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Voorwoord
“Fijn dat ik hier ben en een tweede kans heb gehad

speelde slechts een kleine rol. Het zijn met name de scholen

om naar een gewone school te gaan.”

die samen met de leerlingen (en ouders) zich inzetten om
elke keer weer, voor elke leerling te zoeken naar oplossingen

Zo omschrijft een leerling hoe zij de periode waarin zij extra

en mogelijkheden.

ondersteuning kreeg, heeft ervaren. Het samenwerkingsverband was betrokken bij de inzet van deze hulp, maar

Als de scholen dat doen, wat is dan de rol van het samenwerkingsverband? In deze verkorte versie van het ondersteuningsplan geven we daarop een antwoord. Als je meer
wilt weten over een onderwerp, lees dan de uitgebreide
versie van het ondersteuningsplan.
Het samenwerkingsverband zoekt verbinding met alle
partijen die een bijdragen kunnen leveren aan passend
onderwijs: de kracht van verbinding.

Marja van Leeuwen
Marja van Leeuwen,
Directeur

< VORIGE

3

VOLGENDE >

1

Algemeen
Ambities

De scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Asten, Boekel, Deurne,
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze, Helmond, Laarbeek en Someren
werken samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs om voor
alle leerlingen de beste onderwijsondersteuning te bieden. De manier
waarop ze de ondersteuning uitvoeren, wordt door het samenwerkingsverband SWV Helmond-Peelland VO vastgelegd in een beleidsplan
van vier jaar. Dit is het ondersteuningsplan.

•	We vinden het belangrijk dat de zorg en ondersteuning waar
mogelijk naar de leerling gaat, en niet andersom. Als een
leerling tijdelijk niet naar school gaat, blijft de school waar hij
is ingeschreven wel betrokken.
•	We werken samen om jongeren zo actief en zo zelfstandig
mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij.
•	Docenten begrijpen dat elke leerling uniek is. Ze richten zich
op de talenten van elke individuele leerling en hebben oog voor
alle mogelijkheden als er ondersteuning nodig is.

Visie
SWV Helmond-Peelland VO biedt elke leerling in de regio de best
mogelijk passende onderwijsplaats.

Doelstelling
SWV Helmond-Peelland VO zet zich ervoor in dat jongeren in de
regio van het samenwerkingsverband zo actief en zelfstandig
mogelijk participeren in de maatschappij.
De scholen bieden de onderwijsondersteuning aan de leerlingen.
Als er meer nodig is dan vragen de scholen advies aan het samenwerkingsverband.
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Organisatie
Het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO bestaat uit de
leidinggevenden van de aangesloten scholen. Er is ook een dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur is samen met de directeur eerste aanspreekpunt
voor de dagelijkse gang van zaken. Bij het samenwerkingsverband werken
circa 10 mensen. Sommigen als zzp-er, sommigen zijn gedetacheerd
vanuit de scholen, sommigen zijn in dienst van het samenwerkingsverband.

Medezeggenschapsraad personeel (MRP)
Het samenwerkingsverband heeft een Medezeggenschapsraad
Personeel (MRP). Medewerkers die structureel en langdurig
werkzaamheden verrichten voor het samenwerkingsverband
kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MRP.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad praat met het bestuur van het
samenwerkingsverband over de invulling en uitvoering van het
ondersteuningsplan. Zij hebben een stem bij de vaststelling van
het ondersteuningsplan. In de OPR zitten personeelsleden van de
aangesloten scholen en (ouders van) leerlingen van de aangesloten scholen.
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Netwerk onderwijs en arbeidsmarkt
In dit netwerk agenderen we zaken die te maken hebben met
stages, voorbereiding op werk enzovoort. Vertegenwoordigers
van de mbo-, vmbo-, vso-, en praktijkscholen sluiten bij dit
overleg aan. Daarnaast zitten hierin vertegenwoordigers van
de Gemeente Helmond (centrumgemeente arbeidsregio) en
Senzer (werkbedrijf in de regio).

Scholenoverleg
Het scholenoverleg geeft advies over (nieuw) beleid passend
onderwijs aan het bestuur van het samenwerkingsverband.
De afzonderlijke bestuursleden van het samenwerkingsverband
bepalen wie er aan het scholenoverleg deelneemt voor hun
school/scholen. Over het algemeen zijn dit de schoolleiders van
de scholen.

