
pagina | 1

T E R U G B L I K K E N  &  V O O R U I T K I J K E NJaargang № 1 XL Editie |

*Een initiatief van: 3
Interview:

Liesbet Tijhaar

+ Cijfers

2
De belangrijkste

thema’s
2018/2019

+ Terugblik

4
Interview:

Bianca Beimers

5
Interview:

Ageeth 
Verbruggen

Dirk Koops + 
Vera Ram

van Mechelen 

6
Interview:

Irena Domonji
+ Beata Bajrovic

7
Interview:

Renée Bücken +
Saskia van Veen

8
MONITOR

2018/2019
+ Info en Grafieken

+Vooruitblik

SAMENWERKINGSVERBAND PO AMSTERDAM DIEMEN

!LEES ER
ALLES
OVER

IN DEZE
KRANT

samen!Dat doen we
PASSEND ONDERWIJS VERDER BRENGEN.



pagina | 3SWV PRIMAIR ONDERWIJS • AMSTERDAM DIEMEN| pagina SWV PRIMAIR ONDERWIJS • AMSTERDAM DIEMEN2

TERUGBLIK

Liesbet Tijhaar
 Directeur-bestuurder
 Samenwerkingsverband
 Primair Onderwijs
 Amsterdam Diemen

Vijf jaar is Liesbet Tijhaar nu directeur-bestuurder van het Samen-

werkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen. Eerder 

was ze wethouder onderwijs in Huizen en bestuurder van twee 

gezondheidscentra. Toen ze aantrad bij het samenwerkingsver-

band was het huidige ondersteuningsplan al opgesteld, maar de 

organisatie zelf was nieuw. We blikken met haar terug en vooruit.

Wat was de visie waarmee Het Samenwerkingsverband vijf jaar 

geleden startte?

‘Bijzonder aan onze aanpak in Amsterdam en Diemen is dat de 

schoolbesturen en scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de basis- 

en extra ondersteuning van de kinderen en daar dus ook zelf het 

geld voor krijgen dat wij hen op leerlingenaantal toekennen. Ter 

vergelijking, in Rotterdam koos men ervoor om de scholen voor 

extra ondersteuning een beroep te laten doen op het samenwer-

kingsverband dat vervolgens de expertise biedt. In Amsterdam 

‘kopen’ de scholen op basis van afspraken binnen hun bestuur zelf 

de expertise ‘in’. Op die manier kunnen besturen en scholen hun 

eigen keuze maken die aansluit bij hun leerlingenpopulatie. Als de 

school vindt dat een leerling meer nodig heeft dan het reguliere 

onderwijs kan bieden, dan kan de school bij ons terecht en onder-

zoeken wij, samen met de school en de ouders, welke ondersteu-

ning de leerling nodig heeft en welk type school daar het beste bij 

past.’

Het idee is om zo nog meer maatwerk te kunnen bieden?

‘Inderdaad, want wij kijken niet naar het ‘label’, bijvoorbeeld syn-

droom van Down, autisme of een fysieke beperking, maar naar het 

kind. Wat kan het wel en wat lukt minder goed? Want het ene kind 

met het syndroom van Down praat bijvoorbeeld niet en is niet zin-

delijk en heeft veel ondersteuning nodig. Op grond daarvan kun-

nen wij speciaal onderwijs adviseren. Maar een ander kind met het 

syndroom van Down kan wel in het reguliere onderwijs terecht als 

we maar de juiste extra ondersteuning regelen. We kijken dus heel 

duidelijk naar het individuele kind en wat hij of zij nodig heeft.’ 

En de gemeente steunt jullie in deze visie?

‘Absoluut. De gemeente doet ook heel veel om ons te helpen. Daar 

kan ik een mooi voorbeeld van geven. Het was eerst namelijk zo dat 

voor kinderen in het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs 

een individuele beschikking voor specialistische jeugdzorg moest 

worden aangevraagd. Dat is enorm veel werk. In overleg tussen 

INTERVIEW

gemeenten, speciaal (basis)onderwijs en samenwerkingsverbanden werd besloten om, op grond van 

de ervaringscijfers, een aantal formatieplaatsen specialistische jeugdhulp per school vast te stellen. De 

gemeente heeft dit op een prachtige manier gefaciliteerd. De scholen mogen nu zelf bepalen bij welke 

organisatie zij de extra ondersteuning vanuit de jeugdzorg halen. Daar stopt de gemeente jaarlijks 17 

miljoen euro in en daar verdienen ze alle lof voor.’

Heb je ook voorbeelden van hoe deze visie zich vertaalt in programma’s?

‘Bijvoorbeeld in het programma met de naam Impulsklas dat door een paar scholen wordt georgani-

seerd voor  kinderen die hun eigen grenzen niet goed kennen en moeite hebben zich te concentreren. 

Dan kun je hen daar binnen de school mee helpen en op bijsturen, maar als dat thuis niet wordt voort-

gezet blijft het lastig voor ze. Daarom worden de ouders bij dit programma betrokken die dan, net als de 

kinderen, een paar uur per week hiervoor naar school komen om hun kind te helpen. Op deze manier 

willen scholen er, samen met een ouder- en kindadviseur van het Ouder- en Kindteam, voor zorgen dat 

leerlingen hun schoolloopbaan binnen het reguliere onderwijs succesvol kunnen vervolgen.’

Inderdaad een mooi voorbeeld, heb je er nog een?

‘Mooi is ook de symbioseregeling voor kinderen met een lichamelijke beperking. Zij hebben om fysieke 

redenen speciaal onderwijs nodig omdat ze daar, naast het leerprogramma, bijvoorbeeld ook aan reva-

lidatie doen. Dus daar zijn ze bijvoorbeeld drie dagen in de week, maar de andere twee dagen gaan ze 

naar de reguliere basisschool in de buurt, zodat ze ook in hun eigen buurt vrienden maken en meedoen. 

Dat is een prachtige oplossing, maar die verzwaart wel de taken van de reguliere leerkrachten. We bie-

den daarom ook extra middelen aan de betreffende basisschool.’

Zijn er ook programma’s waarbij je clusters betrekt die buiten de cirkel van het samenwerkingsver-

band vallen?

