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Inleiding

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat 
aansluit op zijn mogelijkheden en be-
hoeften. Dat is de basisgedachte van 
passend onderwijs. Dat is waar Samen-
werkingsverband PO Zuidoost Utrecht 
(ZOUT) zich sterk voor maakt. 

In het samenwerkingsverband werken 30 
schoolbesturen en 79 scholen aan pas-
send onderwijs voor 17.000 leerlingen. 
Swv ZOUT gelooft in inclusiever denken 
en doen. Leerlingen gaan dus waar 
mogelijk naar een reguliere basisschool, 
dichtbij huis. Het samenwerkingsverband 
werkt hiervoor samen met het voortge-
zet onderwijs en de gemeenten Bunnik, 
De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 
Duurstede en Zeist.

 

Kengetallen
 

Leerlingen:  17.557

Regulier basisonderwijs:  16.915 (teldatum: 1 oktober 2019)

sbo:  386

so:  256

Gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, 

 Wijk bij Duurstede, Zeist

Besturen: 30

Reguliere basisscholen: 72

Sbo-scholen: 3

So-scholen: 4
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De organisatie

Samenwerkingsverband ZOUT is  
een vereniging, die bestaat uit:

• De algemene ledenvergadering (ALV), 
die formeel toezicht houdt op de  
vereniging. In de ALV zit van elk  
aangesloten schoolbestuur één  
afgevaardigde. De voorzitter is  
onafhankelijk.

• Een bestuur, dat toezicht houdt  
op de dagelijkse gang van zaken  
(Het bestuur bestaat uit vier bestuur-
ders van de aangesloten schoolbestu-
ren en een onafhankelijk voorzitter).

• Een directeur en een management- 
ondersteuner (sinds 2020 ook een 
beleidsadviseur).

 

• Een Schoolondersteuningsteam (SOT), 
dat scholen adviseert en ondersteunt 
in het bieden van passend onderwijs. 

• De Ondersteuningsplanraad (OPR), 
het medezeggenschapsorgaan van 
swv ZOUT. In de OPR zitten ouders  
en personeelsleden van de  
aangesloten scholen.

4 5

De OPR zoekt leden!
 

De OPR kan altijd goede mensen  
gebruiken. Er is vooral ruimte voor  

personeelsleden. 
 

Wil je meepraten en meedenken over 
passend onderwijs in je regio? 

Meld je dan bij info@swvzout.nl 



Schoolondersteuningsteam (SOT) Verwijzingen naar sbo en so

Swv ZOUT heeft een schoolondersteu-
ningsteam (SOT), dat scholen adviseert 
en helpt bij het bieden van extra on-
dersteuning aan leerlingen. Bij het SOT 
werken onder meer gedragsspecialisten, 
orthopedagogen, een GZ-psycholoog en 
een ontwikkelingspsycholoog. 

Scholen weten het SOT steeds beter te 
vinden. Zij zoeken vooral ondersteuning 
op het gebied van ernstige gedragspro-
blematiek, maar ook voor hoogbegaafd-
heid (al dan niet in combinatie met een 
gedragsvraagstuk), kleuters met exter-
naliserend gedrag, leerproblemen en 
sociaal-emotionele problemen. 

Scholen kunnen bij het SOT  
terecht voor:
• Maatwerktraject rondom een  

individuele leerling. Het traject 
wordt vormgegeven in overleg met 

ouders en school, eventueel in  
samenwerking met de jeugdhulp- 
verlening. Het SOT richt haar onder-
steuning op de leerkracht, het kind 
en de ouders. Doel is om onnodige 
schoolverplaatsing te voorkomen. 
Soms kan een leerling beter onder-
steund worden op een andere  
basisschool of in het speciaal (basis)- 
onderwijs. Een verwijzing naar het 
sbo of so loopt via het samenwer-
kingsverband. Het SOT begeleidt de 
school gedurende het verwijzings-

 traject.

• Spreekuur, voor schoolbrede vragen 
of vragen over individuele leerlingen. 

• Kijk op school: doorlichten van de 
doorgaande ondersteuningslijn van 
de school (sterktes, zwaktes, kansen, 
bedreigingen).

