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1. Inleiding: Samen op School 

“Samen waar het kan, alleen apart waar het moet!”. “Samen op school”. Voor die ambitie willen de 
schoolbesturen van ZOUT zich de komende periode sterk maken.1 Leerlingen horen, in al hun diversiteit, 
niet gescheiden maar juist samen onderwijs te krijgen, zoveel mogelijk op de reguliere basisschool. 
Leerlingen met ondersteuning horen in principe in hun eigen omgeving naar school te gaan. Het is een 
beweging naar inclusiever denken en doen. De besturen ervaren hier een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Scholen kunnen zo een belangrijke rol spelen in het leren omgaan met verschillen 
in de samenleving, in het tegengaan van segregatie en het bevorderen van sociale cohesie.  
Dit vraagt allereerst dat wij, als besturen in samenwerkingsverband ZOUT, blijven werken aan onze 
kernopdracht goed passend onderwijs te verzorgen. Passend onderwijs, dat recht doet aan de 
mogelijkheden van ieder kind. Een dekkend aanbod aan ondersteuning, dicht bij de sociale en fysieke 
leefomgeving van kinderen. Geen leerling thuis.  
Dit vraagt de komende periode een inzet op meer en betere vroegsignalering. Hoe eerder we de 
mogelijke ondersteuningsbehoefte van een leerling signaleren en daar adequaat op weten te reageren, 
des te groter diens ontwikkelkansen. Ook het vermogen effectieve ondersteuning te bieden op concrete 
hulpvragen willen we de komende periode versterken.  
 
Scholen en besturen zijn de spil. ZOUT biedt de expertise die de scholen nodig hebben en geeft ruimte 
aan top-down en bottom-up initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de ambitie. Kernwaarden 
van die ambitie zijn: samen, betrokken, eigenaarschap, transparant, oplossingsgericht en professioneel. 
De besturen ervaren vanuit die kernwaarden de opdracht actief initiatieven te ontplooien, nieuwe 
wegen te verkennen en zo mogelijk grenzen te verleggen om kinderen passend onderwijs te bieden. 
 
Dit is het tweede Ondersteuningsplan van samenwerkingsverband ZOUT. Het ondersteuningsplan wordt 
minimaal iedere vier jaar vastgesteld en bevat de doelen die de aangesloten besturen in de periode 
2018-2022 willen nastreven. ZOUT heeft in de beginperiode 2014-2018 gewerkt aan basale 
randvoorwaarden, zoals (TLV-) procedures en beleidsdocumenten. Dat fundament ligt er nu, met zo min 
mogelijk onnodige bureaucratie. Van thuiszitters is nauwelijks sprake en financieel zijn we gezond. 
Scholen hebben de weg naar de deskundigheid en de ondersteuning van het schoolondersteuningsteam 
van het samenwerkingsverband weten te vinden.  
 
De schoolbesturen in de regio Zuidoost Utrecht werken in de realisering van de ambities in dit 
Ondersteuningsplan constructief samen - met elkaar en met anderen: met ouders, de vijf gemeenten in 
de regio en met vele andere instellingen, zoals die in de voorschoolse periode en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Dit geldt vooral wanneer de school alleen de leerling niet kan bieden wat deze nodig 
heeft. ZOUT wil de komende jaren deze samenwerking met jeugdhulp en het CJG versterken, met name 
op de scholen zelf. De bestaande goede samenwerking met het voortgezet onderwijs wordt de 
komende periode geïntensiveerd. De schoolbesturen in ZOUT richten zich op een ononderbroken 
ontwikkeling van de leerling die niet eindigt in het basisonderwijs maar doorloopt in het voortgezet 
onderwijs. Zeker als het gaat om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dient een goede 
aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs gewaarborgd.  
 
Dit Ondersteuningsplan is het resultaat van vele gesprekken met leerkrachten, IB’ers, SOT’ers, 
directeuren en schoolbesturen. Wij danken allen voor hun bijdragen. Een specifiek dankwoord gaat uit 
naar de ouders en personeelsleden in de Ondersteuningsplanraad voor hun reflectie en input.  

                                                       
1 Zie hiervoor de Kadernotitie ‘De stip op de horizon: samen op school’ van maart 2017. De samenwerkende scholen en besturen 
staan in bijlage 5 resp. 6 van dit Ondersteuningsplan. 
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2. Organisatie, missie en visie 

2.1  Organisatie  
Samenwerkingsverband ZOUT is een vereniging van 32 schoolbesturen. Iedere dag geven 87 
basisscholen en speciale (basis) scholen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 
Duurstede en Zeist invulling aan passend onderwijs. Zij doen dat voor zo’n 17.500 leerlingen. ZOUT 
ondersteunt de schoolbesturen en hun scholen hierin met expertise, middelen en faciliteiten.  
Het bestuur van ZOUT is een afspiegeling van de diversiteit aan schoolbesturen in het 
samenwerkingsverband. De medezeggenschapsraden van de scholen hebben ouders en 
personeelsleden afgevaardigd in de Ondersteuningsplanraad. De OPR en het samenwerkingsverband 
spreken geregeld met elkaar over het beleid. De OPR heeft instemmingsrecht op het 
Ondersteuningsplan2. 

2.2  Missie  
De missie van samenwerkingsverband ZOUT luidt:  
Elk kind heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. 
Samenwerkingsverband ZOUT ondersteunt scholen om elk kind een passend onderwijsaanbod te bieden 
op een veilige en uitdagende leef-, leer- en werkplek, dichtbij huis en gericht op optimale ontwikkeling en 
verhoging van het leerrendement. 

2.3  Visie en kernwaarden 
De missie van ZOUT wordt uitgewerkt vanuit de volgende visie en kernwaarden: 
 
Verantwoordelijkheid en solidariteit 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs ligt bij de scholen en de 
schoolbesturen. Zij hebben zorgplicht en bieden een hoog niveau van basis- en extra ondersteuning.  
De bestuurlijke inrichting van ZOUT biedt een balans tussen deze school-(bestuurlijke) 
verantwoordelijkheid en regionale solidariteit. We noemen dat een hybride model. We gaan uit van 
vertrouwen in elkaar en in de kwaliteit van elkaars expertise. We zijn gelijkwaardig, grotere en kleinere 
besturen moeten tot hun recht komen. Waar vraagstukken de individuele mogelijkheden overstijgen, 
tonen we gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit.  
 
Dekkend netwerk en een sterke basis 
Passend onderwijs gaat over alle leerlingen. De leerlingen gaan zo mogelijk naar een reguliere 
basisschool in de buurt, ook als zij speciale onderwijs- en zorgbehoeften hebben.3 Dit vraagt allereerst 
een hoog niveau van basisondersteuning. De leerkracht als professional staat hier centraal en is met de 
collega’s verantwoordelijk voor passend onderwijs in een ononderbroken ontwikkelingslijn. De 
leerkracht handelt volgens professionele standaarden en krijgt de juiste faciliteiten. De administratieve 
last is tot een minimum beperkt. Extra ondersteuning is maatwerk. Het kind, de klas, de leerkracht en de 
ouders staan centraal hier centraal. Het Schoolondersteuningsteam (SOT) van ZOUT staat de school en 
de leerkracht desgewenst bij met expertise. Het SOT is daarbij criticial friend, de ondersteuning is gericht 
op structurele versterking van het handelingsvermogen van de school. De deskundigheid van het SBO en 
SO staat de scholen ter beschikking, zowel in lesplekken als in ambulante expertise.  
 
Samenwerking tussen ZOUT en partners 
De samenwerkingsverbanden hebben de wettelijke opdracht te zorgen voor een ononderbroken 
ontwikkeling van de leerling. Dan is een goede overgang tussen verschillende onderwijs- en 

                                                       
2 Meer informatie over de bestuurlijke organisatie van ZOUT staat in Bijlage 3.  
3 Kadernotitie 2017 
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ontwikkelingsfasen van belang. ZOUT wil daarom nauw samenwerken met voorschoolse voorzieningen 
als “leverancier” en het voortgezet onderwijs als “afnemer”.  
De gemeenten in de regio zijn meer en meer een wezenlijke partner. Zij zijn verantwoordelijk voor alle 
vormen van jeugdhulpverlening. Welbevinden en een stabiele thuissituatie zijn essentiële voorwaarden 
voor de leerling om tot leren en ontwikkeling te komen. ZOUT en de gemeenten streven samen naar een 
aansluitend en laagdrempelig aanbod van ondersteuning waarop de school en de ouders een beroep 
kunnen doen bij een combinatie van onderwijs- en/of opvoedkundige vragen. School (basisschool, SBO 
of SO) en jeugdhulp werken samen op basis van een integraal handelingsgericht 
onderwijszorgarrangement. Het SOT en de jeugdhulpverlening zijn in dit netwerk de deskundige 
schakels. Zij bieden indien nodig toegang tot gespecialiseerde uitvoerders, zoals een gezinscoach, 
therapeut, of de jeugdgezondheidszorg.  
Hoofdstuk 4 gaat nader in op de samenwerking tussen ZOUT en haar partners. 
 
Pedagogisch partnerschap, vroegsignalering en creatief arrangeren 
Goed passend onderwijs en goede ondersteuning van een kind zijn niet mogelijk zonder betrokkenheid 
van de ouders. De school informeert en raadpleegt de ouders optimaal. Als (extra) ondersteuning nodig 
is stimuleert de school goede samenwerking met de eventueel ingeschakelde deskundige. Ouders 
vertellen omgekeerd de school hun ervaringen thuis. Dit noemen we pedagogisch partnerschap. Voor 
leerkrachten en ouders is de weg naar (extra) ondersteuning inzichtelijk en makkelijk begaanbaar. 
Pedagogisch partnerschap helpt vroegtijdig signalen op te vangen van (ontwikkelings-) belemmeringen 
en daar vervolgens bijtijds en effectief op te reageren. Hoe meer we zo complexe hulpvragen kunnen 
voorkomen, hoe meer leerlingen thuisnabij naar een reguliere school kunnen. Ook leerlingen die anders 
misschien in aanmerking gekomen zouden zijn voor speciaal (basis) onderwijs. 
 
School is de werk- en vindplaats voor onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Ook als 
extra ondersteuning nodig is gebeurt dit vanuit de interne ondersteuningsstructuur van de school. De 
school houdt regie op het realiseren van de onderwijsbehoeften van leerlingen, ook als de leerling de 
ondersteuning buiten de muren van de school ontvangt.  
 
Leren van elkaar en stimulerende kwaliteitszorg 
De schoolbesturen en scholen in ZOUT willen leren van elkaar. ZOUT brengt hen in verschillende vormen 
met elkaar in contact, juist op die gebieden waar ZOUT een belangrijke verbindende rol speelt: 
pedagogisch partnerschap, basisondersteuning en extra ondersteuning en samenwerking met de 
jeugdhulpverlening. ZOUT verzorgt studiemiddagen die de professionals verder kunnen helpen in hun 
dagelijkse werk en ontwikkeling, maar hun ook nieuwe inzichten bieden. ZOUT kan daarnaast scholen 
(individueel of samenwerkend) faciliteren, bijvoorbeeld op het gebied van deskundigheidsbevordering. 
De wijze waarop en mate waarin dat gebeurt, kan variëren per schoolbestuur.  
In overeenstemming hiermee hanteren we een systematiek van stimulerende kwaliteitszorg. Deze sluit 
aan op onze kernwaarden van vertrouwen en onderlinge solidariteit. Kwaliteit is niet bij voorbaat een in 
cijfers te vatten en meetbare eenheid. Uitgangspunt is dat kwaliteit vooral merkbaar is - in het gesprek 
over de voornemens, ontwikkeling en resultaten maar vooral in verhalen van betrokkenen. 
Hoofdstuk 6 gaat nader in op het systeem van kwaliteitszorg. 
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3. Grenzen verleggen: wat gaan we doen? 

Samen op school: inclusiever denken met behoud van specialistische expertise 
 
Begin 2017 hebben we de ambitie uitgesproken: Samen op School. We vinden het belangrijk dat 
kinderen elkaar in al hun diversiteit ontmoeten. Zo leren zij dat verschillen gewoon zijn, dat is goed voor 
hun voorbereiding op de evenzo diverse samenleving. Maar het is eerst en vooral goed voor de leerling 
die ondersteuning nodig heeft, dat die dichtbij huis naar school kan gaan. We noemen dit inclusiever 
denken en doen. De komende periode willen we met het oog hierop onze grenzen verleggen.  
 
We willen principieel uitgaan van de bereidheid eerst ons in te spannen de ondersteuningsvraag zelf te 
beantwoorden, op de reguliere basisschool. We verwijzen zo min mogelijk. Kunnen we de leerling de 
juiste ondersteuning bieden? Wat hebben we daarvoor nodig, welke deskundigheid? Hebben we die zelf 
in huis, kan het SOT ons helpen? We staan open voor oplossingen die van de standaard afwijken, voor 
nieuwe wegen, en zo nodig verleggen we onze grenzen. Welke creatieve verbindingen zijn mogelijk met 
andere basisscholen, het SBO of het SO? Waar kunnen de gemeente, CJG, jeugdhulp helpen? Pas als we 
de overtuiging hebben dat de leerling beter tot zijn recht komt in het speciaal basisonderwijs of het 
speciaal onderwijs, verleggen we koers in die richting.  
We willen de komende periode van deze ambitie werk maken en elkaar stimuleren en steunen om de 
beweging naar “Samen op School” in gang zetten. We zijn ons tegelijkertijd ervan bewust dat de 
beweging per bestuur en per school kan verschillen: samenwerkingsverband ZOUT kent 87 scholen die 
verschillen in omgeving, in leerlingpopulatie, schoolomvang, vermogen en ontwikkelstadium. ZOUT kent 
daarbij, in vergelijking met de landelijke cijfers, al relatief lage deelnamepercentages aan specialistische 
onderwijsvoorzieningen. 
ZOUT’s ondersteuning sluit aan op de variëteit aan besturen en scholen in de regio. Allereerst op de 
praktische behoefte van de scholen dagelijks passende ondersteuning te verzorgen en op hun eigen 
keuzes in de koers naar Samen op School.  
 
Als samenwerkende besturen ervaren we de verantwoordelijkheid de komende periode de ambitie van 
“Samen op School” mede te realiseren door met elkaar creatieve initiatieven te ontwikkelen. We willen 
daarom actief participeren in gezamenlijke projecten, pilots en experimenten. Zo kunnen we onze 
grenzen van passend onderwijs verleggen en structurele, nieuwe wegen vinden meer leerlingen 
thuisnabij naar school te laten gaan. In het lerend netwerk van ZOUT kunnen we ervaringen uitwisselen 
en kennis opdoen die aansluit op onze vragen.  
 