‘Ja, het komend schooljaar gaat een groep starten van kinderen van 4 tot 7 jaar met een taalontwikke-

lingsstoornis en tegelijk een gedragsprobleem. Daar zetten we expertise op in van het speciaal onder-

wijs (van Detschool) en van Cluster 2-onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en leerlingen 

met een taalontwikkelingsstoornis. Cluster 2 maakt geen onderdeel uit van het samenwerkingsverband 

maar op deze manier kunnen we van elkaar leren. Samen gaan we de komende twee jaar onderzoe-

ken of de taalontwikkelingsstoornis het belangrijkste probleem is of het gedragsprobleem en in hoe-

verre beide problemen elkaar beïnvloeden. Met de ervaringen die we daarmee opdoen hopen we meer 

inzicht te krijgen in welke onderwijsplek na twee jaar het meest geschikt is voor ieder kind.’

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

‘We zijn nu de afgelopen vijf jaar aan het evalueren om daarna een nieuw ondersteuningsplan voor 2020 

- 2024 te schrijven. In het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan zijn heel veel partijen belang-

rijk, zoals de schoolbesturen, de intern begeleiders, leerkrachten en schooldirecteuren, de gemeente, 

de jeugdhulp, ons team en onze ondersteuningsplanraad. In oktober/november worden thematafels 

georganiseerd, waarbij wij met alle betrokkenen in gesprek gaan. Dat wordt heel leuk en ik ben ook zeer 

benieuwd wat zij, vanuit de praktijk, gaan inbrengen. De mensen die in het onderwijs werken doen dat 

met hart en ziel, ze willen kinderen echt verder helpen. Dat moet ook wel, gezien de zwaarte van het 

vak. Met hen samenwerken en samen passend onderwijs verder brengen vind ik dan ook prachtig.’ ◀

het kind’
‘We kijken niet naar het label, maar naar 

DIT  HIELD HET SAMENWERKINGSVERBAND BEZIG :

De
belangrijkste 

CIJFERS
Op 1 oktober 2018 telde het SWV

• 217 scholen voor basisonderwijs

• 11 scholen voor speciaal basisonderwijs

• 12 scholen voor speciaal onderwijs 

leerlingenaantallen 1 oktober 2018 1 oktober 2017

regulier 64.229 64.336

sbao 1121 1.038

SO  836 844

totaal 66.186 66.218

UITVOERINGSORGANISATIE

	 Een toename van het aantal incomplete TLV-aanvragen van-

uit scholen leidde tot achterstanden in de afhandelingen van 

de TLV-aanmeldingen. Daarnaast ontstond de uitdaging om het 

proces zo in te richten dat de termijnen zoveel mogelijk werden 

gehaald, zonder aan kwaliteit in te boeten.

	 Er waren steeds meer ingewikkelde individuele casussen die 

vroegen om een oplossing op maat.

	 Er was een groeiend aantal telefonische vragen van ouders 

in gevallen waarin de leerling (nog) niet was aangemeld bij het 

samenwerkingsverband.

	 De toename in het aantal thuiszitters vroeg een grotere 

inspanning van de betreffende medewerkers.

NETWERKORGANISATIE

	 Het kwaliteitsbeleid werd ontwikkeld en geïmplementeerd.

	 Om zicht te krijgen op de kwaliteit van passend onderwijs 

binnen het Samenwerkingsverband zijn in december 2018 

gesprekken gestart tussen de directeur-bestuurder van het 

Samenwerkingsverband en individuele schoolbesturen.

	 Voor de Evaluatie Ondersteuningsplan 2016-2020 zijn evalua-

tiegesprekken gestart in februari 2019. 

	 Verder ontwikkelen van ibwijs, het digitale kennisplatform, 

waarop intern begeleiders kennis kunnen zetten, kunnen halen 

en kunnen delen. Huidige stand van zaken: ibwijs is sinds okto-

ber 2019 voor alle ib’ers beschikbaar.

	 Het huidige Groeidocument is in 2018 meer gebruiksvriende-

lijk gemaakt voor intern begeleiders en anderen. Toch blijft het 

draagvlak voor dit Groeidocument afnemen. Dat heeft vooral 

te maken met het feit dat scholen veelal in ParnasSys werken 

en het gevoel hebben dubbel werk te verrichten. Omdat het 

Samenwerkingsverband het belangrijk vindt, dat alle scholen 

met eenzelfde Groeidocument werken en dat ook daadwerke-

lijk gebruiken is een pilot gedaan naar een Groeidocument 

in ParnasSys. Huidige stand van zaken: de pilot is succesvol. 

Implementatie over de hele stad start in schooljaar 2019-2020.

	 Er is voorbereidend werk verricht voor een aanvraag voor de 

subsidieregeling hoogbegaafde leerlingen, die vanaf 1 januari 

2019 werd gepubliceerd. Huidige stand van zaken: de subsidie 

aanvraag is ingediend. Deze moet nog op punten worden bij-

gesteld en opnieuw ingediend. Aan het eind van kalenderjaar 

2019 wordt bekendgemaakt of de subsidieaanvraag akkoord 

is. Daarop vooruitlopend wordt al gezocht naar een projectlei-

der, zodat deze direct aan de slag kan na akkoord. Ook wordt 

een aantal projecten al gestart.

SAMENWERKING 

	 Op initiatief van de gemeente Amsterdam en in samenspraak 

met de Samenwerkingsverbanden PO en VO en de besturen 

voor SO en SBO is er met ingang van september 2018 de inzet 

van formatie specialistische jeugdhulp aan de scholen voor 

SBO en SO toegevoegd. De scholen konden zelf kiezen bij 

welke organisatie ze deze formatie wilden afnemen. De mede-

werkers blijven in dienst van hun ‘moederorganisatie’, maar zijn 

daadwerkelijk werkzaam op de scholen; er hoeven geen indivi-

duele beschikkingen meer afgegeven te worden. Huidige stand 

van zaken: De eerste geluiden van scholen zijn erg positief.

	 De gemeenten Amsterdam en Diemen hebben samen met de 

Samenwerkingsverbanden voor PO en VO en de Ouder- en 

Kindteamorganisatie Amsterdam een werkagenda voor de 

komende vier jaar opgesteld. Hierin staan de gemeenschap-

pelijke ambities geformuleerd. Op basis van deze agenda wordt 

een jaarplan opgesteld en kunnen de Samenwerkingsverban-

den een aanvraag doen in het kader van het Budget Passend 

Onderwijs. Met middelen uit dit budget is in 2018 met een groot 

schoolbestuur (ASKO) een pilot dyslexie gestart. Daarnaast is 

deelgenomen aan een onderzoek en zijn er drie robots aange-

schaft voor zieke of angstige leerlingen die de stap naar school 

nog niet kunnen maken. Ook zijn trainingen bekostigd om de 

samenwerking tussen intern begeleiders en ouder- en kindad-

viseurs te bevorderen.