Swv ZOUT wil dat elk kind zich optimaal 
kan ontwikkelen in een veilige omge-
ving, liefst op een reguliere basisschool 
in de buurt. Het motto is daarbij: Samen 
waar het kan, alleen apart waar het 
moet. Zo werkt swv ZOUT aan inclusie-
ver denken en doen. 

Voor sommige kinderen is de reguliere 
basisschool echter niet de beste plek. 
Zij kunnen zich beter ontwikkelen in het 
speciaal basisonderwijs (sbo) of speci-
aal onderwijs (so). In 2019 ging in onze 
regio 3,71 procent van de leerlingen 
naar een sbo- of so-school. In 2018 was 
dat nog 3,75 procent. Ondanks de werk-
druk die scholen ervaren en het tekort 
aan personeel, zien we in 2019 dus een 
daling. Dat is een compliment aan de 
scholen. Het streefcijfer (maximaal 3,5 
procent) hebben we echter nog niet 
bereikt. 
 
Vergelijking met landelijke cijfers 
• In onze regio gaat 2,23 procent van 

de leerlingen naar het sbo, in de rest 
van Nederland is dat 2,49 procent.

• In onze regio gaat 1,48 procent van 
de leerlingen naar het so, in de rest 
van Nederland is dat 1,76 procent.

In het so zien we met name een toe-
name van het aantal jonge kinderen 
(jonger dan 8 jaar). 

Plaatsgebrek
Landelijk zien we dat er onvoldoende 
plekken zijn in het sbo en so. In onze 
regio speelt dat ook. Eind 2019 waren  
er 11 kinderen voor wie geen plaats  
kon worden gevonden op een sbo- of  
so-school.

De reguliere basisscholen zijn er ge-
lukkig in geslaagd om deze kinderen 
op te vangen, vaak met hulp van het 
Schoolondersteuningsteam.

Terugkeer naar reguliere basisschool
In 2019 zijn 3 leerlingen uit het specia-
listische onderwijs teruggekeerd in het 
reguliere basisonderwijs. Dat is een  
positieve ontwikkeling, waarvan we 
hopen dat die zich doorzet.  

swv ZOUT

1,48%
swv ZOUT 

2,23%
Landelijk 

1,76%
Landelijk 

2,49%

Speciaal Onderwijs (SO)

Deelname percentages

Speciaal Basisonderwijs (SBO)
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Inclusiever onderwijs

Geen thuiszitters

Alle besturen, die verenigd zijn in swv 
ZOUT, hebben begin 2018 ‘inclusiever 
denken en doen’ als een kerndoel  
benoemd. Zij willen ervoor zorgen dat 
zoveel mogelijk kinderen naar een  
reguliere basisschool kunnen gaan,  
óók als zij extra ondersteuning of  
begeleiding nodig hebben. 
Elk bestuur heeft op zich genomen  
om dit kerndoel te vertalen naar de 
praktijk op hun eigen scholen.  
Het SOT ondersteunt/adviseert scholen 
en leerkrachten die zich daarbij  
handelingsverlegen voelen. 

Voor de ontwikkeling van kinderen is 
het zeer belangrijk om naar school te 
gaan. Net als elders in het land wordt er 
in de regio Zuidoost-Utrecht hard ge-
werkt om ervoor te zorgen dat zo min 
mogelijk kinderen thuis zitten. In onze 
regio waren er in 2019 gemiddeld 2,8 
thuiszitters. Dat is één leerling minder 
dan het jaar daarvoor. Om dit voor el-
kaar te krijgen, werken we samen met 
leerplicht en gemeentelijke instanties 
zoals het CJG en het wijkteam. 
Het lage aantal thuiszitters laat zien  

dat de gezamenlijke besturen/scholen 
in onze regio er in hoge mate in slagen 
om elk kind een passende onderwijs-
plek te bieden. Ook de Buitenkans heeft 
bijgedragen aan het voorkomen van 
thuiszitten. De Buitenkans is een tijde-
lijke onderwijsplaats voor leerlingen 
waarbij de school zich ernstig hande-
lingsverlegen voelt. Na de Buitenkans 
kunnen leerlingen terug naar hun oude 
school of stromen zij door naar het 
sbo of so.
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“Als een kind thuiszit, is de sociaal-emotionele en 
cognitieve ontwikkeling direct in gevaar. We moeten 
dus echt zorgen dat elk kind onderwijs blijft volgen. 
Voor een effectieve aanpak moeten verschillende 
partijen samen met de school en ouders aan tafel. 
Iedereen heeft zijn eigen rol en iedereen heeft een 

stukje van de oplossing in handen.” 
 

