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Inleiding 

In deze nieuwsbrief komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

1. Passend onderwijs in de Kempen 
2. Ondersteuningsplan 2018-2022 
3. Voorstellen 
4. Automatisering aanvragen TLV 
5. Nieuwe werkwijze CCT 
6. Thuisnabij onderwijs 
7. Aansluiting jeugdhulp & onderwijs 
8. Netwerkbijeenkomsten 
9. Monitoring en verantwoording 
10. Middelen ambulante begeleiding 
11. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
12. Wet datalekken en de wet bescherming 

privacygegevens 
13. Vacatures ondersteuningsplanraad (OPR) 
14. 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 
75 basisscholen, door passend arrangeren 
voor leerlingen op basisscholen die extra 
ondersteuning nodig hebben of het toeleiden 
van kinderen tot speciaal basisonderwijs of 
speciaal onderwijs. Dit zijn de zogenaamde 
niveaus van ondersteuning, zie figuur 1. 

 

Figuur 1: Niveaus van ondersteuning 

2. Ondersteuningsplan 2018-2022 

Het ondersteuningsplan 2018-2022 is 
vastgesteld in samenwerking met de 
schakelfunctionarissen*, 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) door het bestuur 
van het SWV PO De Kempen.  

Vijf heldere kerndoelen staan ook in 
planperiode 2018-2022 centraal:  

1. Goed onderwijs voor alle leerlingen.  
2. Passend arrangeren.  
3. Dekkend netwerk voor alle leerlingen.  
4. Afstemmen met andere sectoren. 
5. Budgettaire beheersbaarheid en 

transparantie. 

In dit schooljaar (2018-2019) wordt 
gewerkt aan de volgende concrete doelen: 

1. Duurzaam faciliteren van de bestuurs-
dialoog. 

2. Duurzaam faciliteren van de praktijk-
dialoog. 

3. Inrichten en verrichten monitoring en 
verantwoording. 

4. Optimaliseren samenwerking 
onderwijs – jeugdhulp. 

*Schakelfunctionarissen zijn de 
vertegenwoordigers vanuit elk 
schoolbestuur die mede verantwoordelijk 
zijn voor het realiseren van passend 
onderwijs binnen hun eigen 
schoolbestuur.  

Klik hier voor het ondersteuningsplan 2018-
2022 van SWV PO De Kempen.  
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3. Voorstellen 

Ik ben Saskia van Rijnswou. Vanaf februari 
werk ik als managementondersteuner bij het 
samenwerkingsverband. Ik woon in Veldhoven 
samen met mijn 
man Sander en 
onze kinderen 
Nienke, 
Dieuwertje, 
Emma en Abel. 
Na 18 jaar 
fulltime thuis 
geweest te zijn 
voor ons gezin ben ik nu weer aan het werk. 
Onderwijs is altijd aanwezig geweest in mijn 
leven. Mijn vader was directeur van een 
basisschool, als bijbaantje maakte ik schoon 
op school, mijn scriptie voor de HBO-opleiding 
ging over Weer Samen Naar School. Ik werkte 
een jaar als logopedist in het Speciaal 
Onderwijs, daarna ben ik als secretaresse in 
het S.O. werkzaam geweest. Sinds mijn 
kinderen in Veldhoven op school zaten, was ik 
voorzitter van de ouderraad en/of de MR. Ook 
ben ik vanaf de oprichting van dit 
samenwerkingsverband betrokken geweest bij 
de ondersteuningsplanraad. En nu mag ik hier 
ondersteuning bieden bij het proces rondom 
passend onderwijs.  

Mijn taken zijn vooral het ondersteunen van 
Janine en Klaas en het onderhouden van de 
website. Ik werk twee dagen in de week. Als je 
dan telefonisch contact opneemt met het 
SWV is de kans groot dat ik de telefoon 
aanneem. 

 

4. Automatisering aanvragen TLV 

Vanaf heden kunnen scholen en 
schoolbesturen aanvragen voor 
toelaatbaarheidsverklaringen bij het 
samenwerkingsverband PO De Kempen 
indienen via de applicatie LDOS. Voor de 
meeste scholen is dit systeem al bekend 
omdat het ook gebruikt wordt voor de 
overstap van het primair onderwijs naar het 
voortgezet onderwijs. In de applicatie is een 
tabblad Passend Onderwijs toegevoegd. 
Scholen die niet bekend zijn met de applicatie 
in LDOS (www.ldos.nl) kunnen een inlog 
aanvragen bij: info@podekempen.nl 

 
De volgende aanvragen kunnen worden 
ingediend via het nieuwe systeem in de 
applicatie van LDOS:                 

-          Alle aanvragen TLV SBO 

-          Alle aanvragen TLV SO 

-          6 maandenregeling 

-          SBO-arrangement als het gaat om   
onderinstroom of zij-instroom. 