Daarom zetten ZOUT en de aangesloten besturen ook in op de volgende ambities. In hun onderlinge 
samenhang dragen zij bij aan de versterking van de basale opdracht en aan de ambitie ‘Samen naar 
school‘: 

1. De basis op orde. Een dekkend ondersteuningsaanbod 
2. Versterken vroegsignalering en effectiever ondersteuningsvragen beantwoorden; 
3. Het SOT als motor voor de inclusieve beweging; 
4. Ontschotten en flexibiliseren van specialistische voorzieningen; 
5. Geen kind thuis; 
6. Versterking van de samenwerking met de partners in en rond de scholen; 

Doelstelling 1 tot en met 5 worden in dit hoofdstuk toegelicht. De samenwerking met de voorschoolse 
voorzieningen, het voortgezet onderwijs en de gemeenten (ambitie 6) komt in de hoofdstuk 4 aan bod.  

3.1  Ambitie 1: De basis op orde. Een dekkend ondersteuningsaanbod 
Het begint bij onze basale opdracht dagelijks goed passend onderwijs te verzorgen. Iedere leerling 
verdient onderwijs en ondersteuning die recht doen aan zijn of haar ontwikkelmogelijkheden. Daarin 
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willen we ons blijven verbeteren. Met professionele en goed geoutilleerde leerkrachten en met behulp 
van adequate middelen en expertise, is het onze eerste opdracht te zorgen voor een dekkend netwerk 
van ondersteuningsvoorzieningen vanuit de aangesloten (speciale) basisscholen. Dat is de basis voor 
inclusiever kunnen werken.4  
Basisondersteuning is op alle scholen standaard aanwezig, extra ondersteuning wordt door de school op 
maat ingezet voor een leerling op basis van specifieke ondersteuningsbehoeften. De huidige definitie 
van basisondersteuning, gebaseerd op het inspectie-arrangement, is om meerdere redenen niet meer 
goed bruikbaar. We verkennen de komende periode hoe de verhouding tussen deze vormen 
ondersteuning zou kunnen liggen. We proberen de grenzen tussen basis- en extra ondersteuning te 
omschrijven, hoewel we weten dat die in de praktijk vaak vloeibaar zijn. We willen hierbij recht doen 
aan het belang van ouders bij een begrijpelijk onderscheid. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat er 
nieuwe grenzen opgetrokken worden op basis van leerlingkenmerken.  

3.2 Ambitie 2: Versterken van vroegsignalering en effectiever ondersteuningsvragen beantwoorden  
We willen ons vermogen tot vroegsignalering en effectieve beantwoording van actuele 
ondersteuningsvragen van leerlingen versterken. Vroegsignalering gaat ook over signalen over de 
thuissituatie en de vraag of dáár ondersteuning nodig is. Als tijdig en adequaat gesignaleerd wordt, 
leerkracht en intern begeleider de juiste ‘route’ volgen, expertise op tijd aan tafel zit en meer flexibiliteit 
mogelijk is in oplossingen, is verwijzen in een aantal gevallen niet (meer) nodig. Dit vraagt vooral 
aandacht bij de jongste kinderen. Drempelvrije en snel beschikbare expertise op de school is een 
volgende randvoorwaarde, evenals een effectieve verbinding met de voorschoolse voorzieningen en 
jeugdhulpverlening in de regio. Dat geldt zowel op het gebied van observatievermogen, 
informatieoverdracht, als op het gebied van pedagogische aanpak (zie hiervoor hoofdstuk 4).  
Voor de jongste kinderen heeft ZOUT specifieke expertise die ingezet kan worden in de voorschoolse 
voorziening ter voorbereiding op de overstap naar de basisschool waar zij zich hebben aangemeld. 

3.3 Ambitie 3: Het SOT als motor voor de inclusieve beweging  
De eerste-lijns-ondersteuning van ZOUT wordt door het SOT verzorgd. Het SOT is een groep specialisten 
en deskundigen die hun specifieke kennis en expertise inzetten in het regulier onderwijs. Zij komen uit 
het SBO, het SO of het schoolmaatschappelijk werk. Het SOT is een belangrijke motor voor de beweging 
van “Samen op School” en van de versterking van vroegsignalering.  
In de jaren 2014-2018 is het SOT vooral ingezet om scholen te helpen bij het organiseren van de juiste 
ondersteuning voor een leerling. Langzaam groeide de behoefte bij de scholen de SOT-expertise meer in 
de klas in te zetten en niet te beperken tot de veelal consultatieve contactmomenten met school en 
ouders. Die rol heeft het SOT inmiddels opgepakt. De maximale inzet van het SOT per traject is mede om 
die reden flink uitgebreid. Het SOT kan daarom niet alleen ingeschakeld worden voor enkele 
contactmomenten, maar ook voor daadwerkelijke ondersteuning in de klas of voor een team gedurende 
een langere periode.  
De inzet van het SOT richt zich mede op structurele en zo mogelijk groepsoverstijgende versterking van 
het handelingsvermogen van de leerkracht en de school, door overdracht van kennis en vaardigheden.  
De ononderbroken ontwikkellijn vraagt immers dat de ondersteuning die de leerling op zeker moment 
krijgt, meegroeit met de groepen die hij of zij doorloopt.  
De SOT-medewerker kan zo in overleg met de school verschillende rollen vervullen: coach, co-teacher, 
rolmodel, samenwerkingspartner, actieve deskundige of kritische derde. Samenwerking met de partners 
van ZOUT hoort hierbij (zie hoofdstuk 4). Het SOT beantwoordt de komende periode aldus steeds 
minder incidentele vragen, maar richt zich er op dat de school de vragen juist structureel zelf kan 
beantwoorden.  

                                                       
4 De omschrijving en organisatie van de basis- en extra ondersteuning staan in bijlage 1. 
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3.4 Ambitie 4: Ontschotten en flexibiliseren van specialistische voorzieningen 
De ambitie meer leerlingen thuisnabij naar het reguliere onderwijs te laten gaan vraagt dat we actief 
nieuwe wegen zoeken. Zo’n weg is een meer modulair en flexibel specialistisch aanbod aan onderwijs, 
jeugdhulp en zorg. ZOUT wil die mogelijkheden stimuleren en nieuwe vormen van samenwerking en 
synergie verkennen en ontwikkelen: 

- Bij verwijzing naar SO/SBO wordt met de ouders onderzocht of en in welke mate de verwijzing 
tijdelijk of modulair kan zijn.  

- Binnen één arrangement wordt gebruik gemaakt van meerdere specialistische 
expertisevormen; dit omvat expertise vanuit SBO en SO, onafhankelijk van de locatie. 

- Een sterkere link tussen voorschoolse voorzieningen, jeugdgezondheidszorg en basisscholen. 
- Meer en laagdrempelige mogelijkheden voor de inzet van onderwijs in een zorg/jeugdhulp-

setting of de inzet van zorg/jeugdhulp in een onderwijssetting (zie hoofdstuk 4). 

3.5 Ambitie 5: Geen kind thuis 
Kinderen moeten naar school. Een kind dat langere tijd onderwijs heeft gemist haalt dat niet meer in. 
Dit heeft gevolgen voor de latere persoonlijke en maatschappelijke kansen. De school is immers een 
ontmoeting- en ontwikkelingsplaats en als zodanig vormend voor deelname aan de samenleving. ZOUT 
beschouwt daarom het voorkomen van thuiszitters als een essentiële opdracht. ZOUT heeft gedurende 
het schooljaar nauwelijks thuiszitters. Dat is een belangrijke indicatie dat de scholen samen een dekkend 
aanbod aan voorzieningen verzorgen. We willen echter dat ieder kind onderwijs krijgt. 
 
We spreken van een thuiszitter als een leerling wel leerplichtig is, maar niet naar school gaat – of zelfs 
niet meer is ingeschreven maar nog wel (gedeeltelijk) onderwijs zou kunnen volgen5. In het voorkomen 
van thuiszitters werken ZOUT en de schoolbesturen samen met het voortgezet onderwijs en de 
gemeenten (zie hoofdstuk 4D). We richten ons hierbij niet alleen op de “echte” thuiszitters. Ook 
leerlingen die dreigen thuis te zitten houden we in het vizier. We zijn alert op signalen dat een leerling 
zou kunnen uitvallen. Bij dreigend thuiszitten schakelt de school de thuiszittersexperts van het SOT in. 
Ook worden direct de ouders betrokken. In samenwerking tussen school, ouders, het SOT en in de 
meeste gevallen leerplicht en jeugdhulp wordt naar oplossingen gezocht, zo nodig in hybride vorm 
(school/thuis, onderwijs/jeugdhulp of onderwijs/zorg). 
 
ZOUT beschouwt ook leerlingen met een (al dan niet tijdelijke) vrijstelling van inschrijving of van 
geregeld schoolbezoek, als thuiszitters. Zij zijn formeel niet leerplichtig. Tot deze groep behoren 
kinderen die echt niet naar school kunnen. Maar het is niet uit te sluiten dat er kinderen tussen zitten 
die (een vorm van) onderwijs kunnen volgen. ZOUT wil ook deze groep behouden voor dan wel 
terugleiden naar het onderwijs. Met het oog hierop krijgen de samenwerkingsverbanden PO en VO een 
adviserende rol bij een aanvraag om (verlenging van) vrijstelling.  
 
Hoofdstuk 4 gaat in op de samenwerking met de gemeenten in het terugdringen van thuiszitters. ZOUT 
zet hiernaast hierop in:  

 verbetering van de overgang en de warme overdracht tussen primair en voortgezet onderwijs – 
specifiek voor kwetsbare leerlingen. Een project loopt. Dit is een samenwerking tussen ZOUT, 
het samenwerkingsverband VO en verschillende PO- en VO-scholen in de regio. 

 monitoring en preventie: tweemaandelijkse informatie-uitwisseling tussen 
leerplichtambtenaren en de samenwerkingsverbanden PO en VO over (dreigende) thuiszitters.  

 Actietafels: als de inzet van betrokken instanties lijkt te zijn vastgelopen met hen alsnog een 
doorbraak proberen te bereiken om een passende plaats voor een leerling te vinden.   

                                                       
5 Voor leerlingen die echt niet naar school kunnen, zoeken we (onderwijs, gemeente, ouders) naar een flexibele - eventueel 
tijdelijke - oplossing. 
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4. Samenwerken 

4A – Samenwerking ZOUT en schoolbesturen 

4A1 Inhoudelijke samenwerking: een SWV van en voor besturen 
De schoolbesturen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het realiseren van de missie, visie en 
doelstellingen van het samenwerkingsverband. Zij vertalen de doelstellingen naar hun eigen beleid en 
informeren het samenwerkingsverband over de ontwikkelingen.  
Het samenwerkingsverband ondersteunt de besturen in hun opdracht. Zo zorgt ZOUT voor de directe 
ondersteuning van de dagelijkse praktijk, in de ondersteuning en in de ontwikkeling van het 
handelingsrepertoire van de scholen en legt het samenwerkingsverband beleidsmatige verbanden met 
de partners in en rond de scholen. ZOUT’s lerende netwerk biedt een verdere bijdrage aan de 
ondersteuning op de scholen. In overeenstemming met het uitgangspunt van stimulerende 
kwaliteitszorg vertellen we als besturen en scholen elkaar verhalen over onze initiatieven op de doelen 
van samenwerkingsverband ZOUT en volgen we relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor 
passend onderwijs aan onze leerlingen.  

4A2 Financiële samenwerking: een hybride model 
ZOUT heeft vanaf haar oprichting geopteerd voor een hybride allocatiemodel6. In dat model wordt een 
combinatie gemaakt tussen het zogenaamde schoolmodel en het expertisemodel. Enerzijds ontvangen 
scholen een bedrag (in 2017-2018 in totaal €215,-) per leerling voor het organiseren van benodigde 
ondersteuning. Anderzijds is er vanuit het samenwerkingsverband zelf expertise beschikbaar, die de 
scholen kan helpen bij het arrangeren van passende ondersteuning. Deze expertise heeft ook een 
onafhankelijke rol als de vraag aan de orde is of een leerling in het reguliere onderwijs kan blijven of 
beter tot zijn recht zou komen in een specialistische onderwijsvoorzieningen (verwijzing naar SBO en 
SO). De besturen dragen gezamenlijk de kosten voor de verwijzing.  
Zo zijn er drie pijlers voor de samenwerking: eigen verantwoordelijkheid voor het vormgeven van 
passend onderwijs, stimuleren van lerende organisaties en het in solidariteit bekostigen van 
ondersteuningsvragen die niet te voorzien zijn en niet binnen het regulier onderwijs zijn op te vangen. 
ZOUT kent tenslotte een Fonds Nieuw Beleid dat door scholen of schoolbesturen geïnitieerde 
experimenten en projecten financieel steunt. Dit gebeurt op basis van cofinanciering, een 
projectvoorstel en begroting. 
 

4B – Samenwerking met voorschoolse voorzieningen 
Effectieve samenwerking met voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal, (medisch) kinderdagverblijf) 
is in het algemeen van belang voor de vormgeving van passend onderwijs. Voor de jongste kinderen is 
het cruciaal dat zij direct bij hun eerste stappen in het basisonderwijs de benodigde passende 
ondersteuning krijgen. ZOUT wil de bestaande samenwerking versterken. Dat draagt bij aan een soepele 
overgang van voorschool naar basisschool. Het kan daarnaast het bijdragen aan de versterking van de 
gewenste vroegsignalering en effectieve reactie op beginnende of bestaande ondersteuningsvragen.  

4B1 Inzet van expertise bij de overdracht 
Een goede overdracht vanuit voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs is noodzakelijk voor 
een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen. Het gaat erom dat het kind bij de start in het 
basisonderwijs op de juiste plek met de passende ondersteuning komt. De voorschoolse voorzieningen 
kunnen hiervoor, met instemming van de ouders, het SOT benaderen. De voorschoolse voorziening 
neemt daartoe contact op met de intern begeleider van de beoogde toekomstige school van het kind. 
Vanuit het SOT is een specifieke expert ‘jonge kind’ beschikbaar. Zij adviseert voorschoolse 

                                                       
6 Voor een volledige beschrijving van financiën zie bijlage 4 
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voorzieningen over vroegsignalering van kinderen waarvan verwacht wordt dat die bij de start in het 
basisonderwijs aanvullende ondersteuning nodig hebben. De expertise is tevens beschikbaar om het 
concrete proces van de overgang naar een reguliere school te begeleiden. Via deze vorm van 
vroegsignalering kunnen we in het ene geval zorgen dat het kind bijtijds en van begin af aan passende 
ondersteuning ontvangt en in het andere geval de kans vergroten dat de ondersteuningsvraag beperkt 
blijft. 

