewezen zijn op het LWOO, PRO of
VSO, er minder ondersteuningsmiddelen voor de reguliere VO-scholen overblijven. Dat kan zelfs
betekenen dat wanneer het budget van het samenwerkingsverband uitgeput raakt door een hoge
verwijzing, de besturen uit de bekostiging voor hun scholen bij moeten dragen aan de
overdrachtsverplichtingen van het samenwerkingsverband.

Uitgangspunten bekostiging lichte ondersteuning en LWOO-PRO
Uitgangspunt voor de bekostiging van de lichte ondersteuning VO is het totaalaantal leerlingen VO,
incl. die van het LWOO en PRO. Het budget voor het regionaal zorgbudget en die voor de
reboundvoorziening zijn samengevoegd met die van de projecten Herstart en Op de Rails en dat leidt
tot het bedrag per leerling VO.
Met ingang van 1 augustus 2015 zijn ook het LWOO en PRO ondergebracht in het systeem van
passend onderwijs en behoren dan ook integraal tot het samenwerkingsverband. Voor het VO is er nu
sprake van een budget lichte ondersteuning dat bestaat uit het budget LWOO, het budget PRO en het
budget overige lichte ondersteuning. Er is een onderscheid tussen basisbekostiging en
ondersteuningsbekostiging. De basisbekostiging betekent een toekenning per leerling die
overeenkomt met de gemiddelde bekostiging van een leerling in het reguliere voortgezet onderwijs.
De ondersteuningsbekostiging houdt de bekostiging in voor een leerling die extra ondersteuning
nodig heeft en differentieert naar de aard en omvang van de normatief vastgestelde ondersteuning.

Uitgangspunten bekostiging VSO
De nieuwe bekostigingssystematiek voor het (V)SO kent ook het onderscheid in basisbekostiging
personeel resp. materieel en de ondersteuningsbekostiging personeel resp. materieel. Het
samenwerkingsverband betaalt alle ondersteuningsbekostiging. Voor de uitvoering wordt door de
overheid (DUO) het ondersteuningsbedrag voor de VSO-school ingehouden op het
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ondersteuningsbudget dat het samenwerkingsverband wordt toegerekend op basis van de teldatum 1
okt. T-1. Daarbij is de bijdrage voor elke leerling op de VSO-school afkomstig van het
samenwerkingsverband waaruit die leerling afkomstig is.
Er wordt gewerkt met de peildatum 1 februari voor elk samenwerkingsverband en dan vindt
aanvullende basis- en ondersteuningsbekostiging plaats voor de personele kosten. Alle groeimiddelen
van het (V)SO zijn overgedragen aan de SWV-en. De omvang van dat budget is zeker voldoende om
de groei op 1 februari te bekostigen.
De materiële bekostiging volstaat wat de wet betreft met de leerlingaantallen op de teldatum. Het is
gebruikelijk dat het (V)SO ook groeimiddelen ontvangt voor de materiële bekostiging. Het is daarom
logisch voor het SWV om de groei van het aantal leerlingen VSO op de peildatum ook te honoreren,
zodat de leerlingaantallen van de peildatum dan leiden tot aanvulling van de materiële bekostiging
m.b.t. basis- en ondersteuningsbekostiging.

Uitputting bekostiging
Voor de bekostiging van het LWOO, het PRO en het VSO geldt dat de situatie kan ontstaan dat het
samenwerkingsverband onvoldoende bekostiging ontvangt om aan de overdrachtsverplichtingen te
voldoen. Als het om het LWOO en PRO gaat, betekent het dat de besturen van alle scholen, ook de
VSO-scholen dan bijdragen naar rato van het aantal leerlingen op de school (1 oktober T-1) dat tot dat
samenwerkingsverband hoort om aan de overdrachtsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor de
uitvoering draagt DUO zorg op basis van de teldatum 1 okt. T-1.
Gaat het om uitputting in verband met het VSO dan moeten de besturen van alle scholen ook
aanvullend bijdragen en mocht het al aan de orde zijn op de teldatum dan houdt DUO die bijdrage
per leerling al meteen in op de reguliere bekostiging aan die schoolbesturen. Doet het zich voor op
basis van de overdrachtsverplichting op de peildatum, dan moet het samenwerkingsverband zelf dit
berekenen per leerling en dit innen/verrekenen met de betreffende schoolbesturen. Ook dan doen de
VSO-scholen mee aan de inhouding.

Analyse van onze kengetallen
Analyse en bespreking van onze huidige instroom in het PRO respectievelijk het VSO levert het
volgende op (let op: in het LWOO is gekozen voor populatiebekostiging met een gefixeerde deelname
van ruim 9%):









