
 

 

 

  

 

  

ONDERSTEUNINGSPLAN 

2019-2023 

Sempre Avanti… 



 

 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Deventer 2019-2023  |  1 
 

Inhoudsopgave 
 
Woord vooraf ....................................................................................................................... 3 

 
Hoofdstuk 1 Passend Onderwijs in Deventer .................................................................... 5 

1.1 Beschrijving van de regio................................................................................................. 5 

1.2 Kengetallen ..................................................................................................................... 6 

1.3 Passend Onderwijs, het vertrekpunt ................................................................................ 6 

 
Hoofdstuk 2 Beleid en Doelstellingen ................................................................................ 8 

2.1 Onze koers richting de toekomst ..................................................................................... 8 

2.2 Verevening ...................................................................................................................... 9 

2.3 Ambities voor de komende jaren ....................................................................................10 

 
Hoofdstuk 3 Organisatie arrangementencommissie en leerlingenstromen ...................15 

3.1 Arrangementencommissie Samenwerkingsverband VO Deventer ..................................15 

3.1.1 Toelaatbaarheidsverklaring ..............................................................................16 

3.1.2 Orthopedagoog van het samenwerkingsverband .............................................16 

3.1.3 Aanmeldingsformulier.......................................................................................16 

3.2 Beschikbare arrangementen vanuit samenwerkingsverband VO Deventer .....................17 

3.2.1 Expertisepunten ...............................................................................................17 

3.2.2 Klassen met Expertise (KME) ...........................................................................17 

3.2.3. Plusklas Arkelstein ..........................................................................................18 

3.2.4 Rebound (VSO Intermetzo) ..............................................................................18 

3.2.5 Maatwerkarrangementen .................................................................................18 

3.3 Leerlingenstromen ..........................................................................................................19 

3.3.1 Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) ..........................................................19 

3.3.2 Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) .....................................................19 

3.3.3 Overgang van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van PO naar VO ...19 

3.3.4 Procedure bij terugplaatsing en overplaatsing naar VO of VSO .......................20 

3.3.5 Procedure overgang van SO naar V(S)O .........................................................20 

3.3.6 Toewijzing toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs (TLV PrO) .........21 

3.3.7 Leerlingen op het grensvlak VMBO-PrO...........................................................21 

3.3.8 Aansluiting van VMBO naar MBO ....................................................................21 

3.3.9 Arbeidstoeleiding ..............................................................................................22 

3.3.10 Voorkomen van thuiszitters ............................................................................22 

 

 

 



 

 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Deventer 2019-2023  |  2 
 

Hoofdstuk 4 Samenwerking met ouders ...........................................................................25 

4.1 Informeren van ouders over passend onderwijs .............................................................25 

4.2 Betrokkenheid van ouders bij het samenwerkingsverband .............................................25 

4.3 Betrokkenheid van ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte ..................26 

4.3.1 Zorgplicht .........................................................................................................26 

4.3.2 Ontwikkelingsperspectiefplan ...........................................................................26 

4.3.3 Ouderbetrokkenheid bij zorg- en adviesteam en de arrangementencommissie 27 

4.4 Aanmelding en toelating van leerlingen ..........................................................................27 

4.5 Begeleiding voor leerlingen met een lichamelijke beperking ...........................................27 

4.6 Onderwijsconsulenten ....................................................................................................28 

4.7 Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) ............................................................28 

4.8 Geschil tussen ouders (of schoolbestuur) en het samenwerkingsverband over 

toelaatbaarheid voor het VSO. .............................................................................................28 

4.9 Privacy ...........................................................................................................................29 

 
Hoofdstuk 5 Kwaliteitsbeleid .............................................................................................30 

 
Hoofdstuk 6 Financiën .......................................................................................................31 

 
Bijlagen 

Bijlage 1 Besturen samenwerkingsverband VO Deventer ..............................................32 

Bijlage 2 Samenstelling arrangementencommissie ........................................................33 

Bijlage 3 Samenstelling Ondersteuningsplanraad 2019 .................................................34 

Bijlage 4 Meerjarenbegroting ondersteuningsplan 2019-2023 .......................................35 

Bijlage 5 Gebruikte afkortingen ......................................................................................36 

 

 
 
        
  
        

 
 
 
NB Daar waar in dit plan ouders staat kan ook ouder, verzorger of verzorgers gelezen 
worden. 

 
  



 

 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Deventer 2019-2023  |  3 
 

Woord vooraf 

In het voorliggende ondersteuningsplan 2019-2023 beschrijven we het beleid, de werkwijzen 
en de plannen van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Deventer (VO2303). Het 
document hebben we de titel ‘Sempre Avanti’ (steeds voorwaarts) meegegeven omdat we 
daarmee aangeven dat we verder vooruit willen. In dit ondersteuningsplan maken wij 
duidelijk hoe wij passend onderwijs in Deventer bereiken en beschrijven we de rol van het 
samenwerkingsverband daarin. Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle 
leerlingen een voor hen zo passend mogelijke onderwijsplek hebben waarbij rekening wordt 
gehouden met hun eventuele ondersteuningsbehoefte. In de visie van het 
samenwerkingsverband vindt dit onderwijs waar mogelijk thuisnabij plaats en in of dichtbij 
het regulier voortgezet onderwijs, waar nodig ondersteund met specialistische voorzieningen. 
Het streven is daarom te komen tot maximale integratie met het reguliere voortgezet 
onderwijs. 

Dit ondersteuningsplan is het vervolg op het ondersteuningsplan 2014-2018 zoals dat bij de 
start van passend onderwijs is vastgesteld.  

Het eerste ondersteuningsplan (2014–2018) is geschreven met het oog op de periode van 

de inrichting van samenwerkingsverband VO Deventer. De nadruk lag op de vormgeving van 

de nieuwe wettelijke kerntaken, de inrichting van de bestuurlijke structuur, de bureau-

organisatie en het vormgeven van het netwerk. In voorliggend ondersteuningsplan ligt het 

accent op het verder verhogen van de basisondersteuning, de verdere samenwerking tussen 

onderwijs-zorg, het verder terugdringen van het aantal thuiszitters en het optimaliseren van 

de doorstroom van po naar vo en vo naar mbo (/hbo). Hierbij staat ons ook de intensivering 

van de samenwerking tussen VO en VSO voor ogen.   

De wetgever vraagt de scholen de ondersteuning zo te organiseren dat maximaal 3,5% van 

de leerlingen onderwijs krijgt in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Voor Deventer is dit een 

bijzondere opgave, omdat bij de aanvang van passend onderwijs het verwijzingspercentage  

meer dan het dubbele was van de landelijke norm. De bekostigingssystematiek passend 

onderwijs is erop gebaseerd dat in 2021 de landelijke verwijzingsnorm dient te zijn gehaald. 

Deze zogenoemde “negatieve verevening” doet zich nu reeds voelen en zal komende jaren 

doorwerken. Het bestuur heeft reeds in 2014 de ambitie uitgesproken deze landelijke norm 

te willen halen. De afgelopen jaren zijn al flinke stappen gezet in het terugdringen van het 

verwijzingspercentage. Steeds duidelijker wordt dat terugdringen van dat percentage geen 

eenvoudige opgave is. Het door ons gehanteerde uitgangspunt ‘regulier waar het kan en 

speciaal waar het moet’ maakt dat we proberen leerlingen in eerste instantie binnen het 

regulier onderwijs te bedienen. Het bieden van passend onderwijs voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben dient zoveel mogelijk in de klas en op de locatie te gebeuren. 

Ook de komende jaren zetten we in op het versterken van de basisondersteuning en het op 

maat aanbieden van passende onderwijsplekken. Desondanks zien we de daling in de 

doorverwijzing stagneren. Nog genoeg werk aan de winkel dus. In dit ondersteuningsplan 

schetsen we de plannen voor de toekomst.   

Hier is wel een waarschuwing op zijn plaats. Door de “negatieve verevening” wordt het 

samenwerkingsverband de komende jaren flink financieel gekort. Dat zet het niveau van de 

opgebouwde voorzieningen voor leerlingen onder druk. Bij invoering van passend onderwijs 

is onvoldoende rekening gehouden met regionale verschillen. Samenwerkingsverband VO 

Deventer is één van de kleinste samenwerkingsverbanden van Nederland met, historisch 

gezien, één van de hoogste deelnamepercentages van leerlingen in het speciaal voortgezet 

onderwijs. Een klein samenwerkingsverband heeft als voordeel dat de besturen elkaar 
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makkelijk vinden, maar als nadeel dat het veel lastiger is de ondersteuning op een efficiënte 

schaal te organiseren. Het samenwerkingsverband zet zich maximaal in om ervoor te zorgen 

dat alle leerlingen passend onderwijs kunnen blijven krijgen. Nu en in de toekomst. Maar 

zonder aanpassing op de financiering van het stelsel van passend onderwijs kunnen wij dit 

niet garanderen. Wij zullen hiervoor aandacht vragen bij het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap.  

Bij de totstandkoming van dit plan is met enige regelmaat overleg gevoerd met de 

ondersteuningsplanraad. Zij heeft op 16 juli 2019 ingestemd met voorliggend plan. Het met 

de gemeente OOGO gevoerde overleg heeft plaatsgevonden op 25 juni 2019 met als 

uitkomst dat ook zij hiermee hebben ingestemd. Het bestuur van het samenwerkingsverband 

heeft op 4 oktober 2019 dit plan geaccordeerd. We danken hierbij alle betrokkenen voor hun 

inzet en vertrouwen voor de toekomst op een constructieve verdere samenwerking.   

 

Drs. V. Assink 

Vicevoorzitter Samenwerkingsverband VO Deventer 
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Hoofdstuk 1 Passend Onderwijs in Deventer 
 
Samenwerkingsverband VO Deventer is één van de kleinste samenwerkingsverbanden voor 
het voortgezet onderwijs en bestaat uit 4 schoolbesturen (waarvan 1 opting in). In 2019 
volgen nog ruim 5.300 leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs op één van de 
schoollocaties binnen het samenwerkingsverband. Door de demografische krimp zal dit 
leerlingaantal de komende jaren gaan dalen. Het bestuur van Samenwerkingsverband VO 
Deventer onderschrijft het uitgangspunt van thuisnabij onderwijs. Zoveel als mogelijk wordt 
gezocht naar een passende oplossing binnen de regio. Het doel van het voorliggende 
ondersteuningsplan is tweeledig. Het is het visiedocument voor passend onderwijs voor de 
komende vier jaren en benoemt de ambities die het samenwerkingsverband nastreeft. 
Daarnaast beschrijft het de wettelijke taken, de onderwerpen en inrichting van het 
samenwerkingsverband. De meerjarenbegroting maakt deel uit van het ondersteuningsplan. 
Jaarlijks wordt de begroting geactualiseerd en vastgesteld, de onderliggende financiële 
uitgangspunten zijn vier jaar geldig. 
 
Schoolbesturen 
De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van het samenwerkingsverband. Zij hebben de 
wettelijke taak om passend onderwijs te realiseren op hun eigen scholen en zijn binnen het 
samenwerkingsverband gezamenlijk verantwoordelijk voor een samenhangend geheel aan 
ondersteuningsvoorzieningen. Het samenwerkingsverband werkt voor scholen met een 
hulpvraag voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarmee zijn de scholen 
de primaire doelgroep van het samenwerkingsverband. 
 