4B2 Informatieoverdracht voorschool-PO en ketenpartners 
Op de breukvlakken in systemen zijn de risico’s altijd het grootst. Het is dan ook van groot belang dat bij 
de overgang van voorschoolse voorziening naar de basisschool de juiste informatie over een leerling 
meegegeven wordt. ZOUT zet zich in om de informatiestromen op deze breukvlakken te stroomlijnen, 
uiteraard in lijn met privacywetgeving. Zo is er een vereenvoudigde versie van het groeidocument.  
Ook wil ZOUT in de komende periode de informatieoverdracht en –uitwisseling tussen de verschillende 
partners rondom een kind versterken, met name met de jeugdhulpverlening en de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ). Een eerste voorbeeld is de adviesrol van ZOUT in de aanvraagprocedure 
van vrijstelling van de leerplicht, die onder andere aan de orde kan zijn als een kind de leerplichtige 
leeftijd bereikt. 
 

4C – Samenwerking met het voortgezet onderwijs 
De overstap van primair naar voortgezet7 onderwijs is voor leerlingen een grote stap. Elk uur een andere 
docent, lesroosters die per dag verschillen, lesuitval, nieuwe vakken, meer vakken, een veel grotere 
school én een heel andere sfeer: de verschillen met groep 8 op de ‘kleine’ basisschool zijn fors. Daar 
komt de puberteit nog bij. Al die factoren bij elkaar maken de overstap van PO naar VO niet altijd 
eenvoudig.  
 
Niet alleen in de beleving van de leerlingen zijn primair en voortgezet onderwijs sterk van elkaar 
verschillende werelden. Dat geldt ook voor de organisatie- en de begeleidingsstructuur. De verschillen 
tussen de betrokken organisaties vragen om een nauwe, goede samenwerking. Het goede nieuws: 
investeren in een goede overgang PO-VO loont. Het geeft leerlingen daadwerkelijk een betere basis 
voor een succesvol vervolg van hun schoolloopbaan. Daarnaast betekent het samen optrekken van PO 
en VO ook een verrijking voor beide schoolculturen. De beide samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs geven in de praktijk vorm aan deze interbestuurlijke afstemming tussen PO en VO. In de 
periode 2016-2018 heeft deze afstemming, vertrekkend vanuit een gelijke missie en visie, geleid tot 
verregaande (bestuurlijke en inhoudelijke) ambities voor de samenwerking in de toekomst. Deze 
worden in dit hoofdstuk beschreven. 

4C1 Missie en visie 
De scholen en besturen in de regio Zuidoost Utrecht werken bij het vormgeven van de samenwerking 
PO-VO, vanuit de volgende missie, visie en (geconcretiseerde) strategie: 
 
Missie  
Wij, de samenwerkende scholen van de Samenwerkingsverbanden PO en VO Zuidoost Utrecht, 
realiseren een goede verbinding tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. 
Bij deze verbinding kiezen we ervoor de behoefte, het belang en de mogelijkheden van de leerling 
centraal te stellen, opdat elke leerling nu en straks kan meedoen in de samenleving. 
 
 

                                                       
7 Uiteraard wordt, waar ‘primair en voortgezet’ onderwijs geschreven is, ook gerefereerd aan speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs. Omwille van de leesbaarheid is consequente volledigheid achterwege gelaten. 
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Visie 
Wij, de samenwerkende scholen van de Samenwerkingsverbanden PO en VO Zuidoost Utrecht, dragen 
zorg voor een geborgde ononderbroken ontwikkeling voor elke leerling. Deze ontwikkeling is gebaseerd 
op een goede samenwerking met de ouders/verzorgers en de leerling zelf, op basis van vertrouwen, 
respect en een gezamenlijke taal. 
 
Strategie 
Wij realiseren onze missie en visie door: 

 het stimuleren van wederzijds vertrouwen en verbinding tussen PO en VO; 
 het samen uitvoeren van een geborgde doorgaande lijn van groep 6 in het PO tot en met 

leerjaar 3 in het VO. Deze doorgaande lijn richt zich op een kwalitatief hoogwaardige overgang 
van PO naar VO. Daarbij hebben we in de uitwerking aandacht voor 

- het vroegtijdig en optimaal meenemen van ouders en leerling; 
- een transparant proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating; 
- bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte: een vroegtijdige match tussen 

ouders, leerling, PO- en V(S)O-school in december van het jaar waarin de leerling in 
groep 8 zit; 

- een doelmatige verzameling en overdracht van gegevens. 

4C2 Stand van zaken 2017 en vooruitblik 
Vanuit bovenstaande missie, visie en strategie is in de periode 2016-2018 gewerkt aan de contouren 
voor verregaande samenwerking. In eerste instantie heeft deze samenwerking zich gericht op het meest 
kwetsbare moment voor leerlingen: de overgang van groep 8 naar het eerste leerjaar in het VO. In de 
zomer van 2017 heeft dit geleid tot de notitie ‘De geborgde, doorgaande lijn van PO naar V(S)O’. In deze 
notitie worden voorstellen gedaan voor het inrichten, borgen en continu optimaliseren van de 
overgangsprocedure voor zowel leerlingen mét als leerlingen zónder aanvullende 
ondersteuningsbehoeften.  
In de komende planperiode is het van belang dat de aanbevelingen uit de notitie praktisch hun beslag 
krijgen op de werkvloer. In de aanloop naar de start van het nieuwe ondersteuningsplan zal hiervoor 
een implementatietraject worden ingericht. De resultaten hiervan worden meegenomen in de 
uitvoering van de hieronder beschreven inhoudelijk ambities voor de periode 2018-2022. 
Specifieke aandacht verdient de werkwijze in het geval van complexe casuïstiek rond de overdracht.  
 
Ook bestuurlijk heeft de notitie implicaties. Het bespreken van de notitie heeft bij de besturen van de 
samenwerkingsverbanden het inzicht doen ontstaan dat intensivering van de samenwerking PO en VO 
in het belang van beide groepen leerlingen is. Vanuit dat perspectief wordt geprobeerd in beginsel 
gezamenlijk beleid te voeren als ware er één samenwerkingsverband. Inhoudelijk zijn er evidente 
winstmogelijkheden, zoals gezamenlijke scholing, een gecombineerde partner kunnen zijn voor 
gemeenten en jeugdhulpverlening en het gezamenlijk ontwikkelen van innovatief 
ondersteuningsaanbod en passende interventies. Ook is het mogelijk om processen te versoepelen, nog 
meer vertrouwen te creëren, efficiencywinst en wellicht financieel voordeel te boeken. Op deze wijze 
kunnen een doorgaande lijn en een afgestemd onderwijs- en ondersteuningsaanbod – en daarmee een 
ononderbroken ontwikkelingsproces – versterkt worden. Voor de komende planperiode krijgt dit zowel 
bestuurlijk-organisatorisch als inhoudelijk-praktisch de vereiste aandacht. 

4C3  Ambities 
 
Bestuurlijk-organisatorische lijn 
Bestuurlijk-organisatorisch hebben de besturen van beide samenwerkingsverbanden in november 2017 
groen licht gegeven voor het voortzetten van de lijn richting de intensivering van de samenwerking als 
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hierboven aangegeven. Van groot belang is nu dat dit voornemen niet ‘van het samenwerkingsverband’ 
blijft. Het moet juist ‘van de schoolbesturen’ zijn. Een eerste stap in de nauwere betrekking wordt per 1 
augustus 2018 gezet, als beide samenwerkingsverbanden hun huisvesting gaan delen. In dat jaar zal ook 
gestart worden met het verder verkennen van mogelijkheden tot afstemming en intensivering. Besturen 
streven daarbij naar het realiseren van een (voorlopige) ontwikkelagenda. Voor het schooljaar 2018-
2019 kan hier al zeer concreet invulling aan worden gegeven. De schooljaren hierop zal op basis van een 
ontwikkelagenda de noodzakelijke vervolgstappen worden gezet. 
 
Inhoudelijk-praktische lijn  
De basis voor de uitwerking van de inhoudelijke ambities richting het worden van één 
samenwerkingsverband wordt gevormd door de notitie ‘De geborgde, doorgaande lijn van PO naar 
V(S)O’. Vanuit deze notitie wordt in het voorjaar van 2018 een pilot gestart. De pilot is gericht op het 
implementeren van aanbevelingen uit de notitie voor het optimaliseren van de overdracht. De 
resultaten van de pilot worden gebruikt voor verdere (regiobrede) implementatie.  
Ook hier geldt dat qua planning met name het eerste schooljaar al concreet kan worden ingevuld. Dit 
jaar ligt de focus vooral op de procedure van overdracht, het overdragen van informatie. Ook proberen 
we tijdens dit eerste jaar het verkennen van elkaars pedagogisch-didactische contexten te stimuleren. 
Specifieke aandacht is er voor de overdracht van leerlingen met een OPP. Vanaf het tweede jaar is er 
eveneens aandacht voor de afstemming van het ondersteuningsaanbod en de verbinding met de 
jeugdhulpverlening. Ook is er dan ruimte voor het afstemmen van praktische zaken , het organiseren 
van ontmoeting en uitwisseling en het werken aan specifieke, afgebakende thema’s. Tenslotte volgt de 
praktische uitvoering en verkenning van mogelijkheden tot meer samensmelting van de twee 
samenwerkingsverbanden. 
 

4D – Samenwerking met de gemeenten 

4D1  Inleiding 
In het werkgebied van de samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Zuid-Oost Utrecht liggen vijf 
gemeenten: De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Zeist. De 
samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor het vormgeven en onderhouden van een dekkend 
netwerk van (onderwijs)ondersteuningsvoorzieningen op en tussen de scholen in de regio. De 
gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van welzijnswerk, jeugdgezondheidszorg, 
preventieve en curatieve jeugdhulp, waaronder jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en –
reclassering, pleegzorg en zorg voor kinderen/jongeren met een psychische of psychiatrische stoornis of 
een licht verstandelijke beperking. 
De gezamenlijke opgave van gemeenten en samenwerkingsverbanden is om te zorgen dat alle leerlingen 
die dat nodig hebben zodanig worden begeleid dat zij later zo veel mogelijk zelfstandig en betekenisvol 
kunnen participeren in de samenleving. In het realiseren van deze ambitie hebben de verschillende 
ketenpartners hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Samenhangende beleidsplannen en een 
gedeelde ambitie zijn nodig om tot een integrale, effectieve en resultaatgerichte aanpak te komen. Om 
ons samenhangend beleid vanuit een gedeelde ambitie te schetsen is dit hoofdstuk opgenomen. We 
leggen hierin de verbinding tussen de taken van het samenwerkingsverband en die van gemeenten. In 
relatie tot passend onderwijs betreft dat in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp. 
Hiernaast zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor leerplicht, leerlingenvervoer en 
onderwijshuisvesting. Op basis van onze gezamenlijke visie wordt invulling gegeven aan het beleid op 
deze terreinen. 

4D2  Vertrekpunt voor de samenwerking 

In het afgelopen jaar hebben onderwijs en gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht met elkaar invulling 
gegeven aan de uitdagingen van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdhulpverlening. We 
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werken daarbij vanuit een gezamenlijk denkkader van pedagogisch partnerschap: met de driehoek van 
ouders, scholen en gemeenten vinden we oplossingen en creëren we optimale omstandigheden om op 
te groeien en te ontwikkelen. We zetten daarbij in op preventie, integraal werken en schotten slechten 
en hanteren de volgende uitgangspunten in ons denken en handelen: 

 Ieder kind krijgt goed en doorlopend onderwijs; 
 Uitgaan en gebruik maken van de mogelijkheden van ouders, jongeren en hun sociale 

omgeving;  
 Jongeren en ouders ondersteunen in het vinden van hun eigen oplossing in plaats van ‘het 

probleem overnemen’; 
 Expertise8in de school organiseren en deze duurzaam aanwezig laten blijven; 
 Hulp inzetten in de directe leefomgeving van kinderen en jongeren;  
 Snelheid, minder schakels en minder gezichten realiseren - één kind, één gezin, één plan.  

 
In het afgelopen jaar is een sterke basis gelegd voor onze samenwerking. In de praktijk zien we dat 
onderwijs en jeugdhulp elkaar steeds beter vinden. Dat geldt zowel voor het beleidsniveau, waar 
beleidsambtenaren en directies van de samenwerkingsverbanden regelmatig met elkaar overleggen, als 
voor de werkvloer waar de lijnen tussen scholen, SOT/ZAT en lokale teams sinds de beginfase steeds 
korter zijn geworden. De bovenstaande uitgangspunten zijn daarbij ‘werk in uitvoering’. Voor de 
komende planperiode vormen ze opnieuw de basis voor onze gedeelde missie, visie en strategie en 
krijgen zij nadere uitwerking in het activiteitenplan. In het activiteitenplan zal ook de verbinding met de 
lokale actoren (lokale teams, scholen, GGD, etc.) worden gelegd. Dit is nodig om de visie die in dit 
document wordt vastgelegd daadwerkelijk te laten landen in de praktijk. 

4D3  Missie en visie 
 

Gezamenlijke missie 
Wij, de Samenwerkingsverbanden PO en VO voor Passend Onderwijs en de gemeenten Bunnik, De Bilt, 
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist in regio Zuidoost Utrecht, verbinden onderwijs en 
jeugdhulp op basis van de behoefte, het belang en de mogelijkheden van het kind en zijn gezin, opdat 
elk kind nu en straks kan meedoen in de samenleving. 
 

Gezamenlijke visie 
Wij willen vanuit pedagogisch partnerschap een samenhangend aanbod van opvoedondersteuning, 
onderwijs en jeugdhulp, en doorlopend onderwijs, zodat alle kinderen en jongeren betekenisvol kunnen 
participeren in een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. Wij realiseren dit door het 
inzetten op: 
 

 Vroegtijdig signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

 Een preventieprogramma met als doel het voorkomen dan wel afzwakken van de belemmering 
in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

 Eén professioneel ondersteuningsteam rondom het kind, dat integraal, slagvaardig en 
vraaggericht werkt volgens de methodiek ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’; 

 Integrale, vraaggerichte onderwijszorgarrangementen voor kinderen en jongeren die baat 
hebben bij een combinatie tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulpverlening (en medische 
zorg). 