We zien een stijging in het aantal PRO leerlingen in de tijd samenvallen met een verandering
naar een populatiebekostiging van het LWOO. Er is zeker de kans dat er een causaal verband is.
Op dat moment is er ook gestopt met Rebound. Ook dat heeft een effect
Rond die periode heeft ISKW het PRO ook “ontdekt” als een goede plek voor een aantal van hun
leerlingen. Bolwerk heeft als reactie daarop ook een focus op NT-2 gelegd
In die periode werd ook het traject naar de entree bij Scalda lastiger. Scalda heeft dat inmiddels
aangepast, ook richting MBO-2 en -3. Ook is er een pre-MBO traject dat een positieve invloed
heeft/kan hebben.
In de PRO cijfers per leeftijd valt op dat er een sterke daling van leerjaar 4 naar 5 en een sterke
stijging van leerjaar 5 naar leerjaar 6. Dit komt omdat leerlingen in de bovenbouw op basis van
leeftijd, motivatie en de kwaliteit van stages geplaatst worden in klas 5 of 6. Het komt voor dat
leerlingen van klas 3 naar 5 gaan of van 4 naar 6.
Er is ook een instroom vanuit VO naar PRO. Deze valt op. Interessant zou zijn om te weten in
welk leerjaar die instroom in het PRO plaatsvindt. Onze eigen TLV administratie zou daar inzicht
in kunnen geven.
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Kijkend naar het aantal PRO leerlingen zien we enerzijds dat we meer leerlingen in het PRO
hebben dan de aantallen in de normbekostiging PRO. Anderzijds zien we dat we exact in pas
lopen met de landelijke ontwikkeling in het PRO. Die afwijking van de normbekostiging heeft een
effect in hoe het SWV middelen kan of moet alloceren.
Voor een plaatsing in het PRO voor leerlingen ouder dan 18 moet een aanvraag bij de Inspectie
gedaan worden. Als die een positief antwoord geeft moet er nog steeds een TLV door het SWV
worden afgegeven De vraag is of wij actief betrokken bij die TLV en dat zelf ook toetsen.
In de afgelopen 5 jaar is ons deelnamepercentage VSO gestegen van 3,68% naar 4,29%. Landelijk
is er ook een stijging, maar wij zitten 0,7% boven het landelijk gemiddelde.
Het afgelopen jaar was er een sterke stijging bij Acreon (niet-residentieel). Deze 20 leerlingen
volgen diplomagericht-vso en betreft basis- en kaderleerlingen in de eerste twee leerjaren vmbo.
Bij de overgang van leerjaar 2 naar 3 zouden deze leerlingen (terug) naar regulier vmbo moeten
gaan, zodat ze een volledig diploma kunnen halen (incl. praktijkvak). Of dit lukt moet nog blijken.
In categorie 2 (midden) trad tussen 2016 en 2017 een sterke stijging op bij de Klimopschool: van
1 naar 21 in 2017 en 23 in 2018.
Het aantal niet–residentiële leerlingen op OdyZee is in de periode 2015-2018 met 50% gegroeid
van 57 naar 85.
Bij de instroom vanuit het primair onderwijs staat een aantal keren de term “<5”. Dit kan dus 1
of 4 zijn. Totaal zijn dit in 2018 dus tussen de 5 en 20 leerlingen.
Tabel 5 geeft aan hoeveel leerlingen vanuit welke VO-scholen uitstromen naar het VSO en
hoeveel leerlingen van de ene VSO-school naar de andere gaan. Om meer inzicht te krijgen is het
nodig te weten in welk leerjaar deze verandering plaatsvindt en naar welke VSO-school deze
leerlingen gaan.
Het overzicht van de leeftijd van leerlingen in het VSO laat zien dat op dit moment de
Klimopschool de meeste leerlingen ouder dan 18 jaar heeft (6). Onduidelijk op dit moment is wat
de wettelijke kaders zijn voor TLV’s van leerlingen ouder dan 18.
De groeibekostiging op basis van de netto-instroom in het VSO op 1 februari heeft een flinke
invloed op de exploitatie van het SWV. Voor 2019 is dat bedrag hoger dan het bedrag van de
taakstelling voor de 4 besturen. Onderwijsinhoudelijk roept deze tussentijdse uitstroom uit het
VO vragen op. Is het denkbaar om als SWV geen groeibekostiging uit te keren, maar indien een
tussentijdse uitstroom naar het VSO noodzakelijk is dan de VO-school daarvoor te laten betalen.
Deze maatregel heeft mogelijk een aantal goede prikkels in zich maar vraagt zorgvuldige
afstemming met de directeuren.

“knoppen”
Op basis van bovenstaande analyses zijn een aantal acties uitgezet om deze leerlingenstromen nog
beter te begrijpen en te bepalen welke interventies inhoudelijk aansluiten bij ons
ondersteuningsplan, realistisch zijn en een positief effect hebben op de begroting. We noemen het de
“knoppen” op ons “dashboard”.

Daling van de jaarlijkse instroom naar leerjaar 1 van PRO.
Daling van de jaarlijkse tussentijdse instroom naar PRO.
Groeibekostiging voor VSO bij tussentijdse groei niet betalen vanuit samenwerkingsverband maar
vanuit verwijzende school.
Daling van de jaarlijkse instroom in leerjaar 1 van OdyZee.
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Daling van de jaarlijkse instroom in leerjaar 1 van VSO-categorie 2.
Daling van het aantal leerlingen dat naar Acreon verwezen wordt.
Daling van de jaarlijkse instroom vanuit VO naar VSO cat-1
Daling in het VSO van het aantal leerlingen boven de 18 jaar met een TLV
Korten op het bedrag aan zware ondersteuning (voormalig LGF) dat nar de VO scholen gaat.

Meerjarenbegroting
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van een eigen vermogen eind 2022 van 0
euro en aflossing van de vorderingen van de vier aangesloten schoolbesturen op het passend
onderwijs deel van PVOW. Voor de jaarrekening van 2018 gold een klein positief saldo. De conceptjaarcijfers laten ultimo maart 2019 voor dat jaar een positief saldo zien van 50.921 euro. Omdat we
voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een gelijke financiële druk op de organisatie willen hebben,
calculeren we voor 2020 nog een laatste stap in de “zachte landing” van de zogenaamde verevening
(zie pagina 4). Deze “korting” bedraagt in dat jaar 77.625 euro. Op basis hiervan kan afgeleid worden
wat de begrotingsdoelstelling voor de meerjarenbegroting is voor de jaren 2020- 2022. Deze zijn
weergegeven in onderstaande tabel.

Voor de jaren na 2022 ontstaat dan in de exploitatie ruimte voor nieuw beleid.
Op basis van een conservatieve raming van de leerlingaantallen in het VO, PRO en VSO is een
meerjarenbegroting opgesteld waarbij er geen interventies zijn opgenomen om leerlingenstromen of
geldstromen te beïnvloeden. Er resulteert dan een meerjarenbegroting zoals hieronder op
hoofdlijnen samengevat.
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Indien geen verdere interventies worden gepleegd resulteert deze meerjarenbegroting net als in 2019
in financiële taakstellingen in 2020, 2021 en 2022 om eind 2022 op een eigen vermogen van 0 uit te
komen. Deze taakstellingen bedragen achtereenvolgens 246.208, 317.315 en 335.179 euro.
De vraag is vervolgens welke interventies ertoe bijdragen zodat aan deze taakstelling kan worden
voldaan, maar die tevens bijdragen aan onze ambities waarin door middel van arrangementen (meer)
integratief en thuisnabij onderwijs wordt ontwikkeld en waarbij leerlingen zo veel als mogelijk
regulier (passend!) onderwijs volgen.
Bij wijze van gedachtenexperiment is een poging gedaan om de “knoppen” van pagina 14 te voorzien
van smarte doelen om zo tot gecalculeerde (indicatieve) resultaten te komen. N.B. de percentages
zijn tamelijk willekeurig gekozen, om van de verschillende interventies de impact te laten zien.
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Het bestuur heeft nog geen keuze gemaakt welke interventies wel of niet ingezet gaan worden en
voor welk streefpercentage. Er is daarvoor eerst nog verdere analyse per interventie nodig waarbij op
leerling- en/of TLV niveau bekeken moet worden in hoeverre die interventies haalbaar zijn zonder
onacceptabel in te boeten op onderwijs- en ondersteuningskwaliteit. Daarover moet nog worden
beraadslaagd met de directeuren, ondersteuningscoördinatoren en moet instemming resp.
goedkeuring verkregen worden van OPR en RVT.