1.1 Beschrijving van de regio 
De demografische ontwikkeling in Deventer laat zien dat er de komende jaren voor het 
voortgezet onderwijs een sterke daling aan instroom is te verwachten. Dit betekent dat het 
aantal leerlingen regulier onderwijs de komende jaren zal dalen tot ruim 4850, een afname 
van rond de 7% (zie onderstaande tabel ‘kengetallen’). Leerlingen die in schooljaar 2018-
2019 regulier onderwijs volgen binnen de gemeente Deventer doen dat op een locatie van 
het Etty Hillesum Lyceum (EHL). In bijlage 1 is opgenomen welke locaties dat betreft. Vanaf 
schooljaar 2019-2020 opent de School voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO) haar deuren in 
Deventer1. Vanaf dat schooljaar kunnen leerlingen daar havo/vwo onderwijs volgen. Deze 
reguliere VO-school start in het eerste jaar met 80 leerlingen. Hun doel is om jaarlijks met dit 
leerlingaantal te groeien tot een maximum van 400 leerlingen. De verwachting is dat een 
deel van deze leerlingen uit de regio zal komen. Naast het regulier onderwijs is het mogelijk 
om binnen Deventer voortgezet speciaal onderwijs te volgen bij VSO De Linde (onderwijs 
aan leerlingen met een verstandelijke beperking en een meervoudige beperking) of bij VSO 
Intermetzo (onderwijs aan jongeren met veel aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling). Leerlingen met een andere ondersteuningsbehoefte zijn aangewezen op 
onderwijsvoorzieningen in de regio. Verreweg de meeste leerlingen kunnen terecht op een 
onderwijsvoorziening binnen een reistijd van ongeveer één uur. In onderstaand overzicht 
komt naar voren dat het aantal leerlingen dat voortgezet speciaal onderwijs volgt buiten 
Deventer (‘niet deelnemende VSO’) sterk is toegenomen de afgelopen jaren. Het 
uitgangspunt van samenwerkingsverband VO Deventer is om zoveel mogelijk thuisnabij 
onderwijs vorm te kunnen geven. Dit zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. 

                                                           
1 Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat het effect zal zijn op het leerlingaantal van de SVPO in 
Deventer 
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Aantal leerlingen VSO afgelopen 3 jaren  

 

Aantal leerlingen VSO 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 

Deelnemende Vestiging 02PQ05 - Intermetzo 17 20 24 

Deelnemende Vestiging 19SY00 - de Linde 72 85 84 

Deelnemende Vestiging 02YN03 - de Ambelt 62   

Niet deelnemende VSO 115 141 150 

Totaal 266 246 258 

 
De komende jaren moeten deze aantallen verder omlaag. Uitgaande van de daling van het 
aantal leerlingen binnen het regulier onderwijs moeten we in 2022 uitkomen op een aantal 
van rond de 170 leerlingen dat onderwijs volgt binnen een school voor VSO. 
 
 

1.2 Kengetallen 
 

   
 
In de begroting is uitgegaan van een daling van het aantal leerlingen op het VSO tot 3% op 
uiterlijk 1 oktober 2022. Om deze leerlingaantallen te realiseren worden diverse 
beleidsstrategieën ingezet, onder meer ter versterking van de ondersteuningsstructuur op 
het Etty Hillesum Lyceum. Landelijk is het gemiddelde ongeveer 3,5%. Het verschil van 0,5% 
is benodigd om de “oud Ambelt-leerlingen” die inmiddels een plaats hebben gevonden op het 
reguliere VO van een adequate bekostiging te voorzien.  
Hiermee wordt het niveau van de vereveningsopdracht (aandeel VSO 3,45%)  gehaald. 

Indien we uitgaan van een daling tot 3% op 1 oktober 2022 leidt dit tot de volgende 

leerlingaantallen VSO:  

  

 

1.3 Passend Onderwijs, het vertrekpunt 
In de wettekst (artikel WVO 17a) staat de volgende opdracht geformuleerd voor de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  

‘Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die 

extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen’.  

Passend onderwijs is in feite kwalitatief goed onderwijs dat aansluit op de talenten en 

mogelijkheden van jongeren. Goed onderwijs gaat uit van het ontwikkelingsperspectief van 

leerlingen én van verschillen tussen leerlingen. De verantwoordelijkheid voor passend 

onderwijs voor alle leerlingen in deze regio wordt neergelegd bij de gezamenlijke 
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schoolbesturen en scholen. De besturen en scholen werken bij de uitvoering van passend 

onderwijs nauw samen met de gemeente en instellingen voor jeugdhulp.  

Kwalitatief goed onderwijs in samenhang met een goed werkende ondersteuningsstructuur in 

en om de school is essentieel. De sterke basis op elke school wordt gevormd door de 

docenten, de mentoren, de teamleiders, schoolleiders, ondersteuningscoördinatoren/intern 

begeleiders, orthopedagogen en het ondersteunend personeel. Samen vormen zij de 

verbinding tussen leerling, ouders en schoolteam. De ondersteuningscoördinatoren/intern 

begeleiders hebben een rol bij hulpvragen van leerlingen en docenten die de les overstijgen 

en gericht zijn op de schoolloopbaan van de leerling. Scholen hebben al veel deskundigheid 

op dit gebied en kunnen die nog verder versterken. Een van de doelen is om deze 

deskundigheid ook op het niveau van het samenwerkingsverband breder te ontsluiten en 

slimmer te organiseren. 

Samenwerkingsverband VO Deventer ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in 

samenwerking met ouders en ketenpartners (speciaal onderwijs, gemeente, jeugdhulp, etc.) 

kinderen voor te bereiden op een actieve, zo zelfstandig mogelijke deelname aan de 

maatschappij. Daarbij gaan we ervan uit dat elk kind uniek is en eigen mogelijkheden en 

talenten heeft. De ambitie van het samenwerkingsverband is om passend onderwijs zodanig 

in te zetten en in te richten dat jongeren via passend onderwijs naar een passende plek in de 

samenleving kunnen groeien. De insteek is om leerlingen binnen het regulier onderwijs te 

behouden.  

We hanteren hierbij twee hoofdprincipes: 

1. Regulier onderwijs als dat kan, speciaal onderwijs als dat moet 

2. Elke leerling volgt zo thuisnabij mogelijk onderwijs  

Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoefte in dit samenwerkingsverband een ononderbroken ontwikkeling 

kunnen doormaken. Wij maken ons er sterk voor dat dit kan binnen het regulier onderwijs. 

Daartoe wordt voor betreffende leerling een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld waarbij 

de aandacht niet alleen uitgaat naar cognitieve mogelijkheden, maar ook naar de sociaal-

emotionele ontwikkeling en de talenten van leerlingen. Met als kernwaarden dat het leren en 

ontwikkelen van leerlingen centraal staat en de betrokken besturen en scholen elkaar zien 

als partner. Er is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een 

passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod vanuit een integrale samenwerking met 

gemeenten en jeugdhulp. Samenwerken met ouders is daarbij van groot belang en hun 

kennis en invloed zoveel mogelijk in te zetten om zo met elkaar (ouders, professionals en 

leerling) de weg naar een passende plek in de samenleving voor de leerling daadwerkelijk 

voor elkaar te krijgen.  
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Hoofdstuk 2 Beleid en Doelstellingen  
 

Een manier om leerlingen tot hun recht te laten komen in het reguliere onderwijs, is de 

nadruk nog meer te leggen op het primaire proces in de klas en hierin als school samen te 

werken met iedereen die bij de leerling betrokken is: de ouder(s), de onderwijsprofessional 

(docent), het schoolondersteuningsteam, jeugdzorg en de externe hulpverlener(s). Passend 

onderwijs krijgt inhoud in de klas. Dat wat de leerling in de klas en op school nodig heeft om 

gestelde onderwijsdoelen te halen, staat centraal. De aanpak is planmatig en 

handelingsgericht, de school is de plaats waar met elkaar wordt gewerkt aan de ontwikkeling 

van de jongere. Planmatig handelen op school is onder andere zichtbaar in een adequate 

basisondersteuning en kwalitatief goede ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s).  

Om adequate ondersteuning te kunnen bieden zijn er niet alleen meer, maar ook nieuwe 

vormen van onderwijsvoorzieningen nodig. In veel situaties is het huidige aanbod toereikend, 

daar waar dat niet zo is, is er een flexibel, kortdurend en tijdelijk intensief aanbod nodig. 

Optimaal gebruik maken van elkaars expertise en kennisdeling tussen VO en VSO is daarbij 

van groot belang. Samenwerking en verbinding tussen het regulier en speciaal onderwijs 

komt niet als vanzelfsprekend op gang. Om tot een doorontwikkeling van het dekkend 

netwerk te komen is het noodzakelijk dat we elkaar beter weten te vinden, elkaars expertise 

en mogelijkheden beter kennen en weten te benutten. Door meer en flexibel 

onderwijsaanbod in maatwerkoplossingen en lesplaatsen kunnen jongeren vaker thuisnabij 

passend onderwijs ontvangen.  

2.1 Onze koers richting de toekomst 
Samenwerkingsverband VO Deventer streeft naar een betere en uiteindelijk 

vanzelfsprekende samenwerking tussen scholen in het regulier en in het voortgezet speciaal 

onderwijs. Enerzijds is van belang dat, daar waar nodig, het speciaal en regulier onderwijs 

intern kwalitatief slagen maken. Anderzijds is het van belang dat de expertise van het 

voortgezet speciaal onderwijs en van het regulier onderwijs onderling uitgewisseld wordt om 

zo te komen tot betere oplossingen voor leerlingen. In de in 2017 vastgestelde notitie 

‘Deventer kiest koers’ is de richting voor de komende jaren uitgezet met als doel de verdere 

daling van het verwijzingspercentage en het kunnen bieden van thuisnabij onderwijs aan 

zoveel mogelijk leerlingen. Hiervoor zijn een viertal bewegingen in gang gezet. De eerste 

beweging is het versterken van de basisondersteuning in het regulier onderwijs. Hierin zullen 

de expertisepunten, die aanwezig zijn op alle locaties van het Etty Hillesum Lyceum, een 

belangrijke rol vervullen. In deze expertisepunten krijgen leerlingen ondersteuning en (soms) 

tijdelijke opvang, maar het werk van de expertisepunten is primair gericht op deelname van 

leerlingen in de gewone klassensetting. De expertisepunten ondersteunen de docenten in 

het reguliere onderwijs. 

De tweede beweging is het ontwikkelen van een aanbod aan ondersteuning binnen het 
reguliere voortgezet onderwijs (VO) - of in nauwe samenwerking met het voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) - dat we nog niet hebben in Deventer. Denk bijvoorbeeld aan een aanbod 
voor leerlingen met internaliserende problematiek op havo/vwo-niveau.  
 

Een derde beweging is het dichterbij organiseren van passend onderwijs tussen VSO en VO, 

door middel van kortdurende verwijzingen naar het VSO met een programma dat is gericht 

op deelname in het reguliere VO.  

 

Tot slot komt er een dieptevoorziening VSO, speciaal gericht op leerlingen die geen 

startkwalificatie verwerven. Deze voorziening is gericht op de drie uitstroomprofielen: arbeid, 
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onderwijs, dagbesteding. Passend bij wat de onderscheiden leerlingengroepen nodig 

hebben. Deze bewegingen zetten we de komende jaren voort.  

In 2017 is een belangrijke stap gezet in de daling van de verwijzing richting het VSO door de 

ondersteuning van leerlingen met internaliserende problematiek meer binnen het voorgezet 

onderwijs te organiseren. Het Etty Hilllesum Lyceum nam de Deventer tak van het voortgezet 

speciaal onderwijs van Stichting de Ambelt over. In de Klassen met Expertise (KME) op 

locatie De Marke Zuid werkt nu gespecialiseerd personeel dat eerder in dienst was bij de 

Ambelt. Door deze stap is het onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen binnen Deventer 

behouden gebleven. De KME blijft ook de komende jaren een belangrijke rol spelen in het 

realiseren van passend onderwijs in Deventer. Vanaf 2019 is gestart met de 

doorontwikkeling van de KME met als doel deze toekomstproef te maken. De transitie naar 

de toekomst vindt zijn beslag binnen de looptijd van dit ondersteuningsplan.   

2.2 Verevening 
We kunnen in dit ondersteuningsplan niet om de verevening heen. We hebben immers de 

komende jaren te maken met de ‘opdracht’ die er ligt en die wordt nagestreefd om te halen. 

Dit houdt in elk geval in dat er financiële keuzes gemaakt moeten worden de komende jaren. 

Het doel is om daar waar de ondersteuningsstructuur effectief is deze zoveel mogelijk in 

stand te houden en verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd zal steeds meer gekeken worden 

naar wat redelijk en betaalbaar is. Op advies van de Evaluatiecommissie Passend Onderwijs 

is bij de invoering van passend onderwijs besloten om het beschikbare budget voor de zware 

ondersteuning gelijkmatig naar verhouding van het aantal leerlingen te verdelen, oftewel te 

verevenen. Voor samenwerkingsverband VO Deventer betekent dit dat zij de komende jaren 

structureel minder middelen ter beschikking heeft.  