                                                       
8 Met expertise wordt gedoeld op expertise van VSO, SO, SBAO & jeugdhulp 
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4D4  Strategie en uitwerking 
Als basisvoorwaarde om onze visie te realiseren versterken we het professionele netwerk waarin we 
met elkaar samenwerken. Dit netwerk opereert integraal en vraaggericht vanuit vertrouwen en respect. 
Op basis van duidelijke afspraken over regie (school als vind- en werkplaats) werken we ten behoeve 
van kinderen en jongeren aan één gezamenlijk doel. 
 
Op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp zijn twee vormen te onderscheiden (zie 
figuur 1), namelijk preventieve en curatieve ondersteuning.  
Onder preventieve ondersteuning verstaan wij alle maatregelen die worden ingezet om te voorkomen 
dat jongeren stagneren in hun ontwikkeling en die vroegtijdig signaleren van stagnatie mogelijk maken. 
Preventieve ondersteuning is gericht op alle levensfases op het pad van ongeborene tot 
jongvolwassene. Onder curatieve ondersteuning verstaan wij alle maatregelen die genomen moeten 
worden om een kind dat op dat moment is gestagneerd, of wordt belemmerd in de ontwikkeling, weer 
perspectief op optimale ontwikkeling terug te geven.  
 

 
 

Figuur 1: Schematische weergave van de verticale en de horizontale ondersteuningslijn 

Voor beide lijnen wordt gestreefd naar voor alle betrokkenen heldere processtappen en duidelijke 
verdeling van verantwoordelijkheden (wie doet wat op welk moment in het proces). Daarnaast maken 
we goede afspraken over de overdracht van informatie ‘over de lijn’. 
In het vervolg van deze paragraaf beschrijven we respectievelijk de uitwerking van de preventieve 
(verticale) lijn en de curatieve (horizontale) lijn. Tenslotte beschrijven we de wijze waarop we in de 
komende planperiode verder vorm willen geven aan de ontwikkeling van onderwijszorgarrangementen. 
Dit thema is integraal verweven met zowel de verticale als de horizontale lijn, maar in de samenwerking 
zo essentieel dat het verdient separaat beschreven te worden. 
 
a) Doorgaande ontwikkelingslijn en vroegtijdige signalering (preventief & verticaal) 
Een kind maakt, van geboorte tot volwassenheid, de volgende verticale overgangsstappen op de 
preventieve, verticale lijn (zie figuur 1): 
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 Overgang 1: Van thuis/kinderdagverblijf (0 - 2,5 jaar) naar thuis/kinderdagverblijf (2,5 - 4 jaar). 
 Overgang 2: Van thuis/kinderdagverblijf (2,5 - 4 jaar) naar basisonderwijs (4 - 12 jaar) 
 Overgang 3: Van basisonderwijs (4 - 12 jaar) naar voortgezet onderwijs (12 - 18 jaar) 
 Overgang 4: Van voortgezet onderwijs (12 - 18 jaar) naar MBO, hoger onderwijs of de 

arbeidsmarkt (18+ jaar) 
 
Om vroegtijdig signaleren mogelijk te maken en preventieve maatregelen nauwkeurig in te kunnen 
zetten is ketensamenwerking binnen de preventieve verticale lijn essentieel. Onze ketensamenwerking 
verbeteren we door het hanteren van een duidelijke procesbeschrijving en 
verantwoordelijkheidsverdeling. Dat wil zeggen dat iedere partij in de samenwerking rondom een kind 
op elk moment weet wat hem te doen staat en wat de volgende (noodzakelijke of gewenste) stap in een 
traject is. We delen informatie rondom de ontwikkeling van een kind actief en dragen informatie actief 
over naar de volgende partij in de keten. Daarbij is privacywetgeving leidend. Het verwachte resultaat 
hiervan is een vloeiende en op preventie gerichte samenwerking tussen de jeugdgezondheidzorg, 
primair onderwijs, kinderopvangorganisaties, huisartsen, voortgezet onderwijs, leerplicht, gemeente 
(lokale teams) en ouders. Door goed samen te werken in deze coalitie verkleinen we de kans dat een 
kind uiteindelijk moet instromen in de horizontale curatieve lijn.  
 
Gedurende al deze overgangsfasen zijn ouders de continue factor. Zij zijn de eerste verantwoordelijke 
voor de opvoeding en daarom essentiële partners. Naarmate het kind ouder wordt, groeit zijn eigen rol 
en verantwoordelijkheid en neemt die van de ouders af. Gemeenten kiezen ervoor om zo vroeg mogelijk 
in het leven van een kind een ontwikkelings-bevorderende rol te spelen. Concreet houdt dit in dat 
gemeenten al voor en direct na de geboorte investeren in preventie- en vroeg-signaleringsprogramma’s. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat met name gedurende de zwangerschapsfase en de 
eerste twee levensjaren de meest vitale systemen van een kind zich ontwikkelen9. Deze periode is 
essentieel voor het vergroten van levenskansen en het bevorderen van ontwikkeling. Door juist in deze 
fase te investeren in preventie en vroegsignalering verwachten we een toekomstig beroep op jeugdhulp 
te kunnen voorkomen.  
 
Op dit moment wordt in elke gemeente een pilot uitgevoerd rondom deze ketensamenwerking. In deze 
pilots wordt gezocht naar de beste manier om jeugd- en opvoedhulp met de school te organiseren. 
Daarbij zijn zowel de school als het lokale team, leerplicht en de jeugdgezondheidszorg betrokken. Met 
de scholen en de betrokken partijen wordt de huidige werkwijze grondig geëvalueerd en wordt bekeken 
waar mogelijkheden liggen om de samenwerking te versterken. Op basis van de evaluatie wordt in 
gezamenlijkheid een vervolgkoers voor de regio uitgezet.  
De gemeenten in de regio zetten in op intensieve begeleidingstrajecten voor kwetsbare (aanstaande) 
moeders en hun (nog ongeboren) kind. Daarnaast zetten de gemeenten, voorscholen en onderwijs in op 
versterking van voor- en vroegschoolse educatie. 
 
b) Samenwerking in ondersteuningsteams en onderwijszorgarrangementen (horizontaal & curatief) 
Mocht er toch een hulpvraag ontstaan rondom een kind, dan is het van belang dat hier door alle 
pedagogische partners snel en zorgvuldig op gereageerd kan worden. De horizontale verbinding tussen 
onderwijs en jeugdhulp (en medische zorg) kent vele verschijningsvormen, van heel licht naar zeer 
zwaar. In het verbinden van deze werelden vormt de school zoveel mogelijk de vind- en werkplaats. In 
de praktijk zien we dat veel ondersteuningsvragen zowel een onderwijs- als een zorgcomponent kennen. 
Ondanks dat beide werelden naar elkaar toe bewegen, is de verbinding nog niet altijd stevig. Dit 

                                                       
9 Zie bijvoorbeeld: Leadsom et al. (2013). The 1001 critical days: The importance of the conception to age two 
period. An All-Party Manifesto, www.1001criticaldays.co.uk 
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resulteert bijvoorbeeld in te lange wachtlijsten of uitval op school. Verdere ontwikkeling en toenadering 
op deze curatieve lijn is wenselijk is op twee onderdelen: 
 

a. Het versterken van de expertise en versoepelen van de samenwerking tussen partners en het 
ondersteuningsteam (SOT/ZAT) op school bij het vormgeven van onderwijszorgarrangementen;  

b. Het beter inzicht krijgen (en dit inzicht actief verspreiden) in de werkzame elementen in 
effectieve onderwijszorgarrangementen en de verdeling van verantwoordelijkheden in de 
uitvoering hiervan. 

 
Expertise-inzet op school 
Om de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken, is het in de eerste plaats van belang dat 
er op iedere school een gemakkelijk toegankelijk aanbod van ondersteuning is. Met ondersteuning 
bedoelen we jeugdhulp, de expertise van het samenwerkingsverband (PO) en de expertise binnen de 
individuele school (VO). De jeugdhulpprofessional vanuit het lokale team vormt de preventieve schakel 
voor opvoeden en opgroeien en is het eerste aanspreekpunt voor ouders met opvoed- en 
opgroeivragen. Vanuit het uitgangspunt van pedagogisch partnerschap worden ouders zelf ook 
geactiveerd. Wij vragen hen om, samen met hun eigen netwerk, bij te dragen aan vroeg signaleren en 
het ontwikkelen van een oplossing. Zo versterken school en ouders elkaar. Voor de praktijk betekent dit 
dat de school een belangrijke vind- en werkplaats is voor de jeugdhulpverlening. Ook vraagt het dat het 
voor ouders mogelijk is om op school een hulpvraag te stellen die betrekking heeft op thuis, of dat 
school een nog onuitgesproken hulpvraag van ouders preventief bij een jeugdprofessional op school 
neer kan leggen. Hiernaast blijven uiteraard ook de andere leefdomeinen van jongeren, zoals thuis, bij 
het jongerenwerk of op locatie van de jeugdhulpverlener, vind- en werkplaats voor jeugdhulpverlening.  
 
Daarnaast willen wij dat de mogelijkheid aanwezig is om, op school, met ouders, een passend 
arrangement vorm te geven en te zeggen: zó gaan we het doen! Gevolg daarvan is geen dubbele 
diagnostiek, geen sprake van dubbele formulieren en dossiers en voor ouders geen sprake van twee 
keer hetzelfde verhaal doen. We werken in dit geval te allen tijde door op basis van informatie die reeds 
aanwezig is. Dit vraagt een vloeiender lijn tussen school, jeugdhulp en thuis als het gaat om de 
ondersteuning van en informatie over ontwikkeling van jongeren. Het vraagt ook het perspectief dat 
kennis, attitudes en processen concreet worden samengebracht. Momenteel loopt op een aantal 
scholen in het primair en het voortgezet onderwijs een pilot, waarin wordt onderzocht welke rol de 
school-CJG’er kan spelen in het realiseren van de bovenstaande ambities.  
Hieraan gerelateerd is het van belang dat lokale teams aan de gemeentekant ook onderling goede 
communicatielijnen onderhouden. Dit voorkomt dat onduidelijkheid ontstaat over jongeren die wel 
binnen de regio naar school gaan maar niet binnen de regio woonachtig zijn of vice versa. 
 
Onderwijszorgarrangementen 
Arrangeren is het zodanig samenbrengen van mensen, mogelijkheden, materialen en randvoorwaarden 
dat belemmerende factoren in de ontwikkeling van een kind geremd en beschermende factoren 
gestimuleerd worden. Bij voorkeur resulteert het arrangeren in het invliegen van extra expertise of 
begeleiding voor leerling of leerkracht op de eigen school: een arrangement. Een arrangement moet zo 
ingericht zijn dat het een leerling in staat stelt om zich zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving 
optimaal te ontwikkelen. Vanuit deze gedachte streven we ernaar arrangementen die inhoudelijk, 
organisatorisch en financieel een combinatie vormen tussen onderwijs, jeugdhulpverlening en medische 
zorg, door te ontwikkelen.  
 
In de afgelopen periode is ervaring op gedaan op gebied van diverse soorten van 
onderwijszorgarrangementen. Op dit moment zijn de onderwijszorgarrangementen inhoudelijk en 
getalsmatig nog onvoldoende in beeld. Dat maakt het voor samenwerkingsverbanden en gemeenten 
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slecht mogelijk om te beoordelen wat de ontwikkeling hierin is: zijn scholen en lokale teams in staat om 
creatief te arrangeren? Vormen wederzijdse verantwoordelijkheden en budgetten een belemmering of 
vindt men elkaar juist op het gezamenlijk belang van een kind? 
Samenwerkingsverbanden en gemeenten willen de komende planperiode een overzicht krijgen van de 
huidige onderwijszorgarrangementen. Het is daartoe nodig om in het activiteitenplan de volgende 
vragen uit te werken:  

 wat wordt er op dit moment gedaan? 
 wat wordt er geïnvesteerd? 
 wat levert het op? 
 is het in lijn met onze gemeenschappelijke uitgangspunten?  

Dit overzicht geeft, in combinatie met landelijk beschikbare voorbeelden van succesverhalen, een beeld 
van werkzame elementen in termen van vormgeving, uitvoering en evaluatie van arrangementen die 
verschillende onderdelen van een dekkend netwerk (onderwijs, jeugdhulp, ZVW, WLZ) bijeenbrengen. 
 
Van gescheiden naar gezamenlijke financiering 
Een belangrijk aandachtspunt bij het vormgeven van integraal arrangeren én 
onderwijszorgarrangementen is de verdeling van financiële verantwoordelijkheid in de bekostiging. We 
willen voorkomen dat hulp en ondersteuning te laat wordt ingezet als gevolg van onduidelijke financiële 
verantwoordelijkheid. Financiering mag nooit een belemmering vormen voor het helpen van een kind of 
jongere. In gevallen waarin deze onduidelijkheid tóch ontstaat is het belangrijk om te inventariseren 
waar deze is ontstaan. Zo kan van bestaande situaties geleerd worden en kunnen soortgelijke situaties 
in de toekomst vermeden worden. Om te bepalen wie voor bekostiging van (welk onderdeel van) een 
arrangement verantwoordelijk is, maken samenwerkingsverbanden en gemeenten gebruik van het 
bestaande ‘Stroomschema zorg op school’ van OCW en VWS10. In situaties waarin dit schema geen 
uitkomst biedt, wordt het principe ‘eerst financieren, dán uitzoeken’ gehanteerd.  
In het verlengde hiervan stellen we onszelf in de komende planperiode de vraag of de huidige 
gescheiden systeemfinanciering wel aansluit bij de behoeften van de maatschappij en de inclusieve 
manier van denken die wij als samenwerkingsverbanden en gemeenten voorstaan. Om hier een 
duidelijker antwoord op te krijgen starten we in 2018-2019 een pilot waarbij de loketfunctie en 
systeemfinanciering voor onderwijs én jeugd gebundeld zijn. Gemeente(n) en 
samenwerkingsverband(en) leggen daarbij een deel van hun middelen voor leerlingen die 
gecombineerde ondersteuning onderwijs-jeugd nodig hebben opzij en bundelen deze bovenregionaal. 
Met behulp van deze pilot onderzoeken we de meerwaarde van gebundelde toewijzing en financiering 
en de mogelijkheden om dit regionaal breder te implementeren. 

