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 Zeggenschap Geagendeerd Verkregen dd 

Raad van Toezicht Goedkeuring1 15 maart 2022 15 maart 2022 

ALV Goedkeuring2 22 maart 2022 22 maart 2022 
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Directeur-bestuurder Vaststelling6 12 april 2022 12 april 2022
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Inleiding 
 

Ooit waren wij zelf ook kind op school. Wat waren wij voor kinderen? Wie leerde er gewoon en wie 
moeilijker of juist makkelijker? Wie kon goed meedoen of wie keek liever naar buiten? De meesten 
van ons woonden thuis met een vader en moeder, sommigen ook met één ouder of anderen bij 
verzorgers. Had dat invloed op je geluk? Wie was gezond en had een lichaam dat deed wat moest of 
wie had beperkingen die om aandacht vroegen? Maakte je makkelijk vriendjes of vond je dat juist 
lastig? De antwoorden op dit soort vragen zullen uiteenlopend zijn. Dat geldt ook voor de nagenoeg 
20.000 kinderen waarvoor we dit samenwerkingsverband vormen.  
 
Binnen ons samenwerkingsverband voelen we met elkaar verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
en het leren van al deze kinderen. We realiseren ons dat we daarbij kunnen voortbouwen op rijke 
kennis, kunde en betrokkenheid die er al is. Landelijk en regionaal weten we daarnaast wat er tot nu 
toe goed loopt en wat om aandacht vraagt omdat verbetering of verandering nodig is. Bovendien 
weten we met elkaar dat we in staat willen zijn om nieuwe meer inclusieve manieren te vinden om 
ontwikkelingsvragen van kinderen die we niet eerder hebben opgelost toch op te lossen.  
 
Precieze antwoorden zijn er in dit licht lang niet altijd nu al te bepalen. In de komende planperiode 
willen we met elkaar antwoorden vinden. Daarbij staan we open voor elkaars kennis, zelf ook lerend 
en ontwikkelend, gericht vanuit de missie, visie en leidende principes.  
 
In dit plan is gestart met een analyse van onze wereld nu en richting 2026. De analyse levert 
vraagstukken op die in het plan leiden tot resultaatgericht strategisch beleid op hoofdlijnen richting 
2026. Op weg naar de toekomst weten we dat onze praktijk en die van kinderen en hun ontwikkeling 
en leren weerbarstig is. Reden om tactisch en operationeel de strategie elk jaar te vertalen in resultaat- 
en procesgerichte acties en doelstellingen in A3 jaarplannen en bijpassende begrotingen. We blijven 
daarmee in staat om nieuwe inzichten toe te voegen die we nu nog niet kennen. Hoe dat er in de 
praktijk uit kan zien is opgenomen in het A3 voor 2022. 
 
Februari 2022 
Vivian Tevreden  
Directeur bestuurder PPO regio Leiden 
 
Na goedkeuring en instemming mede namens 
Voorzitter RvT Nicole Teeuwen 
Voorzitter ALV Wim Klapwijk 
Voorzitter OPR Erwin Lebbink 
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Management samenvatting 
 

Vanuit de wet op passend onderwijs7 zijn de scholen binnen samenwerkingsverband PPO regio Leiden 
samen verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de regio. Vanuit 
zorgplicht en leerrecht is een dekkend netwerk nodig van lesplaatsen en voorzieningen voor alle 
kinderen. 
De overheid en de inspectie vertaalt deze wettelijke opdracht met een opdracht te werken richting 
meer inclusief onderwijs. Uit onze ervaringen van de afgelopen jaren zien we dat er schakelmomenten 
zijn als het gaat om inclusiever onderwijs. Bij deze schakelmomenten kan zorg ontstaan over de 
ontwikkeling van kinderen en of deze voldoende ononderbroken doorgang kan vinden.  

1. Overgang van kinderopvang naar basisschool.  
2. Overgang van groep 2 naar groep 3. 
3. Overgang van groep 5 naar 6 als het gaat om gedrag. 
4. Overgang van primair naar voortgezet onderwijs. 
5. Overgang van regulier naar SBO of SO. 
6. Overgang waarbij onderwijs en zorg gaan samenwerken 

 
Vanuit onze missie, visie en leidende principes zullen we in de komende planperiode werken aan onze 
wettelijke opdracht vanuit drie beleidsterreinen.  

1. Samenwerken 
2. Dekkend Netwerk 
3. Kwaliteit 

Voor deze beleidsterreinen zullen de schakelmomenten keuzebepalend zijn voor onze 
resultaatgerichte doelen. Deze resultaatgerichte doelen zijn gesteld op hoofdlijnen (bijlage 2). In A3 
jaarplannen worden ze vertaald in acties. Het A3 voor 2022 kan hiervoor als voorbeeld dienen (bijlage 
5).  
 
We vinden het van belang ons lerend vermogen rondom passend onderwijs en met name rondom 
meer inclusief onderwijs te vergroten. Tegelijk hebben we financieel te maken met een taakstelling. 
Dit betekent dat we in onze Meerjarenbegroting 22-26 (bijlage 3) vanuit een aantal uitgangspunten 
redeneren: 

1. Elk jaar wordt er een dag Passend onderwijs georganiseerd als aftrap van hoe er verder 
geleerd en ontwikkeld wordt in bestaande gremia en overleggen.  

2. We begroten ruimte voor beleid om kinderen te betrekken. 
3. We willen de kennis en kunde van het SBO en regulier zodanig versterken dat er aan het einde 

van onze planperiode 21 kinderen minder in het SO zitten.  
4. Om onze wettelijke taak goed te kunnen blijven uitvoeren is de herziening van het 

groeidocument als onderdeel van een TLV aanvraag nodig. 
5. Vanuit goed werkgeverschap wordt er een vangnet voor ziekte en gespaarde DI uren begroot. 
6. We voeren veel van de bezuinigingen van de begroting 2022 blijvend door. 
7. We monitoren ons financieel gewijzigd beleid op het aantal thuiszitters en de wachtlijsten. 
8. Dat wat over blijft is sturingsbudget voor beleidskeuzes en voor projecten rondom inclusiever 

onderwijs, wachtlijsten en thuiszitters, die volgens een duidelijk plan van aanpak worden 
uitgevoerd.  

  

                                                           
7Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening 
van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032176/2018-01-01
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Leeswijzer en opbouw OSP 22-26 

 

Leeswijzer 
1. Heb je voldoende tijd dan lees je natuurlijk het hele OSP. Beschouw de bijlagen daarbij als 

verdiepende informatie. 
2. Wil je eerst goed onderbouwd weten wat de stand van zaken van ons samenwerkingsverband 

is op dit moment dan vind je een kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording in bijlage 1.  
3. Heb je minder tijd om te lezen en ben je wel benieuwd wat het OSP voor jou betekent? 

a. Lees hoofdstuk 1 en 2; 
b. Lees in hoofdstuk 3-6 wat het vergezicht is voor jouw geleding; 
c. Lees in bijlage 2 de beleidsthema’s op hoofdlijnen; 
d. Bekijk in bijlage 3 de meerjarenbegroting; 
e. Bekijk in bijlage 5 het A3 jaarplan voor 2022. 

 

Opbouw OSP 22-26 in het kort 
Het OSP start met een globale analyse van de wereld van onze kinderen nu en in de toekomst. Gevolgd 
door de missie, visie en leidende principes van ons samenwerkingsverband. Deze beide zaken leiden 
tot drie hoofdthema’s voor beleid: 

• Samenwerken 

• Dekkend Netwerk  

• Kwaliteit 
Voor elke van deze hoofdthema’s volgt een hoofdstuk. Daarnaast is er een apart hoofdstuk 
opgenomen voor het onderwerp ‘Hoe helpen we onze kinderen als ze wisselen van school?’.  
In elk hoofdstuk is het perspectief van kinderen en ouders als eerste opgenomen, gevolgd door het 
perspectief van scholen en professionals op de werkvloer. In het hoofdstuk Samenwerking is daarnaast 
nog het perspectief van de statutaire geledingen, kernteam en kringen, onderwijsspecialisten en het 
team van PPO, gemeenten, regionaal bureau leerplicht, jeugdhulporganisaties en andere partijen 
waarmee we willen samenwerken, opgenomen.  
Naast het perspectief van betrokkenen is elk hoofdstuk voorzien van een risicoanalyse. Deze is 
gebaseerd op de stand van zaken van het najaar van 2021. Onderbouwing van deze risicoanalyse is in 
kwantitatieve en kwalitatieve data terug te vinden in bijlage 1.  
Voor risicobeheersing worden in elk hoofdstuk vervolgens resultaatgerichte beleidskeuzes op 
hoofdlijnen benoemd. Ten slotte rondt elk hoofdstuk af met financiële beleidskeuzes, die vertaald zijn 
in de Meerjarenbegroting 22-26, die opgenomen is in bijlage 3. 
Het hele OSP is op strategisch niveau geschreven. Een tactische en operationele vertaling zal 
plaatsvinden in A3 jaarplannen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in bijlage 5 voor het A3 jaarplan 
van 2022.  
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1: Globale analyse nu en op weg naar 2026 

 
Door samen te werken en leren komen we het verste als het gaat om ontwikkeling en leren van 
kinderen. Dit weten we onder andere door het programma Mét Andere Ogen en de 25 verbeterpunten 
voor het Passend onderwijs. Vanuit een cultuur van samenwerken met ouders, scholen, gemeenten 
en partners, liggen er kansen veel te kunnen betekenen voor kinderen en hun ontwikkelen en leren. 
 
Vanuit de Staat van het onderwijs staat kansengelijkheid hoog op de agenda. Het vroegtijdige 
signaleren van ontwikkelingsvoorsprong en – achterstand, waaronder meer- en hoogbegaafdheid, 
armoede en laaggeletterdheid, helpt in een proactieve aanpak voor kansengelijkheid. We werken 
daarom graag samen met de kinderopvang en het voortgezet onderwijs 
 
Vanuit de 25 verbeterpunten voor Passend onderwijs is meer inclusief onderwijs voor alle 
samenwerkingsverbanden de opdracht. Tegelijk is een voldoende dekkend netwerk van belang. In 
onze regio is het aantal kinderen in het S(B)O door de jaren heen nagenoeg gelijk gebleven. Diepere 
analyse leert ons dat het SO groeit, met name in het cluster 3 onderwijs en dat het SBO daalt met name 
door het minder verwijzen uit het regulier onderwijs. Terugstappen vanuit SO naar SBO of van S(B)O 
naar een reguliere school gebeurt in ons verband nauwelijks (bijlage 1). Daar komt bij dat in de 
reguliere scholen in onze regio met name druk wordt ervaren om kinderen met ontwikkelingsvragen 
rondom gedrag goed op te vangen. Voor deze groep kinderen bestaan vraagstukken over wachtlijsten 
in jeugdzorg en voor het SO. Juiste cijfers over deze wachtlijsten zijn voor ons samenwerkingsverband 
nog niet op orde. In deze planperiode verdiepen we onze analyse rondom wachtlijsten, gaan we het 
gesprek aan over onze analyses rondom inclusiever onderwijs om vandaaruit te bepalen wat ‘meer 
inclusief’ voor ons betekent en van ons vraagt in onze keuzes en handelswijze ook rondom de 
wachtlijsten. 
 
Door de ervaringen met corona hebben we kennis en kunde opgedaan die we mee kunnen nemen in 
het vraagstuk van thuiszittende kinderen, door hen bijvoorbeeld digitaal onderwijs op maat te bieden. 
We hebben hoog op onze agenda staan dat we blijven zoeken naar mogelijkheden van ontwikkeling 
en leren en nemen geen genoegen met een permanente status van vrijstelling. 
 
Op scholen, in kinderopvangorganisaties, in de jeugdhulp en bij lokale overheden blijft het moeilijk  
steeds de juiste mensen te blijven vinden. We voelen als samenwerkingsverband een 
verantwoordelijkheid mee te praten bij opleidingsinstituten gericht op anders organiseren van 
onderwijs en zorg. Daarbij nemen we inzichten uit de ons omringende landen mee.  
 
Onze wereld is in transitie als het gaat om onze leefwereld. Kinderen en ouders die vluchten en een 
status krijgen zullen ook in onze regio worden opgevangen. Daarnaast kent onze regio veel 
werknemers van buiten ons eigen land met niet Nederlands sprekende kinderen. Dit vraagt van ons 
als professionals nieuwe kennisontwikkeling als het gaat om het juist begeleiden van deze kinderen in 
hun ontwikkeling en leren.   
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2: Missie, visie en leidende principes 
 

Kinderen in ons samenwerkingsverband 
Alle kinderen in ons samenwerkingsverband hebben het recht zo ononderbroken mogelijk te leren en 
ontwikkelen binnen een voor hen passende school of setting.  

 
Missie  
Vanuit de wet op passend onderwijs8 zijn de scholen binnen samenwerkingsverband PPO regio Leiden 
samen verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de regio. Vanuit 
zorgplicht en leerrecht is een dekkend netwerk nodig van lesplaatsen en voorzieningen voor alle 
kinderen. 

 
Visie 
In het belang van de ontwikkeling en het leren van al onze kinderen organiseren we in de regio Leiden 
onderwijs, al of niet in combinatie met jeugdhulp of jeugdzorg. Dit doen we door als schoolbesturen 
samen te werken en op elk niveau, te leren van elkaars kennis en kunde rondom de ontwikkeling van 
kinderen.  