De verevening waarmee de komende jaren het verschil 

op 1 oktober 2011 tussen het landelijke 

deelnamepercentage en het percentage binnen 

samenwerkingsverband VO Deventer gerealiseerd 

wordt kent een afbouw in percentages, zie de tabel 

hiernaast. 

In schooljaar 2019-2020 worden de 

samenwerkingsverbanden voor het laatst 

gecompenseerd voor een deel van het 

vereveningsbedrag. In 2020-2021 is geen sprake meer 

van een overgangsregeling en ontvangt 

samenwerkingsverband VO Deventer het 

ongecorrigeerde normbudget.  

  

Personeel 
schooljaar 

Negatieve 
verevening 

Materieel 
kalenderjaar 

2015-2016 100% 2015 

2016-2017 95% 2016 

2017-2018 80% 2017 

2018-2019 60% 2018 

2019-2020 30% 2019 

2020-2021 0% 2020 

2021-2022 0% 2021 

2022-2023 0% 2022 
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2.3 Ambities voor de komende jaren 
Samenwerkingsverband VO Deventer heeft de ambitie om onderwijsaanbod te realiseren 

voor alle leerlingen. Daarnaast wil het samenwerkingsverband de samenwerking met en 

tussen onderwijs, jeugdzorg en ouders/leerlingen verder bevorderen. Het streven is dat er 

geen jongeren thuiszitten zonder onderwijs en zonder realistisch perspectief op 

vervolgonderwijs of op een arbeidsplek, tenzij in de persoon gelegen factoren onderwijs 

en/of activiteiten richting arbeid/ dagbesteding dit niet mogelijk maken.  

Ambitie 1 

Passend onderwijs gebeurt in de scholen 

Deze ambitie is niet nieuw maar een continuering van de ingezette koers. Wij gaan voor 
regulier onderwijs voor alle leerlingen, tenzij dit niet haalbaar is. Van de school wordt 
verwacht dat zij in staat is een voldoende veilig klimaat voor leerlingen te scheppen en 
tevens voldoende ondersteuning te bieden in geval van lichte gedrags- en/of sociaal-
emotionele problematiek, opdat de ontwikkeling van de betreffende leerling zo min mogelijk 
wordt belast. De basis van passend onderwijs is de ondersteuning van iedere leerling op 
school en in de klas. De kwaliteit van deze ondersteuning is derhalve van groot belang. Dit 
begint bij ondersteuning van de docent in en tijdens de les. Daarnaast spelen mentor, 
ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en leerlingbegeleider in specifieke situaties een 
belangrijke rol. De communicatie rond leerlingen is helder voor alle betrokkenen. Het 
pedagogisch klimaat van de school is stimulerend voor de ontwikkeling van haar leerlingen. 
De schoolontwikkeling m.b.t. aanvullende / extra ondersteuning voor leerlingen die daar 
behoefte aan hebben wordt planmatig opgepakt.  

We stellen ons tot doel om de handelingsbekwaamheid van docenten en medewerkers 
verder te vergroten, onder andere door verdere professionalisering. 
 
Alle scholen in samenwerkingsverband VO Deventer hanteren dezelfde doelstellingen bij de 

basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die zonder financiële middelen vanuit het 

samenwerkingsverband door alle school ingezet wordt. De deelnemende scholen in het 

samenwerkingsverband vinden het allen belangrijk dat iedere school deze ondersteuning 

kan geven aan de leerlingen die onderwijs op de betreffende school volgen. In het 

schoolondersteuningsprofiel van iedere locatie wordt de eenduidigheid en herkenbaarheid 

van de basis- en extra ondersteuning verder doorontwikkeld. 

De afgelopen jaren is ingezet op het versterken van de basisondersteuning. Dit zal echter 

nog veel beter moeten willen we deze ambitie waar kunnen maken. Ondanks dat er binnen 

de locaties stappen gezet zijn blijft dit een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Om 

meer leerlingen binnen regulier onderwijs te kunnen bedienen moet de basisondersteuning 

verder omhoog. Voor 2019 zijn er extra professionaliseringsmiddelen gereserveerd en wordt 

verdere samenwerking gezocht met externe deskundigen zoals het autisme kennisnetwerk 

Overijssel. 

Om een extra impuls aan de deskundigheidsbevordering te geven is er vanuit 

samenwerkingsverband VO Deventer al vanaf schooljaar 2017-2018 een budget vrij 

gemaakt voor verdere professionalisering op het gebied van de handelingsbekwaamheid in 

de klas. De inzet van deze extra middelen is erop gericht om de handelingsbekwaamheid 

binnen de scholen te vergroten. Deze professionalisering moet de komende jaren haar 

vruchten gaan afwerpen.    

 



 

 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Deventer 2019-2023  |  11 
 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn met de start van passend 

onderwijs op alle locaties van het Etty Hillesum Lyceum (regulier voortgezet onderwijs) 

expertisepunten ingericht. Destijds is afgesproken om deze expertisepunten na vijf jaar te 

evalueren. Deze audit staat gepland voor het voorjaar van 2019 en zal rond de zomer van 

datzelfde jaar worden afgerond met een rapportage. Op basis van deze audit zal een plan 

van aanpak geschreven worden voor de komende jaren. Destijds zijn de 2 hoofddoelen van 

de expertisepunten geweest: 

1. het creëren van een (rust) plek in de school voor leerlingen die dat nodig hebben; 

2. het leveren van expertise aan de docenten in de klas om de handelings-

bekwaamheid te vergroten in de klassen. 

Uit de audit moet blijken in hoeverre de expertisepunten hierin slagen en hoe de leerlingen 

de effectiviteit van de expertisepunten beoordelen. De komende jaren sturen we vanuit het 

samenwerkingsverband op de effectiviteit van de geboden ondersteuning vanuit de 

expertisepunten.    

In 2019 start een pilot om naast het beschikbare expertisepunt extra ondersteuning te 

bieden, bij de overgang van PO naar VO, aan leerlingen binnen het autisme spectrum (ASS) 

op havo/vwo-niveau. Reeds in 2018 is er een vooronderzoek gestart naar hoe een dergelijke 

voorziening voor leerlingen op havo/vwo niveau vorm zou kunnen krijgen. Voor deze 

leerlingen is naast een warme overdracht ook aanvullende ondersteuning nodig. Zij krijgen 

intensievere begeleiding en de mogelijkheid om het eerste schooljaar over twee jaren te 

spreiden. Binnen deze voorziening is ruimte voor tien leerlingen. Voor deze pilot wordt een 

samenwerking aangegaan met een VSO-school uit de regio, om aanvullende expertise op 

het gebied van leerlingen met ASS in huis te halen. Tevens zal de samenwerking gezocht 

worden met experts op het gebied van autisme. De ervaringen zullen gedurende het traject 

gemonitord worden. De pilot wordt aan het eind van schooljaar 2020-2021 geëvalueerd.    

Uitgangspunt bij deze ambitie is dat elke school binnen het samenwerkingsverband zich ten 

volle inzet om de eigen leerlingen goed te ondersteunen, zodat zij op deze school uitstromen 

in overeenstemming met hun uitstroomperspectief (diploma, arbeid of dagbesteding). En dat 

elke school een toereikende ondersteuningsstructuur heeft die beschreven is in het 

schoolondersteuningsprofiel. Voor het welslagen van passend onderwijs is het van belang 

dat zowel leerlingen en ouders als docenten en medewerkers de ondersteuningsstructuur als 

één geheel en continuüm ervaren: de juiste ondersteuning op het juiste moment. 

 

Ambitie 2 

Succesvolle overgangen voor doorgaande schoolloopbanen  

De afgelopen jaren zijn er al goede resultaten bereikt in de overgang van PO naar VO. 

Gebleken is dat de leerkrachten/Intern Begeleiders van het PO en de 

ondersteuningscoördinatoren van het VO elkaar steeds beter weten te vinden als het gaat 

om de overdracht. We hebben de ambitie om de samenwerking verder te ontwikkelen, omdat 

we denken dat het nog beter kan in het belang van de leerlingen. We streven naar een 

goede en volledige overdracht van de (onderwijs)ondersteuningsbehoefte van de leerling bij 

de overstap van PO naar VO. Zo is al geruime tijd het samenwerkingsverband PO Deventer 

(Sine Limite) vertegenwoordigd in de arrangementencommissie van samenwerkingsverband 

VO Deventer. Ook is er periodiek overleg tussen het SBO en het samenwerkingsverband 

VO. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat met name de leerlingen die 

leerachterstanden hebben of ondersteuning op maat hebben ontvangen binnen het PO, 

moeite hebben met de overgang naar het VO. Deze leeromgeving steekt heel anders in 
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elkaar, is vaak veel verder van huis af en doet een beroep op heel andere (sociale) 

vaardigheden van leerlingen. Een van de speerpunten is de optimale voorbereiding van de 

groep 8 leerlingen op de overgang en wat hen te wachten staat als ze op het VO terecht 

komen. Dit kan gaan om onderwijsinhoudelijke issues maar zeker ook om sociale 

competenties en verwachtingen. Voorbeelden in het land zijn initiatieven rondom 10-14 

jarigen. Het doel is om meer geleidelijke overgangen tussen PO en VO te creëren en 

leerlingen goed voor te bereiden op de overgang. In samenwerking met de scholen gaan we 

dit verder uitwerken. De inzet van samenwerkingsverband VO Deventer is erop gericht dat 

leerkrachten, ouders/leerlingen weten wat de overgang naar het VO inhoudt, hoe dit 

georganiseerd is en wat dit vraagt aan vaardigheden en competenties. Daar waar leerlingen 

extra ondersteuning nodig hebben gaan we preventief te werk. Voorkomen is ook hier 

immers beter dan genezen.   

De verbindingen met PO en een warme overdracht vanuit PO (BAO, S(B)O) worden 
versterkt/verbeterd met: 

✓ doorgaande leerlijnen (kennisdeling); 

✓ betere dossieroverdrachten; 

✓ het delen van expertise: formatie/kunde samen inzetten. 

 
Voor leerlingen uit het basisonderwijs die aangewezen zijn op het ondersteuningsaanbod 

van het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs (PrO) dient een 

toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden bij het samenwerkingsverband VO. Dit 

geldt ook voor leerlingen die voor ondersteuning zijn aangewezen op een specifiek 

onderwijsarrangement (b.v. expertisepunt). Ook voor deze leerlingen dient een aanvraag bij 

het samenwerkingsverband VO ingediend te worden. 

Ten aanzien van de overstap van VO naar het MBO (/HBO) geldt dezelfde uitdaging. Ook 

hier zien we dat het voor sommige leerlingen een te grote stap is. De overgang roept veel 

onzekerheid op en in sommige situaties leidt dit tot onnodig voortijdig schoolverlaten. We 

zien met enige regelmaat, ondanks de steeds betere samenwerking, dat leerlingen niet 

‘aankomen op het MBO’ of al na korte tijd uitvallen. Ook baart de (toenemende) instroom in 

de entree-opleidingen zorgen. Het aantal jongeren dat zonder diploma het V(S)O verlaat en 

vervolgens via de entree-opleiding alsnog probeert een onderwijsdiploma te halen lijkt toe te 

nemen. Vanuit het MBO wordt aangegeven dat deze leerlingen nauwelijks voldoende zijn 

toegerust (taal, rekenen) om dit traject succesvol te doorlopen. In de samenwerking met het 

MBO is het belangrijk om jongeren in een kwetsbare positie op te vangen, een doorgaande 

lijn te borgen en daarmee de kans te geven een diploma te halen. De zogenaamde 

inkooptrajecten vanuit PrO en VSO lijken meer succesvol. De RMC-regio (Regionaal Meld-

en Coördinatiepunt) speelt een belangrijke rol in het versterken van deze samenwerking. 

Gemeenten registreren (potentiële) voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) en zorgen ervoor dat 

ze via een geschikt onderwijs- of arbeidstraject alsnog een startkwalificatie halen. De 

kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen 

als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben. Leerlingen van 18 tot 23 jaar 

krijgen hulp van Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio's) om toch een 

startkwalificatie te halen.  