De handleiding voor het gebruik van de 
applicatie van LDOS is hier te vinden en bij 
‘Downloads & Formulieren’ op onze website 
www.podekempen.nl 
 
 
 

 
 

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

Vanaf 27 september 2017 is de centrale 
commissie toelaatbaarheidsverklaringen (CCT) 
een andere werkwijze gaan hanteren tijdens 
het bespreken van de aanvragen TLV S(B)O en 
arrangementen in het SBO bij onder- en zij-
instromers.  

Als het gaat om een aanvraag vanuit een 
basisschool binnen het 
samenwerkingsverband is het afgeven van een 
toelaatbaarheidsverklaring een 
administratieve formaliteit. Immers het 
schoolbestuur is verantwoordelijk voor het 
inhoudelijke proces tot toeleiding. Deze 
aanvragen worden niet besproken in de CCT.  

De CCT bespreekt alle aanvragen zonder 
genodigden en nodigt alleen waar nodig de 
aanvragende school / organisatie, ouders en 
of de ontvangende school uit. In een aantal 
gevallen kan een telefonisch contact of het 
opvragen van aanvullende gegevens ook 
voldoende informatie verschaffen om tot een 
goed advies te kunnen komen. De 
uitzondering hierop is een aanvraag TLV SO 
categorie hoog; dan worden ouders, de 
aanvragende school of organisatie en de 
ontvangende school altijd uitgenodigd tijdens 
het CCT-overleg. Als het gaat om een 6 
maanden regeling blijft de werkwijze 
ongewijzigd en wordt de directeur van de 
desbetreffende school altijd uitgenodigd.  

 

6. Thuisnabij onderwijs 

Het samenwerkingsverband streeft naar zo 
thuis nabij mogelijk onderwijs voor alle 
kinderen binnen de Kempen. Dit principe geldt 
natuurlijk ook als het gaat om een verwijzing 
naar het speciaal (basis) onderwijs.  Vanuit de 
ondersteuningsbehoefte van het kind wordt 

gekeken welke school het meest passend is zo 
dicht mogelijk bij huis. Immers vriendjes 
wonen dichterbij en de reistijd is minder lang. 
Oriënteren op meerdere scholen in de buurt 
kan natuurlijk altijd. Ben wel alert of het gaat 
om de meest thuisnabije school of niet. 
Leerlingvervoer is niet gegarandeerd als een 
kind niet naar de meest passende thuisnabije 
school gaat.  
 

 
7. Aansluiting jeugdhulp & onderwijs 

Om de aansluiting tussen jeugdhulp & 
onderwijs te optimaliseren is een werkgroep 
in het leven geroepen met daarin 3 
beleidsambtenaren onderwijs, de directeur en 
secretaris vanuit het samenwerkingsverband. 
De werkgroep is allereerst begonnen met het 
inventariseren vanuit het veld welke 
knelpunten er zijn en welke goede 
voorbeelden er zijn binnen onze regio rondom 
de aansluiting jeugdhulp & onderwijs. Met de 
opbrengst hiervan zijn we in een aantal 
heiochtendsessies met z’n allen gekomen tot 
een aantal gezamenlijke verbeterpunten en 
deze vastgelegd in de notitie onderwijs en 
jeugdhulp.  

Deze notitie is omarmd door de bestuurders 
van het samenwerkingsverband primair 
onderwijs De Kempen en de wethouders van 
de tien aangesloten gemeenten en tijdens het 
bestuurlijk overleg tussen bestuurders en de 
wethouders vastgesteld. De notitie aansluiting 
primair onderwijs en jeugdhulp is hier te 
vinden. 

Vanuit de vastgestelde notitie is er vervolgens 
meerdere malen en in verschillende 
samenstellingen hard gewerkt aan 
uitvoeringsplannen en omzetting in concrete 
acties per sub-regio. De sub-regio’s zijn: 
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Kempengemeenten, A2-gemeenten, Oirschot, 
Veldhoven en Waalre. 
 
Tevens komen de wethouders van de tien 
aangesloten gemeenten en de bestuurders 
van SWV PO De Kempen dit schooljaar twee 
keer bij elkaar voor een bestuurlijk overleg 
over dit onderwerp. 