	 De gemeente Amsterdam, het Samenwerkingsverband VO en 

het Samenwerkingsverband PO werkten intensief samen om 

de thuiszittersaanpak vorm te geven, zowel op uitvoerend- als 

op beleidsniveau. Daarbij stond zowel het voorkomen, als het 

bevorderen dat thuiszitters zo spoedig mogelijk van een pas-

send aanbod gebruik kunnen maken centraal.

	 Een goede overgang en doorgaande lijn voor leerlingen die 

de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet 

onderwijs maken is van groot belang. Daarom traden de direc-

teur-bestuurders van de Samenwerkingsverbanden PO en VO 

op als het bestuur van de stichting ELK (Kernprocedure). Daar-

naast werkten de Samenwerkingsverbanden gezamenlijk aan 

een actieplan om deze samenwerking tussen primair en voort-

gezet onderwijs te versterken.

	 Overleg vond plaats tussen gemeente, GGD en Samenwerkings-

verband PO om de samenwerking rond de afgifte van vrijstel-

lingen te verbeteren. ◀

thema’s
VAN 2018 / 2019

Evaluatie Ondersteuningsplan 2016 - 2020

Gesprekken met

Opvallend

• De term passend onderwijs is voor vele uitleg vatbaar en zorgt ook voor misverstanden tijdens de uitvoering daarvan. 

• Vooral ouders, maar ook anderen vinden de gekozen werkwijze van passend onderwijs in Amsterdam en Diemen erg ingewikkeld en ondoorzichtig. 

• De tevredenheid over de uitvoering van passend onderwijs binnen de scholen loopt uiteen. 

• Over de eigen organisatie zijn medewerkers meestal wel tevreden, maar over de partnerorganisaties een stuk minder. 

• Ons Samenwerkingsverband staat ver van de scholen af. De organisatie is vooral bekend van de toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal (basis)onderwijs. 

• Er is behoefte aan eenduidige, heldere en actuele informatie over hoe passend onderwijs in Amsterdam en Diemen nu is geregeld. 

Zorgen

1 De bureaucratie. Zowel bij aanvraag extra ondersteuning binnen de basisschool, als bij aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs.

2 De hoge werkdruk. Als gevolg van het toenemende leerkrachtentekort.

3 De aansluiting van jeugdhulp bij de school. En wachtlijsten bij de specialistische jeugdhulp.

TERUGBLIK

IB’ERS SCHOOLDIRECTEUREN OUDERS LEERKRACHTEN
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Ageeth Verbruggen solliciteerde tien jaar geleden 

voor de functie van intern begeleider bij de Hildebrand 

Van Loonschool. ‘Voordat jullie me aannemen moet je 

weten dat ik geen pasklare oplossingen heb. Die ga ik 

steeds per leerling zoeken, samen met de leerkracht en 

ouders.’ Ze werd aangenomen en nog steeds vindt ze 

dat je als ib’er samen moet zoeken naar de beste oplos-

sing voor het kind. En dat ’samen’ wordt nu nog breder, 

dankzij de introductie van ibwijs, het nieuwe kennis-

platform voor intern begeleiders, dat zij hielp opzetten.

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe werkwijze?

‘Voorheen moest je voor het invullen van een Groeidocument veel gegevens overtypen of kopiëren van-

uit het leerlingvolgsysteem. Dat was niet efficiënt. ParnasSys is zo ingericht dat je daarin direct de juiste 

informatie op de juiste plaats invult om tot een compleet Groeidocument te komen. Je rijgt in feite alle 

verplichte informatie aan één satéprikker: het Groeidocument. Vanuit ParnasSys kun je dit document 

met behulp van de webapplicatie Kindkans veilig aan het Samenwerkingsverband aanbieden.’

Kon je er meteen mee werken?

‘Nee, eerst moest ParnasSys opnieuw binnen onze school worden ingericht zodat je alle onderdelen uit 

het Groeidocument in ParnasSys kon invullen. Dat deden we in samenwerking met een contactpersoon 

van ParnasSys. Met hem keken we ook meteen naar wat we standaard op de groepskaart wilden zien 

en welke mogelijkheden weggelaten konden worden omdat we die niet gebruikten. Daarna was het 

zaak om ons team hierin mee te nemen. Ook daar droeg onze contactpersoon van ParnasSys aan bij. 

Hij is een dag bij ons op school geweest om uit te leggen hoe je leerlinginformatie vastlegt in ParnasSys 

en hoe dat bijdraagt aan de totstandkoming van het Groeidocument. Mede hierdoor zijn we ParnasSys 

effectiever gaan gebruiken. De tip die hij meegaf was dat als de kleuterleerkracht er al meteen goed 

mee start, je daar de hele schoolcarrière van het kind profijt van hebt.’

Gebruik je Kindkans ook voor andere zaken dan het versturen van een Groeidocument?

‘Dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. In de pilot lag de nadruk op het maken van het Groeidocument 

in ParnasSys, maar je kunt in Kindkans bijvoorbeeld ook alle betrokken hulpverleners uitnodigen en aan 

een dossier koppelen. En zo zijn er nog meer praktische mogelijkheden.’ ◀

Bianca Beimers
 Intern begeleider 
 die heeft meegewerkt
 aan de pilot
 ParnasSys/Kindkans

INTERVIEW

ÉÉN
SATÉ

PRIKKER

Kindkans:

alle informatie op

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)
onderwijs kan nu veel eff iciënter dankzij de combinatie ParnasSys/Kindkans. 
Bianca Beimers, intern begeleider van de Lukasschool in Amsterdam Osdorp, deed 
mee aan de pilot. Zij is, net als veel collega’s, enthousiast.

SUCCESVOLLE PILOT
PARNASSYS/KINDKANS
Om een leerling te kunnen verwijzen naar het speciaal (basis)onder-

wijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Voor de aanvraag 

hiervan dient de school een digitaal Groeidocument aan te leveren 

bij het Samenwerkingsverband. Het invullen van dit document werd 

door veel scholen als extra werk ervaren, omdat de benodigde infor-

matie vaak al op andere plaatsen was vastgelegd. Daarom werd in 

leerjaar 2017 - 2018 een pilot gehouden met een betere oplossing: Par-

nasSys/Kindkans. ParnasSys werd aangepast, zodat binnen dit leer-

lingvolgsysteem de dossiervorming kan worden gemaakt die nodig 

is voor de aanvraag. Daarnaast werd de webapplicatie Kindkans geïn-

troduceerd waarmee het Groeidocument veilig en AVG-proof vanuit 

ParnasSys aan het Samenwerkingsverband beschikbaar kan worden 

gesteld. 