Bijlage A Commissie Advisering en Toewijzing (CAT) (voorheen
onderwijsloket)
Een van de onderzoeksvragen was: Wat zijn de verbetermogelijkheden van de aanmeldprocedure in
de scholen qua timing en inhoud?
In het jaarplan van 2019-20 hebben we gemeend de aanmeldprocedure en werkwijze van het
onderwijsloket al te moeten bijstellen. We gaan werken met een compacte commissie van
onafhankelijke deskundigen. De commissie bestaat uit drie leden (een voorzitter en twee
gedragswetenschappers) en wordt bijgestaan door iemand die secretariële ondersteuning biedt.

Taken van de commissie
De commissie heeft drie functies:




Toewijzing van een TLV
Adviesfunctie bij complexe vragen
Monitoren van advisering en toewijzing en zicht houden op een ‘dekkend aanbod’

Toewijzing van een TLV:
De procedure van de ondersteuningstoewijzing willen we in het schooljaar 2019-2020 bijstellen.
Daarbij zal er meer eigenaarschap bij de scholen komen te liggen. Zij kennen de leerling en zijn of
haar sociale systeem het best. School en ouders kunnen dus ook het best aangeven welke
ondersteuningsvraag de leerling heeft. Op basis van de ondersteuningsvraag wordt een OPP
(Ontwikkelings- Perspectief Plan) opgesteld. Het OPP krijgt een meer centrale rol. In het OPP wordt
een duidelijk beeld geschetst van de reeds afgelegde weg en de ondersteuningsbehoefte van de
leerling. Ook de zienswijze van ouders en eventueel van expertise van buiten de school, zoals
hulpverleners of zorg, krijgt in dit OPP een plaats. Het OPP, dat onder verantwoordelijkheid van de
orthopedagoog van de betreffende school wordt gemaakt, geeft een kleine Commissie Advisering en
Toewijzing (CAT) een goed beeld om te kunnen verwijzen.
De nieuwe systematiek gaat uit van de volgende uitgangspunten:









De expertise rondom een leerling ligt op de school en in het systeem waarmee de school te
maken heeft. Zij kennen de leerling en zijn of haar onderwijsbehoefte.
Een orthopedagoog van de school is altijd betrokken bij het OPP.
In het OPP is de visie van ouders en evt. zorg, hulpverlening, leerplicht en/of andere
deskundigen opgenomen. Alle perspectieven worden in het OPP gedeeld.
De route van SO, BO en SBO naar VSO, gaat in principe via regulier onderwijs. Daar waar
duidelijk is dat regulier geen optie is, bespreken de gedragswetenschappers van de
desbetreffende school dit met de commissie.
De commissie bestaat uit 2 onafhankelijke gedragswetenschappers en een voorzitter, deze is
verantwoordelijk voor de gang van zaken. Een secretarieel medewerker helpt bij de gang van
zaken.
Bij geschillen wordt de voorzitter van het SWV betrokken.

Adviesfunctie bij complexe vragen:
De adviesfunctie gaat uit van de hulpvraag van de scholen en wordt als zodanig ingericht. De school
bepaalt wie nodig is voor het advies en nodigt uit. De leden van de commissie advisering en
toewijzing denken mee.
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Procesfunctie:
De commissie is goed op de hoogte van het ondersteuningsaanbod (SOP) van de scholen van het SWV
en werkt mee aan onderlinge verbindingen.
De commissie heeft zicht op trends en bewaakt het dekkend aanbod. Op deze basis kan de commissie
het bestuur adviseren.
De commissie denkt na over de ontwikkeling van arrangementen en andere mogelijkheden om
passend onderwijs zo passend mogelijk te maken.

Privacy en automatisering
De commissie wordt in haar nieuwe werkwijze ondersteund door een speciaal voor dit doel
ontwikkelt programma: Ldos. Het doel is om hiermee de toeleiding overzichtelijker te maken en beter
te kunnen monitoren.
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 is iedere school van het SWV bekend met de
geautomatiseerde aanvraag bij het CAT (Commissie Advisering en Toewijzing). Op deze wijze werken
we aan een betere privacy en een meer efficiënte inbreng.
In bijlage B kunt u lezen hoe de afzonderlijke routes gaan lopen.
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Bijlage B: Toeleiding VSO en de route VSO naar VSO
Als we de bovenstaande uitgangspunten vertalen in een routing, bestaan er 3 mogelijke routes:

Een leerling loopt vast binnen de eigen school
De leerling wordt ingebracht in het ZAT. Daar kijken school, zorg (CJG, GGD) en LPA enz. mee. Er
wordt gekeken wat kan worden aangepast (speciale klas) of toegevoegd (bv: hulp thuis, extra
onderzoek).
School vraagt zich af/ ziet dat deze leerling een andere onderwijssetting nodig heeft. Er wordt een
OPP gemaakt en orthopedagoog wordt betrokken.
Orthopedagoog geeft aan wat verzameld moet worden voor een goed zicht op een andere
onderwijssetting. Denk aan visie van ouders en leerling, onderzoeken, IQ, enz.
School biedt het dossier (OPP met toestemmingsverklaring) aan en geeft visie op vervolgplaats door
aan het OWL (nieuwe naam CAT, Commissie Advisering en Toewijzing)
Commissie bekijkt dossier op inhoud en gegevens (leeftijd, woonplaats, toestemmingsverklaring) en
geeft een beslissing af aan de school van inbreng.
School communiceert naar betrokken partijen.

