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Inleiding 

In deze nieuwsbrief komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

1. Passend onderwijs in De Kempen 
2. Doelstellingen 
3. Wijziging verantwoordelijkheidsverdeling 
4. Zes maanden regeling 
5. Afspraken ambulante begeleiding 
6. Overgang PCL / CVI  naar TLV S(B)O 
7. Passend Traject Overleg 
8. Inspectie 
9. Kopgroep 
10. Ondersteuningsplan 2016-2017 
11. Belangrijke datums 

 
 

1. Passend onderwijs in de Kempen. 

Passend onderwijs voor ieder kind woonachtig 
in De Kempen wordt gerealiseerd door 
basiskwaliteit en basisondersteuning op alle 
77 basisscholen, door passend arrangeren 
voor leerlingen op basisscholen die extra 
ondersteuning nodig hebben en toeleiding tot 
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 
voor kinderen die dat echt nodig hebben.  

Zie figuur 1. 

 

Figuur 1: Niveaus van ondersteuning 

 

 

 

2. Doelstellingen  

Vijf doelen staan centraal binnen SWV PO De 
Kempen: 

1. Goed onderwijs op de scholen. 

2. Passend arrangeren.  

3. Dekkend netwerk voor alle leerlingen. 

4. Afstemmen met andere sectoren. 

5. Budgettaire beheersbaarheid en 
transparantie. 

De eerste doelstelling correspondeert met het 
op orde hebben van de basiskwaliteit en de 
basisondersteuning op de 77 basisscholen.  

Passend arrangeren, doelstelling 2, wordt 
gerealiseerd door het effectief en efficiënt 
arrangeren van de extra ondersteuning die 
nodig is boven de basisondersteuning.   

Een dekkend netwerk, doelstelling 3, houdt in 
dat voor alle leerlingen zo thuisnabij mogelijk 
een passende onderwijsplek geboden kan 
worden. Met onderwijsvoorzieningen die niet 
binnen de Kempen aanwezig zijn worden 
buiten de regio afspraken gemaakt zodat de 
zorg te allen tijden geboden kan worden.  

Aan de vierde doelstelling, afstemmen met 
andere sectoren, zal vooral gewerkt worden 
om onderwijs en jeugdzorg meer op elkaar af 
te stemmen en de samenwerking met de 10 
gemeenten die vallen binnen de regio van 
SWV PO De Kempen te optimaliseren.  

Tenslotte wordt met het realiseren van de 
vijfde doelstelling geborgd dat er duurzaam 
voldoende financiële middelen zullen zijn om 
nu en in de toekomst passend onderwijs te 
kunnen blijven bieden aan de ruim 17.000 
kinderen die wonen in De Kempen. 
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3. Wijziging verantwoordelijkheidsverdeling 

Per 1 februari 2016 zijn de zes schoolbesturen 
van de 77 basisscholen en drie scholen voor 
speciaal basisonderwijs naast hun 
verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit 
en de basisondersteuning ook 
verantwoordelijk voor alle extra 
ondersteuning (arrangementen), dus licht en 
zwaar.  

Tot 1 februari 2016 konden de arrangementen 
die gefinancierd werden uit de middelen extra 
ondersteuning – zwaar bij het samenwerkings-
verband aangevraagd worden. Het Bestuur 
heeft 21 januari jl. besloten dit per 1  februari 
2016 te wijzigen. Bassischolen kunnen voor 
verdeling, besteding en toewijzing middelen, 
licht en zwaar, terecht bij hun bevoegd gezag. 
Figuur 2 brengt dit in beeld. 

 

Figuur 2:  
Verantwoordelijkheidsverdeling vanaf 1-2-2016 

De aanvraag voor een toeleiding naar het 
speciaal onderwijs wordt nog steeds 
aangevraagd bij het SWV PO De Kempen met 
behulp van een groeidocument en conform 
het reeds bekende proces met dit verschil dat 
vanaf heden ouders ook uitgenodigd worden 
in de CT. Zie figuur 3: proces toeleiding tot 
speciaal onderwijs. 