De Voordelen
 MINDER DUBBEL WERK
 ALLES IN PARNASSYS
 BETERE DOSSIERVORMING
 AVG-PROOF DATAVERKEER

De Mr. De Jongh school voor speciaal onderwijs is er voor kinde-

ren met de zwaardere gedrags- en/of psychiatrische problemen. 

Hoe komt men deze kinderen tegemoet in hun ondersteunings-

behoeften? Dat vragen we aan directeur Dirk Koops en zorg-

coördinator Vera Ram van Mechelen.

Dirk: ‘Een deel van onze leerlingen vraagt meer ondersteuning dan 

een basisbekostiging toelaat. Het Samenwerkingsverband erkent 

dat en heeft vertrouwen in wat we doen. Dat heeft ertoe geleid 

dat we in de afgelopen drie jaar een reëel en goed formatieplan 

en een passende personele bezetting konden optuigen die past bij 

de ondersteuningsbehoefte van de individuele kinderen. In combi-

natie met de medewerkers van de SJSO (specialistische jeugdzorg 

speciaal onderwijs) kunnen wij nu heel goed onderwijs aan deze 

kinderen bieden. Daar wil ik het SWV een pluim voor geven, zij hel-

pen ons ervoor te zorgen dat deze kinderen krijgen waar ze recht 

op hebben.’

Kun je een beeld schetsen van het onderwijs dat jullie bieden?

Dirk: ‘We werken met kleine groepen. Als je een IQ van 60 hebt en 

een heftig gedragsprobleem kun je niet de aandacht van de juf 

delen met vijftien anderen, maar wel met zes. Als er dan ook af en 

toe een leerkrachtondersteunder naast je komt zitten die je helpt 

met lezen en zegt dat je het hartstikke goed doet, en een team-

leider en een zorgcoördinator zich om je bekommeren, dan gaat 

je zelfvertrouwen omhoog. Dan heb je nog steeds een IQ van 60, 

maar dan wordt leren een stuk leuker.’ 

Vera: ‘Er is ook extra ondersteuning die we tijdelijk inzetten. Bijvoor-

beeld na een traumatische ervaring. Dan bieden wij het kind een 

poosje buiten de reguliere groep onderwijs, tot hij weer terug kan. 

Op die manier besparen we hem een faalervaring en houden we 

hem binnenboord.’

Besteden jullie ook aandacht aan de ouders?

Vera: ‘Ja, de gezinssituatie hoort erbij en vraagt ook tijd en aan-

dacht. Ouders zijn vaak het vertrouwen in scholen kwijtgeraakt. 

Maar wij moeten hen meenemen in het proces dat we met het 

kind ingaan en hen motiveren er aan bij te dragen.’

Dirk: ‘Ouders hebben heel lang gehoord dat hun kind van alles ver-

keerd deed. Voor hen is niets mooier dan een kind dat blij thuis-

komt van school. Dat zien ze bij ons gebeuren. Vervolgens horen 

ze van ons dat het goed gaat met hun kind en dat we blij zijn dat 

hij elke dag komt. En dan denken de ouders: hadden we dit maar 

eerder gedaan.’

Terwijl ze aanvankelijk tegen speciaal onderwijs op zagen?

Dirk: ‘Ja. Ik vind inclusief onderwijs prachtig, maar er is een groep 

voor wie speciaal onderwijs een zegen is. Speciaal onderwijs is dan 

ook een onvervangbaar onderdeel van het totale onderwijsaanbod.’

Vera: ‘En niet als tijdelijke oplossing maar gewoon als de best pas-

sende plek om te leren. En hier vandaan kan een kind net zo goed 

doorstromen naar havo of vwo, al dan niet speciaal.’

Hoe werken jullie samen met de specialistische jeugdzorg?

Vera: ‘Al voor de SJSO werd opgezet in Amsterdam hielden wij 

pilots met externe partners waarbij wij hen binnen onze school en 

cultuur lieten werken en hen bij onze visie betrokken. Die visie gaat 

uit van directe ondersteuning ten behoeve van het onderwijspro-

ces. De leerkracht staat bij ons centraal; die werkt de hele dag met 

de kinderen. In de klas moet het gebeuren. Binnen die visie werken 

we nu ook met de SJSO-partijen. Inzetten op uitgebreide behan-

deltrajecten buiten de school is wat ons betreft een uitzondering.  

Wij vinden het zonde als kinderen onderwijs voor langere tijd moe-

ten missen, hun vertrouwde leeromgeving verlaten en daarmee 

ook leerachterstand oplopen. Super dus dat we nu binnen het 

SJSO de meeste kinderen passende hulp kunnen bieden binnen 

de schoolmuren.’

Werken jullie daarnaast ook samen met partijen buiten school?

Vera: ‘Ja, en dan slaan wij de brug tussen de jeugdzorg en ouders. 

De behandelaars vragen terecht een grote ouderbetrokkenheid. 

Maar bij een poli buiten de school gaat het wel eens mis. Men vindt 

het te ver weg, er is schroom of weerstand. En als een ouder drie 

keer niet op een intakegesprek verschijnt, sluit een poli het dossier. 

Dan ga ik bellen, zowel met de ouders als de zorginstelling, en zorg 

dat het toch doorgaat.’ 

Hoe zou de toekomst van passend onderwijs eruit moeten zien?

Dirk: ‘Cluster 4 moet meer gaan bieden dan drillen, we moeten kin-

deren leren leren. Onze kinderen zijn vaak goed in napraten van wat 

de goegemeente vindt, maar de maatschappij vraagt om mensen 

met een open geest, die zelf nadenken en eigen keuzes maken.’

Wat vinden jullie mooi aan je werk?

Vera: ‘Zien dat de kinderen hier weer trots worden op zichzelf en 

heel veel kunnen bereiken ondanks alle tegenslagen.’

Dirk: ‘Wij zien wat de buitenwereld vaak niet ziet: dat het stuk voor 

stuk heel lieve kinderen zijn.’ ◀ 

Ibwijs is een nieuw digitaal kennisplatform voor alle intern begeleiders van basisscholen in Amsterdam 

en Diemen. Het is opgezet door een groep ib’ers, steunpunten, het samenwerkingsverband en Wij Doen 

Dingen en werd voor de zomer uitvoerig getest. Dit schooljaar gaat ibwijs van start. Ageeth heeft er 

hoge verwachtingen van.