Jongeren in een kwetsbare positie zijn jongeren die vanwege een bijzondere thuissituatie, 

gedragsproblemen en/of specifieke leerbehoeften kwetsbaar zijn en een verhoogd risico 

lopen om uit te vallen uit het onderwijs zonder startkwalificatie of een goed 

arbeidsmarktperspectief. Het MBO geeft aan soms de indruk te krijgen dat leerlingen ‘over 

de schutting’ gekiept worden. De ambitie is om de samenwerking en afstemming tussen 

VMBO en MBO te versterken en concrete afspraken te maken over overdracht en overgang. 
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De eerste contacten hiervoor zijn reeds gelegd en in de loop van 2019 zal dit verder 

uitgewerkt worden. Het doel is om gedurende de looptijd van dit ondersteuningsplan te 

komen met concrete (pilot-)projecten en samenwerkingsafspraken. Hiervoor zal ook 

aansluiting gezocht worden bij de gemeente Deventer en FERM (Voortijdig schoolverlaters in 

de Stedendriehoek).   

De verbindingen met het MBO worden versterkt/verbeterd door: 

✓ doorgaande leerlijnen (kennisdeling); 

✓ betere dossieroverdrachten; 

✓ nieuwe inzichten generen vanuit evidence based practice; 

✓ het delen van expertise: formatie/kunde samen inzetten. 

 

Er vindt een warme overdracht naar de verschillende uitstroomrichtingen plaats, dus naar 

vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding. 

 

Ambitie 3 

Intensiveren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg 

Een speerpunt van beleid van het samenwerkingsverband is om een systeem van onderwijs 

en jeugdhulp laagdrempelig en preventief te organiseren en in te richten. In geval een 

leerling op een school extra ondersteuning nodig heeft is er een aantal 

samenwerkingspartners, zoals leerplicht en gezinscoaches, die steeds betrokken zijn in te 

voeren Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s). Samen met de 

ondersteuningscoördinator/intern begeleider van de school en de orthopedagoog van het 

samenwerkingsverband zijn zij betrokken bij individuele casussen. Het doel voor de 

komende jaren is de samenwerking tussen organisaties verder te ontwikkelen en te 

optimaliseren. Een eerste belangrijke samenwerking is die met gemeente en de daaronder 

vallende jeugdzorg. Kinderen/leerlingen ontwikkelen zich in hun thuissituatie, leefomgeving 

én op school; waar dit stagneert is een goede samenwerking tussen partijen van essentieel 

belang. Deze samenwerking kenmerkt zich door professioneel gedrag van onderwijs en 

jeugdzorg en door een juiste en goede snelheid van handelen. Een efficiënt en adequaat 

georganiseerde samenwerking met gemeente en andere instanties is daarom zeer 

belangrijk.  

De jeugdgezondheidszorg wordt in de regio uitgevoerd door GGD IJsselland. Vanaf het 

schooljaar 2016-2017 zijn een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts van de afdeling 

jeugdgezondheidszorg de vaste contactpersoon voor school. De afdeling 

Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland richt zich op een gezonde groei en ontwikkeling 

van kinderen van 0 tot 18 jaar. 

Met name voor leerlingen die dreigen uit te vallen of al thuiszitten zal in samenwerking met 

zorg op maat gekeken moeten worden wat er mogelijk is. Dergelijke onderwijs-zorg 

arrangementen zullen de komende jaren verder ontwikkeld en ingezet worden, met als doel 

leerlingen zoveel mogelijk op maat zowel zorg als onderwijs aan te kunnen bieden.   

Kwetsbare leerlingen worden ondersteund vanuit de erkenning dat het tegelijkertijd hebben 
van meerdere stoornissen veel voorkomt. Dit betekent dat het aanbod van expertise dekkend 
moet zijn om vanuit zowel sociaal-emotionele, lichamelijke én cognitieve wijze de passende 
ondersteuning te kunnen bieden. 
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Ambitie 4  

Regionale afstemming in de regio doorontwikkelen 

Een andere belangrijke samenwerking is die met de samenwerkingsverbanden 
grenzend aan de regio. Vooral met de Stedendriehoek (Deventer- Apeldoorn- 
Zutphen) maar ook met de aanpalende regio’s, IJssel-Vecht en Almelo e.o., vindt 
samenwerking en afstemming plaats.  
 
Een van de doelen is het optimaal gebruik maken van de ervaringen met passend 
onderwijs in andere regio’s en het samen optrekken in het ontwikkelen van 
maatwerkoplossingen voor kwetsbare leerlingen. Vanuit de stedendriehoek is er 
periodiek overleg waarin kennis wordt gedeeld over ervaringen met arrangementen 
en andere maatwerkoplossingen. Ook het vraagstuk van het toenemend 
‘grensverkeer’ tussen de samenwerkingsverbanden is onderwerp van gesprek. Hier 
zal de komende jaren beleid op worden ontwikkeld.   
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Hoofdstuk 3 Organisatie arrangementencommissie en 

leerlingenstromen 
 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de arrangementencommissie en de 

diverse leerlingenstromen. Aparte aandacht besteden we aan arbeidstoeleiding en 

thuiszitters. Het samenwerkingsverband heeft de verantwoordelijkheid om leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoefte te voorzien van een bij die vraag passend 

ondersteuningsaanbod. De school van deze leerling meldt zich met de 

ondersteuningsvraag bij het samenwerkingsverband. Afhankelijk van de vraag besluit het 

samenwerkingsverband VO Deventer dit op te pakken in de kleine of de grote 

arrangementencommissie. Zowel de grote als de kleine arrangementencommissie staat 

onder voorzitterschap van de directeur van het samenwerkingsverband. Beide commissies 

zijn gemandateerd om een arrangement vast te stellen en een toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of voor het praktijkonderwijs af te geven. 

Als ouders het niet eens zijn met het advies of besluit van deze commissies kunnen zij hier 

bezwaar tegen aantekenen via de normale bezwaarprocedure. 

3.1 Arrangementencommissie Samenwerkingsverband VO Deventer 
Het gebeurt dat, ondanks inzet van school, ouders en leerling, de huidige school niet langer 

meer passend is voor de leerling en diens verdere schoolloopbaan. In veel situaties zal er 

ook al sprake geweest zijn van de inzet van een arrangement met als doel te ervaren of 

daarmee de leerling verder kan op school. In het geval dat besloten wordt dat de huidige 

onderwijssetting niet langer passend is wordt gekeken naar andere mogelijkheden binnen 

regulier onderwijs of kan plaatsing in het VSO overwogen worden. Hiervoor is het 

samenwerkingsverband nodig. Met behulp van een maatwerkarrangementen kan een 

leerling alsnog verder binnen het regulier of, indien regulier niet passend blijkt, kan voor 

plaatsing in het VSO een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. De 

arrangementencommissie van samenwerkingsverband VO Deventer buigt zich over de 

ondersteuningsvraag en adviseert vervolgens de directeur van het samenwerkingsverband 

over de toekenning van ondersteuningsarrangementen, maatwerkoplossingen binnen het 

regulier onderwijs en/of over plaatsing in een meer specialistische onderwijssetting. Dit geldt 

voor alle leerlingen die ingeschreven staan binnen de scholen van de besturen die vallen 

onder samenwerkingsverband VO Deventer. Daarnaast worden leerlingen aangemeld vanuit 

het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) als ze 

de overstap naar het V(S)O gaan maken. In de procedure ten aanzien van plaatsing in het 

VSO spreken we over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Daarnaast nemen de 

commissies besluiten over leerlingen die vanuit het VSO (terug-)geplaatst worden in het 

regulier VO. Alle aanvragen die de basisondersteuning van de locaties overstijgen gaan via 

één van de commissies. In eerste instantie komen de aanvragen binnen via de kleine 

commissie. Deze bestaat uit twee orthopedagogen, de beleidsmedewerker en de directeur 

van het samenwerkingsverband. Deze commissie beoordeelt of zij de aanvraag in 

behandeling nemen. Daar waar extra expertise gevraagd wordt om een besluit te kunnen 

nemen wordt de grote arrangementencommissie ingeschakeld. Zie bijlage 2 voor de 

samenstelling van deze commissies. In de grote arrangementencommissie zitten 

vertegenwoordigers vanuit alle besturen van samenwerkingsverband VO Deventer 

aangevuld met een arts en een vertegenwoordiger vanuit het samenwerkingsverband voor 

primair onderwijs Deventer (Sine Limite). Alle leden van de commissies bereiden de 

bespreking van de leerling voor. De kleine arrangementencommissie komt wekelijks bijeen. 

Sinds 2018 is de frequentie van de grote arrangementencommissie vastgesteld op eens per 

2 à 3 weken volgens een vooraf opgesteld jaarrooster.   
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3.1.1 Toelaatbaarheidsverklaring  
In de Wet passend onderwijs is gesteld dat elk kind recht heeft op goed onderwijs, ook 

kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een voorwaarde voor plaatsing in het 

voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is dat het samenwerkingsverband verklaart dat dit 

noodzakelijk is. Deze instemming wordt vastgelegd in de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

Zonder genoemde toelaatbaarheidsverklaring is geen toelating tot het VSO mogelijk, behalve 

wanneer dit gebeurt via een zogenaamde plaatsbekostiging (samenwerking tussen de 

residentiële zorg en het VSO). De TLV wordt aangevraagd door het VO of vanuit het PO 

(BAO, SBO, SO). De TLV geeft recht op plaatsing in het VSO. Ouders kunnen met deze 

verklaring hun kind aanmelden bij een passende VSO School. 

In de toelaatbaarheidsverklaring staat vermeld: 

- De NAW-gegevens van de leerling en de geboortedatum; 

- Het brin-nummer en de naam van het samenwerkingsverband dat de verklaring 

afgeeft inclusief een volgnummer; 

- De start- en einddatum; 

- Het bekostigingsniveau (laag/midden/hoog).   

Het samenwerkingsverband slaat deze gegevens op in het digitale systeem. Sinds 2016 

maakt samenwerkingsverband VO Deventer hiervoor gebruik van Kindkans. In 2018 is een 

verwerkingsovereenkomst afgesloten met de leverancier van Kindkans. Het 

samenwerkingsverband bewaart de gegevens tot drie jaar na afloop van: 

a. de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het vso; 
b. de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag van 
de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; 
c. de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school, 
voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling als bedoeld in de 
eerste volzin te verwerken. 
  

3.1.2 Orthopedagoog van het samenwerkingsverband 
Met de invoering van passend onderwijs beslist het samenwerkingsverband voor passend 
onderwijs of een leerling toelaatbaar is tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het 
samenwerkingsverband beslist of de leerling toelaatbaar is; het schoolbestuur van de VSO 
school beslist of de leerling wordt toegelaten. Het samenwerkingsverband is verplicht zich te 
laten adviseren door twee deskundigen. Samenwerkingsverband VO Deventer heeft zowel in 
de grote als in de kleine arrangementencommissie tenminste twee deskundigen zitten.  
 

3.1.3 Aanmeldingsformulier 
De arrangementencommissie dient te beschikken over voldoende en goede informatie over 
de mogelijkheden en belemmeringen bij een leerling alvorens zij een besluit neemt. De 
aanvragende school en ouders vullen hiertoe het aanmeldingsformulier in. Dit formulier wordt 
ondertekend door ouders/verzorgers en school. Tevens wordt ouders/verzorgers gevraagd 
om toestemming om de gegevens te delen met de leden van de arrangementencommissie 
zodat hun kind besproken kan worden. Het aanmeldingsformulier is te vinden op de website 
van het samenwerkingsverband en dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden.  
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3.2 Beschikbare arrangementen vanuit samenwerkingsverband VO Deventer 
Op het moment van schrijven van dit plan beschikt samenwerkingsverband VO Deventer 
over verschillende arrangementen, te weten: 

 Expertisepunten (alle locaties van Etty Hillesum Lyceum) 

 Klassen met Expertise (KME) de Marke Zuid 

 Plusklas Arkelstein  

 Rebound (VSO Intermetzo) 

 Maatwerkarrangementen  

 

3.2.1 Expertisepunten 
Alle locaties van het Etty Hillesum Lyceum beschikken over een expertisepunt. Een 
expertisepunt is een fysieke ruimte binnen een locatie waar leerlingen terecht kunnen die 
(gedragsmatig) ondersteuning behoeven. De ondersteuning is erop gericht te voorkomen dat 
leerlingen uitvallen, thuis komen te zitten of om andere reden het onderwijs (tijdelijk) niet 
meer kunnen volgen. Ook kunnen ze er terecht voor begeleiding bij motivatieproblemen of 
overprikkeling in de klassensetting. Elk expertisepunt is gedurende de gehele schooldag 
bemenst. In overleg met ouders/verzorgers, leerling en mentor worden afspraken gemaakt 
over de duur en de frequentie van het bezoek aan het expertisepunt. Een verblijf binnen een 
expertisepunt kan zowel kortdurend als voor langere tijd zijn.  
 