1. schoolniveau: met de ontwikkeling van het kind voor ogen komen we in onze scholen, in 
samenwerking met het kind zelf, de ouders of verzorgers, de onderwijsspecialisten en met 
jeugdhulp en jeugdzorg collega’s tot integrale arrangementen; 

2. kringniveau: met de ontwikkeling van het kind voor ogen komen we in de leefomgeving en 
dus in de wijk van onze kinderen samen in een lerend netwerk van onderwijs- en waar nodig 
jeugdhulpprofessionals;  

3. bestuurlijk niveau: voor het tegemoet komen aan de ontwikkelingsbehoefte van elk kind zijn 

we als schoolbesturen en als bestuur van het samenwerkingsverband samen verantwoordelijk 

voor een dekkend aanbod in de regio. Ook zorgen we met elkaar voor een duidelijke route van 

signalering van wat voor kinderen nodig is; 

4. regionaal niveau: voor kinderen waar naast een onderwijsaanbod ook jeugdhulp of jeugdzorg 
aanbod nodig is om zich te kunnen ontwikkelen, werken we samen met verschillende regionale 
partners: met zeven gemeenten, met het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), met de 
jeugdhulpaanbieders verbonden aan gemeenten en met andere samenwerkingsverbanden. 
Voor het kind faciliterend zoeken we gezamenlijk naar een dekkend zorg- en onderwijs 
aanbod.  

 
Leidende principes 
Onze missie en visie vertalen we in leidende principes. Ze geven ons strategische, tactische en 
operationele richting op elk niveau binnen PPO regio Leiden.   

1. Ontwikkeling De ontwikkeling van het kind is uitgangspunt bij de inrichting van de 
onderwijsondersteuning. 

2. Thuisnabij We brengen waar mogelijk expertise náár het kind. 
3. Maatwerk We betrekken kinderen, ouders, leraren en partners actief bij het 

arrangeerproces. 
4. Handelingsgericht We zorgen ervoor dat de uitkomst van het arrangeerproces haalbaar en 

praktisch uitvoerbaar is. 
5. Samenwerking We werken effectief samen op kind-, ouder-, school-, kring-, statutaire 

geleding- en regionaal niveau  

                                                           
8Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening 
van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032176/2018-01-01
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3: De kinderen en hoe ouders en professionals voor hen samenwerken 

 
 ‘Om te kunnen samenwerken moet je je veilig voelen, ruzies kunnen oplossen en niet de baas spelen 

want iedereen heeft ideeën en mag die zeggen’ Leerlingenraad PC Basisschool De Ley.  
‘Je moet elkaar vertrouwen en lief zijn voor elkaar, spullen uitlenen aan elkaar en delen. Je inleven in 

elkaar is belangrijk. Meepraten over hoe het met je gaat kan vanaf groep 3, anderen vinden vanaf 
groep 4-5, weer anderen vanaf groep 7. Het gaat over jezelf dus je moet erbij zijn, maar je moet het 

wel snappen’. Leerlingenraad OBS De Arcade 

Onze kinderen 
Met onze kinderen in het middelpunt vormen we ons samenwerkingsverband. Ons uitgangspunt is dat 
alle kinderen willen leren en ontwikkelen. Daarvoor zijn we alert en bewust van onderstaande steeds 
terugkerende schakelmomenten. We werken voor deze momenten op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau proactief samen in het belang van een zo ononderbroken mogelijke ontwikkeling 
van alle kinderen.   

1. Overgang van peuterspeelzaal/kinderopvang naar basisschool.  
2. Overgang van groep 2 naar groep 3. 
3. Overgang van groep 5 naar groep 6 (risico dat ontwikkelvraagstukken rond gedrag verergeren). 
4. Overgang van primair naar voortgezet onderwijs. 
5. Overstap of terugstap van en naar regulier onderling, van en naar SBO of SO. 
6. Overgangen waarbij onderwijs en zorg gaan samenwerken 
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Alle kinderen hebben in ons samenwerkingsverband vanuit het hoorrecht een stem. Vanuit onze 
leidende principes zitten ze binnen hun mogelijkheden aan tafel bij het arrangeerproces. Bij dit proces 
zijn hun ouders en relevante experts proactief integraal arrangerend betrokken. Zo bundelen we onze 
expertise. 
We zijn ons bewust van het feit dat dat bij jonge kinderen of bij kinderen met talige- of gedrag 
ontwikkelvragen een aanpak vraagt die meer gericht is op bijvoorbeeld tekenen, werken met 
materialen of de inzet van bijvoorbeeld broers of zussen. 
 

Ouders en verzorgers 
Ouders en verzorgers kennen hun kind in de eerste plaats. Nog voor hun kind op de basisschool kwam 
en nu nog in de thuissetting maken zij hun kind mee. Ze zijn daarmee van belangrijke waarde in de 
kennis en ervaring rondom de ontwikkeling en het leren van hun kind.  
 

Onze samenwerking gericht op meer inclusief onderwijs voor kinderen 
We zijn met elkaar verantwoordelijk om een lerende gemeenschap te zijn in het belang van zo 
ononderbroken mogelijk leren en ontwikkelen van kinderen. Met de leidende principes voor ogen, 
oprecht luisterend naar elkaar, voeren we op alle niveaus in onze samenwerking het gesprek over de  
interpretatie en invulling van meer inclusief onderwijs. Door samenwerking tussen reguliere scholen 
onderling, symbiose samenwerking tussen reguliere en speciale scholen en samenwerkingsvormen 
tussen onderwijs en jeugdhulp. Bij het bouwen van toekomstige schoolgebouwen houden we rekening 
met deze meer inclusieve gedachte (bijlage 6). 
 

Verschillende geledingen in ons samenwerkingsverband 
Statutaire geledingen: Raad van Toezicht, ALV, OPR en directeur bestuurder 
In onze samenwerking hebben we verschillende geledingen. Als vereniging is PPO regio Leiden sinds 1 
september 2021 overgegaan naar een Raad van Toezicht model met drie leden in de Raad van Toezicht 
(RvT) en een directeur bestuurder. Scheiding van toezicht en bestuur helpt ons beleid en begroting 
passend bij de missie, visie en leidende principes juist te sturen. Statutair betekent deze governance 
structuur dat de RvT eerste in lijn is met goedkeuring van het ondersteuningsplan (OSP), A3’s, 
meerjarenbegrotingen, jaar- en bestuursverslagen. De algemene ledenvergadering (ALV), bestaand uit 
de bestuurders van 27 besturen, heeft aansluitend goedkeuringsrecht en de ondersteuningsplanraad 
(OPR) heeft instemmingsrecht voor deze stukken. De Medezeggenschapraad (MR) heeft 
instemmingsrecht op personeelsbeleid en keuzes in duurzame inzetbaarheid. De directeur-bestuurder 
stelt stukken vervolgens vast en stuurt met toezicht van de RvT op vastgesteld beleid.   
De statutaire geledingen vertegenwoordigen elk een deel van de geledingen in ons verband:  

1. Ouders, verzorgers, leraren en ib-ers worden statutair door de OPR vertegenwoordigd.  
2. Directeuren in de kringen worden statutair vertegenwoordigd door de leden van de Algemene 

Leden Vergadering (ALV). 
3. Alle collega’s in dienst bij PPO regio Leiden worden statutair vertegenwoordigd door de 

directeur-bestuurder. Hun personeelsrechten worden vertegenwoordigd door de MR. 
 
Leraren, intern begeleiders en onderwijsspecialisten gelijkwaardig met ouders/verzorgers aan tafel 
De kennis en ervaring van leraren en intern begeleiders (ib-ers) is een belangrijk perspectief bij het 
leren en ontwikkelen op school. Als er sprake is van een ontwikkelingsvraagstuk zitten zij gelijkwaardig 
met ouders en verzorgers, en waar mogelijk met het kind aan tafel. De onderwijsspecialisten (os-ers) 
van PPO regio Leiden, met ruime expertise en kunde op inhoud en proces, schuiven aan als er hulp bij 
het ontwikkelingsvraagstuk nodig is. Zij treden voor ouders, leraren en ib-ers ondersteunend en 
proactief op als er meerdere professionals met expertise aan tafel moeten komen. Zo vormen ze 
samen een Ondersteuningsteam (OT) om het kind heen.  
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De onderwijsspecialisten als beleidsmedewerker 
Een aantal onderwijsspecialisten heeft naast hun taak als specialist ook een taak als 
beleidsmedewerker. Vanuit hun rijke expertise van allerlei aspecten van kind ontwikkeling (onder 
andere van de benoemde schakelmomenten) delen zij hun kennis in scholen, aan verschillende 
beleidstafels en binnen het team van PPO regio Leiden. Vanuit het gedachtegoed van gedeeld 
leiderschap ondersteunen zij ook de directeur-bestuurder in beleidskeuzes en hebben zij aan tactische 
beleidstafels mandaat in besluitvorming. 
 
Kernteam, directie- en ib-kringen 
Om samenwerking te bevorderen zijn alle scholen in ons samenwerkingsverband verdeeld over  
kringen zowel voor ib-ers als directeuren. De voorzitters van elke directiekring zitten met elkaar in het 
Kernteam. In de kringen schuiven ook de onderwijsspecialisten aan. Zij zijn in deze kringen faciliterend 
in het proces en de inhoud, ondersteunend waar het kan, sturend waar het moet.  
In de ib-kringen vormen we met elkaar een lerend netwerk. We zijn in staat handelingsgericht te 
arrangeren rondom het kind en beseffen ons dat expert kennis daarbij van belang is. We denken met 
elkaar operationeel na over meer inclusieve oplossingen in het belang van de ontwikkeling en het leren 
van kinderen. Het A3 van PPO regio Leiden is voor hun op operationeel niveau leidend (zie bijlage 5). 
De directiekring is een lerend netwerk voor vraagstukken rondom passend onderwijs en directietaken 
in het algemeen. Daarnaast anticipeert de directiekring op tactisch niveau op meer inclusieve vormen 
van onderwijs. Het A3 van PPO regio Leiden is op tactisch niveau leidend. 
Het Kernteam is de spil tussen het strategisch en tactisch handelen van ons samenwerkingsverband 
door beleid te toetsen of juist in te geven. Het A3 van PPO regio Leiden is leidend in hun overleg door 
gezamenlijk te bepalen hoe het A3 tactisch op de agenda van directiekringen komt en strategisch bij 
bestuurders bekend wordt. 
   
Het team van PPO regio Leiden 
Het team kent naast de onderwijsspecialisten een teamleider. Deze opereert vanuit gedeeld 
leiderschap en is op tactisch niveau verantwoordelijk voor personeelsbeleid en de interne kwaliteit. 
Onze office manager (om) is beschikbaar voor planning en organisatie zaken voor de statutaire 
geledingen van ons verband. De om is ook intern verantwoordelijk voor de administratie van financiën 
en HR zaken. Verder is er een secretarieel medewerker in dienst bij PPO regio Leiden, beschikbaar voor 
de toelatingscommissie (TLC) en arrangementen commissie (AC).  
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het vastgestelde beleid en stuurt vanuit de 
missie, visie en leidende principes. Gedeeld leiderschap is daarbij een uitgangspunt en principes van 
‘the whole system in the room’ worden toegepast (zie bijlage 5). De directeur-bestuurder zit vooral 
aan de strategische beleidstafels.  

 

Partners in samenwerking 
Kinderopvangorganisaties 
Onderzoek naar de eerste 1000 dagen van een kind wijst uit dat een kansrijke start van elk kind 
mogelijk is als vroegtijdig wordt samengewerkt met ouders, consultatiebureaus, kinderopvang, 
onderwijs en gemeenten. Uit cijfers van PPO lijkt een trend te ontstaan dat kinderen van 4 jaar met 
ontwikkelingsvraagstukken moeilijker ingeschreven kunnen worden op een school. Omdat ze nog niet 
leerplichtig zijn, is er geen zorgplicht waardoor zij tot hun vijfde jaar onder de radar kunnen blijven. 
Wettelijk zijn wij een samenwerkingsverband voor het primair onderwijs wat betekent dat we 
samenwerken in het belang van kinderen van 4-13 jaar. Tegelijk voelen we ons medeverantwoordelijk 
om inzichten van kinderen vanaf 0 jaar mee te nemen in ons handelen. Samenwerking met 
kinderopvangorganisaties kan daarbij zorgen dat we kinderen, ouders en medeprofessionals eerder 
leren kennen waardoor we met hen kunnen samenwerken gericht op ontwikkeling en leren in de 
basisschoolleeftijd. Aansluiten bij gemeentelijke overleggen met schoolbesturen over 
onderwijskansenbeleid is op dit vlak van waarde.  
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Samenwerkingsverbanden PO en VO in de Holland Rijnland regio 
Op Holland Rijnland (HR) niveau organiseren we samen met swv Duin en Bollen en swv Rijnstreek een 
deel van het dekkend netwerk zodat alle kinderen in het primair onderwijs in deze verbanden hier 
gebruik van kunnen maken. Met de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in de HR 
regio organiseren we zaken rondom de schakelmomenten van primair naar voortgezet onderwijs en 
zoeken we elkaar op als het gaat om ouderbetrokkenheid.  
 
De 7 gemeenten en het Regionaal Bureau Leerplicht 
Met de gemeenten Kaag en Braasem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en 
Zoeterwoude werken wij als samenwerkingsverband intensief samen. In deze samenwerking 
realiseren we ons dat er naast gezamenlijke belangen, ook belangen van elke organisatie op zich staan. 
In de driehoek gemeenten-schoolbesturen-samenwerkingsverband houdt het samenwerkingsverband 
het belang van samenwerking altijd hoog met begrip voor de verschillen die er zijn.  
Juist bij ontwikkelingsvragen van kinderen rondom onderwijs en zorg hebben we elkaar nodig en 
helpen we elkaar. Ook bundelen we onze kennis en kunde op regionale vraagstukken die vaak passen 
bij de schakelmomenten die eerder zijn benoemd. Hierin hebben we al veel ervaring opgedaan, 
waarop we willen voortbouwen. Zo is het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) een belangrijke partner 
om deze vraagstukken samen lerend, duurzaam en passend bij kinderen en hun ontwikkeling op te 
lossen en werken we al langer vanuit de zes werkzame elementen van Mét Andere Ogen.  
Het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) helpt ons om voor passend onderwijs en jeugdhulp 
in samenspraak met alle besturen en gemeentes in ons verband op strategisch en tactisch niveau de 
juiste keuzes te maken. Daarbij nemen we verantwoordelijkheid voor ons aandeel in het bereiken van  
regiovisies en ontwikkelagenda’s die er op gemeentelijk niveau liggen rondom onderwijs-zorg 
vraagstukken en benutten we elkaars kennis en kunde op Holland Rijnland niveau.  
 