Wat was de reden om een kennisplatform voor ib’ers op te richten?

‘Als ib’er ben je een soort spin in het web en moet je goed weten voor welke vraag je bij wie moet zijn. 

Daarvoor maak je gebruik van elkaars kennis. Je vraagt de ander bijvoorbeeld: hoe doen jullie de nieuwe 

dyslexie-onderzoeksaanvraag of welke casussen leggen jullie voor aan de adviseur passend onderwijs. 

Dat deden we per mail. En als je later iets wilde opzoeken, moest je door 200 mails heen spitten. Op 

ibwijs kun je je vraag op een prikbord plaatsen en de informatie veel makkelijker vinden. Een ander ver-

schil is dat de vraag die ik voorheen per mail stelde, alleen terechtkwam bij de ib’ers binnen ons eigen 

netwerk. Op ibwijs kan ik kiezen of ik een vraag stel binnen mijn eigen cluster of aan alle 250 ib’ers van 

Amsterdam en Diemen.’

Wat gaat dit ibwijs jou, als ib’er, opleveren?

‘Heel veel tijdwinst, maar ook kennis. Stel, ik moet een sociaal veiligheidsplan schrijven. Dan kan ik aan 

de hele stad vragen: wie heeft er een goed format? Zo deel je je ‘best practices’ die vanzelfsprekend 

geanonimiseerd zijn. Verder kan ik actief zoeken naar informatie die is gerubriceerd. Dus ik kan zoeken 

op dyslexie. Daarnaast vind ik er alle zorgaanbieders en die kun je ook, met sterren, een beoordeling 

geven. Kortom, je krijgt voorbeelden, inspiratie en hoeft minder tijd aan administratieve handelingen te 

besteden.’

En wat gaat ibwijs het kind opleveren?

‘Als ib’er krijg je een vraag vanuit het kind, de ouders en de leerkracht. Omdat elk kind uniek is, moet je 

steeds weer een unieke oplossing vinden. Ibwijs vergroot je repertoire aan oplossingen omdat je niet 

meer alleen zoekt maar samen met de andere ib’ers. Met ibwijs beschikt elke school voortaan over de 

kennis van 250 ib’ers. Ik zeg altijd: in je eentje werk je sneller, maar samen bereik je meer.’

Zie je nog andere voordelen?

‘Ja, ik zou het prachtig vinden als ik binnen ibwijs straks vakgenoten ga vinden op een gedeelde inte-

resse in een thema. Nu vinden we elkaar vooral nog op geografie (we werken in dezelfde buurt) maar 

ik zou graag kennis over thema’s willen delen, bijvoorbeeld vechtscheiding. Vervolgens kun je op dit 

thema ook de betreffende behandelaars vinden, zoals de Kindbehartigers.’ 

Komt uiteindelijk de hele ‘sociale kaart’ op ibwijs?

‘Ja iedereen uit onze werkcirkel zal te vinden zijn met contactgegevens: de gemeente voor de vergoede 

begeleidingstrajecten, het Samenwerkingsverband, de Ouder-Kind Teams, Chinski, de adviseurs pas-

send onderwijs en alle bureaus voor specialistische begeleiding. Je adresboekje kun je weggooien. En 

voor vertrouwelijke informatie heb je je eigen, beveiligde deel. Kortom, ik denk dat we hier heel blij van 

gaan worden.’

Wat wordt de grootste uitdaging om ibwijs tot een succes te maken?

‘Zorgen dat iedereen ibwijs gaat gebruiken. We moeten de discipline opbrengen om twee keer per 

week op ibwijs te kijken en stoppen met mailen naar elkaar, maar in plaats daarvan de berichten op het 

platform te zetten. De voorzitters van de ib-netwerken moeten daarmee beginnen en de agenda van 

de bijeenkomsten op ibwijs zetten en niet meer mailen. Dat is even wennen, maar dergelijke stappen 

hebben we sinds de digitalisering vaker gezet.’ ◀

Dirk Koops
 Schooldirecteur
 school voor
 speciaal onderwijs

Vera Ram van Mechelen
    Zorgcoördinator
  school voor
 speciaal onderwijs

SPECIAAL ONDERWIJS
ONVERVANGBAAR ONDERDEEL
VAN TOTALE ONDERWIJSAANBOD.

Ageeth Verbruggen
 Intern begeleider 
 die heeft meegewerkt   
 aan de pilot ibwijs

bereik je meer!

IBWIJS BUNDELT KENNIS VAN 250 IB’ERS

trots.
  We maken
kinderen weer
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Waar begint jullie werk?

Renée: ‘Als de school en de ouders hebben geconcludeerd dat het 

kind meer nodig heeft dan de school aan basis- en extra ondersteu-

ning kan bieden, sturen ze ons een aanvraag. Dat is een ‘papieren’ 

dossier, het Groeidocument, dat vaak een aantal vragen oproept. 

Daar gaan wij de antwoorden bij zoeken. Soms is dat eenvoudig 

en zijn een paar telefoontjes genoeg. Maar vaak gaan we met de 

ouders en met de leerkracht praten en soms bezoeken we ook de 

klas om te zien hoe het daar gaat. Daarnaast praten we met andere 

professionals die bij het kind zijn betrokken.’

Saskia: ‘Wat wij doen is de beleving eruit halen. Wij willen weten 

wat er feitelijk gebeurt. Stel, er wordt gezegd dat een kind na twaalf 

uur onhandelbaar is. Dan willen wij weten waarom. Heeft het met 

een bepaalde opdracht te maken die moeilijk lukt? Is hij dan moe?’

Scholen en ouders hebben dan al een heel traject achter zich. 

Hebben zij nog zin om naar een derde partij te luisteren?

Saskia: ‘Ik kan me voorstellen dat het voor de intern begeleiders 

en leerkrachten frustrerend kan zijn dat wij ook nog wat te zeg-

gen hebben, zeker op momenten dat iedereen al ‘buiten adem’ is 

geraakt. Maar dat is om goede redenen ooit zo afgesproken. Zo kan 

er in de praktijk een blinde vlek zijn ontstaan, iets waar iedereen 

overheen kijkt, maar dat nieuwe ogen wel zien. Dat blijkt ook uit het 

feit dat wij soms een ander advies geven dan wat de school als ver-

volgstap had bedacht.’