Het doel van de expertisepunten is tweeledig. Zij dragen zowel bij aan een vermindering van 
doorverwijzing naar het VSO, als ook aan het verhogen van de basisondersteuning op de 
locaties. In het voorjaar van 2019 zijn de expertisepunten vijf jaar operationeel en zal het 
samenwerkingsverband een audit laten uitvoeren naar de effectiviteit. Op basis van deze 
audit wordt bepaald op welke wijze in de toekomst deze extra ondersteuning vorm gaat 
krijgen. De audit heeft tot doel om te achterhalen of de doelen die destijds bij de inrichting 
geformuleerd zijn in de praktijk gehaald zijn en worden. De geplande audit zal voor het einde 
van het schooljaar 2018/19 afgerond zijn.     
 

3.2.2 Klassen met Expertise (KME) 
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de voormalige locatie van de Ambelt in  
Deventer ondergebracht bij het Etty Hillesum Lyceum. Als gevolg van het besluit van het 
bestuur van de Ambelt (Ambelt kiest koers) zou het bestaande VSO verdwijnen uit Deventer. 
Omdat zowel het samenwerkingsverband VO Deventer als het Etty Hillesum Lyceum het 
belangrijk vonden dat zoveel mogelijk leerlingen in Deventer naar school kunnen (blijven) 
gaan, is gezamenlijk besloten om de VSO-locatie van de Ambelt in Deventer over te nemen 
en onderdeel te laten worden van Etty Hillesum Lyceum, daarmee de overgang te realiseren 
van VSO naar regulier. De naam van deze voorziening is ‘Klassen met Expertise’ (KME). Net 
als bij De Ambelt wordt er binnen de KME onderwijs verzorgd op alle niveaus van het vmbo.  
De KME heeft binnen het gebouw van De Marke Zuid een eigen plek, afgescheiden van de 
rest van het gebouw. Het onderwijs en de ondersteuning krijgt vorm op basis van 
programma’s die op de individuele jongere is afgestemd. De instroom van leerlingen bij de 
KME komt zowel vanuit het primair onderwijs (BAO/SBO/SO) als vanuit andere locaties van 
het Etty Hillesum Lyceum.  
 
De komende jaren staat de verdere integratie van de KME met het reguliere onderwijs op de 
agenda. Hiervoor is begin 2019 vanuit Etty Hillesum Lyceum een projectleider aangesteld. 
De leerlingen binnen de KME vallen onder regulier voorgezet onderwijs, hetgeen betekent 
dat wet- en regelgeving rondom PTA en examinering ook voor hen geldt. De komende jaren 
wordt dit verder uitgediept en werken we aan een aanpak die past bij deze doelgroep. Dat wil 
zeggen dat daar waar het mogelijk is deze leerlingen diplomagericht worden opgeleid, al dan 
niet met een verlengde onderbouwperiode. Waar dat niet tot de mogelijkheden behoort 
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worden leerlingen richting arbeidstoeleiding begeleid. Een van de opdrachten voor de 
projectleider is om deze transitie in goede banen te leiden. 

 

3.2.3. Plusklas Arkelstein 
In het kader van passend onderwijs is met medewerking van VSO De Bolster sinds 1 
augustus 2014 een Plusklas gestart binnen Arkelstein. Deze klas bestond uit leerlingen van 
de Bolster met een voormalige cluster 4 indicatie en enkele leerlingen die ingeschreven 
stonden bij Arkelstein zonder TLV, maar met een grote ondersteuningsbehoefte.   
Het doel van de Plusklas is om leerlingen met een grote ondersteuningsbehoefte, waarvan 
wordt verwacht dat de basisondersteuning aangevuld met ondersteuning van het 
expertisepunt onvoldoende is of is gebleken, onderwijs te kunnen blijven bieden binnen de 
setting van Arkelstein. Hierbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van het reguliere 
praktijkprogramma van Arkelstein waarbij per schooljaar wordt bekeken of terugkeer naar 
een onderwijsgroep met basisondersteuning wenselijk wordt geacht. De Plusklas bestaat uit  
gemiddeld 15 leerlingen. In de Plusklas zitten leerlingen met verschillende leeftijden. 
De procedure voor plaatsing van een leerling binnen de Plusklas verloopt via de 
arrangementencommissie van samenwerkingsverband VO Deventer. 

 

3.2.4 Rebound (VSO Intermetzo) 
De reboundvoorziening van samenwerkingsverband VO Deventer biedt tijdelijke opvang aan 
leerlingen met gedragsproblemen voor wie de zorg binnen de eigen locatie van het 
voortgezet onderwijs niet langer toereikend is. Betrokkenheid van de eigen school 
gedurende het verblijf van een leerling is een vereiste; de leerling blijft dan ook ingeschreven 
op de school van herkomst. Vaak zal er een OPP (Ontwikkelingsperspectiefplan) en een 
tijdspad aan de plaatsing gekoppeld worden. Daarnaast is de school van herkomst 
verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van resultaten, eventuele achterstanden, 
aanleveren van voldoende schoolwerk en indien nodig proefwerken en toetsen. 
 
De leerling volgt gewoonlijk een programma waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding 
centraal staan, met het doel zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere onderwijs, bij 
voorkeur op de eigen school, of anders op een andere school binnen het samenwerkings- 
verband. In principe volgt de leerling hetzelfde lesprogramma (PTA) als op de VO-school, 
mits anders afgesproken. 
 
De reboundvoorziening is gepositioneerd binnen de zorgstructuur van het 
samenwerkingsverband (locatie: VSO Intermetzo). Het programma is sterk toegesneden op 
de individuele leerling en levert in principe maatwerk. Het is een geïntegreerd programma 
waarbij onderwijs en eventueel hulpverlening geboden wordt. 

 

3.2.5 Maatwerkarrangementen 
Naast de bestaande arrangementen kiest het samenwerkingsverband ervoor om 

maatwerkarrangementen in te richten. Dit zijn arrangementen die ingezet kunnen worden als 

de voorhanden zijnde ondersteuning niet voorziet in de behoefte. Afhankelijk van de 

ondersteuningsvraag wordt na een Multi Disciplinair Overleg (MDO) of op advies van de 

arrangementencommissie besloten om een traject op maat vorm te geven. Hier is voor 

gekozen om tegemoet te kunnen komen aan korte flexibele trajecten. De ervaring leert dat 

leerlingen baat hebben bij dergelijke kortdurende extra ondersteuning. Dit kan zowel binnen 

als in plaats van, een van de bestaande arrangementen zijn. Na afloop van de afgesproken 

periode volgt altijd een evaluatie, waarna opnieuw bekeken wordt welke ondersteuning op 

dat moment noodzakelijk is. De inzet van maatwerkarrangementen maakt dat er flexibeler 

gewerkt kan worden.  
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3.3 Leerlingenstromen 
In deze paragraaf worden de overgangen beschreven van leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte naar een andere onderwijsvoorziening. Voor deze leerlingen moet 
een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. 
 

3.3.1 Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
In het ontwikkelingsperspectiefplan legt de school vast welke leerroute de leerling gaat 

volgen. Dit is een wettelijk verplicht document dat gebruikt moet worden voor leerlingen die 

extra ondersteuning ontvangen van het samenwerkingsverband. Aan de betreffende 

leerroute is zowel een vast eindniveau als een vaste uitstroombestemming gekoppeld. Het 

ontwikkelingsperspectiefplan is vastgesteld na op overeenstemming gericht overleg met de 

ouders. Wanneer de ondersteuning onderdeel is van het reguliere 

(basis)ondersteuningsaanbod, dan is er geen ontwikkelingsperspectiefplan nodig.  

3.3.2 Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) 
Sinds 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs verantwoordelijk 
voor de toewijzing en de ondersteuningsbudgetten van het leerwegondersteunend onderwijs 
(lwoo) en het praktijkonderwijs (pro). Met deze ‘inpassing’ van lwoo en pro in passend 
onderwijs zijn samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van 
ondersteuning. Vanaf die datum kon gekozen worden voor opting out. Voor de registratie van 
lwoo betekent dit dat ze eigen indicatiecriteria en -procedures voor toewijzing kunnen 
vaststellen en dat ze zelf scholen kunnen voordragen voor een lwoo-licentie. Indien een 
samenwerkingsverband kiest voor opting out lwoo, heeft dit geen gevolgen voor het totale 
beschikbare lwoo-ondersteuningsbudget binnen het samenwerkingsverband. Met ingang van 
1 juli 2017 heeft het bestuur van samenwerkingsverband VO Deventer gekozen voor opting 
out lwoo, waarbij de landelijke toewijzingscriteria, procedure en duur lwoo zijn losgelaten.  
 
Met de volgende aantallen leerlingen met lwoo-aanwijzing en toelaatbaarheidsverklaring 
voor het praktijkonderwijs is rekening gehouden: 
 

 

 

 

3.3.3 Overgang van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van PO naar VO 
De arrangementencommissie besteedt veel aandacht aan de overgang van PO naar VO, 
omdat een goede ondersteuning in die periode voor veel leerlingen van cruciaal belang is. 
Een goede samenwerking met het samenwerkingsverband primair onderwijs is hiervoor van 
groot belang. Concreet gaat het erom iedere leerling de best mogelijk denkbare start te 
geven in het VO op de juiste plek met de juiste ondersteuning indien dat aan de orde is. 
Speciaal punt van aandacht is de overstap van speciaal onderwijs naar het voortgezet 
(speciaal) onderwijs. Leerlingen starten zoveel als mogelijk in een reguliere VO-school, waar 
noodzakelijk worden leerlingen direct geplaatst in het VSO. 
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De werkwijze binnen de scholen in het samenwerkingsverband is als volgt: 
1. Leerlingen uit het primair onderwijs schrijven zich in bij een school voor voortgezet 

onderwijs naar keuze, rekening houdend met het schooladvies. 
2. De toelatingscommissie van de VO-school beoordeelt aan de hand van het 

ondersteuningsprofiel van hun school en de richtlijnen van toelaatbaarheid of zij de 
betreffende leerling een passende onderwijsplaats kunnen bieden. 

3. Als de basisondersteuning die de VO-school biedt onvoldoende is/lijkt, dan zal de 
school via de arrangementencommissie van samenwerkingsverband VO Deventer 
een beroep doen op extra ondersteuning. Dit kunnen arrangementen in allerlei 
hoedanigheden zijn, maar ook een beargumenteerd verzoek om een (tijdelijke) 
plaatsing op een school voor VSO. 

 

3.3.4 Procedure bij terugplaatsing en overplaatsing naar VO of VSO 
Het samenwerkingsverband heeft als uitgangspunt “speciaal onderwijs als het moet en 

(weer) naar regulier onderwijs als het kan”. Een overstap van speciaal onderwijs naar 

regulier onderwijs moet door alle partijen zorgvuldig voorbereid worden. Leerlingen die 

onderwijs volgen binnen het regulier voortgezet onderwijs, kunnen door sociaal-emotionele 

en/of pedagogisch-didactische redenen in aanmerking komen voor een plaats op een school 

voor voorgezet speciaal onderwijs. In dat geval zal dit besproken worden binnen de interne 

zorgstructuur van de school voor voortgezet onderwijs. Via de ondersteuningscoördinator 

wordt de leerling aangemeld bij de arrangementencommissie van het 

samenwerkingsverband, die vervolgens beslist of er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

voor het VSO wordt afgegeven.  

Een toelaatbaarheidsverklaring VSO wordt in de regel afgegeven voor 1 of 2 schooljaren, 

afhankelijk van de leeftijd van de leerling en het ontwikkelingsperspectief. Na deze periode 

kan de school voor voortgezet speciaal onderwijs een verlenging aanvragen. Bij de 

verlengingsaanvraag zal steeds opnieuw bekeken worden of plaatsing binnen het VSO nog 

nodig is. In voorkomende situaties heeft een leerling een dusdanige ontwikkeling 

doorgemaakt dat terugplaatsing in het regulier VO mogelijk is. Daar waar dat nodig is zal 

daarbij aanvullende ondersteuning geboden worden. Voor leerlingen met een ernstige 

meervoudige beperking kan de evaluatie worden beperkt. Deze toelaatbaarheidsverklaringen 

kunnen ook voor langere tijd worden afgegeven.  