Netwerk ondersteuningscoördinatoren
In het netwerk ondersteuningscoördinatoren komen de ondersteuningscoördinatoren van de aangesloten scholen bij elkaar.
In dit netwerk is het delen van ervaringen op de scholen en het
signaleren van mogelijke hiaten in de onderwijsondersteuning
een belangrijk onderwerp van gesprek.

Adviescommissie financiën
De adviescommissie financiën adviseert het bestuur van het
samenwerkingsverband over de financiële gevolgen van de
begroting en de jaarrekening voor het samenwerkingsverband.
De deelnemers aan de adviescommissie worden afgevaardigd
door de individuele bestuursleden van het bestuur van het
samenwerkingsverband.

Medezeggenschap
Medezeggenschapsraad
personeel MR(p)

SWV Helmond-Peelland VO

Ondersteuningsplaraad
OPR

Bescherming
persoonsgegevens

Beleidsadvies
Scholenoverleg

Functionaris
Gegevensbescherming
(FG)

Algemeen Bestuur

Netwerk onderwijs en
arbeidsmarkt
Dagelijks Bestuur
Netwerk ondersteuningscoördinatoren
Directeur

Orthopedagoog

Voorzitter ACT

Beleidsmedewerker
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Administratief
medewerker
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Passende onderwijsplek voor alle leerlingen
Het samenwerkingsverband zorgt voor een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning. Bij voorkeur thuisnabij en in de regio. De scholen bieden
diverse ondersteuning aan leerlingen. Per school is die ondersteuning
overzichtelijk bij elkaar gebracht een schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Deze is te vinden op de website van de betreffende school.

De onderwijsondersteuning die de school biedt, is basisondersteuning. Deze is op alle scholen in het samenwerkingsverband
hetzelfde. Als het samenwerkingsverband betrokken is bij de
ondersteuning, noemen we dat altijd extra ondersteuning en in
sommige gevallen (als het om een plaats in het voortgezet
speciaal onderwijs gaat) zware ondersteuning.

Zorgplicht
Als een leerling ondersteuning nodig heeft die de school zelf
niet kan bieden, dan vraagt de ondersteuningscoördinator van de
school hulp bij SWV Helmond-Peelland VO. De Adviescommissie
toewijzingen (ACT) van SWV Helmond-Peelland VO onderzoekt
dan samen met de aanvragende school en de ouders wat
mogelijk is.

VSO

ACT

TLV-VSO

Extra
ondersteuning

Het kan zijn dat blijkt dat de school van aanmelding niet de
gevraagde ondersteuning kan bieden. In dat geval kan de school
(afhankelijk van de ondersteuningsvraag) hulp vragen bij het
samenwerkingsverband of een andere school adviseren en de
ouders en leerling begeleiden bij de aanmelding bij die andere
school.

Arrangementen

School

Basisondersteuning
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Als ouders hun kind aanmelden bij een school die aansluit bij het
onderwijsniveau dat de basisschool adviseerde en duidelijk is dat
er extra ondersteuning nodig is, dan neemt de betreffende school
de zorgplicht op zich. Dit betekent dat de betreffende school een
passende onderwijsplaats aan de leerling biedt. Hierop zijn een
paar uitzonderingen, maar die komen zelden voor. Voordat een
school een passende onderwijsplaats kan bieden moet het
uiteraard wel duidelijk zijn wat de ondersteuningsvraag is.
De school onderzoekt dat. Ouders informeren de school over de
problemen die hun zoon/dochter ervaart en over mogelijke
oplossingen. Ouders delen zo veel mogelijk informatie om het
voor de school mogelijk te maken invulling te geven aan de
zorgplicht.
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Onderwijs en ondersteuning vormen een sluitend geheel
Als een ondersteuningscoördinator constateert dat er meer ondersteuning
voor een leerling nodig is, doet deze een aanvraag bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft verschillende mogelijkheden
in onderwijsondersteuning. Een overzicht van deze ondersteuning is te
vinden op onze website.

Tijdens de bespreking door de ACT van de betreffende jongere,
zal samen met ouders, leerling en school gezocht worden naar
passende ondersteuning. De extern deskundige van de gemeente
(waar de jongere woont), zal op basis van de informatie die hier
wordt gedeeld, eigenstandig opvolging geven aan de ondersteuningsvraag.

Toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal
onderwijs (tlv-vso)
Adviescommissie toewijzingen (ACT)
De Adviescommissie toewijzingen (ACT) is de deskundigencommissie van SWV Helmond-Peelland VO. Deze commissie
adviseert over onderwijsondersteuning. Digitale aanvragen
gebeuren door de ondersteuningscoördinator van de betreffende
school. Als de aanvraag is ontvangen, bekijkt de ACT of ze een
toelichtend gesprek nodig vindt of dat de verstrekte informatie
voldoende is om tot een advies te komen. Als een ACT-gesprek
nodig is, krijgen ouders, leerling, ondersteuningscoördinator
een uitnodiging van de ACT.
Bij complexe vragen is soms jeugdhulp al betrokken bij de
jongere. De ACT nodigt deze dan ook uit voor het ACT-gesprek.
Als jeugdhulp nodig is maar nog niet betrokken is bij de jongere of
het gezin, dan neemt een externe deskundige van de gemeente
(waar de jongere woonachtig is), als tijdelijk lid, deel aan de ACT.
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De zwaarste onderwijsondersteuning die beschikbaar is, is
het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De v(s)o-school kan
deze aanvraag doen. Een vo-school zal altijd eerst zelf onderzoeken of zij de gevraagde ondersteuning kan bieden.
SWV Helmond-Peelland VO toetst een aanvraag voor een
tlv-vso aan de volgende uitgangspunten:
1.	Als een leerling instroomt in het vso, krijgt deze een tlv-vso
voor maximaal twee schooljaren: het samenwerkingsverband
vindt het belangrijk leerlingen, indien mogelijk, te laten
deelnemen aan regulier onderwijs.
2.	Leerlingen die lijken uit te stromen naar arbeid krijgen een
tlv-vso tot het schooljaar waarin ze 16 worden. In dat jaar
spreekt de school met de ouders en leerling over de toekomst.
Door dit bijtijds te doen, krijgen leerlingen, scholen en ouders
alle gelegenheid om zich goed voor te bereiden op die
volgende stap. Een eventuele verlenging van de tlv-vso kan
op die leeftijd tot de mogelijkheden behoren.

3.	Een leerling die een tlv-vso categorie midden of hoog heeft,
krijgt deze voor maximaal 2 schooljaren. Het samenwerkingsverband bekijkt na de betreffende periode of deze categorie
nog passend is.
4.	Leerlingen die op een reguliere school les volgen, maken in
principe in het (voor)laatste jaar van de vo-periode geen
overstap meer naar het vso.
5.	Leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo) die een overstap maken naar het vso doen
dat in principe als ze op 1 oktober van het betreffende
schooljaar 13 jaar zijn.
6.	De verblijfsduur in het vso duurt in principe net zo lang als de
verblijfsduur in een reguliere vo-school van hetzelfde onderwijsniveau.
7.	Leerlingen in het vso stromen uit na het schooljaar waarin zij
18 jaar zijn geworden.
8.	De scholen in SWV Helmond-Peelland VO hanteren als uitgangspunt dat er sprake is van onderwijs als een leerling meer
dan de helft van de beschikbare onderwijstijd in staat is te
kunnen functioneren in een groep van minimaal 10 leerlingen.
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Overgangen verlopen soepel
Van de ene v(s)o-school naar de andere v(s)o-school

SWV Helmond-Peelland VO zet zich op diverse manieren in om
overstappen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
Voor leerlingen die de overstap maken van het primair onderwijs
naar het voortgezet onderwijs, verandert er veel. Onder de
noemer Vast en zeker naar het vo zijn diverse hulpmiddelen
ontwikkeld die basisschoolleerlingen, ouders en scholen helpen
bij de voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Op de website van het samenwerkingsverband vind je
hierover meer informatie.
Steeds meer ouders en leerlingen van groep 7 en 8 weten vroegtijdig de weg te vinden naar de vo-scholen in onze regio.
Dit is vooral van belang voor de leerlingen van wie de ouders
weten dat er wellicht wat extra ondersteuning nodig is in het
voortgezet onderwijs. Het is goed bijtijds met de ondersteuningscoördinator van de school contact op te nemen. Zo kunnen zowel
de leerling als de school onderzoeken welke voorbereidingen
nodig zijn om de overstap van basisschool naar middelbare
school succesvol te maken.
SWV Helmond-Peelland VO heeft een tijdpad voor leerlingen
die de overstap maken van groep 8 naar de brugklas.
Het tijdpad geeft onder andere informatie over de open dagen
en aanmelddagen van de vo-scholen.
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Soms stapt een leerling over van de ene naar de andere school.
De vo-school blijft betrokken bij de leerling die overstapt naar de
vso-school. Bij een overstap van een vo- naar vo-school hebben
beide scholen samen met ouders en leerling een open gesprek.
Dit om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Na 1 april vinden er zo weinig mogelijk verplaatsingen plaats
tussen de scholen. Eventuele overstap naar een andere school
vindt bij voorkeur plaats met ingang van het nieuwe schooljaar.