Renée: ‘Dat ons advies tijd vraagt, kan als onprettig worden erva-

ren. En dat we kritische vragen stellen vindt ook niet iedereen leuk. 

Maar als we met ons advies en de onderbouwing komen, zien we 

dat eigenlijk altijd veranderen. Dan ziet iedereen hoe grondig we te 

werk gaan en begrijpt men ook dat dit tijd kostte.’ 

Waar kijkt de onderwijsadviseur naar?

Renée: ‘Als onderwijsadviseur kijk ik naar de leersituatie. Wat is het 

leerniveau van het kind? Hoe is de wisselwerking van het kind met 

de omgeving? Wat heeft de school allemaal ingezet en hoe rea-

geerde het kind erop? Dan blijkt vaak dat er veel meer is gedaan 

dan op papier is gezet. Een voorbeeld. Ouders krijgen met kerst te 

horen dat de school voor hun kind in groep 5 een TLV wil aanvra-

gen. Maar in groep 4 ging alles goed, zeggen de ouders. Dan kom ik 

erachter dat het kind in groep 4 eigenlijk al veel extra aandacht en 

ondersteuning kreeg en dat de school in groep 5 de grenzen van de 

ondersteuningsmogelijkheden bereikte. Ik kijk dan mee of echt alle 

mogelijkheden zijn benut.’

En wat is de focus van de maatschappelijk deskundige?

Saskia: ‘Ik kijk vooral naar de achtergrond van het kind. Wat is de 

gezinssituatie? Wie zijn de opvoeders en hoe zijn hun omstandig-

heden? Hoe is het welbevinden van het kind? Zit hij op een clubje? 

Met wie speelt hij? Als een kind het liefst met het drie jaar jongere 

buurkind speelt, zegt dat iets. Ik vraag ouders bijvoorbeeld: valt jul-

lie kind, in een privésituatie, op tussen andere kinderen? Of: als je 

nu tegen je kind zegt dat-ie moet gaan douchen, wat doet-ie dan? 

Lukt dat of komt hij onderweg zijn Lego tegen en gaat hij spe-

len? Dat zegt iets over de zelfredzaamheid. Soms is er sprake van 

trauma, dat nog niet lijkt te zijn verwerkt. Het gedrag dat hierbij 

hoort kan lijken op ADHD, maar vraagt een heel andere aanpak. 

Kortom, ik ga op zoek naar het totale beeld van het kind.’

Wat is jullie streven in de adviezen die jullie geven?

Renée: ‘Wij willen een zo ‘licht’ mogelijke vorm van onderwijs advi-

seren. Daarom kijken we ook naar wat wél goed gaat. Dat raakt in 

zo’n proces vaak op de achtergrond omdat de focus ligt op wat er 

niet goed gaat.’

Saskia: ‘Voor ouders is het een enorme schok als de school zegt dat 

ze ‘handelingsverlegen’ is, zoals het zo mooi heet. Het lijkt dan of de 

toekomst van het kind instort. Maar juist als je kind op een plek zit 

waar hij niet kan meekomen, of onvoldoende ondersteuning kan 

krijgen, krijgt hij niet het brede fundament waarop hij verder moet 

groeien. Juist in deze levensfase moet je een zo breed mogelijk 

muurtje zien te metselen, waarop het kind stevig kan staan. Dat is 

essentieel voor het vervolgonderwijs en voor de rest van zijn leven.’ ◀ 

Renée Bücken ▶
 Onderwijsadviseur 
 Samenwerkingsverband  
 PO Amsterdam Diemen

Beata Bajrovic
 Intern begeleider 
 bij Burgemeester de   
     Vlugtschool

Saskia van Veen ▶▶
 Maatschappelijk
 deskundige
 Samenwerkingsverband  
 PO Amsterdam Diemen

Irena Domonji 
 Ouder- en kindadviseur 
 bij Team
 Geuzenveld-Slotermeer  

De aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) die binnenkomen bij het Samenwerkings-

verband worden beoordeeld door een 

onderwijsadviseur en een maatschappelijk 

deskundige, met op de achtergrond een intern 

team dat meedenkt over de inhoud en het proces. 

Hoe werkt zo’n beoordeling en op grond waarvan 

komt een advies tot stand? Dat vragen we aan 

onderwijsadviseur Renée Bücken en maatschappelijk 

deskundige Saskia van Veen.

hoe zorgvuldig een TLV tot stand komt

Pas dan
ziet men

INTERVIEW

Saskia: ‘Laatst hadden we een kind uit een eenoudergezin dat een advies voor speciaal onder-

wijs kreeg. De dichtstbijzijnde school was vol, en de school die wel plaats had bevond zich aan 

de andere kant van het stadsdeel. Daarbij had de moeder ook een aantal problemen, waaron-

der financieel. Zelf het kind naar school vervoeren, was niet te combineren met haar baan. Het 

is ons gelukt voor het kind leerlingvervoer te regelen en deze moeder naar een hulpverlener te 

leiden, die haar helpt, bijvoorbeeld bij het lezen en invullen van formulieren. Dat hoort niet tot 

onze taken, maar we doen het wel omdat we weten dat we daarmee het verschil maken. Een 

afgegeven toelaatbaarheidsverklaring wordt zo, in mijn ogen, optimaal verzilverd.’

Het
verschil
maken

Beata, wat doe jij als intern begeleider?

Beata: ‘Ik ben een begeleider voor de leerkrachten. Als zij een 

vraag hebben over de groep of een specifieke leerling sta ik hen bij. 

Bij grotere zorgvragen ga ik de kar trekken, al blijft de leerkracht 

natuurlijk altijd betrokken. Ik haal ook de ouders erbij en indien 

nodig Irena of andere specialisten. Doordat ik orthopedagoog ben 

kan ik mij ook gerichter bezighouden met de ontwikkeling van 

leerlingen. Hierdoor kan ik leerkrachten adviseren over hoe zij om 

kunnen gaan met leerlingen uit hun groep. Ik zie dit als een grote 

aanwinst voor het passend onderwijs. Maar het kan ook zijn dat 

we schoolbreed kijken hoe we de rekenresultaten kunnen verbete-

ren of op welke manier er handelingsgericht gewerkt wordt in de 

school.’

Irena, wat doe jij als ouder- en kindadviseur?