Een leerling gaat van SBO/SO naar VSO
Al in groep 7 wordt bij de eindevaluatie met ouders besproken of de leerling in het CAT team mag
worden besproken.
De gedragswetenschappers/deskundigen van het SWV worden in vroeg stadium betrokken Deze
bekijken samen met de school de leerlingen waarvoor VSO nodig is en nemen een besluit.
Daar waar regulier wel lijkt te kunnen: De ouders melden aan bij de school naar keuze. School screent
het dossier en geeft aan het niet te kunnen.
De school biedt dossier aan, aan de commissie
De commissie bekijkt het dossier op ondersteuningsbehoefte en gegevens (leeftijd, woonplaats,
toestemmingsverklaring) Commissie formuleert een besluit en geeft onderwijsadvies

Een leerling gaat van BO naar VSO
Een leerling vanuit regulier BO wordt altijd via een reguliere school van het SWV ingebracht.

Aanvullend:
We gaan schooljaar 19-20 regelmatig evalueren of de systematiek werkt.
We gaan met CJG en LPA om tafel om te kijken of deze routing mogelijkheden blijft geven die we
voorstaan.
Er wordt een mogelijkheid gecreëerd om iedere eerste dinsdag ochtend in maart, april en na de
meivakantie overleg te hebben bij SWV-PVOW over de leerlingen die twijfels oproepen en waarvoor
breed overleg nodig is met alle scholen van het SWV (evt. inclusief SO, BO, SBO)
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Procedure en beleid terugplaatsing/overplaatsing
In de nieuwe systematiek gaan we ervanuit dat we een jaarlijkse evaluatie op de scholen doen in de
vorm van een bezoek, om de doelgroep te zien en te bespreken. Daarin willen we specifiek ruimte
maken voor twijfels en mogelijkheden voor overstap van leerlingen. Door de dialoog aan te gaan met
elkaar, gaan we ervanuit dat er kansen zichtbaar worden wat voor elke school en leerling positief zal
uitwerken!
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Bijlage C: Overlegstructuren en communicatie

PVOW kan beschouwd worden als een netwerkorganisatie.
De vier “moederorganisaties” (CSW, Respont, de Korre en Mondia) vaardigen op alle niveaus
medewerkers af die –in gezamenlijkheid- het passend onderwijs op Walcheren vorm en inhoud
geven. De Raad van Toezicht bestaat uit vier toezichthouders, van elke moederorganisatie één. Op dit
moment vindt werving plaats van een onafhankelijk voorzitter, op aanwijzing van VTOI, VO-raad en
PO-raad. Het bestuur van PVOW bestaat uit de vier bestuurders van de moederorganisaties.
Raad van Toezicht en bestuur vergaderen vijf keer per jaar. Streven is om elke vergadering vooraf te
laten gaan door een werkbezoek op één van de locaties resp. bij een van de arrangementen van een
aangesloten school resp. scholen.
Het bestuur vergadert tien keer per jaar, meestal met, soms zonder de coördinator.
Alle directeuren van de aangesloten scholen vormen samen het directeurenoverleg. Het bestuur
vergadert ten minste drie keer per jaar met de directeuren èn de coördinator. De coördinator kan het
initiatief nemen om vaker met (een deel van) het directeurenplatform te vergaderen. Deze
bewegingsvrijheid is er ook t.o.v. alle medewerkers in de aangesloten organisaties.
De medezeggenschap van PVOW is belegd bij de ondersteuningsplanraad (OPR). Deze vergadert ten
minste twee keer per jaar met het bestuur. Veelal wordt dit gecombineerd met de wettelijk
voorgeschreven ontmoetingen met de raad van toezicht.
Voor interne communicatie wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de kanalen binnen de
moederorganisaties. T.b.v. de externe communicatie en bereikbaarheid wordt de website van PVOW
geüpdatet.
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Bijlage D: School-Ondersteunings-Profielen (SOP)
Elke schoolorganisatie behoort een School-Ondersteunings-Profiel te hebben dat zo beknopt als kan
beschrijft welke vormen van ondersteuning voor welke doelgroepen beschikbaar is. Uiteraard verschilt
dit profiel sterk tussen VO-scholen en VSO-instellingen, maar ook binnen deze twee categorieën van
scholen kan variatie optreden. Zoals gesteld wordt deze variatie bewust opgezocht om samen een
groter spectrum van ondersteuning te kunnen aanbieden. In de bijlage een voorbeeld van een VOschool (Het Bolwerk) en van een VSO-school (Asteria).
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Praktijkschool Het Bolwerk, Middelburg
Gelet op de doelstellingen die aan praktijkonderwijs hangen, (“met een baan van school/naar een vervolgopleiding” en “zelfredzaamheid”) en alle facetten die daarbij
komen kijken, heeft het team van Het Bolwerk de volgende kernwaarden geformuleerd, die tevens de missie van de school aanduiden:
Op Het Bolwerk is oog voor veiligheid: er zijn gedragsafspraken vastgelegd, pesten wordt bestreden, het welbevinden van zowel leerlingen als personeel staat hoog in
het vaandel.
Het Bolwerk streeft maatwerk na. De theoretische vakken vertonen een doorgaande lijn gerelateerd aan de referentieniveaus zoals door de commissie Meijerink
vastgelegd, alle leerlingen hebben een ontwikkelperspectiefplan (OPP) en waar nodig/mogelijk worden leerlingen individueel begeleid en/of middels een zorgtraject in hun ontwikkeling gestimuleerd. In de
bovenbouw wordt gewerkt met individuele lesroosters en keuzemogelijkheden in profielen, praktijkvakken, certificaatopleidingen en de mogelijkheid tot het behalen van een MBO niveau 1-diploma.
Op gebied van welbevinden is onze school er een waar alle leerlingen met plezier naar toe gaan. Een school waar ze trots op zijn. Leerlingen voelen zich gewaardeerd door de goede relatie met hun leerkracht, er
wordt naar hen geluisterd. Ze kunnen en mogen zichzelf zijn, er wordt rekening gehouden met hun zwakke en sterke punten, zodat het geloof en plezier in eigen kunnen wordt versterkt. Zo groeien ze naar een
eigen plaats in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
De kwaliteit van het onderwijs staat centraal op het Bolwerk. We zien kwaliteit breed: goed materiaal, gemotiveerd, voldoende en bekwaam personeel, een goed uitgerust en ingericht gebouw, moderne
lesmethoden en een prima ICT-infrastructuur zijn voorbeelden van zichtbare kwaliteit. Daarnaast hebben we een kwaliteitszorgsysteem om de effecten te meten. De uitval van leerlingen reduceren we en voor
de uitstroom richting werk gaan we voor de 100%. Op Het Bolwerk geldt: zeg wat je doet, doe wat je zegt, laat zien wat je hebt gedaan.
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid behoren tot de hoofddoelen van het praktijkonderwijs en dus ook van “Het Bolwerk”. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen competent zijn/worden of zich dat in ieder
geval voelen, zodat ze met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet zien. Dit proberen wij te bereiken door basisvaardigheden te blijven trainen en deze zo veel mogelijk uit te breiden. Onder basisvaardigheden
verstaan wij naast de sociale vaardigheden ook rekenen, taal, algemene arbeidsvaardigheden en basistechnieken van de praktijkvakken. Wij gebruiken binnen de verschillende vakken zoveel mogelijk
(didactische) werkvormen die zelfstandigheid en eigen initiatief bevorderen.
Het doel van ons schoolconcept is de leerling zodanig te onderwijzen en te begeleiden dat ze een zelfstandige rol in de maatschappij kunnen gaan vervullen. Van leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring
voor Praktijkonderwijs wordt niet verwacht dat ze een diploma halen. Er wordt echter wel verwacht dat zij het praktijkonderwijs afsluiten met een vaste arbeidsovereenkomst of richting een vervolgopleiding
doorstromen.
Onze leerlingen vragen zorg op maat. Ons onderwijs is gericht op het leren door doen, leren door ervaren. Het concept praktijkonderwijs is als volgt geformuleerd:
“Een zelfstandig bestaan van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap”.