3.3.5 Procedure overgang van SO naar V(S)O 
De route van SO naar V(S)O kan op twee manieren: 

1. Ofwel worden leerlingen die van het speciaal onderwijs (SO) naar het voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO) willen gaan, aangemeld bij een school voor V(S)O. Deze 
school beoordeelt zoals bij alle leerlingen of er sprake is van een extra 
ondersteuningsbehoefte. Mocht (de aannamecommissie van) de school voor V(S)O 
van mening zijn dat zware ondersteuning nodig is of dat er zodanig extra 
ondersteuning nodig lijkt dat een reguliere school in het VO deze niet kan bieden, dan 
legt de VSO school het overdrachtsdossier voor aan de arrangementencommissie. 
Deze neemt een besluit over het al dan niet verstrekken van een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor VSO.  

2. Ofwel de school voor SO legt rechtstreeks het overdrachtsdossier, inclusief de 
ondersteuningsbehoefte, voor aan de arrangementencommissie van 
samenwerkingsverband VO Deventer. De arrangementencommissie besluit dan of zij 
een toelaatbaarheidsverklaring VSO afgeeft voor deze leerling. Bij twijfel welk type 
onderwijs passend is zal de arrangementencommissie de school van herkomst en 
ouders uitnodigen om een en ander toe te lichten. Als de toelaatbaarheidsverklaring 
wordt toegekend is dat de toegang tot een school voor VSO. Ouders bepalen in 
overleg met de school van herkomst bij welke VSO school zij hun kind aanmelden.  
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Voor leerlingen afkomstig vanuit het SBO vindt jaarlijks een vooroverleg plaats tussen de 
SBO school en samenwerkingsverband VO Deventer. Op basis van dit vooroverleg worden 
ouders geïnformeerd door het SBO over de mogelijkheden binnen het vervolgonderwijs. 
Daar waar een arrangement of een verwijzing naar het VSO het best passend lijkt volgt 
dezelfde route richting de arrangementencommissie.  
 

3.3.6 Toewijzing toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs (TLV PrO) 
Met de invoering van passend onderwijs geldt dat ook voor de leerlingen die naar het 
Praktijkonderwijs gaan een TLV moet worden afgegeven. Dit heet de TLV PrO. In principe 
verloopt het aanvragen van deze TLV analoog aan de TLV voor het VSO. De school van 
herkomst legt het overdrachtsdossier voor aan een Praktijkschool. Zodra deze overweegt 
over te gaan tot plaatsing volgt de weg naar de arrangementencommissie van het 
samenwerkingsverband waartoe deze praktijkschool behoort. Ook als ouders de school 
rechtstreeks benaderen zal de aanvraag voor een TLV PrO in gang gezet worden bij de 
arrangementencommissie. De arrangementencommissie besluit dan of een TLV PrO wordt 
afgegeven voor de betreffende leerling.   
 

3.3.7 Leerlingen op het grensvlak VMBO-PrO 
In de praktijk blijkt het niet altijd duidelijk waar een leerling in het voortgezet onderwijs het 
beste op zijn of haar plaats is. Daarom bieden scholen regelmatig verschillende vormen van 
maatwerk aan, zoals gemengde brugklassen. Ook in het praktijkonderwijs is er behoefte aan 
meer mogelijkheden tot maatwerk voor de groep leerlingen die zich op het snijvlak 
PrO/VMBO bevindt. Arkelstein, de school voor praktijkonderwijs (PrO) in Deventer, heeft zich 
samen met het Stormink en de Marke aangemeld voor een pilot met gemengde 
onderbouwklassen. In maart 2019 hebben zij bericht gekregen dat zij hieraan kunnen 
deelnemen. In PrO/VMBO-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de 
onderbouw van het VMBO. Leerlingen worden in 2 of 3 jaar voorbereid op de bovenbouw 
van het VMBO. De leerlingen uit de onderbouwklas mogen maximaal 500 klokuren per jaar 
les volgen op een VMBO-locatie, ook mogen ze gezamenlijk les volgen met vmbo-leerlingen. 
Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het VMBO. Leerlingen die 
het niet lukt om door te stromen blijven op het praktijkonderwijs.  
 

3.3.8 Aansluiting van VMBO naar MBO 
Het einddoel van het onderwijs is voor leerlingen verschillend. De meeste leerlingen hebben 

als uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’, wat betekent dat het streven is om de leerling zich 

door te laten ontwikkelen tot het behalen van een startkwalificatie. Een goede aansluiting 

vanuit VO op het vervolgonderwijs is cruciaal. Binnen Deventer stromen veel leerlingen door 

naar Aventus (MBO) of naar Saxion Hogeschool. Leerlingen met het uitstroomprofiel 

‘vervolgonderwijs’ horen tot de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband tot zij 

hun VO-diploma behaald hebben. Voor leerlingen van het Praktijkonderwijs of het VSO met 

uitstroomprofiel ‘arbeid’ of ‘dagbesteding’ kan tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 

jaar wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven worden. Verlenging van de TLV 

tot hun 20-ste is mogelijk als dit de kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt of een 

diploma verhoogt.  

Vooral de samenwerking met het MBO is belangrijk om jongeren in een kwetsbare positie op 

te vangen en de kans te geven zich verder te ontwikkelen (richting arbeidsmarkt); hierin 

speelt de RMC-regio een belangrijke rol. Om de overstap naar het MBO goed voor te 

bereiden moet er op de VO-scholen meer tijd en ruimte gemaakt worden voor keuzeproces 

en arbeidsmarktverkenningen, bijv. door stages. Een goede overdracht van leerlingen met 

specifieke ondersteuningsbehoeften is essentieel om tussentijdse uitval op het MBO te 
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voorkomen. Preventief moet daarom aandacht besteed worden aan leerlingen die risicovol 

doorstromen naar het MBO, op de gebieden leerachterstanden, gedrag en sociaal-

emotionele kenmerken. Specifieke aandacht is er gevraagd voor de leerlingen die zonder 

vmbo-diploma het VO verlaten en instromen in de entree-opleiding binnen het MBO. 

Verder blijkt dat van de jongeren die zonder startkwalificatie hun schoolloopbaan beëindigen 

er relatief veel van het MBO komen. Het samenwerkingsverband vindt het van belang 

voortijdig schoolverlaten (VSV) in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Om die 

reden is het van belang om de overgang van VMBO naar MBO zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Het onderwijs zet zich samen met de gemeente en FERM in om voortijdig 

schoolverlaten te voorkomen. 

3.3.9 Arbeidstoeleiding 
Het primaire doel van samenwerkingsverband VO Deventer is de leerlingen zodanig 
onderwijs te bieden dat zij hun schoolloopbaan gediplomeerd en met een startkwalificatie af 
kunnen sluiten. Sommige leerlingen halen dit doel echter niet, zij worden begeleid richting 
arbeidstoeleiding. Samenwerkingsverband VO Deventer heeft besloten om de inspanningen 
van alle partijen te bundelen en een samenwerking op te zetten in de vorm van MatchPOinD 
(Matchen Passend Onderwijs in Deventer). Op deze wijze wordt voor alle scholen één 
aanspreekpunt gecreëerd, wordt de expertise gebundeld en aangevuld, worden 
overlappingen voorkomen en kan snel en effectief worden samengewerkt met de gemeente 
Deventer en het bedrijfsleven. De ambitie van MatchPOinD is om iedere jongere tot 27 jaar 
met een onderwijsgeschiedenis op het V(S)O op eenduidige wijze een duurzame plek op de 
arbeidsmarkt te geven.  
 

3.3.10 Voorkomen van thuiszitters 
De gemeente Deventer en de samenwerkingsverbanden PO, VO en het MBO gaan het aantal 
thuiszitters terugdringen, door nauw samen te werken. Wij regelen gezamenlijk een passend 
aanbod van onderwijs en/of zorg. De thuiszittersaanpak van Deventer richt zich op een 
brede doelgroep. Het betreft niet alleen de “thuiszitters” (langdurig relatief verzuim en 
absoluut verzuim), maar ook langdurig zieke leerlingen (langer dan vier weken), kinderen en 
jongeren met een vrijstelling op grond van Leerplichtwet artikel 5 sub a en de jongeren die 
voortijdig school hebben verlaten (VSV’ers). Door nieuwe (onderwijs)ontwikkelingen en de 
inzet van jeugdhulp is wellicht ook voor een deel van deze groep toch een vorm van onderwijs 
of gedeeltelijke onderwijsdeelname mogelijk. Dit is met name van belang omdat ieder kind 
recht op onderwijs heeft.  
 

Deze sluitende aanpak begint bij het centraal stellen van het kind en/of jongere: steeds 
moeten oplossingen worden gezocht vanuit het recht van het kind en/of jongere op een 
passend aanbod. Ouders, en waar mogelijk het kind en/of jongere zelf, worden vanaf het 
begin betrokken bij het realiseren hiervan. De sluitende thuiszittersaanpak wordt verder 
uitgewerkt door gemeente en samenwerkingsverbanden in het op overeenstemming gericht 
overleg (OOGO) en wordt bekrachtigd binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). 
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Definities 

Om de gewenste resultaten goed te kunnen bepalen is het nodig duidelijk te omschrijven op 
welke groepen de aanpak zich richt. Partijen spreken af de volgende definities te gebruiken:  

 
A. Thuiszitter: onder de definitie thuiszitter worden twee groepen geschaard.  

Ten eerste de groep ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die langer 
dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen (langdurig relatief verzuim).  
Ten tweede tellen ook de absoluut verzuimers2 mee in de definitie van de thuiszitters. 
Dit zijn leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die niet ingeschreven staan op een 
school en geen vrijstelling van de Leerplichtwet hebben.  

B. Zieke leerling: een leerling die ziek is gemeld is geoorloofd afwezig (geoorloofd 
verzuim). De school blijft verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs, ook aan de 
zieke leerling. Ongeacht de duur van de ziekte telt deze leerling niet mee als 
thuiszitter. Wanneer een leerling langer dan 4 weken ziek is, wordt gesproken over 
langdurig ziekteverzuim. 

C. (oud)-Voortijdig schoolverlater: 
o een jongere die nog geen 23 is én 
o geen diploma van het vwo, de havo of niveau 2 van het mbo heeft én 
o gedurende een maand zonder geldige reden het onderwijs niet meer heeft 

gevolgd of 
o bij de school wordt uitgeschreven of van school wordt verwijderd. 

D. Vrijstelling artikel 5 sub a Leerplichtwet: een jongere die op lichamelijke of 
psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten dan wel 
om onderwijs te volgen. 

 
Partijen spannen zich in de volgende doelstellingen te realiseren: 

 In 2022 mag geen enkel kind of jongere langer dan drie maanden thuiszitten zonder 
een aanbod van passend onderwijs en/of zorg. Hierbij wordt geteld vanaf het moment 
dat de leerling feitelijk afwezig is, en niet vanaf de melding bij leerplicht. 

 We verminderen het aantal leerlingen dat absoluut verzuimt met 75% in 2022. 

 We verminderen het aantal leerlingen dat relatief langdurig verzuimt met 25% per jaar 
tot nul, gerekend met de stand van het aantal relatief verzuimers op 1 oktober 2018. 

 Vrijstellingen art 5 sub a: partijen nemen een reductie van minimaal 10%, fasegewijs 
tot 2022, als doelstelling (uitgaande van peildatum 1 oktober 2018).  In dat kader 
wordt ook onderzocht om kinderen met een ernstige beperking toch (deels) onderwijs 
aan te bieden (pilot).  

 Partijen overwegen of de inzet van M@ZL als methodiek bij langdurig zieke 
leerlingen werkbaar is en geïmplementeerd kan worden binnen Deventer.  