4D5  Thuiszitters 
De belangrijkste randvoorwaarde voor het kunnen bieden van goed en passend onderwijs is dat 
leerlingen ook daadwerkelijk op school zijn. De gemeenten hebben de taak om hier, met behulp van de 
afdeling leerplicht, zorg voor te dragen. In maart hebben de G4 gemeenten en 
samenwerkingsverbanden het zgn. Thuiszitterspact ondertekend. In dat pact is een breed gedragen 
doelstelling van gemeenten en onderwijs ter voorkoming van (dreigend) thuiszitten 
geoperationaliseerd: in 2020 mag geen enkel kind of jongere langer dan 4 weken thuiszitten zonder een 
aanbod van passend onderwijs en/of zorg.  
Voor gemeenten en onderwijs in de regio Zuid-Oost Utrecht krijgt dit pact lokaal navolging in de heldere 
gemeenschappelijke ambitie: nul thuiszitters. Om dit te realiseren is in de lokale uitwerking een aantal 
aandachtsgebieden benoemd. Deze kunnen bijdragen aan het reduceren van het aantal thuiszitters, 
maar impliceren voor onderwijs en gemeenten momenteel een stevige gezamenlijke opdracht. 
Belangrijkste aandachtsgebieden zijn het eerder in dit hoofdstuk reeds uitgebreid beschreven 

                                                       
10 https://www.passendonderwijs.nl/brochures/stroomschema-zorg-op-school-2/ 
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preventiever werken en het gezamenlijk kunnen arrangeren van onderwijsondersteuning en 
jeugdhulpverlening mét ouders, óp school. Hiernaast zijn belangrijke aandachtsgebieden:  

 Het organiseren van de juiste ‘actietafels’ rondom complexe casuïstiek; 
 Het wederzijds afstemmen van monitoring en registratie; 
 Beter (gezamenlijk) zicht op onderwijsalternatieven – vrijstellingen en thuisonderwijs 

 
Onderwijs en gemeenten hebben in het kader van voorkomen van verzuim reeds een aantal 
werkafspraken gemaakt: 

1. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PO en VO) en de gemeenten stemmen 
tweemaandelijks hun signaleringslijsten voor (dreigende thuiszitters) met elkaar af; 

2. Scholen zitten om de maand met hun vaste leerplichtambtenaar aan tafel om de stand van 
zaken van verzuim door te spreken; 

3. De schoolbesturen, onderwijsinspectie, en het OOGO worden ingelicht over aantallen 
(dreigende) thuiszitters; 

4. De jeugdarts (jeugdgezondheidszorg) wordt altijd ingezet als kind te vaak verzuimt (meer dan 
wettelijke basis : > 16 uur in 4 weken) 

 
Voor de planperiode 2018-2022 worden hier de volgende afspraken ter uitwerking aan toegevoegd: 

1. De samenwerkingsverbanden krijgen een adviserende rol bij het afgeven van 
onderwijsvrijstellingen door gemeenten. Het samenwerkingsverband geeft de gemeenten 
hierbij een advies met betrekking tot de leerbaarheid van de betreffende leerling. Een 
werkprocedure hieromtrent wordt uitgewerkt en zal vervolgens getest worden. 
Gereed: zomer 2018 

2. We merken dat de rol van de leerplichtambtenaar een veranderende is. Daar waar de deze 
voorheen vooral een handhavende functie had, zien we dat de leerplichtambtenaar in 
toenemende mate een rol krijgt in het preventief voorkomen van verzuim en thuiszitten. 
Ondanks dat de wetgeving nog niet altijd adequaat ruimte biedt voor deze combinatie van 
rollen, zien we dat deze in de praktijk vaak goed samen gaan. Zo heeft de leerplichtambtenaar 
korte lijnen met de voor- en vroegschoolse voorzieningen en kan deze gevraagd worden deel te 
nemen aan het ondersteuningsteam op school. Toch zit er ook spanning op de dubbelrol als 
hulpverlener en handhaver. De leerplichtambtenaar dient bijvoorbeeld op te passen niet ‘op de 
stoel’ van het lokale team te gaan zitten. Ook voor ouders moet duidelijk blijven dat de 
leerplichtambtenaar uiteindelijk ook een handhavende rol heeft: preventief hulpverlenen 
impliceert geen ‘verlichting’ van de leerplicht. In de komende planperiode werken gemeenten 
en samenwerkingsverbanden de veranderende rol van de leerplichtambtenaar gezamenlijk 
verder uit. Dit leidt tot een nieuwe functieomschrijving, die de rollen van handhaver en 
hulpverlener beter combineert (en afbakent).  
Gereed: zomer 2019 

3. Gemeenten en onderwijs hebben sterk behoefte aan beter inzicht in elkaars 
registratiesystemen, waaronder bijvoorbeeld het Verzuimloket en het Vrijstellingenregister. De 
G4 heeft, in hun uitwerking van het thuiszitterspact, een pilot ingericht om dit te realiseren. De 
G32 haakt aan bij deze pilot. De gemeenten en het onderwijs in de regio Zuid-Oost Utrecht 
willen, zo snel als dit mogelijk is, bij deze ontwikkeling aansluiten.  

4. Regionaal zijn gemeenten bezig met het inrichten van een ‘doorbraakteam’ voor vastlopende 
casuïstiek in jeugdhulp. Het doorbraakteam draagt bij aan een maatwerkoplossing en leidt 
ertoe dat geen kinderen tussen de wal en schip raken. Het doorbraakteam kan voor zowel 
thuiszitters als dreigende thuiszitters worden ingezet. Het onderwijs wordt in de komende 
planperiode actief betrokken bij dit doorbraakteam.  



 

 19 

4D6  Leerlingvervoer  
Leerlingen kunnen gebruik maken van door de gemeente georganiseerd leerlingenvervoer als een bij 
hen passende onderwijsvoorziening niet thuisnabij (op redelijke afstand van hun woonplek) te vinden is. 
Dit kan op basis van levensbeschouwelijke visie van de ouders zijn, of op basis van 
ondersteuningsbehoeften van de leerling. In dit laatste geval raakt de verantwoordelijkheid van de 
gemeente die van de samenwerkingsverbanden. Deze zijn immers verantwoordelijk voor een zo 
thuisnabij mogelijk en dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen. Gemeenten en 
samenwerkingsverbanden proberen daarbij zoveel mogelijk samen op te trekken. Het is immers prettig 
als een door het samenwerkingsverband afgegeven arrangement integraal gekoppeld kan worden aan 
beschikbaar leerlingenvervoer. 
 
De inrichting van het dekkend netwerk en leerlingenvervoer hebben een sterke samenhang: hoe 
inclusiever scholen werken, hoe minder leerlingvervoer noodzakelijk is. Voorzieningen en expertise zijn 
dan immers minder centraal georganiseerd, maar over de regio verdeeld. De ambitie van de 
samenwerkingsverbanden om in de planperiode 2018-2022 inclusiever te gaan denken kan dus sterke 
invloed hebben op de inzet van leerlingenvervoer vanuit de gemeenten. Samenwerkingsverbanden en 
gemeenten willen in de komende planperiode onderzoek doen naar de mogelijkheden die dit biedt voor 
het (anders) alloceren van bestaande budgetten. Het uitgangspunt is dat inzet van vervoer nooit een 
rem mag zijn op maatwerkoplossingen. De hardheidsclausule, die gemeenten en onderwijs in staat stelt 
om een uitzondering te maken op bestaand beleid als de situatie daarom vraagt, blijft van kracht. 

4D7  Huisvesting 
Een laatste gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijs en gemeenten is onderwijshuisvesting. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van passende huisvesting voor en nieuwbouw en 
uitbreiding van onderwijsinstellingen. Gemeenten streven naar ecologisch duurzame nieuwbouw en 
uitbreiding van onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor binnen- en 
buitenonderhoud van de huisvesting zelf. Vanzelfsprekend dienen beide partijen bij het uitvoering 
geven aan deze respectievelijke verantwoordelijkheden, zorg te dragen voor behoud of creatie van 
(basale) fysieke toegankelijkheidsvoorwaarden op scholen.  
 
Speciaal (basis) onderwijs en regulier onderwijs zullen hechter gaan samenwerken, leerlingen verdienen 
een schoolplek zo dicht mogelijk bij huis. Waar de huisvesting hier op kan aansluiten zullen gemeenten 
en onderwijs dat in goed overleg met elkaar afstemmen. 
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5. Leren van elkaar 

5.1  Lerend netwerk 
ZOUT stimuleert dat scholen en besturen in de regio een lerend netwerk vormen voor de uitwisseling 
van initiatieven, ideeën, ervaringen en plannen. ZOUT wil hierin een makelaarsrol vervullen en richt zich 
daarbij op:  
 

 beter benutten van netwerken (bijvoorbeeld expertisenetwerken, intervisienetwerken of 
thematische uitwisselingsgroepen) voor het zoeken en verspreiden van nieuwe ontwikkelingen, 
mogelijkheden en oplossingen;  

 collegiale consultatie op bestuursoverstijgend niveau, omdat juist door elkaar te bevragen de 
beste ideeën ontstaan; 

 periodiek organiseren van kleinere en grotere studiemomenten, waar ook deelnemers van de 
samenwerkingspartners voor uitgenodigd zijn. Komende periode worden bijzondere 
bijeenkomsten met het VO georganiseerd. 

 communicatiemiddelen beter benutten om kennis, de vele initiatieven en ervaringen onder de 
aandacht te brengen en uitwisseling te bevorderen: 

o een Nieuwsbrief PO/VO met artikelen over activiteiten en ervaringen van scholen en 
informatie over passend onderwijs in het PO en VO;  

o bekender en toegankelijker maken van elkaars mogelijkheden en lerende activiteiten 
op het gebied van leerlingondersteuning; 

o afstemmen van aanbod van de respectievelijke expertisediensten en scholen en het 
wederzijds gebruik maken van elkaars expertise versterken; 

o actief delen van (best) practices binnen en buiten de regio.  
 

5.2  Projecten, pilots en experimenteren  
Evenals de afgelopen periode zijn er vanuit het Fonds Nieuw Beleid middelen beschikbaar voor 
projecten, pilots en experimenten. Deze kunnen klein, vernieuwend of grensverleggend zijn op 
voorwaarde dat zij bijdragen aan de doelen van ZOUT, zoals samenwerking, ondersteuning en het 
tegengaan thuiszitten. Deze komende periode wordt vooral gezocht naar initiatieven die aansluiten op 
de intensivering van de samenwerking met elkaar, met de partners in en rond de school en op de koers 
Samen op School. Vanuit de ervaren verantwoordelijkheid voor de realisering van de gezamenlijke 
ambities participeren de schoolbesturen hier actief in.  
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6. Kwaliteitszorg 

ZOUT hanteert, om de voortgang in de realisatie van de doelen te volgen, een systematiek van 
stimulerende kwaliteitszorg. Deze systematiek is gebaseerd op de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. We 
bepalen doelen van ZOUT (plan), we ondernemen acties om deze doelen te realiseren (do), we gaan na 
of we met die acties daadwerkelijk de realisatie van de doelen dichterbij brengen (check) en we stellen 
op basis daarvan zo nodig de doelen bij (act).  
Bij stimulerende kwaliteitszorg staat de beweging voorop, met behoud van de waarde van resultaten als 
kwaliteitsindicatie. Kwaliteitszorg biedt een mooie basis voor verantwoording, maar moet bovenal de 
ontwikkeling zichtbaar maken en ondersteunen. Stimulerende kwaliteitszorg ziet de waarde van 
kengetallen als aanknopingspunt voor reflectie en ontwikkeling. Dit biedt ruimte om tellen en vertellen 
hand in hand te laten gaan, en resultaten zowel in meetbare als in merkbare termen te definiëren.  

6.1  Plan 
Het ondersteuningsplan stelt iedere vier jaar de ambities voor de betreffende planperiode en beschrijft 
het beleid om deze te realiseren. Dit wordt uitgewerkt in jaarplannen en activiteiten. Voor zover 
mogelijk worden de doelen voorzien van een cijfermatige of kwalitatieve normering.  
De kwaliteitszorg ziet toe op proceskwaliteit en resultaatkwaliteit. Proceskwaliteit betreft de vraag hoe 
ZOUT, schoolbesturen en scholen gezamenlijk het proces van ondersteuningstoewijzing invullen: 
pedagogisch partnerschap, inzet expertise, inzet procesinstrumentarium (bv. groeidocument), de TLV-
procedure, etc. Deze verantwoordelijkheid ligt vooral bij ZOUT als organisatie. De resultaatkwaliteit ligt 
juist bij de schoolbesturen. Die gaat over de vraag of en in hoeverre de ondersteuning en overige acties 
bijdragen aan de doelen van ZOUT, zoals optimale ontwikkeling van alle leerlingen, meer leerlingen naar 
het reguliere onderwijs in de buurt, geen thuiszitters, etc.  

6.2  Do  
Doelrealisatie en kwaliteitsverbetering hebben vooral de vorm van faciliteren en stimuleren. Dat 
gebeurt via de inzet van het SOT in de scholen en door een organiserende- en makelaarsfunctie binnen 
een ‘lerend netwerk’ (bijvoorbeeld door het initiëren en begeleiden van pilots en projecten). 

6.3  Check 
ZOUT volgt de voortgang op de doelen met behulp van vaste evaluatiemomenten: 

1. de inzet van het SOT en die van de schoolbesturen worden jaarlijks gemonitord.  
2. de schoolbesturen verzorgen aanvullend op de monitorgegevens een eigen analyse.  
3. het bestuur en de Algemene Ledenvergadering bespreken vervolgens de monitor.  
4. de directeur van ZOUT bespreekt de monitor en de analyse met de individuele schoolbesturen 

en vraagt naar de bijdrage aan de doelen van ZOUT.  
Deze planperiode worden de kwalitatieve indicatoren in de monitor heroverwogen om beter zicht te 
krijgen op de realisatie van de kwalitatieve doelen. Lopende het jaar vinden bijeenkomsten plaats over 
de ontwikkelingen in de praktijk en op de doelen. Deze worden betrokken in de jaarlijkse evaluatie van 
het activiteitenplan. Tenslotte worden regionaal of landelijk beschikbare instrumenten gebruikt. 
 
Een specifiek thema binnen kwaliteitszorg is het meten van tevredenheid. Tweejaarlijks worden de 
besturen al gevraagd naar tevredenheid over de ondersteuning van ZOUT. Vanuit pedagogisch 
partnerschap is de tevredenheid van ouders en zéker ook die van leerlingen zelf van belang. Doel is om 
op dit punt in de eerste helft van de komende planperiode te komen tot een effectieve methodiek.  

6.4  Act 
De cyclus van doelen stellen, uitvoering en evaluatie eindigt waar deze begint zodat een continue cyclus 
van verbetering is gewaarborgd.  
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7. Ambities en doelstellingen 2018-2022 

7.1  Bestuur en organisatie  
A. Het bestuursmodel is geëvalueerd op intern toezicht en bestuur. Aanbevelingen zijn doorgevoerd. 