Jeugdhulporganisaties 
Voor ambulante jeugdhulp op reguliere scholen en voor jeugdhulp op school in speciale scholen 
werken we samen met partijen die verbonden zijn aan de collectieve inkoop van jeugdhulp. Ook met 
hen zoeken we de samenwerking op zoveel mogelijk in wijken, passend bij elkaars overlegstructuur. 
We streven naar zo min mogelijk overleg om kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen leren en 
ontwikkelen. 
 

Risico’s in onze Samenwerking 
Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van de risico’s is vindbaar in bijlage 1. 

1. Ouders hebben behoefte gelijkwaardige partner te zijn maar voelen dat niet altijd. 
2. Er is grote krapte op de arbeidsmarkt. 
3. Het meer inclusieve onderwijs vraagt nog veel praten en leren van en met elkaar om daar een 

gezamenlijk beeld bij te hebben. 
4. Veel besturen met verschillend perspectief, betekent voor samenwerken een open houding 

van eenieder met realisme en respect in besluitvorming. We zijn gelijkwaardig in stemmen in 
de ALV, tegelijk zijn we niet gelijk.  

5. Transparantie in communicatie met zoveel verschillende geledingen vraagt waakzaamheid.  
6. Jeugdteams zijn soms in andere wijken georganiseerd dan onze eigen kringen. We moeten 

alert blijven aan de juiste tafels zo effectief mogelijk af te stemmen.  
7. De directiekringen worden wisselend relevant ervaren, waardoor sommige kringen geen 

optimaal leernetwerk zijn. 
8. Informatie over de basisondersteuning uit directiekringen en Kernteam komt onvoldoende op 

de beleidstafel van de bestuurders, terwijl ze wel verantwoording af moeten leggen over de 
kwaliteit van de basisondersteuning.  

9. Er is geen sprake van verantwoorden over kringgelden 2x €2000 p.j. dus totaal €36.000. 
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10. Het starten met een nieuwe governance structuur vraagt aandacht, zodat ieder volgens juiste 
rollen handelt en mandaat op elke rol helder is.  

11. Het is soms diffuus waar strategisch, tactisch en operationeel besloten en gehandeld wordt. 
Hierdoor ontstaat er ruis in communicatie, wat ten koste gaat van besluitvorming en 
handelingsmogelijkheden van professionals op de werkvloer. 

 
Risicobeheersing door resultaatgerichte beleidskeuzes voor de Samenwerking  

1. Kinderen hebben een stem in het arrangeerproces al of niet geholpen door bijvoorbeeld een 
broer of zus. 

2. We handelen proactief en communiceren gelijkwaardig met ouders. 
3. We verstevigen de samenwerking binnen de geledingen van ons samenwerkingsverband.  
4. We verstevigen de samenwerking met de zeven gemeentes, de jeugd- en wijkteams en de 

leerplichtconsulent gericht op duurzame onderwijs-zorg arrangementen vanuit het 
gedachtengoed van Met andere ogen en onderwijskansen.  

5. We zijn in alle geldingen vanuit de missie, visie en leidende principes gericht op meer inclusief 
onderwijs. 

6. Alle directiekringen vormen een lerend netwerk en verantwoorden zich kwalitatief en 
kwantitatief zich over hun budget. 

7. Informatie overdracht tussen directiekring, Kernteam en bestuurders is zodanig dat zij zich 
kunnen verantwoorden over de basisondersteuning. 

8. We gaan de samenwerking aan met kinderopvangorganisaties waar die in het belang is van de 
ontwikkeling en het leren van aanstaande kinderen in ons samenwerkingsverband. 

9. We gaan de samenwerking aan met opleidingsinstituten waar die helpend kan zijn in het 
opleiden van professionals in kind beroepen.  

10. We blijven en worden meedenkende partner in overleggen rondom belangrijke 
schakelmomenten van kind ontwikkeling. Daarbij is het strategisch, tactisch en operationeel 
steeds helder en leidend in wie aan tafel zit en mandaat heeft.  

 

Bijpassend financieel beleid rondom de Samenwerking 
1. We begroten ruimte voor beleid om kinderen te betrekken. 
2. We begroten ruimte om van elkaar te leren over proactief handelen en gelijkwaardige 

communicatie. 
3. We begroten ruimte om samenwerking in alle geledingen te bevorderen. 
4. We begroten ruimte voor projecten rondom meer inclusief onderwijs met als voorwaarde 

5. passend bij missie, visie en leidende principes;  

6. antwoord gevend op één of meerdere schakelmomenten;  

7. in co- financiering met regulier-speciaal-gemeente of regulier-speciaal of speciaal-gemeente; 

8. gekoppeld aan niet te overschrijden budget met heldere afspraken over regievoering, ieders 

inzet in personeel en budget; 

9. afspraken over kennisbundeling met regulier en speciaal; 

10. afspraken over de evaluatie met daarin een besluit over  

a. of duurzame voortzetting binnen ons dekkend netwerk met bijpassend budget.  

b. of afronding, waarbij we constateren wat we geleerd hebben zodat dat mee 

genomen kan worden bij eventueel nieuwe projecten.  

 
De vertaling van de financiële beleidskeuzes is terug te vinden in de Meerjarenbegroting in bijlage 3. 
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4: Ons Dekkend Netwerk 
 

Onze kinderen 

 
‘Sommige kinderen kunnen het makkelijk, sommigen vinden het moeilijk. Je kunt elkaar helpen als je 

samen in een groepje zit. Onze school zorgt voor Levelwerk en de juf legt soms extra uit’ 
Leerlingenraad PC Basisschool de Ley. 

‘Er was een jongen met autisme in mijn klas die naar het speciaal onderwijs ging overstappen na 
groep 6. Hij heeft toen een kleine presentatie gegeven waarom hij naar een andere school ging. Ik 

denk dat het beter voor hem was dat hij naar een andere school ging’. Kinderen van 
onderwijsspecialisten. 

Ouders en verzorgers 
Voor hun kind met een ontwikkelvraagstuk hebben ouders thuis al heel veel uitgevonden in wat wel 
en wat ook niet werkt. Regelmatig zijn deze ouders ook op zoek naar verdere oplossingen, waar ze de 
school bij nodig hebben. Voor hen is het belangrijk dat we ze op elk moment als gelijkwaardige 
partner beschouwen in de reguliere scholen, bij de overgang naar S(B)O en in de speciale scholen. 
 

Scholen en de professionals op de werkvloer  
De professionals op de werkvloer, met experts daaromheen, werken met onze kinderen aan 
ontwikkelen en leren. Als bestuurders, verder van het primaire proces af, zorgen wij dat onze 
strategische keuzes faciliterend zijn voor het tactisch en operationele handelen op de werkvloer.  
 

Basis- en extra ondersteuning  
Alle scholen in ons samenwerkingsverband hebben een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin is 
opgenomen wat scholen in de basisondersteuning op hun school aan begeleiding bieden om te zorgen 
dat de kinderen in de school tot voldoende ontwikkelen en leren komen. Ons samenwerkingsverband 
kent afspraken over deze basisondersteuning die in elk geval wordt aangeboden (bijlage 7). Als er 
landelijke afspraken zijn over deze basis- en extra ondersteuning dan verhouden we ons daartoe. 
Scholen kunnen zaken aan de afspraken over basisondersteuning toevoegen, rekening houdend met 
hun populatie. Over deze basisondersteuning wordt op bestuursniveau verantwoording afgelegd 
zodanig dat we leren van en met elkaar.  
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Extra ondersteuning wordt aangewend als de basisondersteuning onvoldoende leidt tot passend 
ontwikkelen en leren. Met de extra ondersteuning hangt altijd samen dat er een 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt opgesteld voor een kind. In ons samenwerkingsverband is dit 
OPP onderdeel van ons ‘Groeidocument’. Het groeidocument is leidend in de aanvraag van TLV’s en 
arrangementen (bijlage 9). 
Voor deze verschillende ondersteuning vinden we het van belang dat expertise wordt gebundeld en 
benut door aan tafel te arrangeren rondom het kind. Dit vindt plaats in ondersteuningsteams (OT’s). 
In directie- en ib-kringen en Kernteam wordt in brede zin over basis- en extra ondersteuning met elkaar 
geleerd. Dat wat daar geleerd wordt komt terug op de ALV tafel.   
 

Speciale ondersteuning in speciaal (basis) onderwijs 
De Vlieger is onze speciale basisschool. Deze school helpt kinderen met leerontwikkelingsvraagstukken  
die in de reguliere basisschool vanuit de basis- of extra ondersteuning onvoldoende tot leren en 
ontwikkelen komen. Op de Vlieger zitten met name kinderen uit ons samenwerkingsverband.  
In ons samenwerkingsverband hebben we daarnaast drie besturen die speciaal onderwijs organiseren. 
De Leo Kanner Onderwijsgroep helpt in haar scholen kinderen met een vraagstuk in het autisme 
spectrum te leren en ontwikkelen. Daarnaast wordt onderwijs in combinatie met zorg georganiseerd 
in LUMC Curium en in de School zonder Muren. Resonans Onderwijs richt zich met de Korte Vlietschool 
op de ontwikkeling van kinderen die zeer moeilijk leren en met de Thermiek op kinderen die lichamelijk 
beperkt, (ernstig) motorisch beperkt of langdurig ziek zijn. PROO Leiden-Leiderdorp verzorgt met PI 
school De Brug onderwijs aan kinderen met psychische- of gedragsvraagstukken. Daarnaast wordt voor 
een vergelijkbare doelgroep onderwijs in combinatie met zorg georganiseerd in OZC Orion. 
Alle SO scholen bedienen ons samenwerkingsverband en hebben daarnaast ook een regio functie. 

 
Speciale ondersteuning door arrangementen in de combinatie van Onderwijs en Zorg 
In ons samenwerkingsverband zijn er in samenwerking met de regio Holland Rijnland, de gemeenten 
en zorgaanbieders, met reguliere en S(B)O scholen, verschillende onderwijs-zorg settingen waarin 
onderwijs en zorg wordt gecombineerd in het belang van ontwikkelen en leren van kinderen (Bijlage 
7). Ons dekkend netwerk bedient daarmee nagenoeg alle ontwikkelvragen in ons verband en zal in 
deze planperiode moeten blijven passen bij de schakelmomenten. Aan tafel arrangerend bespreken 
we op strategisch, tactisch en operationeel mogelijke oplossingen voor wachtlijsten die kunnen 
ontstaan in deze settingen.  

 
Thuiszitten en leerrecht 
In ons samenwerkingsverband zijn we ons bewust van het leerrecht van kinderen. We hebben al veel 
ervaring opgedaan in het regionale initiatief van Innovatie Dekkend Netwerk. We ontwikkelen ons 
verder om absoluut- (geen schoolinschrijving)  en relatief verzuim (wel een schoolinschrijving) te  
voorkomen. We komen voor elk kind tot een goed plan om toch nog zoveel mogelijk te leren en 
ontwikkelen. Door proactief en arrangerend aan tafel te zoeken naar maatwerk waarin combinaties 
tussen onderwijs, zorg, thuisonderwijs en waar nodig verminderde onderwijstijd mogelijk zijn. Daarbij 
zijn onderwijs, zorginstellingen en het regionaal bureau leerplicht gelijkwaardige partners in de 
oplossing.  
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Risico’s in ons Dekkend Netwerk 
Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van de risico’s is vindbaar in bijlage 1. 

1. Het Dekkend Netwerk is door de Inspectie van het Onderwijs in december 2021 met een 
onvoldoende beoordeeld. In ons werkveld leven vraagstukken over wachtlijsten. Precieze 
cijfers tussen uitgifte van een TLV en de mogelijke plaatsing van een kind in het S(B)O of in 
een onderwijs-zorg setting zijn onduidelijk. Ook is er sprake van onduidelijke wachttijd voor 
ambulante jeugdhulp en onduidelijke wachttijd voor het doen van onderzoeken. Dit 
veroorzaakt stress bij het kind, bij ouders, bij scholen en onderwijsspecialisten.  

2. In onze regio is het aantal kinderen in het S(B)O door de jaren heen nagenoeg gelijk 
gebleven. Diepere analyse leert ons dat het SO groeit, met name in het cluster 3 onderwijs 
en dat het SBO daalt met name door het minder verwijzen uit het regulier onderwijs.  

3. In de basis- en extra ondersteuning zijn vraagstukken rondom gedrag moeilijk op te lossen. 
4. We analyseren het nodige over de inzet van middelen in de basis- en extra ondersteuning, 

maar laten na daarover het goede kwaliteits- en verantwoordingsgesprek te hebben. 
5. Voor kinderen die tijdelijk ontwikkelen en leren in een zorgsetting is het moeilijk een passende 

plek te vinden als de zorg weer meer gecombineerd moet worden met onderwijs.  
6. Kinderen die volledig thuiszitten komen moeilijk terug in een zorg- of onderwijssetting. 
7. Gerichtheid op de ontwikkeling en het leren van het kind moet hand in hand gaan met de 

begroting. Dat is in de afgelopen planperiode niet goed verlopen.  
8. Financieel gezond kiezen betekent dat we ook zaken, die we in 2021 en daarvoor deden, niet 

kunnen doen. Dit kan invloed hebben op het aantal thuiszitters en kan de mogelijkheid van het 
verder ontwikkelen van het Dekkend Netwerk beperken. Het is van belang goed te monitoren 
hoe de cijfers van het aantal kinderen met geoorloofd verzuim zich ontwikkelen.  
 

Risicobeheersing door resultaatgerichte beleidskeuzes voor ons Dekkend Netwerk  
Beleidskeuzes die al eerder benoemd zijn worden niet opnieuw opgenomen.  

1. We vinden strategisch, tactisch en operationeel een zo passend mogelijk antwoord op het 
voorkomen en overbruggen van wachttijden in onderwijs en zorg. 

2. We ontwikkelen en leren van en met elkaar rondom kinderen met gedragsvraagstukken en 
vinden daardoor realiseerbare oplossingen in meer inclusief onderwijs voor hen. Hierbij 
houden we het perspectief van alle kinderen in een groep in het oog. 