Van vso naar vo
Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat leerlingen
waar mogelijk regulier onderwijs volgen. Daarom houden de
vo- en vso-school intensief contact.

Van het vmbo naar het mbo
De scholen in SWV Helmond-Peelland VO zetten zich op
diverse manieren in voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Zo beschikken alle vmbo-scholen over een doorstroomcoach.
Deze zorgt er samen met de doorstroomcoach van het mbo voor
dat de overstap van vmbo en mbo voor kwetsbare leerlingen
zo soepel mogelijk verloopt. Dit doen ze door de leerling een
langere periode samen te begeleiden bij deze overstap.

6

Financiën
De inkomsten en baten van SWV Helmond-Peelland VO worden
bepaald door het aantal leerlingen dat is ingeschreven op de scholen in
het samenwerkingsverband.

Inkomsten
Het grootste deel van de inkomsten komt via DUO binnen.
Per ingeschreven leerling (teldatum 1 oktober van een schooljaar)
wordt een bedrag aan ondersteuningsbekostiging betaald
aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband
ontvangt op deze wijze de financiering voor de ondersteuningskosten.

Uitgaven
Van de jaarlijks te besteden inkomsten van circa D 19 miljoen
(DUO) is een groot deel al bestemd. Dit gaat naar de vso- en
praktijkscholen waar leerlingen uit het samenwerkingsverband
zijn ingeschreven.

Ondersteuningsbekostiging volgt de leerling
Wanneer een leerling, na 1 oktober, tussentijds overstapt naar
een andere school, zorgen de betrokken scholen ervoor dat de
beschikte ondersteuningsbekostiging meegaat met de leerling.
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Bijlage
Afkortingenlijst ondersteuningsplan
Po

Primair onderwijs

ACT

Adviescommissie toewijzingen

So

Speciaal onderwijs

CJG

Centrum voor jeugd en gezin

Sbo

Speciaal basisonderwijs

OT

Onderwijs Transparant

Vo

Voortgezet onderwijs

OSO

Overstap Service Onderwijs

Vso

Voortgezet speciaal onderwijs

Pro

Praktijkonderwijs

Mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

Tlv

Toelaatbaarheidsverklaring

Oogo

Op overeenstemming gericht overleg

ONZO

Onderwijs zorgarrangementen

Arpo

Ambtelijk regionaal overleg
passend onderwijs

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen

OPR

Ondersteuningsplanraad

VSV

Voorkomen tijdig schoolverlaten

Posvo

Primair onderwijs, speciaal onderwijs
en voortgezet onderwijs

STORM

Strong Teens and Resilient Minds

LBT

AB

Algemeen bestuur

Landelijke bezwaaradviescommissie
toelaatbaarheidsverklaring

DB

Dagelijks bestuur

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

SWV VO

Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland VO

FG

Functionaris Gegevensbescherming

SOP

Schoolondersteuningsprofiel

SWV PO

Samenwerkingsverband
Helmond-Peelland PO

< VORIGE

12

Verkorte versie
Ondersteuningsplan
2022-2026
Aan deze uitgave kunnen geen
rechten worden ontleend.
Voor de volledige versie verwijzen
wij naar www.swv-peelland.nl.
SWV Helmond-Peelland VO
Adres
Deurneseweg 13
5709 AH Helmond
Telefoon
(0492) 79 27 00
E-mail
vo@peellandvo.nl
twitter
@swvpeelland
website
www.swvhelmondpeellandvo.nl
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