De stip op de horizon en onze uitdaging voor 
de komende tijd is een ononderbroken 
ontwikkelingslijn en maatschappelijke 
participatie van de kinderen.  

 

 

8. Netwerkbijeenkomsten 

Jaarlijks worden er vanuit het 
samenwerkingsverband vier 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd. 
Netwerkbijeenkomsten zijn voor iedereen 
toegankelijk. In de netwerkbijeenkomsten 
worden steeds verschillende thema’s aan de 
kaak gesteld over passend onderwijs. De 
eerste netwerkbijeenkomst van dit jaar is op 
dinsdagochtend 9 oktober van 9.00-13.00 uur 
en gaat over de nieuwe Variawet en de 
Zorgplicht. De uitnodiging voor deze 
bijeenkomsten loopt via de bestuurders van 

alle aangesloten schoolbesturen. De volgende 
bijeenkomsten zijn op 15 januari 2019, 26 
maart 2019 en 28 mei 2019. Heb je interesse 
in het bijwonen van de eerste 
netwerkbijeenkomst meld je dan aan via je 
bestuurder.  

 
9. Monitoring en verantwoording 

Vanaf 1 augustus 2016 worden de middelen 
en uren extra ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband toebedeeld aan de 
zes aangesloten schoolbesturen van het 
samenwerkingsverband. Ieder jaar legt elke 
schoolbestuur verantwoording af aan het 
samenwerkingsverband over de ontvangen 
middelen en uren voor extra ondersteuning 
vanuit het samenwerkingsverband. In de 
bestuursvergadering op 29 november a.s. 
zullen de bestuurders in dialoog ook 
verantwoording aan elkaar af leggen.  

 
10. Middelen ambulante begeleiding 

Vanaf schooljaar 2015-2016 is de externe 
extra ondersteuning verzorgd door de 
ambulante diensten waar een 
herbestedingsverplichting en later een 
inspanningsverplichting voor gold, zie hier de 
notitie “Beleid inspanningsverplichting inzake 
ambulante begeleiding”. Schooljaar 2018-
2019 is het laatste schooljaar waarin de 
inspanningsverplichting nog geldt. Vanaf 
schooljaar 2019-2020 worden de middelen 
voor ambulante begeleiding door het 
samenwerkingsverband over gemaakt naar de 
zes aangesloten schoolbesturen. Zij hebben 
dan de vrije keus bij welke dienstverlener zij 
de benodigde extra ondersteuning inkopen. 

 

Ononderbroken 
ontwikkelingslijn

en 
maatschappelijke 
participatie van 

de jeugd Onderwijs 

Jeugdhulp  
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11. Schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) 

De schoolbesturen die aangesloten zijn bij het 
samenwerkingsverband hebben afgesproken 
om het schoolondersteuningsprofiel (SOP) per 
school waar zij verantwoordelijk voor zijn te 
actualiseren. Het gaat om zowel alle 
basisscholen als scholen voor speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijsscholen. 
De geactualiseerde SOP’s per school dienen 
uiterlijk 21 december 2018 aangeleverd te zijn 
bij het samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband heeft een format SOP 
ter beschikking gesteld. Je kunt het format 
SOP BaO en S(B)O op vragen door middel van 
een mail te sturen naar info@podekempen.nl 

 
12. Privacy 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
ingevoerd. De AVG vervangt de wet 
bescherming persoonsgegevens (WBP) die 
gold vanaf 2001. De Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) gaat de nieuwe wet 
handhaven. Afgelopen periode is het 
samenwerkingsverband druk bezig geweest 
om op de volgende terreinen te zorgen dat 
het AVG-proof is: 

Ø Beleid; het privacyreglement is up-to-date, 
er is een procedure meldplicht datalekken, 
verwerkingsovereenkomsten zijn 
afgesloten, verwerkingsregister is 
aanwezig, alleen het privacy impact 
assessment (PIA) moet nog gerealiseerd 
worden.  

Ø Techniek; automatisering aanvragen 
toelaatbaarheidsverklaringen S(B)O in 
LDOS, wachtwoordenbeleid, 
informatiebeveiliging. 

Ø Gedrag; bewustwording over delen en 
verwerken persoonsgegevens. 

Om persoonsgegevens te mogen verwerken 
van medewerkers, leerlingen, hun ouders en 
andere betrokken komt het erop neer dat we 
de volgende vijf vuistregels altijd in acht 
moeten nemen: 

 

1. Doelbepaling en doelbinding: Heb ik 
vooraf een doel voor de verwerking van 
persoonsgegevens vastgesteld? Worden 
de persoonsgegevens alleen gebruikt 
voor dat doel dat ik vooraf heb 
vastgelegd? 