Doelgroep
Leerlingen met een minder
dan gemiddelde
intelligentie (IQ tussen de
55 en 80 en minimaal 2
leerachterstanden >50%
hebben op de terreinen
begrijpend lezen,
technisch lezen, spelling
en/of rekenen/wiskunde).
De doelgroep pro wordt
niet in staat geacht een
startkwalificatie te
behalen maar
vertegenwoordigt wel een
bepaalde loonwaardepotentie.

Uitstroombestemming
Arbeidsmarkt:

regulier

beschermd

dagbestedin
g
Vervolgonderwijs

Onderwijsbehoeften (aandacht en tijd)

Extra ondersteuning

Deskundigheid

Voor de domeinen Nederlandse Taal en
Rekenen/Wiskunde streeft het
praktijkonderwijs naar minimaal een
eindniveau 1F. Daarnaast is er een breed
aanbod in theoretische en praktische
vakken, afgestemd/aansluitend op/bij
de niveaus van de leerlingen.
Kernwaarden voor het praktijkonderwijs
zijn:

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Sociaal emotionele ontwikkeling

Brede ontwikkeling

Welzijn op school en in de
samenleving

Gerichtheid op wonen, werken,
vrije tijd en burgerschap
Praktijkonderwijs is “ongedeeld
onderwijs” voor leerlingen die niet in
staat geacht worden een
startkwalificatie te behalen. Ongedeeld
onderwijs houdt in dat het onderwijsen intern zorgaanbod in elkaar zijn
geïntegreerd. Theoretische vakken zoals
Nederlands en Rekenen/wiskunde
worden zoveel mogelijk thematisch en
op maat/gedifferentieerd aangeboden.

Orthopedagoog,
maatschappelijk werkende,
logopediste, diverse Masters
Special Educational Needs,
akte praktijkonderwijs, akte
speciaal onderwijs,
bevoegdheid
weerbaarheidstraining (Rots
en Water), specialist NT2.

Praktijkonderwijs is gericht op
“het later” van de leerlingen.
Primaire doelstelling is de
kinderen met een baan de
school te laten verlaten. Het
praktijkonderwijs heeft zich
gespecialiseerd in:

Praktijkonderwijs is een
vorm van ongedeeld
onderwijs. Dit houdt in dat
het onderwijs- en interne
zorgaanbod in elkaar
verweven zijn. De hieronder
beschreven arrangementen
zijn onderdeel van ons
standaard aanbod voor onze
eigen leerlingen. Daarnaast
zijn deze echter ook voor
(leerlingen van) andere
scholen toegankelijk, die
deze faciliteiten zelf niet
bieden:

Pro-bureau

Praktische
leerlingwerk- en
stageplaatsen bij
praktijkvakken in het
gebouw/ATC, gericht
op verwerven
algemene
arbeidsvaardigheden.

Deelname brancheerkende
certificaatopleidingen.



Tijdens theorielessen wordt lesgegeven
aan maximaal 15 leerlingen, waardoor
de leerkracht voldoende tijd en
aandacht aan ieder kind kan geven.
Praktijklessen worden gegeven aan
kleinere groepen, bij voorkeur maximaal
7 leerlingen per begeleider. Tevens extra
taalonderwijs aan anderstaligen (NT2).