Petra de Kruif  
(leerplichtambtenaar/beleidsadviseur,  

gemeente Wijk bij Duurstede)
Loek Mak  

(schoolondersteuningsteam swv ZOUT)

“



Versterken samenwerking met gemeenten 
en voortgezet onderwijs

Swv ZOUT, swv VO Zuidoost-Utrecht  
en de vijf regiogemeenten zetten zich  
gezamenlijk in voor het terugdringen 
van thuiszitters, vroegsignalering en 
integrale onderwijsarrangementen. 

In 2019 is er SOT-capaciteit vrijgemaakt, 
waardoor het SOT in de hele regio kan 
deelnemen aan periodieke gesprekken 
tussen de school en het CJG/wijkteam. 
Dit kan helpen om eerder een beeld  
te krijgen van de vragen en van de  
ondersteuningsbehoefte van het kind  
(binnen en buiten school) en om  
sneller hulp te organiseren.

De samenwerking tussen swv ZOUT en 
swv VO Zuidoost-Utrecht is in 2019  

geïntensiveerd. Dit is vastgelegd in  
een gezamenlijke intentieverklaring.  
De samenwerking is vooral gericht 
op het versterken van de doorgaande 
ondersteuningslijn tussen primair en 
voortgezet onderwijs. In het project 
Geborgde Doorgaande Lijn onderzoeken 
po- en vo-scholen sámen hoe de  
doorgaande lijn beter en effectiever 
kan.  

In 2019 vonden de Salty Talks plaats: 
een jaarlijks event waarmee de beide 
samenwerkingsverbanden alle onder-
wijsprofessionals in de regio bedanken 
voor hun inzet voor de leerlingen.  
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Pilot onderwijs-jeugdhulp
“Kinderen leven soms in een schrijnende thuissituatie. Het is 

dan erg belangrijk dat er hulp komt. Omdat we deelnemen aan 
het pilotproject onderwijs-jeugdhulp in de gemeente Zeist  
hebben we een eigen contactpersoon bij het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG). Daardoor kan er sneller en beter worden 
gereageerd op signalen dat er thuis of op school extra onder-
steuning nodig is. Onze school-CJG’er kan meedenken met ou-

ders, tips geven, ze aanspreken op hun verantwoordelijkheid en 
zorgen dat ouders de hulp en ondersteuning krijgen die nodig 

is.” 
 

Andrea Blom  
(intern begeleider, Zeist)

Samenwerking PO-VO
“Tussen po en vo zit per definitie een breuklijn. De mees-

te kinderen stappen hier zonder problemen overheen. 
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, 

vormt die breuklijn een bedreiging voor hun ontwikkeling 
en schoolloopbaan. De besturen van de samenwerkings-
verbanden po en vo ambiëren dat er in de ondersteuning 

een doorgaande lijn komt.” 
 

Bas de Koning
voorzitter bestuur swv ZOUT

“

“



Professionalisering en Ontwikkeling Financiën 

“In 2019 namen meer scholen met 
subsidie van swv ZOUT initiatieven hun 
ondersteuning te versterken, vooral op 
het gebied van hoogbegaafde kinderen.  
Het door OCW gesubsidieerde project 
richt zich op “Hoogintelligente kinderen 
met een meervoudige ondersteunings-
behoefte”.

Swv ZOUT organiseerde in 2019 studie-
bijeenkomsten voor scholen over ‘inclu-
siever denken en doen’, positief passend 
onderwijs en het project “Het Anker & 
verder” (een voorloper van inclusiever 
onderwijs). Tijdens één bijeenkomst ver-
zorgden scholen en het SOT zelf work-
shops over communicatie met ouders, 
vroegsignalering, doelgericht werken 
met leerlijnen en het ondersteunen van 

kinderen met een motorische 
beperking/langdurig zieke kinderen. 
Het samenwerkingsverband wil beter 
weten hoe passend onderwijs wordt 
ervaren op de scholen zelf en schoof 
eind 2019 daarom aan bij lokaal overleg 
tussen directeuren/ib’ers. 
Daarnaast verzorgde swv ZOUT in 2019 
voor het eerst introductiebijeenkomsten   
  voor nieuwe schoolleiders en ib’ers,  
   zodat zij goed geïnformeerd zijn over 
    de ins en outs van passend onderwijs 
      in onze regio. Het is de bedoeling 
       dat de introductie jaarlijks plaats-
        vindt. 