7.2  Grenzen verleggen, wegen verkennen 
A. In 2022 blijkt uit kengetallen, groeidocumenten en (ondersteuningsparagrafen van) 

schoolplannen over de periode 2018-2022 dat scholen inclusiever zijn gaan denken en doen, en 
zich daar handelingsbekwaam bij voelen.  

B. Basis- resp. extra ondersteuning zijn verbeterd, en helder en werkbaar onderscheiden. 

C. Er is een korter en bondiger groeidocument, met duidelijke omschrijving van lees- en 
bewerkrechten alsmede eisen aan de verslaglegging. 

D. In 2022 is het tijdelijk, flexibel en modulair aanbod van specialistisch onderwijs toegenomen. 
Scholen verkennen deze mogelijkheden in het geval van een mogelijke verwijzing en maken 
hier onderbouwd wel/geen gebruik van. 

E. Over de periode 2018-2022 is sprake van een gelijkblijvend aantal thuiszitters. Leerlingen zitten 
nooit langer dan 3 maanden thuis zonder passende ondersteuning. 

F. Samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten hebben Actietafels Thuiszitters ontwikkeld 
bij vastgelopen casus. Er is een ‘Stappenplan Thuiszitters’ dat bekend is op de scholen. 

G. ZOUT heeft met een beperkt aantal preferred suppliers (betrouwbare en reeds bekende 
aanbieders van expertise) convenanten afgesloten voor dienstverlening.  

7.3  Samenwerking 
Voorschool-PO 

A. In 2022 geven voorschoolse voorzieningen en scholen aan dat, mede door inzet van SWV-
expertise in de voorfase van het basisonderwijs en versterkte vroegsignalering, de overdracht 
van voorschool naar basisschool vloeiender is dan in 2018.  

B. In samenwerking met de voorschoolse voorzieningen zijn in beeld en zo mogelijk in gang gezet: 
o mogelijkheden tot doorontwikkeling van signaleringscapaciteiten van begeleidend 

personeel in voorschoolse voorzieningen; 
o alternatieven voor de doorgaande lijnen van bv. MKD naar SO; 
o mogelijkheden om de uniforme overdracht bewerkstelligen. 

PO-VO 
A. Eind 2018 zijn de samenwerkingsverbanden PO en VO gezamenlijk gehuisvest; 
B. 1 augustus 2018 hebben samenwerkingsverbanden PO en VO een gezamenlijke inhoudelijke en 

bestuurlijke werkagenda voor de periode 2018-2022. 
C. In 2022 zijn de in de notitie ‘De geborgde, doorgaande lijn van PO naar VO’ beschreven acties 

voltooid en doelstellingen behaald. 
 
Onderwijs en gemeenten11 

A. Pilotscholen en gemeenten zijn tevreden over de nieuwe samenwerking. 
B. Een pilot ontschotting levert gegevens op die resulteren in afspraken hierover in de regio. 
C. Voor complexe thuiszittende leerlingen zijn oplossingen gecreëerd. 

 
 

                                                       
11 In deze samenwerking tussen vijf gemeenten en de samenwerkingsverbanden PO/VO zal er sprake zijn van 
voortschrijdend inzicht, waardoor plannen kunnen worden doorontwikkeld/aangepast op basis van opgedane ervaring 
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7.4  Een lerende organisatie 
A. Een systematiek van bestuursoverstijgende collegiale consultatie is ingericht. 

B. In 2022 zijn meerdere (innovatie-)pilots succesvol afgerond en zijn de opbrengsten hiervan 
zichtbaar en geborgd in het regionale dekkend ondersteuningsnetwerk. 

7.5  Kwaliteitszorg 
A. Op 1 augustus 2019 is de schoolbestuurlijke monitor herzien: 

a. Er is een adequate balans tussen meetbare en merkbare indicatoren. In de monitor is, 
naast kengetallen, meer ruimte voor kwaliteit, beleving en ervaring; 

b. De kwaliteit, beleving en ervaring kunnen gestructureerd en betrouwbaar 
geanalyseerd worden. 

B. Een werkwijze is ontwikkeld voor het in kaart brengen van tevredenheid van ouders, leerlingen, 
scholen en besturen met de ondersteuning van(uit) ZOUT bij het realiseren van doelstellingen.  
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BIJLAGE 1: INRICHTING DEKKEND NETWERK 
 
1.  Basisondersteuning 
De basisondersteuning is de basis van het dekkend netwerk aan ondersteuningsvoorzieningen. De 
basisondersteuning behoort tot de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en hun scholen. Van de 
scholen wordt verwacht dat de basisondersteuning voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 de basiskwaliteit van de school;  

 de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur van de school;  

 planmatig en handelingsgericht werken op leerlingniveau;  

 preventieve en licht curatieve interventies (w.o. werken met protocollen dyscalculie en 
dyslexie, fysieke toegankelijkheid, preventieve en curatieve ondersteuning in samenwerking 
met ketenpartners, onderwijsprogramma’s afgestemd op leerlingen met meer of minder dan 
gemiddelde intelligentie, preventieve programma’s en interventies op het gebied van sociaal-
emotionele ontwikkeling, gedrag en sociale veiligheid). 

 
De ondersteuningsbehoefte van een leerling kan zeer gevarieerd en onvoorspelbaar zijn. De 
bandbreedte van wat scholen onder basisondersteuning verstaan kan verschillen. De bovenstaande 
inhoud is mede daarom minimum. Samenwerkingsverband ZOUT wil het vermogen tot ondersteuning 
versterken. Veel scholen bieden al meer. ZOUT zoekt het antwoord op de vraag of scholen de 
basisondersteuning bieden daarom via stimulerender middelen als tevredenheidonderzoeken, de 
schoolbestuurlijke monitor, en ervaringen van de SOT-medewerkers, de leerkracht en de ouders. Een 
positief oordeel van de Inspectie vatten wij op als een positief oordeel over de basisondersteuning. Het 
bestuur kan in dat geval geacht worden afdoende te sturen op kwaliteit. We verwachten tegelijkertijd 
dat een schoolbestuur het samenwerkingsverband op de hoogte stelt wanneer het bestuur een 
herstelopdracht heeft gekregen die de ondersteuning raakt en wanneer één of meer van zijn scholen 
zijn aangemerkt als “zwak” of “zeer zwak”. Het samenwerkingsverband treedt dan met het betrokken 
schoolbestuur in gesprek over de stappen die gezet worden om het basisniveau van de ondersteuning te 
borgen.  
 
2. Extra ondersteuning, SBO en SO 
Wanneer de basisondersteuning niet (meer) voldoende is om tegemoet te komen aan de 
ontwikkelingsvraag van een leerling arrangeren we extra ondersteuning (de werkwijze hiervoor staat in 
hoofdstuk 4). Het gaat dan om de inzet van deskundigheid of interventies binnen de eigen school, met 
gebruikmaking van het door samenwerkingsverband ZOUT beschikbaar gestelde budget. Ouders worden 
van begin af aan betrokken. 
Gezien de doelen van samenwerkingsverband ZOUT is de extra ondersteuning zo ingericht dat deze 
bijdraagt aan de structurele versterking van het handelingsvermogen van de school (borging van de 
doorlopende ontwikkellijn vraagt versterking op schoolniveau). De extra ondersteuning is bij voorkeur 
gericht op de leerkracht en kan verschillende vormen hebben: 

 Coaching, begeleiding en ondersteuning van de leerkracht; 

 Sparring partner en spiegel voor de school. 
De in het ondersteuningstraject opgedane kennis en vaardigheden worden in de organisatie geborgd 
zodat de school een volgend, vergelijkbaar geval (meer) handelingsbekwaam is.  
Scholen hebben in de praktijk behoefte aan concrete, hands-on hulp bij het realiseren van passende 
extra ondersteuning: ‘echte’ ondersteuning of hulp (onderwijs en jeugdhulp samen). De ondersteuning 
vanuit het SOT is hier op ingesteld.  
Samenwerking tussen de basisschool, het SOT, jeugdhulp, gemeenten en andere partners is in de 
meeste gevallen aan de orde.  
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Indien het reguliere onderwijs niet passend is voor de ontwikkeling van een leerling kan verwijzing naar 
het speciaal of speciaal basisonderwijs aan de orde zijn. Zeker in deze setting zijn 
onderwijszorgarrangementen in samenhang met jeugdhulpverlening aan de orde.  
Deze planperiode wordt onderzocht waar basisondersteuning in algemene zin geacht kan worden over 
te gaan in extra ondersteuning en wat dit betekent voor de zorgplicht. 
 
3. Tijdelijke opvang  
De school zoekt eerst mogelijkheden dat de leerling op de eigen school of thuisnabij onderwijs en 
ondersteuning kan ontvangen. In geval van ernstige handelingsverlegenheid is het van belang te 
voorkomen dat de leerling thuis te komt te zitten. Tijdelijke opvang elders kan in uitzonderlijke gevallen 
een oplossing zijn. Ouders worden standaard betrokken. Tijdelijke begeleiding en observatie op een 
andere locatie kan gedurende maximaal 6 weken. De leerling blijft ingeschreven op de school van 
herkomst; deze behoudt vanuit de zorgplicht de verantwoordelijkheid en de regie. Na de 
observatieperiode wordt een advies opgesteld waar de leerling het beste tot ontwikkeling kan komen 
(regulier, SBO of SO) en welk handelingsrepertoire en randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Het SOT is 
betrokken bij eventuele toegang tot tijdelijke opvang.  
 
4. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Scholen geven in schoolondersteuningsprofiel (SOP) aan welke expertise zij in huis hebben en welke 
ondersteuning zij kunnen bieden. De scholen geven aldus aan welke bijdrage zij leveren aan Samen op 
School en de overige doelen van het samenwerkingsverband. De medezeggenschapsraad van de school 
heeft adviesrecht ten aanzien van het SOP. Samenwerkingsverband ZOUT heeft een format SOP.  
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BIJLAGE 2: PROCEDURES ZORGPLICHT EN ARRANGEREN 

 
1. Zorgplicht 
Zorgplicht vormt de wettelijke basis van de collectieve verantwoordelijkheid die schoolbesturen in de 
regio hebben voor elke leerling. Als ouders zich aanmelden bij een school, is de school verplicht om voor 
de leerling te onderzoeken of zij kan voldoen aan de kennelijke ondersteuningsbehoefte. Kan de school 
dat niet dan is ze verplicht een passende onderwijsplek te vinden. Dat kan heel goed een andere 
reguliere school zijn die het vermogen heeft de leerling de benodigde ondersteuning te bieden, het kan 
ook een speciale of een speciale basisschool zijn. De school moet in het laatste geval een TLV aanvragen 
bij het samenwerkingsverband.  
Een school kan een leerling niet verwijderen zolang een andere school zich niet bereid heeft verklaard 
de leerling toe te laten. Dat betekent dat de school zolang verplicht is de leerling onderwijs te bieden, in 
het uiterste geval thuis.  
 
2. Basisvoorwaarde en arrangeren 
Passend onderwijs en de zorgplicht stellen hoge eisen aan de professionaliteit en het 
handelingsvermogen van het team. De schoolorganisatie is ingesteld op een doorgaande 
ondersteuningslijn van haar leerlingen. De ontwikkeling hiervan is de verantwoordelijkheid van de 
school.  
Indien extra ondersteuning in de ontwikkeling van een leerling nodig is worden mensen, mogelijkheden, 
materialen en randvoorwaarden zodanig samengebracht dat belemmerende factoren in de ontwikkeling 
van het kind geremd en beschermende en stimulerende factoren bevorderd worden. Dit noemen we 
arrangeren.  
SWV ZOUT faciliteert schoolbesturen om dit proces van arrangeren vorm te geven op de eigen scholen, 
school is immers vind- en werkplaats. Bij voorkeur resulteert het arrangeren in het invliegen van extra 
expertise of begeleiding voor leerling of leerkracht op de eigen school. Het groeidocument 
(ontwikkelingsperspectief) wordt beschreven wat het beoogde doel van het arrangement is en hoe dat 
doel bereikt gaat worden.  
 
3. Pedagogisch partnerschap en handelingsgericht werken 
Een arrangement op school wordt binnen ZOUT vormgegeven op basis van twee principes: pedagogisch 
partnerschap en handelingsgericht werken. 
 
Onder pedagogisch partnerschap verstaan we: een proces waarin school en ouders (en indien nodig SOT 
en jeugdhulpverlening) elkaar wederzijds ondersteunen en waarin ze hun bijdrage aan de opvoeding 
van het kind op elkaar af te stemmen. Dit om het leren, de motivatie en de ontwikkeling te bevorderen. 
De samenwerking met ouders is een gegeven bij alle leerlingen. Betrokkenheid van ouders is 
noodzakelijk wanneer (extra) ondersteuning of jeugdhulp nodig is rond een kind of het gezin. Ouders 
hebben wettelijk instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
Binnen dit pedagogisch partnerschap wordt gewerkt volgens de principes van handelingsgericht werken. 
Dit wil zeggen dat we bij het arrangeren kijken naar wat kinderen in hun specifieke context nodig hebben 
om tot ontwikkeling te komen en welke factoren hierin stimulerend of belemmerend zijn. Passend 
onderwijs en zorgplicht leiden aldus altijd tot maatwerk. We blijven weg van het labelen en 
medicaliseren van kinderen, we benoemen wat déze leerling nodig heeft om in déze context tot 
ontwikkeling te komen. 
 
4. Het Schoolondersteuningsteam (Het SOT) 
Het SOT, het schoolondersteuningsteam van ZOUT, is een team specialisten en deskundigen uit het SBO, 
SO of schoolmaatschappelijk werk. Het SOT helpt de scholen in de ondersteuningsmogelijkheden in het 
samenwerkingsverband. De scholen kunnen de SOT-medewerkers ook benaderen voor observatie, 
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coaching, schoolvideo-interactiebegeleiding (SVIB) of co-teaching. De SOT-medewerker stelt in overleg 
met ouders en school maatwerktrajecten op voor ondersteuning van leerlingen, eventueel in 
samenwerking met jeugdhulpverlening.  
 