3. Er wordt in de ALV inhoudelijk gesproken én besloten over kwalitatieve keuzes voor 
deelnamepercentages in het SO en SBO zodanig het aantal kinderen in het SO daalt met 21.  

4. Voor thuiszitters en ter voorkoming van thuiszitters ontwikkelen we op Holland Rijnland 
niveau verder strategisch, tactisch en operationeel beleid. Onderdeel daarvan is het maken 
van een de-escalatieladder. Voor hen blijven we ambitieus en realistisch zo veel mogelijk zorg 
en onderwijs te combineren om tot ontwikkelen en leren te komen.  

5. Kwaliteits- en verantwoordingsgeprekken over basis- en extra ondersteuning vinden plaats. 
6. We participeren op Holland Rijnland niveau in projecten voor het Dekkend Netwerk. Keuzes 

hierin worden bepaald op basis van leidende principes, schakelmomenten en de MJB. 

 

Bijpassende financiële beleidskeuzes rondom ons Dekkend Netwerk  
Financiële beleidskeuzes die al eerder zijn benoemd worden niet opnieuw opgenomen. 

1. We begroten ruimte van elkaar te leren rondom ontwikkelingsvragen mbt gedrag. 
2. We begroten ruimte voor projecten rondom  

a. Wachttijden bij overgang naar S(B)O of onderwijs-zorg settingen 
b. Thuiszitters 

Met als voorwaarde dezelfde punten die gelden voor projecten rondom meer inclusief 
onderwijs. 

De vertaling van de financiële beleidskeuzes is terug te vinden in de Meerjarenbegroting in bijlage 3.  
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5: Hoe helpen we onze kinderen als ze van school wisselen?  

 

Onze kinderen 

 

‘Vriendinnen die moeten achter blijven worden er verdrietig van. Op de nieuwe school heeft hij het 
leuk en ook nieuwe vriendjes en snapt hij het beter. Soms is het ook beter als iemand naar een andere 

school gaat want het was vervelend in onze klas’. Leerlingenraad OBS De Arcade 
 

Ouders en verzorgers 
De keuze voor een speciale school voelt bij ouders en verzorgers en hun kinderen soms moeilijk en 
verdrietig. In het proces kunnen zij afhankelijkheid ervaren en daardoor minder gelijkwaardigheid. 
We hebben daar oog en begrip voor en handelen zoveel mogelijk proactief, dicht bij kind en de 
ouders en verzorgers als het speciaal (basis) onderwijs beter passend lijkt te zijn voor zijn of haar of 
hun ontwikkeling en leren. Als ouders in dit proces onafhankelijke advies willen benutten adviseren 
we een onderwijsconsulent in te schakelen.  
Soms ontstaat een situatie waarin een ouder of verzorger zich onvoldoende gehoord of gezien voelt. 
We lossen dit zo dicht mogelijk bij de ouder op. Waar dat niet lukt hebben we een Oudersteunpunt 
op Holland Rijnland niveau en zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
(LKC) en bij de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen (LBT).  
 

Scholen en de professionals op de werkvloer  
Professionals in een onderwijs- of zorgsetting ervaren elke dag hoe het is om met kinderen met 
ontwikkelvraagstukken te werken. Zij hebben het nodig dat er transparantie is in mogelijkheden en 
onmogelijkheden rondom het wisselen van school. Als bestuurders verschaffen we hen die door aan 
onze strategische tafels heldere afspraken te maken in het belang van tactische en operationele 
oplossingen.  
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Als een kind niet voldoende leert en ontwikkelt op een reguliere school 
Kinderen worden binnen hun mogelijkheden betrokken bij het proces als ouders en verzorgers, school, 
onze onderwijsspecialisten en eventuele experts in een ondersteuningsteam (OT) samen besluiten dat 
het beter is om te leren en ontwikkelen op een speciale school. Er volgt een aanvraag bij onze 
Toelaatbaarheidscommissie (TLC). In bepaalde situaties kan in een OT besproken worden om te kiezen 
voor een arrangement. Dit is een extra toelage voor de reguliere of speciale school om daarmee de 
ontwikkeling en het leren van een kind nog beter te laten verlopen. Deze aanvraag wordt behandeld 
door onze Arrangementen-commissie (AC). 

 

Meer inclusief onderwijs en terugplaatsing naar de reguliere school 
We weten dat alle kinderen het fijn vinden om in de buurt te kunnen spelen met andere kinderen. We 
blijven vanuit onze missie, visie en leidende principes gericht op thuisnabij onderwijs maar weten dat 
dat niet altijd kan als het streven is kinderen zo ononderbroken mogelijk te laten leren en ontwikkelen. 
Ook weten we dat kinderen niet op zichzelf staan. Ze zijn onderdeel van een groep met andere 
kinderen. Keuzes voor meer inclusief betekenen daarom dat gekeken blijft worden naar alle kinderen. 
Daarbij hoort ook dat sommige kinderen het beste in een volledig speciale setting van onderwijs al of 
niet in combinatie met zorg leren en ontwikkelen. Voor een deel van deze kinderen geldt dat dat 
blijvend nodig is, voor een deel van de kinderen geldt dat de oplossing in het speciaal onderwijs tijdelijk 
is. Meer inclusief betekent daarom dat we regulier en speciaal onderwijs als geheel zien om aan onze 
wettelijke opdracht te voldoen. 
Daarnaast leren we van bestaande combinaties van speciaal en regulier onderwijs en zoeken we verder 
naar manieren waarop kinderen in de speciale scholen vanuit symbiose deels kunnen meedoen in het 
reguliere onderwijs. Ook nemen we de overgang van regulier naar regulier mee in overwegingen. 
 

Overstap naar S(B)O of terugstap van SO naar SBO of S(B)O naar regulier onderwijs  
Het is onze wettelijke opdracht een visie en beleid met procedures en criteria te hebben voor de wijze 
waarop toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) worden toegekend in het SBO, SO en voor 
arrangementen. Reden waarom we voor alle scholen een ‘Schoolhandboek aanvragen 
toelaatbaarheidsverklaringen’ hebben. Naast TLV’s worden er ook arrangementen afgegeven (bijlage 
8). Daarin zijn onder ander arrangementen opgenomen om kinderen te ondersteunen als ze vanuit het 
speciaal onderwijs terug komen in het regulier onderwijs of hen te helpen als ze een periode van 
overbrugging moeten doormaken als ze moeten wachten op plaatsing in het S(B)O.  
In deze planperiode verkennen we verder welke meer inclusieve mogelijkheden ontstaan als 
kinderen wisselen tussen reguliere scholen en makkelijker kunnen terugstappen uit het S(B)O. 

Kinderen met een audio- of visuele beperking 
Kinderen met een visuele beperking worden in onze reguliere scholen begeleid door de landelijke 
organisatie Visio. Kinderen met een audiologische beperking of met een taal ontwikkelstoornis (TOS) 
worden in onze reguliere scholen begeleid door Auris. Auris is een regionale organisatie met 
vestigingen in Leiden, Hoofddorp, Heemskerk en Haarlem. Als een kind met dergelijke 
ontwikkelvraagstukken in een reguliere school onvoldoende leert en ontwikkelt, wordt in overleg met 
ouders gekozen voor een plaatsing op één van de scholen van Auris of Visio. De onderwijsspecialist, 
verbonden aan de reguliere school, kan voor zowel de extra begeleiding op de reguliere school als voor 
een verwijzing naar de speciale school de weg wijzen. Begeleiders van Auris zijn in onze kringen 
beschikbaar voor consultatie en advies. 
 

  

https://www.visio.org/home/
https://vangilseschool.nl/
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Risico’s als onze kinderen wisselen van school 
Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van de risico’s is vindbaar in bijlage 1. 

1. Ouders voelen zich niet altijd voldoende gehoord en gezien als kinderen wisselen van school. 
2. De meer inclusieve gedachte vraagt dat we elkaar in reguliere en speciale scholen regelmatig 

ontmoeten. Krapte op de arbeidsmarkt kan betekenen dat dit moeilijk te organiseren is.  
3. Het besluit over toekenning van budgetten vanuit cluster 2 is verscherpt zodat met name TOS 

kinderen tussen wal en schip dreigen te vallen. 
4. De open financiering van arrangementen wordt veranderd in arrangementen tot een 

maximum begroot budget. Mogelijk betekent dit dat zowel het reguliere als het speciale 
onderwijs niet de ondersteuning kunnen bieden die nodig is in complexe situaties. Ook bestaat 
er een risico dat meer kinderen thuis komen te zitten.  

5. Terugstappen vanuit SO naar SBO of van S(B)O naar een reguliere school gebeurt in ons 
verband nauwelijks (bijlage 1).  

 

Risicobeheersing  en resultaatgerichte beleidskeuzes als kinderen wisselen van school  
Beleidskeuzes die al eerder benoemd zijn worden niet opnieuw opgenomen.  
De resultaatgerichte beleidskeuzes van dit hoofdstuk worden in het overzicht van alle beleid  
(bijlage 2) samen gevoegd met de beleidskeuzes van het Dekkend Netwerk.  

1. We blijven onze wettelijke taak rondom TLV’s en arrangementen juist volbrengen en 
monitoren en we breiden ons beleid voor over- en terugstap uit. 

2. Bij de meer inclusieve gedachte moeten we het perspectief van alle kinderen in een groep in 
het oog houden. 

3. We maken samen met ouders beleid voor een warme overdracht als er sprake is van wisseling 
van school. 

4. We richten een oudersteunpunt op Holland Rijnland niveau op met PO en VO samen. 
5. We verbeteren de samenwerking met cluster 1 en 2. 
6. We monitoren de benoemde risico’s en communiceren daar transparant over. 

 

Bijpassende financiële beleidskeuzes als kinderen wisselen van school 
Financiële beleidskeuzes die al eerder zijn benoemd worden niet opnieuw opgenomen. 

1. De open financiering van arrangementen wordt veranderd in arrangementen tot een 
maximum begroot budget.  

2. Er is budget om risico’s in het ‘Dekkend Netwerk’ en bij ‘wisseling van school’ te monitoren.  
3. De herziening van het groeidocument als onderdeel van een TLV aanvraag wordt begroot.  

 
De vertaling van de financiële beleidskeuzes is terug te vinden in de Meerjarenbegroting in bijlage 3. 
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6: Onze kwaliteit en de besteding van ons geld 
 

Onze kinderen 
 

 

‘Met veel geld zou ik meer leerkrachten willen en meer tijd willen hebben om je eigen ideeën uit te 
werken’ Leerlingenraad OBS De Arcade 

‘Met veel geld zou ik vaker naar buiten gaan met lessen, naar plekken waar rupsen leven of waar de 
geschiedenis heeft plaats gevonden. Theater-, muziek- en programmeerles met mensen die die lessen 

goed kunnen geven zou fijn zijn’. Kinderen van Onderwijsspecialisten 
 

Ouders en verzorgers 
Ouders en verzorgers dicht bij hun kind willen zo snel mogelijk hulp en ondersteuning als er 
ontwikkelingsvragen zijn voor hun kind. We hebben daar begrip voor. Omdat we hen beschouwen als 
gelijkwaardige partners informeren we hen inhoudelijk zo goed mogelijk als oplossingen niet kunnen 
of langer op zich laten wachten. We weten dat ouders zich niet altijd geholpen voelen als we in uitleg 
het geld als reden aanvoeren. Die reden hoort daarom doorgaans op tafel bij de professionals en niet 
bij ouders. Uitzonderingen kunnen hier natuurlijk op gemaakt worden als de situatie dat vraagt. 
 

Scholen en de professionals op de werkvloer 
Professionals in een onderwijs- of zorgsetting ervaren elke dag hoe het is om met kinderen met 
ontwikkelvraagstukken te werken. Zij hebben het nodig dat er transparantie is in verwachtingen en 
mogelijkheden in kwaliteit en besteding van geld. Ook op dit vlak verschaffen we hen die als 
bestuurders door aan onze strategische tafels heldere afspraken te maken in het belang van 
tactische en operationele oplossingen.  
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De kwaliteit van beleid en personeel in ons samenwerkingsverband 
Planmatig werken, transparantie, regelmatig evalueren en terugkoppelen, beleidsrijk begroten en 
verantwoorden zijn woorden die horen bij ons verband. Daardoor hebben en houden we zicht op 
onze wettelijke opdracht en missie. Daardoor voelen alle partners zich gezien en gehoord.  
Gezien en gehoord worden is ook voor ons personeel van belang. We zijn een organisatie waar met 
plezier gewerkt wordt, personeel gezond is, ruimte voor ontwikkeling en groei ervaren wordt. 
Hierdoor kan al het personeel betrokken zijn bij de kinderen en hun ouders en op de inhoud van hun 
werk. Het gesprek met elkaar om te weten of we daadwerkelijk kwalitatief goed handelen is 
belangrijk. Het programma Perspectief op Scholen (POS) helpt ons gesprekken over kwaliteit te 
onderbouwen.  

 
De besteding van ons geld in ons samenwerkingsverband 
Onze leidende principes brengen ons arrangerend aan tafel, waar mogelijk met het kind, zijn ouders 
of verzorgers, school, onderwijsspecialisten en experts die samen kijken wat het beste past voor een 
kind. In deze planperiode maken we nieuwe keuzes in inkoop van expertise, passend bij de missie, 
visie en leidende principes en passend bij de behoefte aan financiële keuzeruimte van scholen.  
Als vereniging hebben alle leden in de ALV een even grote stem als er gestemd wordt over keuzes in 
beleid en begroting. Het stemmen van ieder lid voor beleid en begroting blijft van kracht in de 
planperiode 22-26. Tegelijk is het met de overgang naar een Raad van Toezichtmodel zo dat de RvT 
eerste in lijn is in goedkeuring van financieel beleid. 

 
Risico’s voor de kwaliteit van beleid en personeel  
Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van de risico’s is vindbaar in bijlage 1. 