Irena: ‘Alles wat de didactiek betreft, hoort bij de school. Ik kom 

in beeld als er ook thuis iets aan de hand is. Soms geven ouders 

aan dat ze bepaalde moeilijkheden ondervinden met hun kind, dan 

stelt Beata voor om mij erbij te halen. Voorbeelden zijn een moe-

der die zich zorgen maakt over de invloed van de scheiding op haar 

kinderen. Of een geëmigreerde moeder met een kind dat weigert 

Nederlands te spreken. Omdat ik zelf op de scholen kom, word ik 

ook wel direct door ouders benaderd en via andere kanalen zoals 

de huisarts.’

Samen volgden jullie een training gericht op jullie samenwer-

king. Wat hebben jullie daaraan gehad?

Beata: ‘Er was een onderdeel dat ging over hoe om te gaan met 

weerstand bij ouders gedurende een gesprek. De literatuur kenden 

we allebei wel, maar nu konden we praten over hoe wij dat samen 

in de praktijk brengen. Bijvoorbeeld, welke vragen stel je om te ont-

dekken waar de weerstand vandaan komt?’

Irena: ‘We hadden het ook over het belang van het onderkennen 

van de gevoelens van de ouders. Wij moeten niet onze oplossing 

presenteren, bijvoorbeeld een training voor het kind, maar eerst 

samen met de ouders het doel te bepalen. Wat willen we met het 

kind? Daarna kunnen we samen zoeken naar de oplossing.’

Jullie zijn overtuigd van het nut van een goede samenwer-

king tussen ib’ers en oka’s? Kun je met voorbeelden illustreren 

waarom?

Beata: ‘Vanuit de school adviseerden we dat een kind een training 

zou volgen. Daar was de ouder het niet mee eens. Daarop hebben 

we Irena over de situatie geïnformeerd en bij het gesprek betrok-

ken. In dat gesprek kwamen we gezamenlijk tot het voorstel dat 

zij de training zou geven en ook regelmatig contact met ouders 

zou houden. Zij voelt voor de ouders dichterbij dan een vreemde 

instantie. Een ander voorbeeld is dat Irena op mijn verzoek werd 

ingezet om een ouder te begeleiden in de thuissituatie. Zij is een 

onafhankelijke deskundige. Voor ouders is dit soms fijn, omdat zij 

dan ook met iemand anders kunnen praten dan met de leerkracht 

of de ib’er waarmee zij soms al een geschiedenis hebben. Irena kon 

zo concrete handvatten bieden aan de ouder en het effect daarvan 

was ook echt te merken in de klas.’ ◀

Irena Domonji werkt als ouder- en kindadviseur bij Team Geuzenveld-Slotermeer.

Elke woensdag doet ze dit vanuit de Burgemeester de Vlugtschool waar Beata Bajrovic nu intern begeleider is.

We praten met hen over hun onderlinge samenwerking.

Ouders zien de ouder- en kindadviseur als

vertrouwd én
onafhankelijk

INTERVIEW

Dit zijn
de thema’s
VOOR HET SAMENWERKINGSVERBAND

DIT SCHOOLJAAR

VOORUITBLIK

	 Nieuw Ondersteuningsplan voor de periode 2020-2024. 

Voor de koersbepaling van het Samenwerkingsverband is dit 

een belangrijk document. Uiterlijk 30 april 2020 moet dit plan 

gereed zijn. Dat vraagt om een intensieve samenwerking met 

in ieder geval de schoolbesturen, de leerkrachten, de direc-

teur en intern begeleiders, maar ook de Ondersteuningsplan-

raad van het Samenwerkingsverband, de beleidsmedewerkers 

en wethouders van de gemeenten Amsterdam en Diemen, de 

organisatie van het Ouder- en Kindteam en het Samenwer-

kingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam Diemen.

	 De doorgaande lijnen van de voorschool naar het primair 

onderwijs en van het primair onderwijs naar het voortgezet 

onderwijs.

	 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.  

Dit gaat om de samenwerking van het onderwijs met het 

Ouder- en Kindteam, maar ook om de specialistische jeugd-

hulp in het speciaal basisonderwijs en in het speciaal onderwijs.

	 De inzet van expertise van speciaal onderwijs in het  

reguliere onderwijs.

	 Het goed implementeren van ibwijs. 

Dit is het digitale kennisnetwerk voor ib’ers en steunpunten.

	 Het herijken van de procedure naar een toelaatbaarheids-

verklaring S(B)O. 

Dit komt tot stand in samenwerking met medewerkers uit 

het regulier onderwijs, het speciaal basisonderwijs en speciaal 

onderwijs.

	 Ervoor zorgen dat aan het eind van het schooljaar alle scho-

len kunnen werken met het Groeidocument in ParnasSys.

	 Het uitvoeren van de werkagenda die samen met het SWV 

VO met de gemeenten Amsterdam en Diemen voor de peri-

ode 2019-2022 is vastgesteld. We hebben hierin drie ambities 

benoemd: maatwerk voor ieder kind, thuisnabij onderwijs en 

doorgaande lijnen. Per jaar leggen we in een werkplan vast hoe 

hieraan inhoud wordt gegeven.

WERKEN ER BIJ DE 
CENTRALE ORGANISATIE
VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND?

Directeur-bestuurder 1x

Teamleider 1x

Beleidsmedewerkers 2x

Onderwijsadviseurs 9x

Maatschappelijk deskundigen 4x

Medewerker zorgplicht, 

thuiszitters en verzuim 1x

Poortwachter dyslexie 1x

Officemanager 1x

Secretariaat 3x

Expertteam medische- en 

revalidatiehulpvragen 2x

Steunpunt Autisme 1x

Wie
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VOORUITBLIK Thematafels
Schuif aan en denk mee!

We organiseren een serie thema-
tafels om input te verzamelen voor 
het nieuwe Ondersteuningsplan. 
Schuif aan en deel belangrijke 
onderwerpen en ideeën rondom 
passend onderwijs met ons.

S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D  P O  A M S T E R D A M  D I E M E N

KWANTITATIEVE GEGEVENS UIT DE REGIO’S IN BEELD.

Het aantal
TLV-aanvragen
dat wordt
afgewezen
blijft dalen.