 

Preventie staat aan de basis. Daarom zetten partijen ook in op een krachtig beleid om 
verzuim in het algemeen te voorkomen, geven zij daarbij aandacht aan ziekteverzuim en 
zetten zij in op versterking van de samenwerking tussen jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, 
Leerplicht en scholen. Het samenwerkingsverband realiseert een dekkend netwerk van 
onderwijs en ondersteuning. 
 
Naast preventie is ook een curatieve inzet nodig. De overkoepelende ambitie is snel 

toegankelijke en laagdrempelige zorg in het onderwijs te kunnen regelen. Het uitgangspunt 

hierbij is een integrale aanpak. Daar waar onderwijs leidend is, is er altijd toegang tot zorg. 

Waar zorg leidend is, is er ook altijd een vorm van onderwijs beschikbaar als dat maar 

enigszins kan, aansluitend bij de mogelijkheden van het kind of de jongere. Daarnaast kan in 

                                                           
2 De groep leerlingen die wacht op het inschrijfmoment in het MBO dat in februari valt, telt wel mee als absoluut verzuimer en wordt 
apart benoemd. 
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Deventer een beroep worden gedaan op het Schakelpunt3 wanneer een oplossing gevonden 

dient te worden als sprake is van school overstijgende zaken. Het onderwijs organiseert 

daarnaast Multidisciplinaire overleggen (MDO’s) om individuele leerlingen te bespreken.   

Een rol voor welzijn is weggelegd in de op- en afschaling van zorg. Partijen willen dat 
kinderen/jongeren zo lang mogelijk op school kunnen functioneren. Het is daarbij van belang 
om zaken zo lang mogelijk “normaal” te houden. Welzijn kan hierin een goed instrument zijn, 
bijvoorbeeld bij het dagelijks functioneren in en om school in relatie tot de thuissituatie. 
 
Bovenstaande definities zijn afkomstig uit het door de gemeente Deventer opgestelde 
Thuiszitterspact 2019-22. Op het moment van schrijven van dit ondersteuningsplan streeft de 
gemeente ernaar om het Thuiszitterspact Deventer 2019-2022 na de zomer van 2019 in 
werking te laten treden.   

                                                           
3 Het Schakelpunt is een netwerkorganisatie waarin partners samen intensievere ondersteuning bieden aan jongeren (veelal 16+), voor 

wie het moeilijk blijkt hun startkwalificatie te halen of een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Een integrale, sluitende aanpak voorkomt 

schooluitval of een uitkering. Samenwerkende organisaties zijn Aventus, Pactum, Deventer Werktalent, gemeente Deventer, Etty 

Hillesum, MatchpoinD, Raster, UWV Werkbedrijf.  
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Hoofdstuk 4 Samenwerking met ouders 
 

Binnen passend onderwijs is de versterking van de samenwerking tussen school en ouders 

een belangrijk uitgangspunt. Ouders continu betrekken bij het proces is dan ook een van de 

kerndoelstellingen van passend onderwijs. In het bijzonder gaat het dan om ouders van 

leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning. De aangesloten scholen binnen 

samenwerkingsverband VO Deventer willen iedere leerling door het volgen van (passend) 

onderwijs brengen naar een voor hem/haar passende plek in de maatschappij, ook als de 

leerling daarbij extra ondersteuning nodig heeft. Scholen spannen zich naar beste vermogen 

in om de bij hen geplaatste leerlingen toe te leiden naar het bij hen passende 

uitstroomprofiel.  

Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Vanuit die 

verantwoordelijkheid is het belangrijk dat zij betrokken worden bij het beleid en de werkwijze 

van de school, waarop hun kind is geplaatst. Ouderbetrokkenheid en een goede 

samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Uit 

onderzoek blijkt dat niet zozeer de participatie op school maar de betrokkenheid thuis een 

grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Het is aan de 

school om ouders zo volledig mogelijk te informeren over de vorderingen van de leerlingen. 

De kwaliteit van de communicatie wordt gewaarborgd door vertrouwen, respect en 

verbondenheid met de leerling. Het is van wezenlijk belang dat ouders en school enerzijds 

deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds continu met elkaar in 

dialoog blijven. Op die manier kunnen zij profiteren van elkaars kennis, bij het zoeken naar 

de juiste ondersteuning en oplossingen. 

4.1 Informeren van ouders over passend onderwijs 
Samenwerkingsverband VO Deventer licht ouders op verschillende wijzen voor over 
passend onderwijs. De belangrijkste bronnen van informatie zijn de website en de 
mogelijkheid van direct contact via de e-mail of de telefoon. De 
ondersteuningsmogelijkheden van de diverse schoollocaties staan opgetekend in de 
schoolondersteuningsprofielen, die op de website van het samenwerkingsverband staan 
vermeld. Ouders kunnen algemene en specifieke vragen stellen aan de school. Op de 
websites van alle scholen en locaties zal speciaal voor ouders informatie worden gegeven 
over passend onderwijs en over de ondersteuningsmogelijkheden per locatie. Tevens is er 
regelmatig overleg over het ondersteuningsaanbod met medewerkers van het 
samenwerkingsverband PO Deventer (Sine Limite). Op deze wijze krijgen ouders eenduidige 
informatie en wordt een doorgaande lijn zichtbaar.   
 

4.2 Betrokkenheid van ouders bij het samenwerkingsverband 
Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de 
medezeggenschapsraad van elke afzonderlijke school die deel uitmaakt van het 
samenwerkingsverband. Via de ondersteuningsplanraad (OPR) worden ouders formeel 
betrokken bij de ontwikkelingen binnen samenwerkingsverband VO Deventer en hebben zij 
het instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Met de installatie van de nieuwe OPR in 
2018 zijn alle besturen van het samenwerkingsverband via een ouder of personeelslid 
vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad. Het samenwerkingsverband heeft 
regelmatig overleg met de OPR gevoerd over de totstandkoming van het 
ondersteuningsplan. De OPR heeft van haar kant de mogelijkheid gehad input te leveren 
voor het ondersteuningsplan. 
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4.3 Betrokkenheid van ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
Vanuit wet- en regelgeving hebben zowel ouders als scholen rechten en plichten. In deze 
paragraaf worden die verder toegelicht. Voor het samenwerkingsverband geldt dat zij grote 
waarde hecht aan de mening van ouders. Daar waar ouders en hun zoon/dochter dit wensen 
worden zij nadrukkelijk uitgenodigd hun mening te geven over de ondersteuningsbehoefte. 
Zij kennen hun kind doorgaans het best.  
 

4.3.1 Zorgplicht 
Voor de invoering van de Wet passend onderwijs moesten ouders van een kind dat extra 
ondersteuning nodig heeft zelf op zoek naar een geschikte school. Met de invoering van 
passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat de scholen de 
verantwoordelijkheid hebben gekregen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te 
bieden. Ouders zijn vrij hun zoon/dochter aan te melden bij de school van hun keuze. De 
school beoordeelt vervolgens of zij de passende ondersteuning kunnen bieden. Het 
schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. De school informeert ouders 
vervolgens hoe zij aankijken tegen de gevraagde ondersteuningsbehoefte. Samen met 
ouders kan zij in contact treden met het samenwerkingsverband om te bespreken of extra 
ondersteuning op de locatie gerealiseerd kan worden.  
 
Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan heeft de school een 
verantwoordelijkheid, met de ondersteuning van de partners in het samenwerkingsverband, 
in het zoeken naar een passende plek. Als ouders ervoor gekozen hebben hun zoon/dochter 
bij meerdere scholen aan te melden geldt deze zorgplicht voor de school van eerste 
aanmelding. De regel is dat ouders hun kind ten minste tien weken voor het begin van het 
schooljaar aanmelden bij de school van hun keuze. Na aanmelding heeft de school zes 
weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal 
met vier weken worden verlengd. Heeft het bestuur na tien weken nog geen besluit 
genomen, dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot 
de school wel een goede plek heeft gevonden. Bij verschil van mening tussen ouders en de 
school over al dan niet plaatsen, kunnen ouders terecht bij de landelijke geschillencommissie 
passend onderwijs. 
 
Er zit een grens aan wat de scholen en het samenwerkingsverband kunnen bieden. Er 
kunnen zich situaties voordoen waarbij het onderwijs dat nog gegeven kan worden zo 
beperkt is of zo kostbaar is dat het niet meer mogelijk dan wel verantwoord is. Wanneer de 
hele route van ondersteuningsbehoeften is doorlopen en het blijkt dat de onderwijssituatie 
onvoldoende is, of men kan de leerling niet bieden wat hij/zij nodig heeft, dan kan het 
samenwerkingsverband of de school aangeven dat er een grens bereikt is. Dat geldt ook in 
het geval dat ouders en/of leerling zich niet inspannen voor de geboden ondersteuning of 
daar niet actief in meewerken. 
 

4.3.2 Ontwikkelingsperspectiefplan 
Voor elke leerling die in aanmerking komt voor extra ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan op. Het bevoegd 
gezag van de school waar de leerling onderwijs geniet, stelt het ontwikkelingsperspectiefplan 
vast nadat het hierover overleg met de ouders heeft gevoerd. De school evalueert het 
ontwikkelingsperspectiefplan regelmatig met de ouders en stelt het zo nodig bij.  
Als ouders het niet eens zijn met het ontwikkelingsperspectief, dan is de school het eerste 
aanspreekpunt. Komen ouders en school er samen niet uit, dan kunnen ouders contact 
opnemen met het bevoegd gezag van de school. In het geval er een geschil ontstaat, 
kunnen de ouders dit ook voorleggen aan de geschillencommissie passend onderwijs.  
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4.3.3 Ouderbetrokkenheid bij zorg- en adviesteam en de arrangementencommissie 
In sommige gevallen is er bij een leerling sprake van extra ondersteuning omdat de aanpak 
op klassenniveau geen of te weinig effect heeft. In dat geval wordt door de 
ondersteuningscoördinator in overleg met de teamleider besloten om de leerling te 
bespreken in het zorg- en adviesteam (ZAT). In het ZAT nemen ook externe deskundigen 
plaats. Voor een ZAT-bespreking is toestemming van de ouders nodig. In gevallen dat het 
ZAT nog verder advies wil vragen of gaat adviseren dat er een ondersteuningsarrangement 
nodig is, wordt de arrangementencommissie van het samenwerkingsverband ingeschakeld. 
Daar is eveneens de toestemming van de ouders voor nodig. 
 

4.4 Aanmelding en toelating van leerlingen 
De overstap van leerlingen uit het primair- of speciaal (basis)onderwijs naar het voortgezet 

onderwijs wordt in het laatste jaar van verblijf op deze scholen nauwkeurig voorbereid. De 

ouders zijn daar uiteraard nauw bij betrokken. De ouders en leerlingen worden goed 

geïnformeerd over de overgang naar het voortgezet onderwijs, de advisering door het basis- 

en speciaal onderwijs en de afname van toetsen en/of testen bij leerlingen. Ook heeft elke 

locatie van het Etty Hillesum Lyceum een voorlichter die op ouderavonden van de 

basisscholen informatie geeft over de overstap naar het voortgezet onderwijs.  

De basisscholen ontvangen jaarlijks een brochure van het Etty Hillesum Lyceum, waarin de 

aanmelding en criteria voor plaatsing op één van de locaties is beschreven. De basisschool 

vult voor elke leerling een onderwijskundig rapport in en bespreekt dit met ouders. Op grond 

van de wet op het primair onderwijs hebben ouders recht op inzage in het onderwijskundig 

rapport en wordt aan hen een afschrift verstrekt. Bij twijfel over het passende 

vervolgonderwijs is het mogelijk in het laatste schooljaar van het primair onderwijs de 

arrangementencommissie van samenwerkingsverband VO Deventer te vragen om een 

advies.   

4.5 Begeleiding voor leerlingen met een lichamelijke beperking 
Binnen samenwerkingsverband VO Deventer bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken 
van de expertise van een onderwijsspecialist, gespecialiseerd in de begeleiding van 
leerlingen met een lichamelijke beperking. Denk hierbij aan leerlingen die rolstoelafhankelijk 
zijn, leerlingen met een geboortebeschadiging, leerlingen met een oncologische ziekte, een 
schildklieraandoening of een bloedstollingafwijking, leerlingen met een chronische ziekte: al 
dan niet gediagnosticeerd, leerlingen met epilepsie en Niet Aangeboren Hersenletsel. 
Daarnaast ook zeer moeilijk lerende kinderen en leerlingen met een hoog-verzuim-gehalte 
waarbij geen medische oorzaak te vinden is. 
 