1. Planmatig werken, transparantie, regelmatig evalueren en terugkoppelen, beleidsrijk 
begroten en verantwoorden is net gestart en nog geen gewoonte.  

2. Voor het personeel moet een vangnet voor ziekte of conflict begroot worden want we zijn 
hiervoor niet verzekerd.  

3. Duurzame inzetbaarheid uren moeten begroot worden voor mensen van 57 jaar en ouder die 
gespaard hebben.  
 

Risico’s voor de besteding van ons geld 
Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van de risico’s is vindbaar in bijlage 1. 

1. In 2021 betaalden we per leerling €220 aan de reguliere scholen. Per 1 oktober 2021 waren 
er 26 plaatsen meer dan per 1 oktober 2020 in het SO onderwijs omdat in voorgaande jaren 
meer kinderen van jonge leeftijd in zijn gestroomd met name in het cluster 3 onderwijs. We 
hebben €200.000 meer dan begroot uitgegeven aan arrangementen voor overgangsperiodes 
in het reguliere onderwijs en aan extra moeilijke kinderen in het SO. We participeren in een 
groot aantal onderwijs-zorg trajecten (totaal €235.000 uitgegeven in 2021). Dit alles zorgt dat 
ons dekkend aanbod nagenoeg sluitend is voor allerlei type kind ontwikkelvraagstukken. 
Toch ervaart het werkveld een vraagstuk rondom wachtlijsten. Tegelijk zijn al deze uitgaven 
voor de komende planperiode niet houdbaar. We moeten keuzes maken om financieel 
gezond te blijven anders zakken we in de rode cijfers. We zijn ons bewust dat deze keuzes 
invloed kunnen hebben op het aantal thuiszitters of op wachtlijsten.  
 

Risicobeheersing en resultaatgerichte beleidskeuzes voor de kwaliteit  
1. Planmatig werken, transparantie, regelmatig evalueren en terugkoppelen, beleidsrijk 

begroten en verantwoorden wordt verder uitgebouwd. Het programma POS wordt als 
monitoringsmiddel structureel ingezet om kwalitatief en kwantitatieve data voor 
verantwoording te genereren. Daarbij zijn de resultaatgerichte beleidskeuzes leidend. 

2. Het personeelsbeleid wordt verder uitgebouwd met een helder taak- en scholingsbeleid. 
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Risicobeheersing en resultaatgerichte financiële beleidskeuzes  
De risicobeheersing en resultaatgerichte financiële beleidskeuzes zijn gebaseerd op een aantal 
uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn besproken met een geleding uit de RvT, de ALV en de OPR 
in januari 2022 en zijn opgenomen in bijlage 3 als inleiding op de meerjarenbegroting die ook daar te 
vinden is.  
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7: Afrondend 

 

Informatie voor ouders 
In alle hoofdstukken is benoemd hoe we het perspectief van ouders van grote waarde vinden in het 
ontwikkelproces van hun kind. Dit betekent dat zij door de school van hun kind en door 
onderwijsspecialisten goed gehoord, betrokken en geïnformeerd worden ook als het gaat om de 
aanvraag van TLV’s en arrangementen. Op onze website is daarnaast alle informatie te vinden als het 
gaat om aanvragen van TLV’s www.pporegioleiden.nl  
 

Klachtenregeling en geschillenbeslechting 
Onze onderwijsspecialisten krijgen natuurlijk feedback van ouders en scholen. Positieve feedback is 
altijd fijn, van negatieve feedback kunnen we leren. Dat geldt voor onze hele organisatie: we 
luisteren en blijven dicht bij de ouder of de school zodat we leren van zaken die anders zouden 
kunnen. Dit betekent dat wij in onze historie nog nooit een officiële klacht hebben gehad. Daar zijn 
we blij mee. Tegelijk weten we dat we een klachtenregeling moeten hebben. Die is op dit moment in 
de maak. Uiteraard wordt hierin opgenomen waar geschillen kunnen worden beslecht. Op deze plek 
verwijzen we naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring.   
 

Leerlingenvervoer 
Thuisnabij naar school is ons streven. Tegelijk reizen kinderen soms naar een school of setting die 
niet in de buurt is, omdat ze daar beter tot ontwikkeling en leren komen. Onze scholen voor speciaal 
onderwijs helpen ouders bij de aanvraag van leerlingenvervoer voor hun kind. De aanvraag wordt bij 
de gemeente gedaan.   

http://www.pporegioleiden.nl/
https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt
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Bronnen 
 
Om het OSP leesbaar te houden zijn er geen verwijzingen in de tekst gebruikt voor gebruikte 
tekeningen, literatuur, websites, youtube of podcasts. Hier is elke bron wel te vinden. 
 
Tekeningen 

- Gemaakt door businesscartooning.nl 
Boeken  

- Kuiper, R. (2021). Die ene leerling. Ambo Anthos 
- Tillema K. (2020). Ontgroeven. Uitgeverij Boom 
- Verbiest (2016). Professionele leergemeenschappen. Een inleiding. Garant Uitgevers N.V. 

Websites, youtube of artikelen online 
- Balans, vereniging voor ouders (2021). Leerrecht in de leerplichtwet. Gevonden op 14 

november van https://www.youtube.com/watch?v=mqyIEsJdevs  
- Bronfenbrenner’s Ecological systems (2018). Gevonden op 29 november 2021 op 

https://www.youtube.com/watch?v=aSfPSLBw-Nc 
- Eindrapport innovatie dekkend netwerk (2019). Ontvangen op 8 november 2021 

file:///C:/Users/Vivian/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7JTR
STYX/02_Eindrapportage_innovatie_dekkend_netwerk.pdf   

- Handleiding A3 jaarplan (n.d.). Gevonden op 29 november 2021 
https://docs.a3online.nl/a3_jaarplan/ 

- Heim, M. & Weijers, S. (2018). Basisondersteuning in passend onderwijs. Gevonden op 2 
december 2021 van https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/Basisondersteuning-in-
passend-onderwijs.-Verschillen-...-en-de-onwenselijkheid-van-een-landelijke-norm.pdf 

- Inspectie van het onderwijs (2021). De staat van het onderwijs. Gevonden op 6 december 2021 
van file:///C:/Users/Vivian/Downloads/Staat-van-het-Onderwijs-2021.pdf 

- Jaarverslag 2020-2021 Holland Rijnland Regionaal Bureau Leerplicht (2021). Op te vragen bij 
PPO regio Leiden. 

- Met andere ogen (2021). Portret van Yara. Gevonden op 1 november 2021 van 
https://www.aanpakmetandereogen.nl/media/filer_public/04/f9/04f9bcf6-60ee-49d4-80c4-
6c9023e4f0cc/portret_van_yara.pdf 

- Ministerie van OCW (2020). Beleidsnota en verbeteraanpak Passend Onderwijs . Gevonden op 
1 november van file:///C:/Users/Vivian/Downloads/bijlage-2-beleidsnota-evaluatie-passend-
onderwijs%20(1).pdf  

- Ministerie van OCW (2020). Derde onderwijs- en zorgbrief. Gevonden op 17 november van 
file:///C:/Users/Vivian/Downloads/derde-onderwijs-en-zorgbrief.pdf  

- Slob, A. (2020). Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs. 
Gevonden op 6 december van https://open.overheid.nl/repository/ronl-393a1daf-18d7-
404b-a574-cf55f776cdac/1/pdf/kamerbrief-evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-
onderwijs.pdf 

- Struijs, J., Suijkerbuijk A., van Dorst, H., de Bruin-Kooistra, M., Baan, C. (2019). Indicatoren 
kansrijke start. Gevonden op 4 november van 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-07/Factsheet%20Kansrijke%20Start_TG.pdf 
 

Podcasts 
- Onderwijs met Hart en Ziel nummer 18. Herman Hoedemaker over horizontaal, mensgericht 

en dienend leiderschap. Gevonden op 1 november op  
https://open.spotify.com/episode/7wJZwRyFN76yUfDI34IJc9 

- Tjipcast 146. High performance onderwijs, wat is dat eigenlijk? Tjipcast met Marcel Huijgens 
en Max van den Berg. Gevonden op 1 november op 
https://open.spotify.com/episode/3xXbsYWXaBRLt6eYTq9Mir 

https://www.youtube.com/watch?v=mqyIEsJdevs
https://www.youtube.com/watch?v=aSfPSLBw-Nc
file:///C:/Users/Vivian/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7JTRSTYX/02_Eindrapportage_innovatie_dekkend_netwerk.pdf
file:///C:/Users/Vivian/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7JTRSTYX/02_Eindrapportage_innovatie_dekkend_netwerk.pdf
https://docs.a3online.nl/a3_jaarplan/
https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/Basisondersteuning-in-passend-onderwijs.-Verschillen-...-en-de-onwenselijkheid-van-een-landelijke-norm.pdf
https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/Basisondersteuning-in-passend-onderwijs.-Verschillen-...-en-de-onwenselijkheid-van-een-landelijke-norm.pdf
file:///C:/Users/Vivian/Downloads/Staat-van-het-Onderwijs-2021.pdf
https://www.aanpakmetandereogen.nl/media/filer_public/04/f9/04f9bcf6-60ee-49d4-80c4-6c9023e4f0cc/portret_van_yara.pdf
https://www.aanpakmetandereogen.nl/media/filer_public/04/f9/04f9bcf6-60ee-49d4-80c4-6c9023e4f0cc/portret_van_yara.pdf
file:///C:/Users/Vivian/Downloads/bijlage-2-beleidsnota-evaluatie-passend-onderwijs%20(1).pdf
file:///C:/Users/Vivian/Downloads/bijlage-2-beleidsnota-evaluatie-passend-onderwijs%20(1).pdf
file:///C:/Users/Vivian/Downloads/derde-onderwijs-en-zorgbrief.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-393a1daf-18d7-404b-a574-cf55f776cdac/1/pdf/kamerbrief-evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-onderwijs.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-393a1daf-18d7-404b-a574-cf55f776cdac/1/pdf/kamerbrief-evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-onderwijs.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-393a1daf-18d7-404b-a574-cf55f776cdac/1/pdf/kamerbrief-evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-onderwijs.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-07/Factsheet%20Kansrijke%20Start_TG.pdf
https://open.spotify.com/episode/7wJZwRyFN76yUfDI34IJc9
https://open.spotify.com/episode/3xXbsYWXaBRLt6eYTq9Mir
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Bijlage 1 Terugblik 2017-2021 en onderbouwing risico analyses  
  

Terugblik op de beleidsterreinen in het OSP 2021-2022 
In de totstandkoming van het ondersteuningsplan 2021-2025 zijn volgordelijk de verschillende gremia 
in meerdere rondes meegenomen voor consultatie. Het plan heeft van de OPR instemming gekregen 
voor de duur van 1 jaar, betreffende schooljaar 2021-20229.  
Dat betekent dat we in dit deel van de terugblik reflecteren op het eerste deel van het OSP 21-22. 
 
Dekkend netwerk met als onderdeel basis- en extra ondersteuning in reguliere scholen 
(Beleidsterrein 1, 3, 4 OSP 21-22) 

- De inspectie van het onderwijs heeft het Dekkend netwerk op 9/12/21 beoordeeld met een 
onvoldoende op basis van de zorgen in het veld over de wachtlijsten en onvoldoende data 
over de wachtlijsten. In een risico analyse van Infinite werden deze zorgen ook helder (tabel 
1). 

- Uit de jaarcijfers van Regionaal Bureau Leerplicht blijkt sprake te zijn van 45 deels 
thuiszittende kinderen (tabel 2 en 3).  

- Er is een overzicht van voorzieningen voor het Dekkend Netwerk (Bijlage 8).  
- Evaluatie Palet, Kleine Pont en Over de Grenzen is afgerond.  
- In het SO is in het schooljaar 2021-2022 sprake van een stijgend percentage deelnemende 

kinderen. Het SBO laat een dalend percentage zien (tabel 4 en 5). 
- Een eerste stap in dialoog over wachtlijsten is gezet door de studiedag 13 oktober 2021 

(bijlage 6).  
- De onderwijsspecialisten brengen goed geïnformeerd informatie naar de beleidstafel. 
- De landelijke norm voor basisondersteuning is nog in de maak bij het ministerie van OCW. 

Daar kan dus nog niet op geanticipeerd worden. 
- De uitvraag over de kwaliteit van de basisondersteuning is gedaan via een vragenlijst uit POS. 

En wordt besproken in het kernteam in januari 2022 (figuur 1). 
- Contract expertise AED is opgezegd op 13/12/21. Er wordt vanuit verschillende geledingen 

gepraat over de inhoud van een vervolg contract. 
 
Meer inclusief onderwijs (Beleidsterrein 2 uit het OSP 21-22) 

- Verkennende gesprekken van nieuwe directeur-bestuurder met verschillende geledingen 
heeft inzicht verschaft over de standpunten met betrekking tot dit beleidsterrein. Vanuit 
deze standpunten zijn beleidskeuzes in het OSP 22-26 opgenomen. 

- Contract Rosa Manus en Over de Grenzen wordt voor 2020-2021 voortgezet, daarna 
aangepast. Hoe aangepast dat wordt in een geleding van de ALV besproken. 

 
Arrangeren en toelaatbaarheid  (Beleidsterrein 5 in het OSP 21-22) 

- Procedure TLV is geëvalueerd en bijgesteld met daarin het hoorrecht (bijlage 9). 
- Procedure voor arrangementen is opgesteld en een commissie samengesteld (bijlage 9). 
- PPO is aangesloten bij een externe geschillencommissie. 
- Het aantal TLV-  en arrangementaanvragen laat een dalende trend zien (tabel 6, 7 en figuur 2) 

 
Samenwerken, communicatie en governance  (Beleidsterrein 6, 7, 8 OSP 21-22) 

- De statuten voor de nieuwe governance structuur zijn afgerond. 
- De reglementen voor alle geledingen in de nieuwe governance structuur zijn in de afrondende 

fase. 
- Er wordt gestuurd op helderheid in rollen en taken. 