Het groeidocument is leidend bij de aanvraag voor een SOT-medewerker. Op basis van de aanvraag 
komt er een intake en een observatie. Met die gegevens gaat de SOT-medewerker in gesprek met de 
school en ouders. Centraal in dat gesprek staat wat het kind, de ouders én de school nodig hebben. De 
omschrijving van wat er nodig is, hoe lang dat gaat duren en welke rol de SOT-medewerker hierin heeft, 
komt in het groeidocument. 
De periode van ondersteuning door de SOT-medewerker wordt afgesloten met een conclusie. Blijft extra 
ondersteuning na afronding van het groeidocument nodig, dan is het schoolbestuur aan zet. Deze 
bekostigt de benodigde ondersteuning zelf, vanuit de beschikbare ondersteuningsmiddelen. De scholen 
kunnen hiervoor desgewenst beroep doen op de expertise van externe partners van ZOUT die als 
preferred supplieer de vereiste kwaliteit bieden.  
 
5. Deskundigenadvies en Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Op het moment dat alle betrokkenen concluderen dat een reguliere school voor een leerling geen 
perspectief meer biedt en het SBO of SO meer geëigend is voor diens ontwikkeling, wordt met behulp 
van het SOT een toelaatbaarheidsprocedure opgestart voor plaatsing op het SBO of SO. In deze 
procedure komen school (of verwijzende instelling), ouders en het speciaal (basis) onderwijs in overleg 
tot overeenstemming over de benodigde (gehele, deeltijd of tijdelijke) plaatsing op het SBO of SO. Zo 
mogelijk worden er vooraf afspraken gemaakt over de duur van plaatsing en worden er 
terugplaatsingsafspraken gemaakt. Bij het perspectief van terugplaatsing en andere vormen van 
tijdelijkheid blijft de school van herkomst betrokken.  
 
Samenwerkingsverband ZOUT hanteert geen inhoudelijke criteria voor de toelaatbaarheid tot het 
speciaal (basis) onderwijs. ZOUT gaat uit van vertrouwen in een realistische en professioneel 
verantwoorde afweging in de driehoek school-ouders-SOT. Een aanvraag van een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) dient te voldoen aan de volgende drie voorwaarden.  
 

1. Er is een groeidocument. Hieruit blijkt: 
 proces en afwegingen leidend tot de aanvraag zijn duidelijk; 
 gehandeld is volgens de principes van handelingsgericht werken; 
 de mening van school, ouders, kind en deskundigen zijn duidelijk. 

2. Het SOT is betrokken, waarbij het SOT bij het beoordelen van de noodzaak tot verwijzing: 
 systematisch en transparant werkt;  
 van een beoordelingsinstrument gebruik maakt;  
 in de samenwerking met school, kind en ouders zijn professionele expertise en 

vaardigheden heeft ingezet;  
 collegiaal en multidisciplinair overleg heeft gevoerd. 

3. In de toelaatbaarheidsprocedure voor leerlingen die vanuit de reguliere scholen instromen, 
doen ten minste twee experts, waaronder een Gezondheidszorgpsycholoog (GZ psycholoog) 
een uitspraak over de toelaatbaarheid. De GZ-psycholoog en een tweede deskundige 
beoordelen het dossier/het groeidocument en geven, indien akkoord, een 
toelaatbaarheidsadvies (TLA) af. De directeur SWV ZOUT besluit op basis van het advies 
namens het samenwerkingsverband over de afgifte van een TLV. In de afweging worden de 
veiligheid en doorgaande ontwikkelmogelijkheden van een leerling betrokken, als evidente 
leerling-kenmerken op fysiek, cognitief of gedragsmatig gebied. 
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Indien de school en/of ouders niet akkoord gaan met de TLV en in onderling overleg niet kunnen komen 
tot een alternatieve oplossing, kunnen zij gebruik maken van de interne bezwaarprocedure van 
samenwerkingsverband ZOUT. Ouders en school kunnen dan met de onafhankelijke deskundigen van 
ZOUT in gesprek gaan. Indien ouders of de school ook dan nog tegen de uitkomst bezwaar hebben, is 
sprake van een geschil. Dit wordt volgens de geëigende procedures afgehandeld. SWV ZOUT is hiertoe 
aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO. 
 
Voor de rechtstreekse instroom van S(B)O-leerlingen geldt dezelfde toelaatbaarheidsprocedure als voor 
leerlingen die vanuit reguliere scholen worden verwezen. Ofwel: een gz psycholoog en een tweede 
deskundige beoordelen het dossier en geven, indien akkoord, een toelaatbaarheidsadvies (TLA) af. De 
directeur van SWV ZOUT geeft de definitieve TLV af. 
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BIJLAGE 3: BESTUUR EN ORGANISATIE  
 
1. Bestuursmodel 
Samenwerkingsverband ZOUT is een vereniging, waarvan alle aangesloten schoolbesturen lid zijn. De 
vereniging kent een bestuur en een Algemene Ledenvergadering.  
Het bestuur van de vereniging stelt het ondersteuningsplan en de begroting vast en is 
eindverantwoordelijk voor de realisering van het beleid van het samenwerkingsverband. Tenslotte geeft 
het bestuur van ZOUT invulling aan de werkgeversrol. 
De Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin alle schoolbesturen zitting hebben, fungeert als interne 
toezichthouder. De ALV keurt het ondersteuningsplan, de begroting en het jaarverslag goed. Ook is zij 
verantwoordelijk voor benoeming van bestuursleden en de accountant van het samenwerkingsverband. 
Er is een auditcommissie.  
Naar aanleiding van de recente landelijke ontwikkelingen over de governance van 
samenwerkingsverbanden wordt de bestaande bestuurlijke inrichting deze periode geëvalueerd.  
 
2. Onafhankelijk voorzitter  
Zowel het bestuur als de ALV hebben een onafhankelijke voorzitter. De onafhankelijke voorzitter speelt 
een belangrijke rol in een transparante besluitvorming. De voorzitter van de ALV is de regisseur van het 
goedkeuringsproces. De voorzitter ziet erop toe dat alle belangen aan bod komen en dat er een goede 
belangenafweging plaatsvindt, waarbij alle leden voldoende ruimte hebben om hun inbreng te leveren. 
De voorzitter is zelf niet stemhebbend 
 
3. Directie  
Het bestuur van ZOUT heeft een groot gedeelte van haar operationele (management-) taken 
gemandateerd aan de directeur. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur staan beschreven 
in het managementstatuut.12 De directeur is verantwoordelijk voor uitvoering van het vastgestelde 
beleid en de dagelijkse aansturing van het samenwerkingsverband. Hij legt verantwoording af aan het 
bestuur. 
 
4. Bestuurlijke geschillen 
Als een schoolbestuur zich niet kan of wil neerleggen bij een genomen meerderheidsbesluit in de ALV is 
sprake van een geschil. In dat geval wordt in eerste instantie mediation ingezet. Leidt dat niet tot een 
bevredigend resultaat, dan kan het schoolbestuur zich wenden tot de geschillencommissie waarbij het 
samenwerkingsverband is aangesloten. Voorwaarde is dat sprake is van ernstige benadeling van het 
betrokken schoolbestuur. De geschillencommissie toetst of de ALV het besluit in redelijkheid heeft 
kunnen nemen en of een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. De uitspraak van de 
geschillencommissie is bindend voor alle schoolbesturen in het samenwerkingsverband. 
 
5. Ondersteuningsplanraad 
De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De 
OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. De OPR bestaat uit 6 ouders en 6 
onderwijsmedewerkers. De huidige bezetting is te vinden op de website van ZOUT13. Het 
samenwerkingsverband vindt het van belang ouders en personeel te betrekken bij haar beleidsvorming. 
Bij voorkeur fungeert de OPR als klankbord voor de directeur van ZOUT en het bestuur en leest, denkt 
en adviseert zij mee in de besluitvorming. 
 
 

                                                       
12 @pm Link naar website waar statuut staat 
13 @pm link naar website 
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6. Personeel 
De beschikbare middelen moeten zo veel mogelijk ten goede komen aan het primaire proces. ZOUT telt 
op grond hiervan twee personeelsleden: de directeur en de managementondersteuner. De financiële 
administratie en de controllerfunctie zijn uitbesteed. Overige personele inzet die noodzakelijk is, 
bijvoorbeeld ten behoeve van het SOT, vindt plaats op basis van detachering. 
 
7. Organogram 

 
 
  

ALV 

Bestuur ZOUT

Directeur ZOUT

87 scholen voor BAO en S(B)O

OPR

MR SWV ZOUT
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BIJLAGE 4: FINANCIËN EN VERANTWOORDING 
 
1. Bekostiging in de planperiode 2018-2022 
 

SOT 
De expertiserol van SWV ZOUT – in de vorm van het SOT - heeft de laatste helft van de planperiode 
2014-2018 een grotere omvang gekregen. Dit als antwoord op de behoefte van de scholen de expertise 
in het SOT meer in de klas te kunnen inzetten. De versterkte inzet van het SOT 2.0. kan bijdragen aan 
versterking van het handelingsvermogen van de scholen (zowel in de vroeg signalering als in het 
effectief inspelen op concrete ondersteuningsbehoefte) en zo aan het doel van het 
samenwerkingsverband dat meer leerlingen dichtbij huis naar het reguliere onderwijs gaan. Periodiek 
wordt de capaciteit van het SOT geëvalueerd, voor het eerst in augustus 2018. 
 
Noodfonds en Fonds Nieuw Beleid 
Samenwerkingsverband ZOUT heeft een Noodfonds dat schoolbesturen een vangnet biedt voor 
onvoorziene gevallen en een Fonds Nieuw Beleid voor initiatieven op de doelstellingen van ZOUT. 
Het Noodfonds (de post ‘Vangnetmiddelen’) is beschikbaar voor (een deel van de) ondersteuning van 
leerlingen in het regulier onderwijs, van wie de complexe ondersteuningsvraag zonder noodfinanciering 
tot verwijzing of thuiszitten zou leiden. Scholen kunnen voor deze tijdelijke voorziening een aanvraag 
indienen. De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld.  
Hiernaast beschikt ZOUT over een fonds nieuw beleid dat door scholen of schoolbesturen geïnitieerde 
experimenten en projecten financieel steunt die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de 
kernwaarden en doelen van het samenwerkingsverband. Innovatie en vernieuwing worden 
gestimuleerd. Experimenten en projecten gebeuren op basis van cofinanciering en met een 
projectvoorstel en begroting als onderlegger.  
 
Investeren versus reserve 
In het hybride model ontvangen schoolbesturen middelen voor de basisondersteuning en de extra 
ondersteuning. Een deel van de middelen kan flexibel worden ingezet om lopende het schooljaar ook 
financieel in te kunnen springen op veranderende ondersteuningsvragen. Vanaf 2017-2018 ontvangen 
de besturen voor een periode van drie jaar een extra bedrag van € 20 per leerling.  
In de eerste helft van de planperiode 2018-2022 zal SWV ZOUT onderzoeken hoe deze middelen, 
eventueel aangevuld uit de reserves, tweeërlei kunnen worden ingezet: ten behoeve van het faciliteren 
van een betere spreiding van verwijzingen in het regulier onderwijs én ten behoeve van het zonder 
restrictie kunnen plaatsen van leerlingen op het speciaal onderwijs gedurende het gehele schooljaar – 
en daarmee ten behoeve van het voorkomen van thuiszitters.  
 
2. Verantwoording 
De verantwoording heeft ten doel de maatschappelijke omgeving inzicht te geven in het doen en laten 
van ZOUT. De interne verantwoording van schoolbesturen aan elkaar bepaalt in belangrijke mate in 
hoeverre het samenwerkingsverband in staat is voldoende externe verantwoording af te leggen. 
Uitgangspunt is te voorkomen dat voor één bedrag meerdere malen verantwoording hoeft plaats te 
vinden. 
 
Interne verantwoording  
Dit betreft de verantwoording van het bestuur van het samenwerkingsverband aan haar eigen 
toezichthouder, de ALV. Bij de ondersteuningsplanraad zijn de doelen gemeenschappelijkheid, dialoog 
en communicatie.  
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Hiernaast betreft het de verantwoording van schoolbesturen aan elkaar, met betrekking tot de 
rechtmatige en doelmatige inzet van de middelen. De rechtmatigheid blijkt uit het jaarverslag van de 
individuele schoolbesturen. Het betreffende oordeel van de accountant is hierin leidend voor de interne 
verantwoordingsplicht.  
Als het gaat om de doelmatigheid hanteert samenwerkingsverband ZOUT een format waarmee 
schoolbesturen kunnen aangeven hoe zij de toegekende ondersteuningsmiddelen hebben ingezet en 
wat zij daarmee hebben bereikt. Het format is eenvoudig en stelt de volgende vragen die in principe 
uitgaan van de PDCA-cyclus: 

a. Wat was de school/het schoolbestuur van plan? Welk resultaat moest het opleveren? 
b. Wat heeft de school/het schoolbestuur met de middelen gedaan? Hoe heeft ze deze ingezet? 
c. Wat heeft deze inzet opgeleverd (voor de school, het team, de leerling) in relatie tot de 

doelstellingen van het samenwerkingsverband? 
 
De besturen zijn actief en open in hun verantwoording. Zo ontstaat “kleur en verhaal” en een beter zicht 
op de realisatie van de doelstellingen van het samenwerkingsverband als geheel.  
 
Externe verantwoording  
Samenwerkingsverband ZOUT verantwoordt zich extern verticaal tegenover de overheid, zowel op 
financieel gebied aan DUO als op inhoudelijk terrein aan de onderwijsinspectie. Bij deze verticale 
verantwoording gaat het vooral om het beoordelen van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de 
besteding van de ondersteuningsmiddelen. Voor de financiële verantwoording geschiedt dit middels 
jaarverslag, jaarrekening, accountantsverklaring en meerjarenbegroting. De inhoudelijke 
verantwoording geschiedt middels het (sociaal) jaarverslag. Dit jaarverslag wordt eveneens gebruikt om 
horizontaal verantwoording af te leggen aan ‘de maatschappij’. 
 
3. Financiële regelingen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 
 
Groeiregeling SBO en SO 
Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs kennen een groeiregeling op basis van het verschil 
in leerlingenaantal tussen teldatum 1 oktober en peildatum 1 februari. Deze wordt als volgt uitgevoerd: 
1. Op 1 februari wordt door SWV ZOUT het leerlingenaantal opgevraagd bij de scholen voor speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs; 
2. Dit leerlingenaantal wordt vergeleken met het leerlingenaantal op 1 oktober van het voorafgaande 

jaar; 
3. Indien het verschil tussen deze twee leerlingenaantallen positief is (meer leerlingen ingeschreven), 

wordt voor elke extra leerling aanvullende bekostiging verstrekt aan de betreffende school voor 
speciaal (basis)onderwijs. Dit bedrag wordt berekend op basis van de daartoe door het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks vastgestelde tarieven voor personele en materiële 
bekostiging en wordt in het schooljaar volgend op 1 februari per maand beschikbaar gesteld. 

