NIEUWSBRIEF
OKTOBER 2018
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met ons samenwerkingsverband. Deze
brief wordt gezonden naar de besturen en de scholen met het verzoek deze via de websites of eigen nieuwsbrieven
onder de ouders te verspreiden. Ook wordt de brief naar de bij het samenwerkingsverband bekende secretarissen
van de MR-en gestuurd.
Op de website van Zeeluwe – www.zeeluwe.nl – vindt u uitgebreidere informatie over inhoud.

Thuiszitterspact: Werk samen
Ouders, onderwijs, gemeente en jeugdhulppartijen
Zeeluwe heeft zich verbonden aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit* zonder passend
aanbod van onderwijs en/of zorg. Deze aanpak begint bij het centraal stellen van het kind: continu moeten oplossingen
worden gezocht vanuit het recht van het kind op een passend aanbod. Ouders, en waar mogelijk het kind zelf, worden
vanaf het begin betrokken bij het realiseren van passende trajecten. Binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe hebben
schoolbesturen de afspraak gemaakt dat zij verantwoordelijk zijn voor de juiste ondersteuning aan de leerlingen. Dat betekent
dus dat de school in samenspraak met ouders zoekt naar de juiste expertise en/of middelen om dit te bereiken. In de heel
complexe situaties waar leerlingen (dreigen) thuis (te) zitten, is vaak meer aan de hand. Het onderwijs, de jeugdhulp, leerplicht
en de ouders moeten dan samen het kind centraal stellen, creatief zijn en flexibiliteit in eigen systemen zoeken om gezamenlijk
tot een goede oplossing te komen.
*Een thuiszittende leerling moet gemeld worden bij Zeeluwe en bij de consulent leerplicht van de gemeente.

Opbrengsten ThuiszittersTOP

Commissie Onderinstroom
De commissie Onderinstroom adviseert de directeur-bestuurder van Zeeluwe over de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen. In het Ondersteuningsplan 2016 - 2020 is opgenomen dat de commissie advies uitbrengt bij:

•
•
•

aanvragen TLV Onderinstroom (voor jonge kinderen die vanuit voorschool instromen in het s(b)o onderwijs);
aanvragen TLV vanuit Verlengde Onderinstroom (voor kinderen die bij de start in het basisonderwijs zijn aangemeld
voor de verlengde onderinstroom);
aanvragen verhoging TLV so categorie naar midden of hoog.

Uiteindelijk beslist de directeur-bestuurder van Zeeluwe over de afgifte van de aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring.
NB Ouders en voorschoolse instellingen kunnen de commissie om advies vragen als niet duidelijk is welk type onderwijs het
beste aansluit bij het onderwijsperspectief van jonge kinderen.
TLV onderinstroom
Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring Onderinstroom wordt bij voorkeur minimaal drie maanden voor de
overstap naar onderwijs ingediend. Bij deze aanvraag wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bevindingen en adviezen van
de deskundigen die reeds bij het kind zijn betrokken. Het aanvraagformulier TLV onderinstroom kunt u vinden op de website
via deze link.
Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kunnen wettelijk alleen door een school ingediend worden. Bij de
aanvraag geldt dat de beoogde school voor speciaal(basis)onderwijs de aanvraag indient.
TLV-verhoging so categorie midden of hoog
Indien een so school denkt dat een verhoging van de categorie naar midden of hoog noodzakelijk is om een leerling de
benodigde ondersteuning te kunnen bieden, wordt een aanvraag ingediend bij de directeur-bestuurder van Zeeluwe. Bij deze
aanvraag hoort de huidige TLV, naast een motivatie en onderbouwing. Het aanvraagformulier TLV-verhoging so categorie
midden of hoog kunt u vinden op de website via deze link.
De directeur-bestuurder van Zeeluwe besluit na het inwinnen van advies bij de commissie Onderinstroom over verhoging van
de categorie van de betreffende TLV.
De commissie Onderinstroom kan besluiten om voorafgaand aan de bespreking in de commissie een observatie te doen om
een beter beeld te krijgen van het kind en de ondersteuningsbehoeften en -mogelijkheden.
Adviesaanvraag
Aanvragen voor een advies bij het zoeken naar een passende vorm van onderwijs in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs
of speciaal onderwijs kunnen bij de commissie Onderinstroom ingediend worden. De aanvraag wordt mede ingediend door
de ouders/verzorgers van het kind, eventueel ondersteund vanuit voorschoolse instellingen, CJG/basis/wijk/expertteam.
Het aanvraagformulier voor advies door commissie Onderinstroom kunt u vinden op de website via deze link.

De commissie Onderinstroom baseert het advies op de meegestuurde documenten. Hieruit moet het volgende duidelijk
worden:
Waarom wordt het advies aangevraagd?
Welke ondersteuning is in de voorafgaande periode geboden en waarom?
Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften?
Welke vormen van extra-ondersteuning zijn noodzakelijk bij plaatsing in regulier basisonderwijs?
Is plaatsing in sbo of so wenselijk?