Kwaliteitszorg (Beleidsterrein 8 OSP 21-22) 

                                                           
9 Zie hiervoor Besluit OPR tav definitief OSP MJB 12 april 2021 
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- Het proces van opbrengstgericht werken is gestart. Onderdeel daarvan is het delen van data 
gekoppeld aan beleid. 

 
Bedrijfsvoering met een interne en externe component (Beleidsterrein 10 OSP 21-22). 

- Het contractbeheer is gedigitaliseerd. 
- De Q3 rapportage is beleidsrijk opgesteld. 
- De voorlopige begroting 2022 is transparant met alle geledingen gedeeld en na advies voorzien 

van een plan van aanpak voor aanpassing omdat het budget anders in de rode cijfers loopt. 
(Desgewenst kan dit plan van aanpak worden opgevraagd) 

 
 
Tabel 1: Risico top 11 PPO regio Leiden februari-juli 2021 

 
Noot tabel 1: herdrukt van “Rapportage risico analyse PPO regio Leden” door Infinite Financieel (februari-juli 
2021)  

Infinite deed in het voorjaar van 2021 een risico analyse door in gesprek te gaan en te bevragen met 
een vragenlijst. Deelnemers kwamen uit een geleding van het team, de OPR, ALV en het toenmalig 
bestuur. Vraagstukken over wachtlijsten stonden toen op nummer 1. Inmiddels (Q4 2021) wordt op 
veel risico’s gehandeld. Risicobeheersing voor deze punten komt ook terug in het OSP 22-26.  
  
Tabel 2: Oorzaken en aantallen thuiszitters met een schoolinschrijving 

  Totaal 2021 Basisonderwijs S(B)O 

TOTAAL 153 22 16 

Geen (overeenstemming over) passende onderwijsplek 12 4 2 

Kan nu geen onderwijs volgen: fysieke problemen 6 1 0 

Kan nu geen onderwijs volgen: psychische problemen 122 12 12 

Internaliserend 87 4 1 

Externaliserend 29 6 11 

Hoogbegaafd /  Hoog Sensitief 6 2 0 

Capaciteitsgebrek/wachtlijst passende onderwijsplek 5 1 2 

Langdurig relatief verzuim 8 4 0 

Noot tabel 2: herdrukt van “Cijferbijlage 2020-2021 Regionaal Bureau Leerplicht regio Holland Rijnland” 

 
Het valt op dat de meeste kinderen met een schoolinschrijving (deels) geen onderwijs kunnen volgen 
vanwege psychische problemen. Verdere analyse vraagt te weten of ze wachten op zorg of op 
onderwijs waar deze psychische problemen kunnen worden behandeld en ondersteund. Ook is er 
sprake van 9 kinderen die geen passende onderwijsplek hebben door onvoldoende 
overeenstemming of capaciteitsgebrek. Verdere analyse is nodig wat de reden is van beide situaties. 
Als laatste zijn er 4 kinderen die langdurig verzuimen. Dan gaat om het om 4 weken of langer verzuim 
volgens de normen van RBL. Nadere analyse is nodig te weten wat de reden is van dit langdurig 
verzuim: wachtend op een plek in zorg of onderwijs of om een andere reden. Deze nadere analyse 

1 Er zijn wachtlijsten. 18,8

2 Er worden meer aanvragen gedaan voor arrangementen dan het budget dat beschikbaar is. 17,7

3 Schoolbestuurders hebben meer het eigen belang dan het collectieve belang voor ogen waardoor de samenwerking onvoldoende is.16,4

4 De doelmatigheid van de inzet van middelen is onduidelijk waardoor moeilijk gestuurd kan worden. 16,0

5 Er is onvoldoende koppelingen tussen het beleid en financiën. 15,7

6 De kwalitatieve verantwoording is onder de maat. 14,4

7 De inrichting van het swv sluit op termijn niet meer aan bij de behoeften. 14,0

8 Er wordt in onvoldoende mate voldaan aan de AVG. 13,8

9 De afstemming tussen onderwijs en zorg loopt moeizaam/is ontoereikend. 13,8

10 Er is geen beleid voor uitval van sleutelfunctionarissen. 13,5

11 De kwaliteit van de periodieke rapportages is niet voldoende. 13,5

Risico top 11 - Algemeen
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wordt ook ingegeven door de onvoldoende voor het Dekkend Netwerk van de inspectie, m.n. door 
de zorgen rondom de wachtlijsten.  
 
Tabel 3: Oorzaken en aantallen thuiszitters zonder schoolinschrijving  

  Totaal 2021 laatste PO 

TOTAAL 81 21 

Problematisch 28 7 

Kan tijdelijk niet naar school, wachtlijst zorgtraject 3 1 

Kan tijdelijk niet naar school, zorgtraject 25 3 

Ouders / school oneens over passende onderwijsplek 2 1 

School is passend, nog in oriëntatiefase opleiding 16 2 

Wil niet terug naar school, geen werk/dagbesteding 9 0 

Minder problematisch 53 14 

(Mogelijk) verhuisd, nog geen uitschrijving GBA 24 9 

Aangemeld op school, wacht op startmoment 32 2 

Gaat naar school, dit moet nog verwerkt worden 1 0 

In afwachting van vrijstelling 4 1 

Onderwijs in het buitenland, zonder vrijstelling 5 2 

Werk/andere zinvolle dagbesteding, MBO geen optie 24 0 

Reden (nog) niet bekend 0 0 

Noot tabel 3: herdrukt van “Cijferbijlage 2020-2021 Regionaal Bureau Leerplicht regio Holland Rijnland” 

 
Voor de problematische thuiszitters zonder schoolinschrijving valt op dat er 3 kinderen (nog) geen 
passende onderwijsplek hebben. Ouders spelen daarbij een rol bij 1 van deze kinderen. 4 kinderen 
hebben geen schoolinschrijving omdat ze wachten op zorg. Het vraagt nadere analyse waar 
bijvoorbeeld met integraal arrangeren in elk geval aangestuurd kan worden op schoolinschrijving en 
als dit niet mogelijk is te kiezen voor of de Variawet of Ontheffing. 
 
Tabel 4: Deelname percentage SBO PPO regio Leden en landelijk 2016-2021  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Deelnamepercentage 
speciaal basisonderwijs  
PPO regio Leiden 

1,30% 1,37% 1,39% 1,39% 1,32% 

Landelijk 
deelnamepercentage 
speciaal basisonderwijs  

2,31% 2,34% 2,42% 2,49% 2,51% 

Noot tabel 4: herdrukt van “Jaarverslag 2020-2021 van de TLC van PPO regio Leiden” 
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Tabel 5: Deelname percentage speciaal onderwijs 2016-2021  
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-2021 

Deelnamepercentage speciaal 
onderwijs PPO regio Leiden 

1,61% 1,72% 1,78% 1,94% 1,96% 

Landelijk deelnamepercentage 
speciaal onderwijs 

1,58% 1,62% 1,67% 1,76% 1,80% 

Noot tabel 5: herdrukt van “Jaarverslag 2020-2021 van de TLC van PPO regio Leiden” 

 
PPO regio Leiden heeft een veel lager percentage deelname in het SBO dan landelijk het geval is. Het 
deelnamepercentage voor het SO is iets hoger dan het landelijk percentage. Het lage percentage in 
het SBO zit vooral in het dalend aantal kinderen dat verwezen wordt vanuit de reguliere scholen. 
Daar komt bij dat er nauwelijks kinderen uit het SBO overstappen naar SO (tabel 5). Interessant zou 
het zijn te onderzoeken welke kinderen in de reguliere scholen blijven die anders naar het SBO 
zouden gaan. Aanvullend zou dan met en van elkaar geleerd kunnen worden welke kennis en 
ervaring er inmiddels in de basis- en extra ondersteuning is in regulieren scholen die het lage 
verwijzingspercentage in de SBO zou kunnen verklaren. 
 
Figuur 1: Samenvatting evaluatie basisondersteuning regulier basisonderwijs 2020-2021  

Noot figuur 1: herdrukt van “POS basisondersteuning in het regulier basisonderwijs van PPO regio Leiden” 

 
Uit de figuur wordt duidelijk dat veel reguliere scholen een deel van de afspraken in de 
basisondersteuning voor elkaar krijgen. Het gesprek over deze cijfers zou moeten leiden naar 
antwoorden wat wel lukt en wat niet. Aangevuld met het leren van en met elkaar waar er sprake is 
van verschillende kennis en mogelijkheden.  
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Tabel 6: Herkomst toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs  
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

BaO regio PPO Leiden 84 74 62 65 64 

BaO buiten de regio- inkomend grensverkeer 9 3 7 7 7 

Speciaal basisonderwijs (onder 
instroom/verhuizing) 

6 5 4 5 3 

Speciaal onderwijs 5 4 6 6 2 

Her aanvraag speciaal basisonderwijs 28 58 53 25 10 

Totaal aantal toelaatbaarheidsverklaringen 132 144 132 108 86 

Noot tabel 6: herdrukt van “Jaarverslag 2020-2021 van de  TLC van PPO regio Leiden”  

 
Het aantal TLV aanvragen in het SBO laat de grootste dalende trend zien vanuit het reguliere 
onderwijs van PPO regio Leiden. Er is een licht dalende trend zichtbaar van terugstap uit het SO en 
onder instroom of verhuizing. Dit betekent dat het reguliere onderwijs steeds beter in staat is de 
doelgroep van het SBO in de reguliere school te houden. Een mooie inclusieve kwaliteit! 
 
Tabel 7: Herkomst toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

BaO regio PPO Leiden 

35 39 52 44 49 

Speciaal basisonderwijs 7 8 5 10 1 

Onder instroom  29 30 47 36 19 

Her aanvraag speciaal 
onderwijs 65 44 50 53 42 

Totaal 136 121 154 143 111 

Noot tabel 7: herdrukt van “Jaarverslag 2020-2021 van de TLC van PPO regio Leiden” 
 
Het aantal TLV aanvragen voor het SO schommelt vanuit het reguliere onderwijs van PPO regio 
Leiden. De onder instroom daalt, wat ook geldt voor het aantal her aanvragen vanuit het SO. Dit 
laatste valt te verklaren uit het feit dat de TLC steeds vaker TLV’s afgeeft voor de duur van de 
schoolperiode. De inspectie van het onderwijs geeft het advies dit te heroverwegen met name voor 
de kinderen in het cluster 4 onderwijs met een gemiddeld IQ.  
 
Tabel 8: Leerlingaantallen 1-10-2020 en 1-10-2021, schooljaren daarna zijn prognoses 

  1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 

regulier onderwijs 19553 19449 19449 19449 19449 

speciaal basisonderwijs 262 256 256 256 256 

sub 19815 19705 19705 19705 19705 

speciaal onderwijs 386 412 412 412 412 

totaal 20201 20117 20117 20117 20117 

Noot tabel 8: herdrukt van DUO 
Opvallend is dat het totaal aantal TLV aanvragen gedaald is (tabel 7). In de cijfers van DUO is een 
stijging van het aantal SO kinderen zichtbaar (tabel 8). 
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Figuur 2: Het aantal arrangementaanvragen 2018-2021 

 

Noot figuur 2: herdrukt van “Jaarverslag 2020-2021 van de TLC van PPO regio Leiden 2020-2021” 

 
De uitgave van arrangementen is flink gedaald in vergelijking met de vorige jaren. Dat zit vooral in 
het aantal arrangementen dat aan het SO is uitgekeerd. Van het stimuleringsarrangement, gericht op 
terugstappen naar het regulier onderwijs wordt weinig gebruik gemaakt. De arrangementen voor 
bijzondere omstandigheden schommelen. Het is raadzaam met de arrangementen commissie en 
deelnemers uit verschillende geledingen opnieuw te kijken naar keuzes in uitgifte van 
arrangementen. Zeker omdat ook sprake is van een taakstelling in de Meerjarenbegroting.  

 

Terugblik op de planperiode 2017-2021 
Het ondersteuningsplan over de planperiode 2017-2021 was een aanscherping van de prille ambities 
die gesteld zijn bij de start van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft in 2016 een 
structuur neergezet die zich in de periode 2017-2021 heeft ontwikkeld, waarbij is gebleken dat passend 
onderwijs alleen haalbaar is in een goede samenwerking met alle partijen. Meer duidelijkheid over 
ieders rol, taak en verantwoordelijkheden in het veld met interne en externe samenwerkingspartners 
is daarbij essentieel gebleken voor de ontwikkeling van passend onderwijs. Tegelijkertijd zijn de 
grenzen van passend onderwijs zichtbaar geworden en moeten we deze erkennen. Dat betekent niet 
dat we kinderen geen passend aanbod kunnen doen, maar dat dit aanbod meer integraliteit en meer 
flexibiliteit vraagt (Tabel 1).  
Op bestuurlijk niveau zagen we gesprekken ontstaan over de kern van de governance structuur: hoe 
creëren we balans tussen onze rol als schoolbestuurder en onze rol als bestuurder van het 
samenwerkingsverband en hoe verhouden deze rollen zich tot het toezichthoudend orgaan? Binnen 
het samenwerkingsverband werd de organisatiestructuur helderder, maar ontstond ook de vraag hoe 
de verhouding eigenlijk is tussen het samenwerkingsverband, de kringen en de scholen en waar de 
faciliterende rol soms conflicteert met de sturende rol. Sinds 1 september 2021 is de nieuwe 
governance structuur van kracht met een Raad van Toezichtmodel en een directeur bestuurder. In de 
loop van schooljaar 2021-2022 worden naast statuten ook regelementen opgesteld. 
In het navolgende wordt ingegaan op de gestelde ambities in deze planperiode en en hun voortgang. 
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1. Ambitie met betrekking tot de kringstructuur  
Planperiode 2017-2021: “In de komende jaren zal de implementatie van Passend Onderwijs via de 
kringen gerealiseerd worden. Er dient meer aandacht te zijn voor de kwaliteit van de samenwerking in 
de kringen.” 
De kringstructuur is blijven bestaan en heeft zich doorontwikkeld tot een gremium waarbinnen het 
gesprek wordt gevoerd over passend onderwijs. De kringen verschillen sterk van elkaar, zowel wat 
betreft grootte als wat betreft bestuurlijke vertegenwoordiging. Maar ook de samenwerking van de 
scholen verschilt in de kringen. Verder verschilt de inzet van de medewerkers van PPO binnen de 
kringen van elkaar. Dit maakt dat er geen generieke uitspraken te doen zijn over het behalen van 
bovenstaande ambitie in de kringen (Tabel 1 en gesprekken met de directeur-bestuurder in Q3 2021).  
 