Via het samenwerkingsverband ontvin-
gen schoolbesturen in 2019 voor elke 
leerling € 120,- voor basisondersteuning 
en € 95,- voor extra ondersteuning. 
Daarnaast kregen zij ‘impulsmiddelen 
passend onderwijs’ (€ 20,- voor leerlin-
gen in het reguliere basisonderwijs,  
€ 40,- voor leerlingen in het sbo, € 60,- 
voor so-leerlingen). Dit geld is bedoeld 
voor vernieuwende initiatieven op het 
gebied van passend onderwijs. 
Swv ZOUT ontving dit jaar een OCW- 
subsidie voor een meerjarig project  
om het aanbod te verbeteren voor 
hoogintelligente leerlingen met een 
meervoudige ondersteuningsbehoefte. 
Ook andere, nieuwe projecten richtten 
zich op versterking van de ondersteu-
ning aan hoogbegaafde leerlingen. 

Bij alle basisscholen was de basisonder-
steuning op orde. Voor het inrichten van 
een goede basisondersteuning zetten 
de meeste schoolbesturen ook eigen 
middelen in. In 2019 werd er aan de 
basisondersteuning gemiddeld € 166,- 
uitgegeven. 

Deze middelen werden besteed aan: 
• intern begeleider of coördinator  

passend onderwijs ( (58,8%)
• remedial teaching, gedrags-, lees- of 

rekenspecialist, onderwijsassistent en 
klassenassistenten (37,7%)

• professionalisering en overige kosten 
(3,5%).

Ook voor de extra ondersteuning  
maakten schoolbesturen extra geld vrij 
binnen hun begroting. Gemiddeld werd  
er € 108,- per leerling uitgegeven.  
De verschillen tussen scholen zijn groot 
(variërend van gemiddeld € 95,- tot  
€ 320,- per leerling). 

Gezonde financiële positie
2019 was het eerste jaar dat swv ZOUT 
op kalenderjaar begrootte. De financiële 
positie van swv ZOUT is gezond. In 2019 
is een begin gemaakt met de vermin-
dering van de hoge algemene reserve. 
Deze wordt in jaarlijkse stappen terug-
gebracht tot het gewenste weerstands-
vermogen van 2½ - 5 procent, oftewel  
€ 300.000,- aan het eind van 2022.

Kwaliteit
 
Swv ZOUT wil beter zicht op kwaliteit. 
In 2020 wordt begonnen met de  
herijking van het kwaliteitsbeleid.  
De beleidsadviseur, die in 2020 swv 
ZOUT is komen versterken, gaat zich 
onder meer hiermee bezighouden. 
Daarnaast is vanuit de Algemene  
Ledenvergadering (ALV) een  
kwaliteitscommissie ingesteld.

Samen als het kan
“Op Brede School Het Anker tellen álle kinderen mee.  
We willen dat zoveel mogelijk kinderen dicht bij huis 

naar school kunnen. Daarom hebben we (speciaal) basis-
onderwijs, groepen voor hoogbegaafde kinderen en een 
taalklas onder één dak. Ook vangen we leerlingen op, 

die anders naar het so zouden gaan. Ons uitgangspunt is 
steeds: wat heeft dít kind van ons nodig om tot ontwik-

keling te komen?”  
 

Inge Westerveld 
(directeur Het Anker, Wijk bij Duurstede)

“
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Colofon
In deze publicatie schetsen we de hoofdlijnen 
van het bestuursverslag 2019. Het volledige verslag
en de bijbehorende financiële verantwoording is  
openbaar en kan worden opgevraagd bij het  
samenwerkingsverband. Het verslag is ook te vinden  
op www.swvzout.nl

Samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht (ZOUT)
Kwekerijweg 2c
3709 JA  Zeist
info@swvzout.nl
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