Het Bestuur heeft tijdens de bestuurs-
vergadering van 21 januari jl. ook besloten dat 
per 1 augustus 2016 óók de 

verantwoordelijkheid voor de toeleiding van 
leerlingen op basisscholen naar speciaal 
onderwijs bij de bevoegd gezagen van het 
desbetreffende schoolbestuur te leggen. 
Hiertoe is een notitie geschreven die hier te 
vinden is. Leerlingen vanuit onder- en 
zijinstroom blijven ook na 1 augustus 2016 
onder de verantwoordelijkheid van het SWV 
PO De Kempen  vallen.  Vragen naar 
aanleiding van deze notitie kunnen gesteld 
worden aan directeur en 
managementassistent van het SWV PO De 
Kempen en het kopgroep lid uit je organisatie. 
De leden van de kopgroep zijn te vinden 
op www.podekempen.nl. 

 

Figuur 3: Proces toeleiding tot speciaal onderwijs 

4. Zes maanden regeling 

In de door het Bestuur vastgestelde notitie 
waarin de verantwoordelijkheidsverdeling is 
beschreven (zie paragraaf 3), wordt de zes 
maanden regeling genoemd. Gezien het 
belang van deze regeling om kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben een kans te 
geven in het (speciaal)basisonderwijs wordt in 
deze paragraaf expliciet stil gestaan bij deze 
regeling.  

s(b)o

arrangementen voor 
extra ondersteuning

basisondersteuning

basiskwaliteit TIP: 
Gebruik het groeidocument vanuit de 
website  dan heb je altijd de meest 
recente versie! 

http://www.podekempen.nl/bestanden/103/20160112-Notitie-overdracht-verantwoordelijkheid-extra-ondersteuning---zwaar-v.def-.pdf
http://www.podekempen.nl/
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De regeling luidt als volgt: 

“Een leerling die vanuit onder-instroom of zij-
instroom op een (specialel) basisschool start 
en waarbij binnen 6 maanden na start op deze 
basisschool of SBO vastgelegd is in een 
groeidocument en vastgesteld door de 
centrale Commissie Toelaatbaarheids-
verklaringen (CT) dat deze leerling op termijn 
mogelijk heen zal stromen naar het SO school 
wordt gefinancierd door het SWV”.  
 
Hierdoor wordt gefaciliteerd dat kinderen die 
voorzienbaar op latere leeftijd doorstromen 
naar het SO wél kunnen starten op een 
basisschool of een SBO.  
 

5. Ambulante begeleiding 

Om de AB-middelen effectief en efficiënt in te 
zetten is het enerzijds van belang dat de 
opgebouwde expertise gewaarborgd blijft en 
anderzijds dat er in organisatorisch opzicht 
een voldoende omvang of massa is.  Een 
vergaande versnippering van de huidige AB-
diensten zal voorzienbaar leiden tot 
verdamping van expertise. Het is tevens van 
belang rekening te houden met de eventuele 
personele en financiële consequenties, mocht  
er sprake zijn van een afbouw van de huidige 
diensten (UWV-werkgeversverplichtingen, zie 
ook Tripartiete-akkoord). 

Waar moet het samenwerkingsbestand wat 
wet- en regelgeving betreft rekening mee 
houden als het gaat om beleid met betrekking 
tot de ambulante begeleiding (AB)? 

1. De middelen voor AB zijn vanaf schooljaar 
2015-2016 volledig overgegaan naar het 
samenwerkingsverband (i.p.v. naar de 
afzonderlijke besturen voor speciaal 
onderwijsscholen).  

2. Tot 1 augustus 2016 bestaat er een 
verplichte her-besteding van de AB-
middelen bij de besturen  die voorheen 
rechtstreeks de AB-middelen ontvingen. 
Daartoe zijn in september 2015 afspraken 
gemaakt tussen schoolbesturen van 
basisscholen en besturen die voorheen 
rechtstreeks de AB-middelen ontvingen. 

3. Met betrekking tot de  personele –
juridische aspecten dient het SWV te 
handelen conform de afspraken zoals 
verwoord  in het Tripartiete-akkoord. 