2. Ambitie met betrekking tot de organisatiestructuur  
Planperiode 2017-2021: “We zetten als samenwerkingsverband de komende jaren stappen in onze 
agendavoering en rolverdeling (bestuurdersrol / toezichthoudende rol). Wij gebruiken de komende 
planperiode om met elkaar te komen tot een nieuw governancemodel.” 
Het bestuur heeft zich tevreden getoond over de sfeer in het bestuur en de op samenwerking gerichte 
cultuur. Er is geen behoefte tot afrekenen, maar een wil tot samenwerken en oplossen van 
probleemsituaties. Men is altijd bereid te zoeken naar wat passend is. 
Ten aanzien van de ambitie zien we dat er nog ontwikkeling mogelijk is op agendavoering en 
rolverdeling. Dat is onder andere gelegen in het niet lopen van de juiste processtappen voor sommige 
agendapunten, waardoor er een ad hoc-situatie voor besluitvorming ontstaat. Ook kan er gewerkt 
worden aan een betere balans tussen aandacht voor speciaal en voor regulier onderwijs in de 
bespreekpunten. Tenslotte voldoet de huidige governancestructuur niet meer aan het bindend advies 
van de po-raad om onafhankelijk toezicht te organiseren. Er is daarom toegewerkt naar een 
governancemodel met een onafhankelijke Raad van Toezicht, een Algemene Ledenvergadering en een 
directeur bestuurder. In het schooljaar 20-21 zijn daar stappen in gezet. In 2021-2022 zijn de statuten 
vastgesteld en worden in Q1 van 2022 de regelementen van elke geleding vastgesteld. 
 
3. Ambitie met betrekking tot de gespecialiseerde ondersteuning 
Planperiode 2017-2021: “Wij werken vanuit de vraag van het kind, waarbij de onderwijsbehoefte van 
het kind centraal staat. Het vraaggericht werken kan eventueel leiden tot een oplossing die niet 
voorhanden is. In plaats van vooraf alles te regelen, zoeken we naar een passend arrangement voor 
het kind met vertrouwen in de scholen en de partners van het samenwerkingsverband. Voor het regulier 
onderwijs geldt dat ook daar de ambitie moet zijn dat kinderen, die succesvol aan hun ontwikkeling 
hebben kunnen werken in een speciale school, een passende plek moeten kunnen vinden op de 
basisschool.” 
De scholen werken samen met de onderwijsspecialisten handelingsgericht en integraal arrangerend. 
In schooljaar 2019-2020 heeft het hele team hier scholing voor gevolgd. In schooljaar 2020-2021 
werden collega’s van PPO gecoacht bij het uitrollen van deze werkwijze en in schooljaar 2021-2022 
worden ib-ers geholpen door onderwijsspecialisten om op deze wijze te werken. De daling van aantal 
verwijzingen naar het SBO zou hiermee in verband gebracht kunnen worden (tabel 6). 
Daarnaast participeert PPO in meerdere projecten die gericht zijn op het organiseren van aanbod dat 
passend is of passend gemaakt kan worden voor individuele leerlingen waardoor een nagenoeg 
Dekkend aanbod beschikbaar is binnen PPO (bijlage 8).  
 
 
  



33 Ondersteuningsplan PPO regio Leiden 2022-2026 
 

4. Ambitie met betrekking tot kwaliteitsontwikkeling en monitoring  
Planperiode 2017-2021: “Het samenwerkingsverband heeft relevante gegevens in beeld met behulp 
van de instrumenten Perspectief op School, het Groeidocument en het Dashboard Passend Onderwijs. 
Op basis van de beschikbare informatie voeren we met elkaar het gesprek over de kwaliteit van passend 
onderwijs binnen onze regio en beoordelen zo of we onze doelen behalen. Wij ‘tellen en vertellen’.” 
Het SWV beschikt over veel data, welke beter geanalyseerd kan worden (uit het bezoek van de 

inspectie van het onderwijs in december 2021; tabel 1). Scholen hebben behoefte aan concretere 

doelstellingen van het samenwerkingsverband, aan opbrengstgericht werken en daarop gericht 

evalueren. Op die manier komt er een betere balans tussen kwalitatieve en kwantitatieve gegeven en 

kan kwaliteitsbeleid beter vorm gegeven  worden. Essentieel daarbij is de dat de data geanalyseerd 

wordt op de doelstellingen van het beleid. Ook moet er dieper geanalyseerd worden op 

ontwikkelingen en oorzaken, zodat er gericht geïntervenieerd kan worden. Met dit alles is op 

bestuursniveau een start in Q3 2021. 

Onderbouwde risico analyse uit alle hoofdstukken uit dit OSP 22-26 
In elk hoofdstuk van dit OSP is een risico analyse opgenomen. De onderbouwing van die risico’s is 

terug te vinden in het deze paragraaf. 

Samenwerking 
- Ouders hebben behoefte gelijkwaardige partner te zijn, maar voelen dat niet altijd (uit 

gesprekken van de directeur bestuurder (db) met OPR leden en ouders SBO Q4 2021 en Q1 
2022). 

- Er is grote krapte op de arbeidsmarkt wat invloed heeft op personeel dat kan werken met 
onze kinderen en hun ouders (figuur 3 en 4). 

- Veel besturen met verschillend perspectief, door de verschillende schaalgrootte waarin ze 
werken, betekent voor samenwerken een open houding van eenieder met realisme en 
respect in besluitvorming. We zijn gelijkwaardig in stemmen in de ALV, tegelijk zijn we niet 
gelijk (tabel 1).  

- Transparantie in communicatie met zoveel verschillende geledingen vraagt waakzaamheid 
iedereen juist mee te nemen (tabel 1).  

- Jeugdteams zijn in andere regio’s georganiseerd dan onze eigen kringen. We moeten alert 
blijven aan de juiste tafels zo effectief mogelijk af te stemmen (bijlage 11).  

- De directiekringen worden wisselend relevant ervaren, waardoor sommige kringen niet 
optimaal samenkomen (uit gesprekken van de db met ALV en kernteam Q4 2021). 

- Het starten met een nieuwe governance structuur vraagt aandacht, zodat ieder volgens 
juiste rollen handelt en mandaat op elke rol helder is (ervaringen db Q4 2021).  

- Het is soms diffuus waar strategisch, tactisch en operationeel besloten en gehandeld wordt. 
Hierdoor ontstaat er ruis in communicatie, wat ten koste gaat van besluitvorming en 
handelingsmogelijkheden van professionals op de werkvloer (constatering db n.a.v. allerlei 
beleidstafels o.a. OOGO). 
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Dekkend Netwerk (samengevoegd met Wisselen van school) 
- Het Dekkend Netwerk is door de Inspectie van het Onderwijs in december 2021 met een 

onvoldoende beoordeeld. In ons werkveld bestaan vraagstukken rondom wachtlijsten (tabel 
1).  Precieze cijfers tussen uitgifte van een TLV en de mogelijke plaatsing van een kind in het 
S(B)O of in een onderwijs-zorg setting moeten verder uitgezocht worden. Ook is er sprake 
van onduidelijke wachttijd voor ambulante jeugdhulp en onduidelijke wachttijd voor het 
doen van onderzoeken (tabel 2 en 3). Dit veroorzaakt stress bij het kind, bij ouders, bij 
scholen en onderwijsspecialisten.  

- In de basis- en extra ondersteuning zijn vraagstukken rondom gedrag moeilijk op te lossen 
(25 verbeterpunten passend onderwijs). 

- We analyseren het nodige over de inzet van middelen in de basis- en extra ondersteuning, 
maar laten na daarover het goede kwaliteitsgesprek te hebben (op basis van gesprekken db 
met bestuurders Q3 2021). 

- Structureel beleid, zowel strategisch, als tactisch als operationeel, hoe de wachttijd te 
overbruggen staat in de kinderschoenen en vraagt uitbreiding (uit gesprekken van de db met 
ALV, OPR en kernteam Q4 2021). 

- Voor kinderen die tijdelijk ontwikkelen en leren in een zorgsetting is het moeilijk een 
passende plek te vinden als de zorg weer meer gecombineerd moet worden met onderwijs 
(tabel 2 en 3).  

- Kinderen die volledig thuiszitten komen moeilijk terug in een zorg- of onderwijssetting 
(Jaarverslag 2021, RBL). 

- Als samenwerkingsverband zullen we in deze planperiode sturen op meer inclusief 
onderwijs, tegelijk kunnen we niet sturen op meer plekken in het speciaal onderwijs. Onze 
deelname aan het SO was in 2020 0,18% hoger dan het landelijk gemiddelde (tabel 5). Verder 
stijgen op dit percentage is niet passend bij de opdracht voor meer inclusiviteit (25 
verbeterpunten passend onderwijs). 

- Gerichtheid op de ontwikkeling en het leren van het kind moet hand in hand gaan met de 
begroting. Dat is in de afgelopen planperiode niet goed verlopen (Q3 rapportage 2021).  

- Financieel gezond kiezen betekent dat we ook zaken, die we in 2021 en daarvoor deden, niet 
kunnen doen. Dit kan invloed hebben op het aantal thuiszitters en kan de mogelijkheid van 
het verder ontwikkelen van het Dekkend Netwerk beperken. Het is van belang goed te 
monitoren hoe de cijfers van het aantal kinderen met geoorloofd verzuim zich ontwikkelen. 

- Ouders voelen zich niet altijd voldoende gehoord en gezien als kinderen wisselen van school 
(gesprekken db met OPR leden en ouders in het SBO Q1 2022). 

- De meer inclusieve gedachte vraagt dat we elkaar in reguliere en speciale scholen regelmatig 
ontmoeten. Krapte op de arbeidsmarkt kan betekenen dat dit moeilijk te organiseren is 
(figuur 3 en 4).  

- Het besluit over toekenning van budgetten vanuit cluster 2 is verscherpt zodat met name 
TOS kinderen tussen wal en schip dreigen te komen (gesprekken db met os-ers, ALV leden, 
cluster 2 Q4 2021). 

- De open financiering van arrangementen wordt veranderd in arrangementen tot een 
maximum begroot budget. Mogelijk betekent dit dat zowel het reguliere als het speciale 
onderwijs niet de ondersteuning kunnen bieden die nodig is in complexe situaties. Ook 
bestaat er een risico dat meer kinderen thuis komen te zitten.  

- Kinderen die een TLV hebben gekregen moeten regelmatig wachten op een plek (tabel 1).  
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Kwaliteit 
- Planmatig werken, transparantie, regelmatig evalueren en terugkoppelen, beleidsrijk 

begroten en verantwoorden is net gestart en nog geen gewoonte (ervaringen db Q4 2021).  
- Voor het personeel moet een vangnet voor ziekte of conflict begroot worden want we zijn 

hiervoor niet verzekerd (constatering db en controller Q4 2021).  
- Duurzame inzetbaarheid uren moeten begroot worden voor mensen van 57 jaar en ouder 

die gespaard hebben (constatering db en controller Q4 2021).  
- In 2021 betaalden we per leerling €220 aan de reguliere scholen. Per 1 oktober 2021 waren 

er 26 plaatsen meer dan per 1 oktober 2020 in het SO, omdat in voorgaande jaren meer 
kinderen van jonge leeftijd in zijn gestroomd met name in het cluster 3 onderwijs. We 
hebben €200.000 meer dan begroot uitgegeven aan arrangementen voor overgangsperiodes 
in het reguliere onderwijs en aan extra moeilijke kinderen in het SO. We participeren in een 
groot aantal onderwijs-zorg trajecten (totaal €235.000 uitgegeven in 2021). Dit alles zorgt dat 
ons dekkend aanbod nagenoeg sluitend is voor allerlei type kind ontwikkelvraagstukken. 
Toch ervaart het werkveld een vraagstuk rondom wachtlijsten. Tegelijk zijn al deze uitgaven 
voor de komende planperiode niet houdbaar. We moeten keuzes maken om financieel 
gezond te blijven anders zakken we in de rode cijfers (Q3 rapportage 2021). 
 

 
 
Figuur 3 : onvervulde vraag leraren  Figuur 4: wervingsproblemen kinderopvang, jeugdzorg  

 
 
 

Noot figuur 3: Herdrukt van “Onderwijsatlas primair onderwijs 2019”door arbeidsmarktplatform (2019) 
(p.5). Geraadpleegd van  
https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2019/11/Onderwijsatlas-primair-onderwijs-2019_small.pdf 

Noot figuur 4: Herdrukt van “Factsheet Arbeidsmarkt Sociaal werk, jeugdzorg, kinderopvang” door UWV 
(2020) (p2). Geraadpleegd van  
https://www.cdho.nl/assets/uploads/2020/06/Factsheet_-arbeidsmarkt_sociaal_werk_jeugdzorg_kinderopvang_maart2020.pdf 

Uit bovenstaande figuren wordt helder dat de arbeidskrapte in zowel het onderwijs als in de 
jeugdzorg en kinderopvang de komende jaren verder op zal lopen als we niets aan risicobeheersing 
doen.  

  

https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-content/uploads/2019/11/Onderwijsatlas-primair-onderwijs-2019_small.pdf
https://www.cdho.nl/assets/uploads/2020/06/Factsheet_-arbeidsmarkt_sociaal_werk_jeugdzorg_kinderopvang_maart2020.pdf
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Bijlage 2 Resultaatgericht beleid op hoofdlijnen  
Om onze missie te kunnen volbrengen scharen we alle beleidskeuzes onder 3 beleidsthema’s 

Resultaatgerichte beleidsthema’s  Samenwerking 
1. Kinderen hebben een stem in het arrangeerproces al of niet geholpen door een broer of zus. 
2. We handelen proactief en communiceren gelijkwaardig met ouders. 
3. We verstevigen de samenwerking binnen de geledingen van ons samenwerkingsverband.  
4. We verstevigen de samenwerking met de zeven gemeentes, de wijkteams en de 

leerplichtconsulent gericht op duurzame onderwijs-zorg arrangementen vanuit het 
gedachtengoed van Met andere ogen.  