Arbeidsvoorbereiding en
arbeidstoeleiding
Bieden veilige omgeving/
pedagogisch klimaat:
persoonlijke benadering
en het bieden van veel
kansen en positieve
ervaringen, persoonlijke
aandacht, duidelijkheid
en onvoorwaardelijke
acceptatie. Structuur in
ruimte en tijd.
Trainen en uitbreiden
basisvaardigheden
Competentiegericht
onderwijs
Benadrukken van
positieve kanten van
leerlingen
Maatwerk
Certificaatopleidingen
NT2

Specifieke
voorzieningen/ gebouw

Kleine groepen

Lokaal ingericht als
woonatelier gericht
op zelfstandigheidstraining

Een rustige,
overzichtelijke en
ordelijke omgeving

Schoolgebouw
gericht op
praktijkvakken
techniek, welzijn,
verzorging, detailhandel, consumptief
zelfstandigheid en
groen

Voldoende ruimten
voor (individuele)
gesprekken

Arbeidstrainingscentrum
ZeeuwsWerk in
Vlissingen

Mogelijkheid
afname THC-test en
alcoholtest

Pro-bureau: loket
voor leerlingen,
ouders, bedrijven
en ketenpartners
voor informatie,
advies en
doorverwijzing over
leren en werken,
toeleiding naar
arbeid, jobhunting,
jobcoaching,
stagebegeleiding.

Samenwerking






















Politie/wijkagent
AB/Qwestor
Schoolarts
BJZ/Intervence
Emergis
Orionis
UWV
Maatsch. werk
GGD
Juvent
Zeeuwse
Stichting
Maatwerk
Provincie Zeeland
KvK
Porthos
Gemeenten/RBL
Bedrijven (stage)
DOK 18
Scalda
Indigo
Veiligheidshuis
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Asteria College VSO, Middelburg.
Het Asteria College te Middelburg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, waar leerlingen van 12 tot 18 jaar uit de gehele provincie Zeeland
onderwijs volgen. De doelgroep bestaat uit leerlingen met een gediagnosticeerde stoornis, die vaak te maken heeft met zowel internaliserende (angsten,
concentratieproblemen) als externaliserende problematiek (agressieproblemen, problemen rondom sociaal contact). Dit belemmert (in ernstige mate) de
cognitieve ontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling en de didactische ontwikkeling. Dit alles samen beïnvloedt uiteindelijk het onderwijsperspectief.
Deze leerlingen zijn om die reden (tijdelijk) aangewezen op een onderwijsaanbod, zoals wordt vorm gegeven in het basis-, verdiept- of intensieve
ondersteuningsarrangement van het Asteria College. Bij leerlingen van het Asteria College worden de (specifieke) onderwijsbehoeften voor een
belangrijk deel bepaald door zowel de kwaliteiten van als de problematiek rondom de leerling. Beiden hebben een grote invloed op het welbevinden, de relaties, het (taak)gedrag en de
leerontwikkeling van de leerling. Belangrijke uitgangspunten van het Asteria College zijn: Streven naar autonomie, competentie en relatie is het uitgangspunt van al het handelen naar
leerlingen en medewerkers; Centraal staat het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de leerling ; De mogelijkheden van de leerling sturen het lesaanbod; Het bieden van een
ondersteunend aanbod waarbij nauw samengewerkt wordt met ouders/verzorgers en zorginstellingen; Uitwisseling en opbouw van de deskundigheid staat hoog in het vaandel; Vanuit
de wisselwerking tussen praktijk en theorie wordt de expertise verder verbeterd, uitgebreid en uitgedragen. Deze wordt beschikbaar gesteld aan leerlingen, ouders, scholen en
zorginstellingen.
Binnen het Asteria College is onderwijs geven een primaire taak. Wijzend op voornoemde leerlingkenmerken moeten we concluderen dat niet alle leerlingen in staat zijn om totaal
onderwijs te volgen. De primaire taak is dan voorwaarden scheppen om leerlingen op den duur optimaal onderwijs te laten volgen. Wij bieden iedere leerling een bij hem of haar
passende ontwikkelingslijn aan. Deze ontwikkelingslijn is voor elke leerling verschillend. Het Asteria College probeert bij iedere leerling alle kwaliteiten zo optimaal mogelijk te
ontwikkelen en uit te bouwen. In het pedagogisch en didactisch handelen op het Asteria College staat de leerling centraal. Om recht te kunnen doen aan de verschillen tussen jongeren
heeft het Asteria College er voor gekozen een systeem van adaptief onderwijs als pedagogisch concept te hanteren. Binnen het Asteria College wordt uitgegaan van het feit dat het
handelen van leerlingen wordt gestuurd door vier psychologische basisbehoeften, te weten de behoefte aan: autonomie, competentie, relaties, engagement.
Gezien de genoemde kenmerken van de doelgroep ondervinden leerlingen van het Asteria College voornamelijk problemen bij het voldoen aan hun behoefte aan relaties. Om het
streven van de leerling naar competentie niet langer onder druk te zetten, door het aanspreken van de leerling op het onvermogen om in relatie te treden met zijn opvoeder, kiest het
Asteria College er met nadruk voor om de competentieontwikkeling als vertrekpunt te nemen i.p.v. de band met de leerling. De leerling wordt competenter gemaakt om autonoom op te
kunnen treden en vanuit een versterkt zelfbeeld makkelijker relaties aan te kunnen gaan en te onderhouden. Het Asteria College streeft dus naar competentiegericht onderwijs, waarbij
competentie wordt omschreven als “de samenhang tussen kennis, vaardigheden, motivatie en persoonlijkheidskenmerken”.
Het onderwijs geeft aan deze vier basisbehoeften gehoor, temeer omdat bij de cluster 4 leerlingen de ontwikkeling van deze basisbehoeften verstoord is geraakt. Het is aan de school
om te signaleren waar de sterke en zwakke punten van de leerling liggen en deze als uitgangspunt te gebruiken bij de begeleiding van de leerling. Binnen het Asteria College worden
de BAGS gehanteerd om vorm te geven aan bovenstaande basisbehoeften. De BAGS bestaan uit:
 Beschermende factoren: de sterke kanten, de krachten van kinderen worden gebruikt als uitgangspunt.
 Adaptief onderwijs: het onderwijs wordt zodanig gegeven dat leerlingen terugkomen op hun eigen ontwikkelingslijn binnen een onderwijszorgprofiel.
 Binnen het VSO wordt gedragsverandering bewerkstelligd, zowel in schoolprestaties, sociaal- emotionele en handelingsgerichte factoren en factoren gericht op de motivatie.
 Systematisch handelen: op alle niveaus binnen de organisatie wordt systematisch gehandeld volgens de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act).
Binnen de school wordt het pedagogisch-didactisch klimaat zo ingericht dat de school een beschermende factor kan zijn voor de leerlingen. Dit betekent dat de school een omgeving
moet zijn waarin structuur en overzicht geboden wordt. Andere belangrijke kenmerken zijn: voorspelbaarheid, veiligheid en gehoord en gezien worden. De school is een sociale
oefenplaats waar de leerling groeit door de omgang met leeftijdgenoten, vaardigheden ontwikkelt en zich spiegelt aan de geboden voorbeelden.
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Doelgroep