4. Vanaf 1 augustus 2016 bestaat er een 
inspanningsverplichting van AB-middelen 
bij de besturen die voorheen rechtstreeks 
de AB-middelen ontvingen. Dit om recht 
te doen aan het Tripartiete akkoord. Met 
betrekking tot deze inspannings-
verplichting worden momenteel afspraken 
gemaakt tussen schoolbesturen van 
basisscholen en besturen die voorheen 
rechtstreeks de AB-middelen ontvingen. 
Dit gebeurt door de kopgroepleden (zie 
paragraaf 9). De ambitie is om de 
afspraken over deze 
inspanningsverplichting met betrekking 
tot de inzet van de AB-middelen voor 
schooljaar 2016-2017, uiterlijk 1 mei 2016, 
gemaakt te hebben zodat deze in mei, juni 
en juli 2016 geoperationaliseerd kunnen 
worden. 

 
6. Overgang PCL- of CVI beschikking 

naar TLV S(B)O. 

Alle leerlingen die vanaf 1 augustus 2014 met 
een PCL- of CVI-beschikking op een S(B)O 
school stonden ingeschreven hebben 
automatisch een verlening gekregen van 
maximaal twee jaar tot uiterlijk 1 augustus 
2016.  

Per 1 augustus 2016 vervallen alle 
automatische verlengingen en kan een leerling 
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alleen binnen het SO ingeschreven blijven met 
een geldige toelaatbaarheidsverklaring 
afgegeven door het samenwerkingsverband 
waar de leerling woont. Dit geldt voor alle 
leerlingen in het speciaal onderwijs (cluster 3 
en 4). Samenwerkingsverband PO De Kempen 
heeft besloten dat ook alle PCL beschikkingen 
voor 1 augustus 2016 omgezet moeten 
worden in een toelaatbaarheidsverklaring. 
Klik hier voor de notitie waarin beschreven is 
hoe deze transitie vorm wordt gegeven. 

7. Passend Traject Overleg 

SWV PO De Kempen heeft samen met SWV PO 
Eindhoven, SWV VO Eindhoven / De Kempen, 
Leerplicht en de daartoe behorende 
gemeenten het Passend Traject Overleg (PTO) 
opgericht.  
In dit overleg worden leerlingen die geen of 
geen volledig onderwijs volgen zonder dat er 
sprake is van vrijstelling van leerplicht actief 
gevolgd. Afspraak binnen het SWV PO De 
Kempen is om de volgende leerlingen te 
melden bij Janine van 
Os jvanos@podekempen.nl: alle leerlingen die 
langer dan 4 weken geen of geen volledig 
onderwijs volgen zonder dat er sprake is van 
vrijstelling van leerplicht. Dat wil zeggen alle 
leerlingen die langer dan 4 weken ziek zijn, 
met of zonder alternatief programma en alle 
leerlingen die niet ziek zijn, met of zonder 
alternatief programma. Deze leerlingen 
worden door Janine vermeld in de 
webapplicatie PTO, ouders worden hiervan op 
de hoogte gebracht.  
Er is een nauwe samenwerking tussen het 
samenwerkingsverband, leerplicht en de 
gemeente. Per thuiszittende leerling wordt 
bekeken wie de verantwoordelijkheid van het 
dossier op zich neemt. Wie verantwoordelijk 
wordt voor het dossier ligt aan de reden van 
thuiszitten. Maandelijks is er overleg tussen 
onderwijs, leerplicht en gemeente over de 
voortgang.  

Tijdens dit maandelijks overleg worden alle 
leerlingen die thuiszitten besproken, wordt de 
webapplicatie bijgewerkt en wordt er door de 
dossier verantwoordelijke teruggekoppeld 
naar de betrokken partijen rondom de 
leerling. 
Zodra een leerling weer volledig deelneemt 
aan het onderwijs worden zijn gegevens 
bewaard in het archief van de webapplicatie.  
Klik hier voor het volledige  “werkproces 
melden Passend Traject Overleg”  
 

8. Inspectie 

In april 2015 heeft de Inspectie van OC&W 
een kwaliteitsonderzoek verricht. Vervolgens 
hebben op 3 september jl. het Dagelijks 
Bestuur, de directeur en de management 
assistent van het samenwerkingsverband een 
voortgangsgesprek gehad met dezelfde 
inspecteurs. In het verslag van dit gesprek 
schrijft de Inspectie: “tijdens het gesprek is 
stilgestaan bij de ontwikkelingen sinds het 
kwaliteitsonderzoek van april 2015, maar is 
ook de blik vooruit gericht door het bespreken 
van de plannen van het verband. Hieruit werd 
duidelijk dat de kopgroep een belangrijke rol 
heeft binnen het samenwerkingsverband in 
bijvoorbeeld het signaleren van problemen en 
vormgeven van verder beleid”.  Het is mooi te 
lezen dat óók de Inspectie het belang ziet van 
de kopgroep voor de effectieve en efficiënte 
werking van het samenwerkingsverband. 