 
Samenwerkingsverband ZOUT experimenteert deze planperiode met een flexibeler wijze van 
aanvullende ondersteuningsbekostiging voor de scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze bekostiging 
zal (net als de systematiek voor het regulier basisonderwijs) gebaseerd zijn op een vast bedrag per 
ingeschreven leerling op basis van de teldatum (1 oktober) in plaats van een bedrag per ‘groei’-leerling 
op de peildatum (1 februari). Per saldo levert dit het speciaal basisonderwijs meer financiële ruimte en 
flexibiliteit op dan onder de huidige groeiregeling met als enig doel een garantie dat leerlingen van 
ZOUT geplaatst kunnen worden. De middelen worden daarom geoormerkt voor het opvangen van 
pieken en dalen in de leerlingbezetting. Randvoorwaarde voor eventuele continuering van deze 
voorziening is dat het deelnamepercentage SBO gelijk blijft of licht daalt. 
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Overdrachtsverplichting SBO 
Het speciaal basisonderwijs ontvangt rechtstreeks van het Rijk ondersteuningsbekostiging voor 
maximaal 2% van het leerlingenaantal binnen het samenwerkingsverband. Indien er meer leerlingen 
gebruik maken van het speciaal basisonderwijs, heeft het samenwerkingsverband een 
overdrachtsverplichting richting de respectievelijke scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze wordt als 
volgt uitgevoerd. Binnen ZOUT is geen sprake van een deelnamepercentage dat veel hoger is dan 2%. 
Over 2017-2018 bedroeg het deelnamepercentage 2,02%. Indien dit onverhoopt toch mocht 
voorkomen, vindt aanvullende bekostiging van de scholen voor speciaal basisonderwijs plaats in de 
vorm van een bedrag per extra ingeschreven leerling. Dit bedrag wordt berekend op basis van de 
daartoe door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks vastgestelde tarieven voor 
personele en materiële bekostiging. 
 
Overdracht bekostiging bij onvoldoende budget  
Ook indien de lasten voor zware en/of lichte ondersteuning leiden tot een tekort, moet 
samenwerkingsverband ZOUT in staat zijn een toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor het speciaal 
onderwijs en de bekostiging voor die leerling te dragen. Ingevolge artikel 18a, lid 8 en onder j Wet op 
het Primair Onderwijs zal DUO in dat geval de schoolbesturen in ZOUT korten op de lumpsum. De 
schoolbesturen zullen dan bovendien de middelen van het samenwerkingsverband moeten aanvullen 
zodat de uitvoering en lasten van het samenwerkingsverband gedekt zijn. De schoolbesturen hebben 
afgesproken deze korting dan plaatsvindt naar rato van het leerlingenaantal per schoolbestuur (regulier 
en speciaal basisonderwijs) vallende binnen de regio van ZOUT. 
 
Indien de lichte ondersteuningsbekostiging niet voldoende is om de verplichtingen in het kader van de 
overdrachtsverplichting en/of groeiregeling voor het speciaal basisonderwijs na te komen, dragen de 
schoolbesturen van alle basisscholen (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) de 
ontbrekende bekostiging over aan samenwerkingsverband ZOUT. Deze bijdrage vindt plaats naar rato 
van het leerlingenaantal per schoolbestuur (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) dat toe 
te rekenen valt aan SWV ZOUT. 
 
4. Meerjarenbegroting 
De meerjarenbegroting van SWV ZOUT is als bijlage 7 bij dit ondersteuningsplan gevoegd en tevens in te 
zien op de website van SWV ZOUT.14 
  

                                                       
14 @pm link naar website 
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BIJLAGE 5 SCHOLEN VAN SAMENWERKINGSVERBAND ZUIDOOST-UTRECHT (ZOUT) 
 

Schoolsoort Naam Adres Postcode Plaats 

Bao Camminghaschool Pastoor Heggelaan 6 3981GJ Bunnik 

Bao De Vonk Rijneiland 2 3984MA Bunnik 

Bao Pastoor Dr Delteykschool Achterdijk 84g 3985LB Bunnik 

Bao Barbaraschool Rijnzichtlaan 3 3981BS Bunnik 

bao OBS Anne Frank Van Hardenbroeklaan 21 3981EN Bunnik 

bao OBS De Bongerd Rijneiland 1 3984MA Bunnik 

bao Chr Basissch Beurthonk Salamander 53 3984MB Bunnik 

bao Chr Bs De Aquamarijn Boslaan 3 3981XD Bunnik 

bao Basisschool de Klimop Achterdijk 84-d 3985LB Bunnik 

so Berg en Boschschool Professor Bronkhorstlaan 22 3723MB De Bilt 

bao Martin Luther Kingschool Nachtegaallaan 38 3738EB De Bilt 

bao Montessori School Rembrandtplein 1 3723CH De Bilt 

bao Basissch St Michael Kerklaan 33 3731EE De Bilt 

bao Werkpl Kindergemeensch Kees Boekelaan 10 3723BA De Bilt 

bao Bosbergschool Dennenlaan 59-61 3739KM De Bilt 

bao Basisschool De Kievit Nachtegaallaan 36 3738EB De Bilt 

bao t Kompas Prinses Christinastraat 4 3615AG De Bilt 

bao Rudolf Steinerschool Weltevreden 6 3731AL De Bilt 

bao Schoolver De Nyepoort Groenekanseweg 32 3737AG De Bilt 

bao Basisschool St Theresia Gregoriuslaan 4 3723KR De Bilt 

bao Patiosch De Kleine Prins Weltevreden 8 3731AL De Bilt 

bao Wereldwijs Melkweg 1 3721RG De Bilt 

bao Dr W van Everdingen Sch Leeuweriklaan 3 3722CT De Bilt 

bao Van Dijckschool Van Dijcklaan 4 3723CG De Bilt 

bao De Regenboog Poolsterlaan 2 3721HH De Bilt 

bao Gr v Prinsterer Basissch Groen van Prinstererweg 2 3731HB De Bilt 

bao De Rietakker Abt Ludolfweg 109 3732AN De Bilt 

bao Basisschool Valkenheuvel Jagerspad 4 3972XL Utrechtse Heuvelrug 

bao Daltonschool Nicolaas IJskelderlaan 2 3941HS Utrechtse Heuvelrug 

bao Vrije School Driebergen Faunalaan 250 3972PS Utrechtse Heuvelrug 

bao De Breeakker de Breelaan 6 3958EE Utrechtse Heuvelrug 

bao Basisschool De Wegwijzer Haarweg 23 3959AM Utrechtse Heuvelrug 

bao Chr Basisschool Coolsma Coolsmalaan 5 3971KW Utrechtse Heuvelrug 

bao Basisschool De Schakel Wethouder De Langelaan 1 3956GL Utrechtse Heuvelrug 

bao OBS Meander Dreef 88 3956EW Utrechtse Heuvelrug 

bao Basisschool De Hoeksteen Burg van den Boschlaan 22 3956DC Utrechtse Heuvelrug 
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bao OBS Dolfijn Laan van Blommerweert 1B 3971CG Utrechtse Heuvelrug 

bao Basisschool Wilhelmina Gasthuisstraat 7 3958BL Utrechtse Heuvelrug 

bao De Kring Sparrenlaan 29 3971PV Utrechtse Heuvelrug 

bao Basisschool De Ladder Breeschotenlaan 26 3951VL Utrechtse Heuvelrug 

bao Basisschool De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958XK Utrechtse Heuvelrug 

bao Basisschool De Zonheuvel Burgemeesterpark 29 3971CV Utrechtse Heuvelrug 

bao Basissch De Uilenburcht Jagersdreef 145 3972XD Utrechtse Heuvelrug 

bao De Triangel Kortenburglaan 13 3941HP Utrechtse Heuvelrug 

bao Hoog Moersbergen Tromplaan 1 3941VR Utrechtse Heuvelrug 

bao De Wijngaard Abrikozengaard 18 3941LL Utrechtse Heuvelrug 

bao OBS Kameleon Van der Leelaan 1 3941RN Utrechtse Heuvelrug 

bao BS De Meent Trompplein 3 3951CR Utrechtse Heuvelrug 

bao Bs Merseberch Van Beuningenlaan 28A 3953BR Utrechtse Heuvelrug 

bao De Ontdekkingsreis Driebergsestraatweg 63 3941ZT Utrechtse Heuvelrug 

bao OBS De Toermalijn Overrijnseveld 1 3945GH Wijk bij Duurstede 

bao RK Basissch St Carolus Kerkweg 20 3945BN Wijk bij Duurstede 

bao Basisschool Windroos Karolingersweg 147A 3962AD Wijk bij Duurstede 

bao School met de Bijbel Kerkeland 55 3947MV Wijk bij Duurstede 

bao De Werkschuit Notengaard 17 3962JD Wijk bij Duurstede 

bao R.K. Daltonschool Het Palet Zigzagoven 86 3961EE Wijk bij Duurstede 

sbao SSBO De Driehoek Steenstraat 87 3961VN Wijk bij Duurstede 

bao Basisschool 't Baken Kompas 2 3961JJ Wijk bij Duurstede 

bao Basisschool De Wegwijzer Karolingersweg 147 3962AD Wijk bij Duurstede 

bao Basisschool de Klimop Zonnewijzer 1-3 3962HT Wijk bij Duurstede 

bao De Regenboog Dukdalf 28 3961LA Wijk bij Duurstede 

bao Openbare Basisschool Marijkelaan 3 3947MG Wijk bij Duurstede 

bao De Horn Overloop 2 3961KE Wijk bij Duurstede 

bao Basisschool Comenius Zinzendorflaan 2B 3703CG Zeist 

so Dokter CP v Leersumsch Verlengde Slotlaan 113 3707CE Zeist 

sbao SSBO Tobias Prof. Lorentzlaan 16 3701CC Zeist 

bao Zeister Schoolvereeniging Verlengde Slotlaan 13 3707CA Zeist 

bao Zeister Vrije School Socrateslaan 22 3707GL Zeist 

bao Basissch Oud Zandbergen Prins Alexanderweg 1A 3712AD Zeist 

bao Ichthusschool De Genestetlaan 19 3705BT Zeist 

bao Basisschool Nye Kroost Kroostweg 74A 3704EG Zeist 

bao Kerckeboschschool Oranje Nassaulaan 5 3708GA Zeist 

bao Basisschool De Wegwijzer Willem Schmidtlaan 2 3705LW Zeist 

bao Basisschool de Sluis Koppelweg 131 3704GG Zeist 

bao Montessorischool Sumatralaan 1 3705XL Zeist 
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bao Basisschool Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706EW Zeist 

bao Montessori Den Dolder Schroeder van der Kolkln 1 3734VH Zeist 

bao Basisschool de Koppel De Clomp 2006 3704KC Zeist 

bao Basisschool de Koppel Schoolweg 16 3711BP Zeist 

bao BS Het Spoor Stationslaan 3 3701EN Zeist 

sbao SSBO de Stuifheuvel Graaf Lodewijklaan 2 3708DM Zeist 

so Meerklank Slotlaan 330 3701GX Zeist 

bao De Damiaanschool Rozenstraat 21 3702VM Zeist 

bao Basisschool de Griffel De Clomp 2002 3704KC Zeist 

bao De Kameleon Schroeder van der Kolkln 1 3734VH Zeist 

bao Zeister Vrije School Burg Van Tuyll-laan 35 3707CV Zeist 

so Zonnehuisschool Utrechtseweg 69 3704HB Zeist 
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BIJLAGE 6 BESTUREN IN SAMENWERKINGSVERBAND ZOUT 
 
Ver. een School met de Bijbel Postbus 9 3958 ZT Amerongen 

Ver. School Evang. Broedergem. Postbus 556 3700 AN Zeist 

Ver. Oecumen. Onderw. in Maarn Breeschotenlaan 26 3951 VL Maarn 

Stg Zonnehuizen Kind en Jeugd Postbus 99 3700 AB Zeist 

Stichting CBO Zeist e.o. Laan van Vollenhove 3045 3706 AL Zeist 

Ver. Montessorisch. Bilthoven Rembrandtplein 1 3723 CH Bilthoven 

Stg. Spec. Ond. Midden Nederl. Professor Bronkhorstlaan 22 3723 MB Bilthoven 

Ver. PC PO Vechtstreek & Venen Postbus 7 3620 AA Breukelen Ut 

SKOR Hondsroos 4 4007 TJ Tiel 

St. Dokter C.P. v. Leersumsch. Postbus 580 3700 AN Zeist 

Stg. Sgs V. Vrijeschoolonderw. Wilhelminasingel 13 -1 6524 AJ Nijmegen 

Vereniging De Oorsprong Postbus 236 3960 BE Wijk Bij Duurstede 

St. Openb. Ond. Rijn-/Heuvell. Postbus 344 3700 AH Zeist 

VPCO De Viermaster Schoolstraat 1 6744 WS Ederveen 

Stg. Delta De Bilt Prim. Ond. Postbus 1402 3800 BK Amersfoort 

Stichting Lerend Leven Postbus 23 3970 AA Driebergen-Rijsenburg 

Stichting Gewoon Speciaal Galerijmuur 51 3991 WX Houten 

Stichting Openbaar Onderwijs Postbus 97 3960 BB Wijk Bij Duurstede 

Kath. Scholenstichting Fectio Postbus 353 3990 GD Houten 

Stg. Vrije School De Vuurvogel Faunalaan 250 3972 PS Driebergen-Rijsenburg 

Het Sticht Laan van Vollenhove 3045 3706 AL Zeist 

St. Proceon Prot.Chr.Ond. Gooi Postbus 352 1200 AJ Hilversum 

Stg. Werkpl. Kindergemeenschap Kees Boekelaan 12-TR 3723 BA Bilthoven 

Stichting Het Zonnewiel Stationslaan 8 3701 EP Zeist 

Groenekanse Sch.ver. Nijepoort Groenekanseweg 32 3737 AG Groenekan 

Instituut Coolsma Coolsmalaan 3 -5 3971 KW Driebergen-Rijsenburg 

Stg. Onderw. Kerkgenootsch. Prins Alexanderweg 1-A 3712 AD Huis Ter Heide Ut 

V C B L Burg van den Boschlaan 22 3956 DC Leersum 

Ver. Chr. onderwijs Neerl.br. Kerkeland 13 3947 MT Langbroek 

Zeister Schoolvereeniging Verlengde Slotlaan 13 3707 CA Zeist 

Stg De Zeister Vrije School Postbus 185 7620 AD Borne 
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BIJLAGE 7 MEERJARENBEGROTING 
 
Separaat bijgevoegd 
 