Uitstroombestemming

Onderwijsbehoeften
(aandacht en tijd)

Expertise

Deskundigheid

Specifieke middelen/
gebouw

Samenwerking

Leerlingen van 12 tot 18
jaar met een
gediagnosticeerde
stoornis, die vaak te maken
hebben met de volgende
gedragsproblematiek:
- Concentratieproblemen
- Agressieproblemen
- Angsten
- Emotionele kwetsbaarheid
- Problemen met omgang
gezagsverhoudingen
- Problemen in het
aangaan van sociale
contacten
- Beperkte
zelfstandigheid
- Problemen met motivatie
voor schoolse zaken/
langdurig schoolverzuim
Expliciete leerproblemen
- Leerachterstanden

1.Vervolgonderwijs
- Het onderwijs is
inhoudelijk gericht op
aansluiting bij MBO2.
-traject van 1 jaar
Voor leerlingen die 16
jaar of ouder zijn
waarbij het binnen de
vermogens ligt om door
te stromen naar het
MBO niveau 2.

Leerlingen binnen het
Asteria College hebben
onderwijsbehoeften op het
gebied van:
1.Sociaal-emotionele
ontwikkeling:
- Antisociale gedragsstoornis
- Oppositioneel opstandige
stoornis
- Impulsieve stoornis
- Aan autisme verwante stoornis
- Reactieve hechtingsstoornis
- (Faal) Angsten
- ADHD / ADD

Specifieke deskundigheid:
- duidelijke, veilige en voorspelbare
structuur/ pedagogisch klimaat
- iedere leerling een pedagogischdidactisch plan (OPP)
- Benadrukken van de positieve kanten
van de leerling
- Stimuleren van de zelfredzaamheid
en
zelfstandigheid; opbouwen van het
zelfvertrouwen
- Individuele afstemming
leerstofaanbod/ leerroute en het
ontwikkelen van leervoorwaarden
- Het aanbieden van sociale
competenties

1. Ten behoeve van de
leerlingenzorg:
- Wekelijks CvB overleg
- Wekelijks
mentorenoverleg
- Dagelijks teamoverleg
- Leerlingbesprekingen
- Bezoeken van de
schoolarts
- Zorg Advies Team
overleg
(ZAT)
- Kleine groepen met vaste
mentoren
2. Ondersteuning aan
ouders:
- Oudercontacten
- Huisbezoeken
- Ouderavonden
- Nieuwsbrieven
3. Ondersteuning aan
personeel:
- Intervisie
gedragswetenschappers
Respont
- Intervisie Psychologen en
Orthopedagogen Overleg
Zeeland (POOZ)
- Collegiale consultatie
- Branche gerichte
cursussen
- Intervisie

1. Middelen:
- Digibord
- Voor iedere leerling
een Chromebook
- Spraakprogramma
voor leerlingen met
dyslexie
Aangepaste software
en aangepaste
hulpmiddelen
2. Ruimten:
- Leerkeuken
- Technieklokaal
- Theorielokalen
- Fitnessruimte
- Gymzaal
- Tussenlokalen
- Time-out plekken
- Aula
- Schoolplein

- BJZ
- RBL/RMC
- Juvent
- GGD-arts
- Voogdijinstellingen
- Politie
- Emergis
- Indigo
- Diverse
stagebedrijven
- Gemeenten
- Werkvoorziening
- Jeugdreclassering
- Maatschappelijk
werk
- Arduin
- ZSM
- Qwestor

2.Arbeidsmarkt
Het onderwijs richt zich
op de toeleiding tot:
- Arbeid in een
regulier bedrijf,
i.c.m. landelijk
erkend(e)
certifica(a)t(en)
- Arbeid in een
regulier bedrijf,
zonder certificaten
- (Beschermde)
arbeid
3..Dagbesteding
Maatwerk i.s.m.
verschillende partners.
- Leerarrangementen
i.s.m. het MBO,
praktijkscholen,
Juvent, Arduin en
de Korre (REC 3)
o.a. gericht op
ZMOLKERS

2 Cognitieve ontwikkeling:
- Verbale vs. performale
kwaliteiten; afgestemd aanbod
- Motivatie
- Inzicht in situaties
- Creatief denkvermogen
- Taakgerichtheid
- Probleemoplossend vermogen
3.Didactische ontwikkeling:
- Leerproblemen
- Ontwikkelingsachterstanden
4. Sociale vaardigheden:
- Ervaringen delen
- Aardig doen
- Samen spelen en werken
- Een taak uitvoeren
- Jezelf presenteren
- Een keuze maken
- Opkomen voor jezelf
- Oplossen van conflicten