De onderwijsspecialist heeft tot doel om ouders te ontlasten van de schoolzaken en school te 
leren om te gaan met de beperkingen van de leerlingen. Zonder daarbij afbreuk te doen aan 
het doel: leerlingen het eindexamen te laten halen zodat ze door kunnen stromen in het 
vervolgonderwijs of naar werk. Om vervolgens op eigen kracht hun studie te leren 
volbrengen en de draagkracht van hun belasting aan de maatschappij te leren ervaren. 
 
De onderwijsspecialist voert gesprekken met leerlingen, geeft begeleiding aan 
expertisepunten, mentoren en ondersteuningscoördinatoren en verzorgt bijscholing. 
Daarnaast gaat de specialist op huisbezoek. Ook het onderhouden van contacten met 
doctoren behoort tot het takenpakket. 
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4.6 Onderwijsconsulenten 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de 
Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten 
oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een 
onderwijsplaatsing. 
Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers, scholen en samenwerkingsverbanden 
onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een 
handicap, ziekte of stoornis. Ook wanneer er tussen ouders en scholen een conflict ontstaat, 
kunnen zij een beroep doen op een onafhankelijke onderwijsconsulent. 
(www.onderwijsconsulenten.nl) 
 

4.7 Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) 
Met ingang van 1 augustus 2014 is passend onderwijs in werking getreden. Ouders van 
leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal 
onderwijs (cluster 1, 2, 3 en 4) kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) 
een geschil indienen tegen het schoolbestuur over: 

 (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

 de verwijdering van leerlingen 

 de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. 

 
Voor het indienen van het verzoekschrift is geen advocaat vereist. De termijn voor het 
indienen van het verzoekschrift is 6 weken. De ouder kan dit zelf doen door een 
verzoekschrift bij de Commissie in te dienen met: 

1. een eigen brief  
2. per e-mail met behulp van het model verzoekschrift.  
3. Als het om een toelatings- of verwijderingsgeschil gaat, kan de ouder tegen die 

beslissing ook bezwaar maken bij het schoolbestuur. 
 
Het adres van de commissie is:  info@onderwijsgeschillen.nl 
 

4.8 Geschil tussen ouders (of schoolbestuur) en het samenwerkingsverband over 

toelaatbaarheid voor het VSO. 
Het samenwerkingsverband beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling 

toelaatbaar is tot het VSO en het praktijkonderwijs of over de toewijzing van een 

arrangement.Tegen zo’n besluit kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur, 

bezwaar indienen. Elk samenwerkingsverband is vanaf 1 augustus 2014 dan ook wettelijk 

verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die 

adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een 

beslissing moet nemen op het bezwaar. 

In plaats van zelf een adviescommissie op te richten, kan een samenwerkingsverband zich 

aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Deze 

Commissie is op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden door 

Onderwijsgeschillen ingesteld. De Commissie bestaat uit voorzitters en leden die over 

specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het beoordelen van de 

bezwaren. Samenwerkingsverband VO Deventer heeft zich aangesloten bij de Landelijke 

Bezwaarcommissie. 

Meer informatie is te vinden op:  

www.onderwijsgeschillen.nl en www.geschillenpassendonderwijs.nl 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
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4.9 Privacy  
Het samenwerkingsverband heeft een privacyreglement voor de uitwisseling van 
persoonlijke gegevens met externe partners. Hierin is o.a. beschreven hoe omgegaan wordt 
met de informatie die nodig is voor het toewijzen van toelaatbaarheidsverklaringen. Het 
samenwerkingsverband heeft het recht om algemene persoonsgegevens te verwerken 
omdat die nodig zijn bij het vervullen van zijn wettelijke taak.  
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Hoofdstuk 5 Kwaliteitsbeleid  
 

Het samenwerkingsverband beschikt jaarlijks over kwantitatieve gegevens die intern 

gemonitord en besproken worden. Deze gegevens, zoals leerlingaantallen (VO/ VSO/ vavo) 

en verwijzingen VSO, aantal thuiszitters geven in kwantitatieve zin de resultaten weer. Op 

basis van de uitkomsten kunnen we op korte termijn (bij)sturen. 

Voor het welslagen van passend onderwijs is het van belang dat zowel leerlingen en ouders 
als docenten en medewerkers de ondersteuningsstructuur als één geheel en continuüm 
ervaren: de juiste ondersteuning op het juiste moment.  
Het samenwerkingsverband wil juist deze integraliteit de komende jaren bevorderen en 
monitoren. Kwaliteitskenmerken van een integrale structuur zijn: 
 

 planmatig werken door de betrokken professionals, 

 een systeem van professionalisering (o.a. intervisie en supervisie) dat de betrokken 
professionals ook zelf verder professionaliseert, 

 een goede inbedding in de schoolorganisatie (afdelingen, docententeams, 
schoolleiding, medewerkers), 

 tevredenheid van betrokkenen (leerling, ouders, docent/medewerker) over de 
geboden begeleiding. 
 

Het samenwerkingsverband gaat deze kwaliteitsindicatoren de komende jaren gebruiken 
naast meer cijfermatige gegevens over uitval en afstroom, thuiszitters en vroegtijdig 
schoolverlaters. De werkgroep kwaliteit, die is samengesteld uit kwaliteitsmedewerkers van 
de aangesloten schoolbesturen en de directeur van samenwerkingsverband VO Deventer 
komt periodiek bijeen om het samenwerkingsverband te ondersteunen bij de 
kwaliteitsmonitoring.   
 
Elk jaar evalueren wij onze procedures. De werkwijze van de arrangementencommissie 
wordt jaarlijks door het samenwerkingsverband geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie en 
voortschrijdend inzicht vindt bijstelling in aanmeldingsprocedure en/of de samenwerking 
tussen partijen plaats met als doel de werkwijze te optimaliseren.      
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Hoofdstuk 6 Financiën 
 

In de bestuursvergadering van december 2018 is de meerjarenbegroting 2019 tot en met 

2023 vastgesteld. De uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn in de 

werkgroep financiën besproken. De meerjarenbegroting is beeldrijk opgesteld met de 

volgende elementen: 

 het leerlingenaantal daalt de komende jaren enigszins, 

 er wordt stevig rekening gehouden met de verevening. 

 

Concreet betekent dit voor de besteding van de middelen dat: 

1. Een deel van de middelen conform wet- en regelgeving naar het voorgezet speciaal 

onderwijs gaat, op basis van het aantal leerlingen waarvoor het samenwerkings-

verband een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft.  

2. Een deel van de middelen conform wet- en regelgeving naar het praktijkonderwijs 

gaat, op basis van het aantal leerlingen waarvoor het samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring afgeeft.  

3. Een deel van de middelen conform wet- en regelgeving naar het VMBO gaat (lwoo). 

4. Een budget beschikbaar is voor ondersteuningsarrangementen die groepen 

leerlingen bedienen en waarmee voorkomen kan worden dat de leerling voortijdig 

uitvalt, thuiszit of tijdelijk niet in het regulier onderwijs kan functioneren. 

5. Er individueel maatwerk voor leerlingen mogelijk is, in de vorm van 

maatwerkarrangementen. 

 

Elk kwartaal maken wij financiële rapportages en elk jaar een jaarrekening. De verdeling van 

het totaal aan middelen vindt zijn weerslag in de (meerjaren)begroting van het 

samenwerkingsverband. In de komende jaren nemen de baten met name door de 

verevening sterk af. Afhankelijk van het slagen van het terugdringen van het 

verwijzingspercentage (VSO) zullen ook de lasten navenant afnemen. Ondanks alle 

maatregelen verwachten we vanaf 2019 negatieve begrote resultaten. Dit houdt in dat er de 

komende jaren sterk rekening gehouden moet worden met een toenemende financiële 

taakstelling. Voor de jaren 2019 en 2020 kan deze taakstelling gedekt worden vanuit de 

financiële reserves. De komende jaren zullen de diverse programma’s geëvalueerd worden 

en waar nodig zal bijstelling plaatsvinden. Aanvullend beleid is noodzakelijk om baten en 

lasten meer in evenwicht te laten blijven.   
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Bijlage 1 Besturen samenwerkingsverband VO Deventer 
 
Het samenwerkingsverband VO Deventer staat geregistreerd bij DUO als VO2303. De 
besturen die deelnemen aan het samenwerkingsverband zijn: 
 

Etty Hillesum Lyceum  
Postbus 199   
7400 AD  DEVENTER 
 

Arkelstein 
De Boerhaave 
De Marke  
Het Stormink 
Het Vlier 
 

 

De Onderwijsspecialisten  
Vossenstraat 6   
6811 JL ARNHEM 
 

De Linde VSO 
 

 

Pluryn  
Postbus 94  
7200 AB Zutphen 
 

Intermetzo VSO  
 

 
M.i.v. 1 augustus 2019: 

School voor Persoonlijk Onderwijs  
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 
 

SVPO Deventer 
 

 
 

Zozijn  (opting in)  
Molenallee 50   
7384 AN WILP  
 

Daniel de Brouwerschool (VSO) 
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Bijlage 2 Samenstelling arrangementencommissie 
 
De grote arrangementencommissie bestaat uit de volgende personen: 
 

 Directeur samenwerkingsverband VO Deventer; voorzitter 

 Beleidsmedewerker samenwerkingsverband VO Deventer 

 Orthopedagoog  

 Arts 

 Vertegenwoordiger vanuit VSO (De Linde) 

 Vertegenwoordiger vanuit VSO (Intermetzo) 

 Vertegenwoordiger vanuit PrO (Arkelstein) 

 Vertegenwoordiger vanuit het samenwerkingsverband PO (Sine Limite) 
 
De kleine arrangementencommissie bestaat uit: 
 

 Directeur samenwerkingsverband VO Deventer; voorzitter 

 Beleidsmedewerker samenwerkingsverband VO Deventer 

 Twee orthopedagogen 
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Bijlage 3 Samenstelling Ondersteuningsplanraad 2019 
 
 

Kees Pels (voorzitter) 
 
Personeel 
 

De Marke Zuid - KME 

Maika Hak (secretaris) Personeel 
 
De Marke Zuid – KME / Arkelstein 
 

Marco Smit Ouder 
 
VSO Intermetzo 
 

Annie van der Galiën Personeel 
 
Arkelstein 
 

Lidy Berg Personeel 
 
VSO De Linde 
 

Wiep Bolster Personeel 
 
VSO Intermetzo 
 

Paul van Grevenhof Personeel 
 
De Boerhaave 
 

Onder voorbehoud Ouder 
 
Het Stormink 
 

Marc van Rooden 
 
Directeur samenwerkingsverband VO Deventer 
 

Marloes de Groot 
 
Beleidsmedewerker samenwerkingsverband VO Deventer 
 

 
 
NB de samenstelling van de OPR kan in de loop der tijd wijzigen (o.a. door een aantal 
vacante plekken die nog ingevuld dienen te worden en door personeelsmutaties).   
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Bijlage 4 Meerjarenbegroting ondersteuningsplan 2019-2023 
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Bijlage 5 Gebruikte afkortingen 
 

AB    Algemeen Bestuur 

BAO    Basisonderwijs 

DUO    Dienst Uitvoering Onderwijs 

EP    Expertisepunt 

GGZ     Geestelijke Gezondheidszorg 

KME   Klassen met Expertise 

LWOO    Leerweg Ondersteunend Onderwijs 

MBO   Middelbaar Beroepsonderwijs 

MDO     Multi Disciplinair Overleg 

OOGO   Op Overeenstemming Gericht Overleg 

OP     Ondersteuningsplan 

OPP    Ontwikkelingsperspectiefplan 

OPR    Ondersteuningsplan Raad 

PO    Primair Onderwijs 

PrO    Praktijkonderwijs 

ROC   Regionaal Opleidingscentrum 

SBO    Speciaal Basisonderwijs 

SO    Speciaal onderwijs 

SOP     Schoolondersteuningsprofiel 

SWV    Samenwerkingsverband 

TLV     Toelaatbaarheidsverklaring 

VMBO   Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

VSO    Voortgezet Speciaal Onderwijs 

VSV    Voortijdig Schoolverlaten 

ZAT   Zorg AdviesTeam 

 

 