2. Grondslag: Is er minimaal een wettelijke 
grond voor de verwerking? 
a. Ik heb toestemming van ouders. 
b. De gegevens zijn nodig voor de 

uitvoering van een overeenkomst. 
c. Het verwerken van deze gegevens is 

wettelijk verplicht. 
d. De verwerking van gegevens is nodig 

voor het uitvoeren van onze 
publiekrechtelijke taak. 

e. Er is een gerechtvaardigd belang dat ik 
kan uitleggen aan (de ouders van) de 
leerlingen. 

3. Dataminimalisatie: Gebruik ik alleen die 
gegevens die noodzakelijk zijn om het 
vastgestelde doel te verwezenlijken? Kan 
ik met minder of bijvoorbeeld anonieme 
gegevens werken? Bewaar ik de gegevens 
niet langer dan nodig? 

4. Transparantie: Heb ik de leerling of zijn 
ouders vooraf helder geïnformeerd over 
het doel van de gegevensverwerking? 
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Heb ik uitgelegd welke gegevens worden 
gebruikt en met wie deze worden 
gedeeld? 

5. Data-integriteit: Kloppen de 
persoonsgegevens die ik gebruik nog 
steeds? Zijn de gegevens op het juiste 
moment, op de juiste plaats en voor de 
juiste mensen beschikbaar? Heb ik 
onjuiste gegevens gecorrigeerd of 
verwijderd?  

Om toezicht te houden op het naleven van de 
AVG-wet en de AVG-ontwikkelingen is er 
binnen het samenwerkingsverband een 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
aangesteld. Haar naam is Janine van Os en ze 
is werkzaam als secretaris van het 
samenwerkingsverband. 

 

13. Vacatures 
ondersteuningsplanraad 

De Ondersteuningsplanraad is een 
medezeggenschapsraad met 
instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. 
Namens elk schoolbestuur nemen één ouder 
en één leerkracht zitting in de raad. Zij worden 
afgevaardigd door de 
medezeggenschapsraden van de scholen uit 
het samenwerkingsverband, maar hoeven 
daar zelf niet lid van te zijn. 

Er zijn diverse vacatures bij de OPR. Er worden 
leerkrachten gezocht die Kempenkind, de 
Berkenschutse en SSOE zouden willen 
vertegenwoordigen. En er worden ouders 
gezocht van kinderen op scholen van de 
volgende besturen: RBOB De Kempen, 
SKOBOS, Kempenkind, Veldvest. Mochten 
ouders van een kind op Zuiderbos, de 
Aloysiusstichting of SSOE interesse hebben, 
dan kunnen zij ook aansluiten. 

Tijdens vergaderingen worden lopende zaken 
besproken, die spelen in het 
samenwerkingsverband. Je krijgt inzicht in hoe 
zaken geregeld zijn en waarom ze zo geregeld 
worden. De input vanuit de OPR wordt altijd 
erg gewaardeerd door het 
samenwerkingsverband. Aanmelden en 
vragen stellen kan via info@podekempen.nl 

 

 

Belangrijke datums 

9 oktober 2018: Netwerkbijeenkomst Passend 
Onderwijs 

15 november 2018: Dagelijks Bestuur 
vergadering 

29 november 2018: Bestuursvergadering 
13 december 2018: Centrale bijeenkomst 

samenwerking jeugdhulp & onderwijs 
13 december 2018: Ondersteuningsplanraad 
15 januari 2019: Netwerkbijeenkomst Passend 

Onderwijs 
31 januari 2019: Dagelijks Bestuur vergadering 
21 februari2019: Bestuursvergadering 
21 februari 2019: Ondersteuningsplanraad 
28 februari 2019: Bestuurlijk overleg 

optimaliseren samenwerking jeugdhulp & 
onderwijs 

26 maart 2019: Netwerkbijeenkomst Passend 
Onderwijs 

11 april 2019: Dagelijks Bestuur vergadering 
23 mei 2019: Dagelijks Bestuur vergadering 
26 mei2019: OOGO SWV PO De Kempen 
28 mei 2019: Netwerkbijeenkomst Passend 

Onderwijs 
6 juni 2019: Bestuursvergadering 
13 juni 2019: Dagelijks Bestuur vergadering 
27 juni 2019: Bestuursvergadering  
2 juli 2019: Dagelijks Bestuur vergadering 