Medewerkers:
- CvB
- Gedragswetenschapper
- Didactisch deskundige
- Vakleerkrachten
Daarnaast zijn (alle) medewerkers
geschoold op het gebied van:
- geweldloos verzet
- Leren in veiligheid
- Training Agressie Interventie
- HGD/HGW
- Master SEN
Er wordt gewerkt volgens:
1. Protocollen
- Ondersteuningsdocument
- Handboek orthopedagogisch en
orthodidactisch handelen
- Handboek ZAT en convenant ZAT
- Pestprotocol
- Dyslexie-/dyscalculieprotocol
- Handelingswijzers DSM stoornissen
- Internet- en –mailprotocol
- Veiligheidsplan
2.Cyclisch processen:
- Directe instructiemodel
- Oplossingsgericht werken
- Handelingsgericht werken: HGW
- Opbrengstgericht werken: OGW4D
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Bijlage C kwaliteitszorgsysteem PVOW (interne) audit: voorbeeldkaart
Kwaliteitskaart 1 (net als kaart 2 en 3 is deze herleid uit het Toezichtskader Passend Onderwijs vanuit de Inspectie van het Onderwijs).
Kwaliteitskaart 1: Resultaten
Het samenwerkingsverband voert de aan hem opgedragen taken uit en realiseert een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig
dat alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
Indicatoren
1
2
3
4
Bevindingen
Bewijs
1.1
Het SWV realiseert passende ondersteuningsvoorzieningen
voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
1.1a
SWV doet aantoonbaar al het mogelijke om voor leerlingen die
Notulen OWL (straks CAT)
extra ondersteuning nodig hebben passende
ondersteuningsvoorzieningen te organiseren.
1.1b
Geen leerling blijft verstoken van passende ondersteuning,
Inventarisatie thuiszitters, langdurig zieke
verwijtbaar aan het SWV
leerlingen e.d. zodra leerling bekend wordt
doet SWV moeite om ze in beeld te krijgen
door structureel overleg RBL en
inventarisatie Ondersteuningscöordinatoren
1.1c
Het SWV kan verantwoorden dat het zijn bevoegdheden en
Bijeen roepen betrokkenen om
invloed heeft aangewend om deze
arrangement in te vullen na inventarisaties.
ondersteuningsvoorzieningen in en/of tussen de scholen te
realiseren.
1.2
Het SWV realiseert de toewijzing van de extra ondersteuning
en de plaatsing van de leerling tijdig en effectief
1.2a
Toewijzing en plaatsing zijn aan termijnen gebonden. Het SWV
Ondersteuningstoewijzingsprocedures met
kan voor iedere leerling voor wie extra ondersteuning is
(wettelijke) termijnen inclusief plaatsing:
aangevraagd, aantonen dat tenminste de wettelijk
bericht aan OWL (CAT) wanneer leerling
voorgeschreven termijnen gehaald zijn en dat de leerling
geplaatst is/wordt.
geplaatst is in een bij zijn ondersteuningsbehoefte passend
arrangement in of buiten het regulier onderwijs.
1.2b
Periodiek her-indiceert het SWV de zittende so-/vso-leerlingen
Procedure herindicatie is beschikbaar

Indicatoren
1.3
Het samenwerkingsverband zet zijn middelen doelmatig in
1.3a
Het SWV werkt met een meerjarenbegroting waarin het beleid
uit het ondersteuningsplan duidelijk herkenbaar is vertaald in

1

2

3

4

Bevindingen

Bewijs
Meerjarenbegroting en audit RvT op
begroting. Begroting per jaar.
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1.3b

1.4

1.4a

1.5
1.5.1

1.5.2

gekwantificeerde doelstellingen. De meerjarenbegroting is
vertaald in een gedetailleerde begroting op jaarbasis.
Minstens een keer per jaar toetst het SWV de realisatiecijfers
aan de begroting, analyseert de verschillen en past zo nodig de
meerjarenbegroting en/of de jaarbegroting aan.
Het SWV realiseert de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve
resultaten die het voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften heeft opgesteld.
Het SWV toont aan dat het de geplande kwalitatieve en
kwantitatieve resultaten (incl. bekostigingsaspecten) behaalt.

Audit financieel door Rvt

Check van evaluaties van vorderingen in de
ontwikkeling van leerlingen met extra
ondersteuning: m.n. ook gericht op
doorstroom richting regulier VO voor
leerlingen die dat aan zouden kunnen.
Daarnaast check of kwaliteit van extra
ondersteuning voldoende is: wordt geboden
wat beloofd is en ook in goede mate en
kwaliteit? Steekproef OPP’s en bezien in
evaluatie.

Binnen het SWV is geen schoolverzuim door leerlingen die
(mogelijk) extra ondersteuning nodig hebben.
Het SWV bevordert in voldoende mate dat alle leerplichtige of
kwalificatieplichtige leerlingen die mogelijk extra ondersteuning
nodig hebben, ingeschreven staan bij een school en
daadwerkelijk onderwijs volgen.
Het SWV toont aan dat het alsnog bestaande schoolverzuim
door deze leerlingen buiten zijn invloedsfeer ligt en niet
voorzienbaar was.
Dit door middel van kerngetallen, analyses en planningen van
activiteiten om het verzuim te voorkomen.

Indicatoren
1.5.3
Het SWV stemt goed af met jeugdzorg en WMO-zorg.
1.5.3a
Het SWV toont aan dat mede door zijn inspanningen met
zorgaanbieders in de regio leidt tot een geïntegreerde aanpak
van zorg en onderwijs, met als doel de verbetering van het
onderwijsaanbod.
1.5.3b
Het SWV maakt hiertoe werkbare afspraken met gemeenten
over de afstemming met jeugdzorgaanbieders,
jeugdgezondheidszorg en WMO-zorg gericht op jeugdigen.

Ctc lpa en inventarisatie
Ondersteuningscöordinatoren

Verslag per leerling die thuis zit of langdurig
ziek is. Digitale dossiers aanmaken voor
deze leerlingen in Ldos

1

2

3

4

Bevindingen

Bewijs
Verslagen Porthos vs onderwijs
Ondersteuningsplan, ondersteuningsplan
gemeenten (Jeugdzorg en onderwijs),
verslagen overleg met Porthos (logboek)
verslagen overleg met Porthos (logboek)
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Bijlage F: gebruikte afkortingen
BVW

Bovenschoolse voorziening Walcheren

CAT

Commissie van Advisering en toewijzing

CSW

Christelijke scholengemeenschap Walcheren

LGF

Leerlinggebonden financiering

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

OKR

Onderwijskundig rapport

OOGO

Op overeenstemming gericht overleg

OPDC

Orthopedagogisch en –didactisch centrum

OPP

Ontwikkelperspectief plan

OPR

Ondersteuningsplanraad

OWL

Onderwijsloket

OZA

Onderwijs Zorg arrangement

PO

Primair onderwijs

PRO

Praktijkonderwijs

PVOW

Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

SWV

Samenwerkingsverband

TLV

Toelaatbaarheidsverklaring

VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VO

Voortgezet onderwijs

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