9. Kopgroep 

De bestuursbesluiten en uitvoeringsbesluiten 
worden voorbereid door de kopgroep. Deze 
groep bestaat uit directeuren van 
basisscholen, scholen voor speciaal 
basisonderwijs en scholen voor speciaal 
onderwijs en materiedeskundigen van de 10 
aangesloten schoolbesturen. 
Materiedeskundigen zijn bijvoorbeeld IB-ers, 

http://www.podekempen.nl/bestanden/104/20151008-Voorstel-procedure-omzetting-CVI-en-PCL-beschikkingen-in-TLV.pdf
mailto:jvanos@podekempen.nl
http://www.podekempen.nl/bestanden/77/Werkproces_melden_PTO_2015-2016_SWV_Jeugdhulp_LPL_08-10-2015_def_versie.pdf
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KO-ers, orthopedagogen en schoolpsycholog-
en. De kopgroep komt onder leiding van de 
directeur van het SWV PO De Kempen 
geregeld bij elkaar om beleid voor te bereiden 
en beleidsuitvoering af te stemmen. De 
namen van de leden van de kopgroep zijn hier 
(zie hoofdstuk 6.2) te vinden.  

In dit schooljaar staan op 12 mei en 23 juni 
nog twee heidagen met de kopgroep gepland. 
Er zijn elke keer vijf plaatsen beschikbaar voor 
leerkrachten die van binnenuit mee willen 
maken wat er op deze heidagen gebeurt. Als 
je hier belangstelling voor hebt kun je een 
mail sturen naar de Janine van 
Os jvanos@podekempen.nl. 

10. Ondersteuningsplan 2016-2017 

Het ondersteuningsplan 2014-2018 is 
vastgesteld met de afspraak dat er per jaar 
een jaarplan opgesteld gaat worden waarin de 
ontwikkeling van het beleid beschreven staat. 
Het proces om te komen tot de jaarschijf 
2016-2017 is inmiddels weer gestart. Samen 
met de kopgroep, de beleidsambtenaren 
onderwijs van de 10 gemeenten die vallen 
binnen de regio van het SWV PO De Kempen, 
de leden van de Ondersteuningsplanraad 
(OPR) en het Dagelijks Bestuur (DB) wordt de 
komende periode hard gewerkt om deze 
jaarschijf op 16 juni 2016 te laten vaststellen 
door het bestuur van het SWV PO De Kempen. 
Vervolgens zal op 29 juni een op 
overeenstemming gericht overleg gevoerd 
worden tussen de 10 wethouders onderwijs 
en het Dagelijks Bestuur (DB) van het SWV PO 
De Kempen over deze jaarschijf van het 
ondersteuningsplan. 

Klik hier voor de jaarschijf 2015-2016 van SWV 
PO De Kempen.  

11. Belangrijke datums 

25 februari: DB vergadering 

25 februari: Ondersteuningsplanraad 

24 maart: Bestuursvergadering 

21 april: DB vergadering 

21 april: Ondersteuningsplanraad 

12 mei: Heidag met kopgroep 

2 juni:  DB vergadering 

16 juni: Bestuursvergadering  

16 juni: Ondersteuningsplanraad 

23 juni: Heidag kopgroep 

29 juni: OOGO SWV PO De Kempen 

30 juni: DB vergadering  

21 juli: DB vergadering  

  

 

 

TIP: 
Bezoek voor meer informatie over 
passend onderwijs binnen regio de 
Kempen: www.podekempen.nl 

http://www.podekempen.nl/bestanden/9/Ondersteuningsplan-huidige-schooljaar.pdf
mailto:jvanos@podekempen.nl
http://www.podekempen.nl/bestanden/9/Ondersteuningsplan-huidige-schooljaar.pdf