5. We zijn in alle geldingen gericht op meer inclusief onderwijs. 
6. Alle directiekringen vormen een lerend netwerk en verantwoorden zich kwalitatief en 

kwantitatief over hun budget. 
7. We gaan de samenwerking aan met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar die in het 

belang is van de ontwikkeling en het leren van aanstaande kinderen in ons swv. 
8. We gaan de samenwerking aan met opleidingsinstituten waar die helpend kan zijn in het 

opleiden van professionals in kind beroepen.  
9. We blijven en worden meedenkende partner in overleggen rondom belangrijke 

schakelmomenten van kind ontwikkeling. Daarbij is het strategisch, tactisch en operationeel 
steeds helder en leidend in wie aan tafel zit en mandaat heeft.  

 

Resultaatgerichte beleidsthema Dekkend Netwerk 
1. We vinden strategisch, tactisch en operationeel een zo passend mogelijk antwoord op het 

voorkomen en overbruggen van wachttijden in onderwijs en zorg. 
2. We ontwikkelen en leren van en met elkaar rondom kinderen met gedragsvraagstukken en 

vinden daardoor realiseerbare oplossingen in meer inclusief onderwijs voor hen. Hierbij 
houden we het perspectief van alle kinderen in een groep in het oog. 

7. Er wordt in de ALV inhoudelijk gesproken én besloten over kwalitatieve keuzes voor 
deelnamepercentages in het SO en SBO zodanig het aantal kinderen in het SO daalt met 5%. 

3. Voor thuiszitters en ter voorkoming van thuiszitters ontwikkelen we op Holland Rijnland 
niveau verder strategisch, tactisch en operationeel beleid. Onderdeel daarvan is het maken 
van een de-escalatieladder. Voor hen blijven we ambitieus en realistisch zo veel mogelijk zorg 
en onderwijs te combineren om tot ontwikkelen en leren te komen.  

4. Kwaliteits- en verantwoordingsgeprekken over basis- en extra ondersteuning vinden plaats 
5. We participeren op Holland Rijnland niveau in projecten voor het Dekkend Netwerk. Keuzes 

hierin worden bepaald op basis van leidende principes, schakelmomenten en de MJB. 

 
Resultaatgerichte beleidsthema Kwaliteit 

1. Planmatig werken, transparantie, regelmatig evalueren en terugkoppelen, beleidsrijk 
begroten en verantwoorden wordt verder uitgebouwd. Het programma POS wordt als 
monitoringsmiddel structureel ingezet om kwalitatief en kwantitatieve data voor 
verantwoording te genereren. Daarbij zijn de resultaatgerichte beleidskeuzes leidend. 

2. Het personeelsbeleid wordt verder uitgebouwd met een helder taak- en scholingsbeleid. 
3. Financiële resultaatgerichte beleidskeuzes horen bij het thema Kwaliteit. Ze staan in bijlage 3 

waar de meerjarenbegroting is opgenomen. 
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Bijlage 3 Meerjarenbegroting 2022-2026 
 

Uitgangspunten 
De uitgangspunten voor de meerjarenbegroting zijn in januari 2022 besproken met een geleding uit 
de RvT, OPR en ALV. Daaruit kwam naar voren dat we het van belang vinden ons lerend vermogen 
rondom passend onderwijs en met name rondom meer inclusief onderwijs te vergroten. Vanuit al het 
beleid in dit OSP zal deze meerjarenbegroting daarom gebaseerd zijn op de volgende uitgangspunten: 
 

1. Elk jaar wordt er een dag Passend onderwijs georganiseerd om het lerend vermogen te 
vergroten en onze samenwerking te bevorderen onder andere rondom thema’s als 
inclusiever onderwijs, het kind- en ouder perspectief, ontwikkelvraagstukken rondom 
gedrag. Die dag is steeds de aftrap van hoe er verder geleerd en ontwikkeld wordt in 
bestaande gremia en overleggen. Streven voor die dag is veel zelf te doen en zo min mogelijk 
externen in te huren. Reservering van 10 K. 

2. We begroten ruimte voor beleid om kinderen te betrekken. 
3. We willen de kennis en kunde van het SBO en regulier zodanig versterken dat er aan het einde 

van onze planperiode 21 kinderen minder in het SO zitten.  
4. Om onze wettelijke taak goed te kunnen blijven uitvoeren is de herziening van het 

groeidocument als onderdeel van een TLV aanvraag nodig. 
5. Vanuit goed werkgeverschap wordt er een vangnet voor ziekte en gespaarde DI uren begroot. 
6. We hebben ook te maken met een taakstelling waarbij we gedurende de planperiode 22-26 

het eigen vermogen weer willen opbouwen tot €350.000. Dit betekent dat we veel van de 
bezuinigingen van de begroting 2022 blijvend doorvoeren. Het gaat om de volgende 
bezuinigingen conform begroting 2022: 

a. Het surplus SBO -6,5% 
b. Kindbedrag -6,5% tot €201 
c. De uitvoeringsorganisatie -6,7% blijvend op 9.00 FTE (-0.45FTE).  
d. De M&O personeelsgeleding zal mogelijk in het belang van kwaliteit iets uitbreiden 

met een maximum van 0,5 fte (was in 2021: 3,6fte en in 2022 2,3 fte totaal -36%) 
e. Verlaging expertisegelden met -65 K. Pas mogelijk vanaf 2023 en 2024 
f. Gesloten financiering van arrangementen en -6,5%. 
g. Jaarlijks project budget verlagen met 140K tot stabilisatie op 800 K. Verlaging ook 

gehaald uit POS en inhuur externen muv vervanging bij ziekte.  
7. We monitoren ons financieel gewijzigd beleid op het aantal thuiszitters en de wachtlijsten 
8. Dat wat over blijft is sturingsbudget voor beleidskeuzes en voor projecten rondom 

inclusiever onderwijs, wachtlijsten en thuiszitters, die volgens een duidelijk plan van aanpak 
worden uitgevoerd: 

o in co- financiering met regulier-speciaal-gemeente of regulier-speciaal of speciaal-
gemeente;  

o afspraken over kennisbundeling met regulier en speciaal en waar aan de orde 
gemeenten; 

o gekoppeld aan niet te overschrijden budget met heldere afspraken over ieders inzet 
in personeel en budget; 

o afspraken over de evaluatie met daarin een besluit over 

• Of duurzame voortzetting binnen ons dekkend netwerk met bijpassend budget.  

• Of afronding, waarbij we constateren wat we geleerd hebben zodat dat 
meegenomen kan worden bij eventueel nieuwe projecten.  
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De meerjarenbegroting in beeld 
Het totaaloverzicht van de meerjarenbegroting vindt u in een aparte bijlage. Het in het OSP passend 
maken kwam de leesbaarheid niet ten goede. Daarnaast is er een onderlegger in Excel in de bijlagen 
opgenomen, die de gelegenheid geeft dieper te doorgronden hoe cijfers in het overzicht zijn 
ontstaan.  

 
Afspraken over de uitputting van bekostiging 
In het OSP moet worden afgesproken hoe de bijdragen van de aangesloten schoolbesturen worden 
vastgesteld wanneer er sprake is van uitputting van de bekostiging. De baten (rijksbijdragen) bedoeld 
voor de bekostiging van de TLV’s in het SO of SBO zijn op dat moment lager dan de lasten voor de 
bekostiging van de TLV.  
De besturen van PPO regio Leiden spreken af dat het tekort dan wordt besproken met de Raad van 
Toezicht en de financiële commissie van de ALV om in gezamenlijkheid te bepalen wat de beste keuzes 
zijn om de tekorten op te vangen. We zullen er dan niet aan ontkomen het bedrag per leerling te 
verlagen. Als het om het SBO gaat, betekent dit namelijk dat de besturen van de basisscholen extra bij 
moeten dragen om aan de overdrachtsverplichtingen te kunnen voldoen. Gaat het om het SO dan 
moeten de besturen van alle scholen aanvullend bijdragen. 
We voorkomen uiteraard te allen tijde een dergelijke situatie door de financiën transparant te 
besteden en periodiek kwalitatief goed verantwoording af te leggen.   
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Bijlage 4 Organigram 
Een organigram voor een samenwerkingsverband is ingewikkeld. Om meerdere redenen: 

- We werken samen in het belang van kinderen en hun ontwikkeling. Hiërarchisch is de Raad 
van Toezicht van PPO regio Leiden de werkgever van de directeur-bestuurder van het 
samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder is werkgever van het team van het 
samenwerkingsverband. De rest van de geledingen kent eigen werkgevers.  

- De medezeggenschap over het Ondersteuningsplan ligt bij de Ondersteuningsplanraad, 
echter zij voeren geen medezeggenschap over het personeel van het 
samenwerkingsverband. Dat doet de MR-P uit de personeelsgeleding van het swv.  

- Op de werkvloer vinden we onze ib- en directiekringen zeer van belang echter zij worden 
statutair door de OPR en de ALV vertegenwoordigd.  

- Gemeentes hebben invloed op het beleid van het bestuur van het swv en van de bestuurders 
waarmee wordt samengewerkt. De gemeente heeft contracten met jeugdhulpaanbieders die 
als expert aanschuiven bij ondersteuningsteams.  

In het onderstaande vind u hiervan een weerslag. Vanuit dit OSP werken we vanuit het plaatje dat u 
in het begin van het OSP gevonden heeft op pagina 10. 
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Bijlage 5 A3 2022 en ‘the whole system in the room’ 
De onderlegger van het werken met A3 jaarplan principe is het INK managementmodel. Dit model 
heeft als uitgangspunt dat alleen planmatig gewerkt kan worden aan verbetering en het bereiken van 
doelen als aan voorwaarden in leiderschap, strategie, medewerkers, middelen en processen is 
voldaan. Te bereiken doelen en benodigde voorwaarden worden op een A3 papier gezet zodat het als 
handzaam document leidend kan zijn in wat er in een organisatie gedaan moet worden.  
Omdat we met zoveel verschillende geledingen ons samenwerkingsverband vormen is het juist 
handzaam om in beknopte weerslag te zien wat ieders verantwoordelijkheid is om te zorgen voor 
optimaal ontwikkelen en leren van de kinderen in ons verband.  
 

 
Het bereiken van verbetering en doelen krijgt draagvlak als door representanten van de verschillende 
geledingen uit ons samenwerkingsverband wordt meegedacht over die verbetering en doelen. Juist 
omdat de geledingen elkaar aanvullen in perspectief wordt het mogelijk doelen en verbetering op 
verschillende niveaus te bepalen. Leidend daarbij is het beleid op hoofdlijnen. De groep die meedenkt 
wordt op basis van vrijwilligheid bepaald. Alle geledingen, benoemd in H3, mogen toetreden. Dit is het 
principe van ‘the whole system in the room’.  
Het A3 jaarplan van 2022 wordt voor de definitieve versie van dit plan als losse bijlage meegeleverd. 
Als het OSP 22-26 is vastgesteld zal het te vinden zijn op de website.  
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Bijlage 6 Dialoog over meer inclusief onderwijs 
 

Op 13 oktober 2021 gingen collega’s uit ons samenwerkingsverband met elkaar in dialoog over 

samenwerking en meer inclusieve vormen van onderwijs en zorg. In het onderstaande een weergave 

van die bijeenkomst. Input uit die bijeenkomst is gebruikt in dit OSP.  
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Bijlage 7 Afspraken basisondersteuning 
Deze afspraken zijn vastgesteld in het OSP 2020-2021 en worden voor de definitieve versie van dit plan 
als losse bijlage meegeleverd. Als het OSP 22-26 is vastgesteld zal het te vinden zijn op de website.  
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Bijlage 8 Overzicht Dekkend Netwerk 
Dit bestand wordt voor de definitieve versie van dit plan als losse bijlage meegeleverd. Als het  
OSP 22-26 is vastgesteld zal het te vinden zijn op de website.  
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Bijlage 9 Handboek TLV en Arrangementen 
Het schoolhandboek voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen en wordt jaarlijks 

geëvalueerd en wordt na evaluatie opnieuw vastgesteld. U vindt het hier.  

  

https://www.pporegioleiden.nl/wp-content/uploads/Schoolhandboek-aanvragen-TLVs-en-arrangementen-2021-2022-definitief.pdf
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Bijlage 10 Procedure over, door- en terugstappen 
Voor de procedures voor kinderen die overstappen van regulier naar speciaal onderwijs of 

overstappen van SBO naar SO bestaat het handboek uit de voorgaande bijlage. Voor de ondersteuning 

van kinderen die terugstappen vanuit speciaal naar regulier onderwijs bestaat een overstap 

arrangement. Daarnaast is in 2016 gestart met een procedure voor over-, door- en terugstappen op 

Holland Rijnland niveau. Deze procedure is niet vastgesteld. Omdat deze niet vastgestelde procedure 

5 jaar oud is wordt die in de komende planperiode herzien.  
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Bijlage 11 Kringen en Jeugdteams 
Wat opvalt is dat de wijkteams in de kleinere gemeenten waar PPO mee samenwerkt samenvallen 
met de samenstellingen van de kringen van PPO. In Leiden is dit niet altijd het geval. In Leiden zelf 
(niet zichtbaar in dit schema) worden de directiekringen ook minder goed bezocht. Het is van belang 
in Leiden het gesprek aan te gaan over het opnieuw vormen van de kringen waarbij ook rekening 
wordt gehouden met een goede aansluiting tussen kring en wijkteam.  
Als het gaat om de SO kring is het mooi het gesprek aan te gaan waar zij kunnen aansluiten bij de 
kringen in het reguliere onderwijs om ook op die manier van en met elkaar te leren.  

 

 