• Noord
• Zuid
• Oost

• West buiten de ring

• West binnen de ring

• Zuidoost
REGIO’S

 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Aantal TLV-aanvragen totaal 956 938 1086

Aantal TLV-aanvragen  411 418 479
vanuit het reguliere basisonderwijs

Aantal TLV-aanvragen 147 135 205
vanuit het speciaal basisonderwijs

in Amsterdam

 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Verwijzingspercentage 0,35% 0,47% 0,45%

regulier onderwijs naar SBO
 

Regulier- en speciaal 37 34 55

basisonderwijs naar SO cluster 3
 

Regulier- en speciaal 91 81 91

basisonderwijs naar SO cluster 4 

Afgegeven TLV’s vanuit voorschool 61 66 71
of gespecialiseerde (voorschoolse)
voorziening

+148 Stijging totale aantal aanvragen voor TLV in 2018-2019.

+14,6% Stijging aanvragen vanuit de reguliere basisscholen.

+52% Stijging aanvragen vanuit het speciaal basisonderwijs.
 Opvallend: aanvragen vertoonden een daling in 2017-2018.

61% Meer TLV-aanvragen vanuit
het reguliere basisonderwijs.

REGIO’S MET DE MEESTE AANVRAGEN VANUIT HET REGULIERE BASISONDERWIJS: 

Noord Stijging ’17-’18 = 63 – 0,8% naar ’18-’19 = 93 => 1,1%

Zuidoost Stijging ’17-’18 = 65 – 0,9% naar ’18-’19 = 99 => 1,5%

De opvallende stijging van vorig jaar in regio OOST zet niet door en is WEER OP NIVEAU ’16-’17.

VERWIJZINGS- EN DEELNAMEPERCENTAGES

OPVALLEND:
Zuidoost (0,61% naar 0,96%), West binnen de ring (0,70% naar 0,55%)

Procentueel zeer weinig verwijzingen vanuit regulier- en speciaal basisonderwijs naar cluster 3 onderwijs.
Wel meer SO cluster 3 verwijzingen; vooral bij categorie ZMLK en vanuit de SBO-scholen. Voorgaande schooljaren alleen TLV’s 
met categorie Laag afgegeven. Dit jaar ook Midden en Hoog. 

Verwijzingspercentage reguliere- en speciale basisscholen naar cluster 4 school op niveau 2016-2017 (91).
OPVALLEND: aantal verwijzingen in regio Noord naar cluster 4 verdubbeld, zowel vanuit regulier basisonderwijs (8 naar 16),
als speciaal basisonderwijs (3 naar 6). 

Ook vanuit de voorschool is het aantal TLV’s voor het ZMLK toegenomen.
Hierbij is de toename alleen in de bekostigingscategorie Laag te zien.

TLV-AANVRAGEN

Sinds de invoering van passend onderwijs (01-08-2014) VAN 297 NAAR 479.

27
2017 - 2018

34
2016 - 2017

12
2018 - 2019

 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Dossiers incompleet 53,0% 70,3% 68,7%

Aanvragen zonder 5,2% 5,1% 5,0%
toestemming ouders

Wel een arrangement ingezet 42,7% 55,2% 54,1%

1

2

3

Het aantal incompleet aangeleverde dossiers op hetzelfde hoge 

niveau als 2017-2018. 

Hetzelfde niveau als de voorgaande jaren. Ons SWV vraagt wel 

toestemming van ouders voor de aanvraag van TLV, ook al is dit 

wettelijk niet verplicht. Geven ouders geen toestemming voor de 

aanmelding, dan dient school de juiste stappen te nemen. Wordt 

aan de criteria voor ‘aanmelden zonder toestemming’ voldaan, dan 

neemt het SWV de aanvraag in de behandeling. 

Hetzelfde niveau. Opvallend: In de regio West binnen de ring is het 

aantal keer dat een arrangement werd ingezet voor de TLV-aan-

vraag gestegen (van 41,2% naar 62,3% van de gevallen). In de andere 

regio’s is dat percentage gelijk gebleven (Zuid) of juist gedaald 

(Noord, Oost, West buiten de ring, Zuidoost).

1

2

3

TLV AANVRAGEN

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Deelnamepercentage aan het SBO 1,60% 1,59% 1,71%

Deelnamepercentage SBO gestegen, onder landelijk gemiddelde (2,42%) 

en laagste van de G4. Vergelijking andere SWV (G4): Haaglanden = 2,83%. 

Rotterdam = 1,87%. Utrecht = 1,97%.  

Afgegeven TLV’s vanuit SO 310 235 343

 TLV Laag 92 138

 TLV Midden 39 75

 TLV Hoog 66 89

 ZEER OPVALLEND:
  aanzienlijk meer TLV’s voor het ZMLK afgegeven (Laag = van 18 naar 44. Midden 

= van 5 naar 32. Hoog = van 9 naar 37).  Vooral in de regio’s Oost, West buiten de 

ring en Zuidoost. 

  OOK OPVALLEND:
  stijging TLV’s voor PI (Laag = van 41 naar 60. Midden = van 15 naar 24. Hoog = 

van 18 naar 22). 

  OPNIEUW TOENAME VAN TLV’S IN HOGERE BEKOSTIGINGSCATEGORIEËN.

  45,7% van alle afgegeven TLV’s vanuit de aanvrager SO is van de categorie Laag 

(t.o.v. 46,7% in 2017-2018), 24,8% van de categorie Midden (19,8% in 2017-2018) 

en 29,5% categorie Hoog (t.o.v. 33,5% in 2017-2018 = iets gedaald). 

AANTAL KEER DAT HIER GEBRUIK VAN IS GEMAAKT:

GESTEGEN VAN 161 NAAR 183.
AUTISME STEUNPUNTAANTAL KEER DAT HIER GEBRUIK VAN IS GEMAAKT:

GEDAALD VAN 106 NAAR 47.
EXPERTGROEP MEDISCHE- OF 

REVALIDATIEHULPVRAGEN

Evaluatie
(VOOR DE ZOMER)

Kick-off bijeenkomst
met alle
schoolbesturen

1 OKTOBER

Gespreken-
thematafels

(OKT. - NOV.)

Schrijven van het
ondersteuningsplan

(JAN. - FEB.)

Besluitvorming

(APR.)

Ondersteuningsplan
moet aangeleverd zijn
bij de inspectie

30 APRIL

WE MAKEN EEN NIEUW ONDERSTEUNINGSPLAN.
Dit schooljaar maken we een nieuw Ondersteuningsplan passend onderwijs. Met nieuwe afspraken voor de komende vier jaar (2020-2024).

Utrecht
1,97%Haaglanden

2,83%
Den Haag

Rotterdam
1,87%

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

Diemen

LANDELIJK
GEMIDDELDE

2,42%
Amsterdam/Diemen

1,71%