•
•
•
•
•

De commissie Onderinstroom kan besluiten om voorafgaand aan de bespreking in de commissie een observatie te doen om
een beter beeld te krijgen van het kind en de ondersteuningsbehoeften en -mogelijkheden.
De commissie vergadert elke zes weken. Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring moeten minimaal een week
voorafgaand aan de vergadering gestuurd worden naar: eborst@zeeluwe.nl.
De vergaderingen staan gepland op:
20 november 2018
29 januari 2019
9 april 2019
21 mei 2019
25 juni 2019
9 juli 2019

•
•
•
•
•
•

Binnen 7 werkdagen na de vergadering wordt u geïnformeerd
over het advies van de commissie.
Bijeenkomst uitleg procedure commissie Onderinstroom
De commissie Onderinstroom organiseert 30 oktober 2018 een bijeenkomst voor s(b)o scholen en voorschoolse voorzieningen
die kinderen verwijzen naar s(b)o onderwijs.
Het doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk te zorgen voor de best passende onderwijsplek, zonder zoektochten en
bureaucratie en met de benodigde ondersteuning voor het jonge kind.

Oudertevredenheidsonderzoek ‘Alle kinderen op de juiste school’
Afstudeeropdracht van Marleen Westerink
(augustus 2018)
Onderzoek Ouderbetrokkenheid
‘Alle kinderen op de juiste school’ is de titel van het eerste uitgevoerde
oudertevredenheidsonderzoek van Zeeluwe. Het onderzoek handelde
over het proces en de plaatsing in het speciaal onderwijs van leerlingen
uit het reguliere basisonderwijs en de voorschool voorzieningen. Ouders
van kinderen die in schooljaar 2016-2017 een toelaatbaarheidsverklaring
hebben ontvangen, zijn gevraagd een digitale enquête in te vullen.
49 van de 87 benaderde ouders hebben de vragenlijst ingevuld, een
respons van 56,3%.
Conclusies
1. Ouders geven aan gemiddeld tevreden te zijn over de aanpak, begeleiding, inschatting en signalering van de
vorige school.
2. Ouders geven aan behoefte te hebben aan heldere, eenduidige informatie voor de start in het speciaal onderwijs.
3. Niet alle ouders zijn tevreden over de samenwerking tussen de intern begeleider en de leerkracht.
4. Ouders zijn gemiddeld tevreden over de kwaliteit en transparantie van de manier van communiceren en de wijze
van informatieverstrekking door de vorige school. Hoewel de score gemiddeld is, blijkt dat de score dicht ligt bij de
score die staat voor tevredenheid.
5. Ouders zijn tevreden over het schoolkeuzeproces, de toewijzing en de plaatsing. Daarnaast voelen de meeste ouders
zich gehoord en geven de meeste ouders aan zich welkom te voelen op de huidige school.
Het onderzoek wordt tevens ondersteund door een klankbordgroep bestaande uit onder andere ouders. Zij verdiepten zich in
de aanbevelingen en zien een stimulerende, opbouwende rol voor Zeeluwe met meer ouderonderzoeken in het vooruitzicht.
In het afgenomen onderzoek was de respons van ouders uit voorschoolse voorzieningen of de onderinstroom dermate laag
dat deze groep is weggelaten uit de verwerking van het onderzoek. Zeeluwe formuleert hieruit een nieuwe onderzoeksvraag:
Hoe kunnen we ouders en voorschoolse voorzieningen meer betrekken? De scholen in de acht gemeentes hebben tevens
aangegeven meer inzicht te willen hebben in de verwijzingen vanuit voorschoolse voorzieningen naar het s(b)o.

Ontwikkelingen doorverwijzing naar s(b)o in het afgelopen schooljaar
In het schooljaar 2017-2018 zijn in het so en sbo in totaal 351 TLV’s afgegeven (inclusief verlengingen). Dat zijn 72 TLV’s meer
dan in het schooljaar 2016–2017, toen zijn 279 TLV’s afgegeven. Dit betekent wel een toename van 26%. Of dit een gewenste
ontwikkeling is, bespreken we de komende maanden met de scholen. De uitgebreide rapportage is terug te vinden op de
website van Zeeluwe.
Binnen Zeeluwe is afgesproken dat een aanvraag toelaatbaarheidsverklaring pas in behandeling kan worden genomen
wanneer deze volledig en correct wordt aangeleverd. Zodra de aanvraag in behandeling wordt genomen, moet het proces
binnen 7 werkdagen worden afgerond. In de praktijk hebben veel scholen moeite met het volledig en correct aanleveren
van alle stukken. Dit is op zich niet zo vreemd, omdat dit immers voor veel medewerkers geen dagelijkse kost is. Nadelig
effect hiervan is dat de scholen het proces als omslachtig en tijdrovend ervaren. Voor het bureau van Zeeluwe betekent het
dat veel tijd gaat zitten in het nalopen, contact onderhouden en verwerken van de aanvragen. Door de piek in aanvragen in
de laatste maand vóór de vakantie ontstaat een onevenredige belasting op het bureau. Met scholen zal worden ingezet om
aan te dringen op een kwaliteitsslag rondom het aanleveren en een betere spreiding van de aanvragen. Het administratieve
registratieproces van Zeeluwe zal tevens een efficiencyslag ondergaan.

Monitor 2017-2018 weer uitgezet
Ook dit jaar worden alle schoolbesturen en scholen bevraagd over de realisatie van hun doelen passend onderwijs. Vraag is
in welke mate de scholen binnen ons samenwerkingsverband erin slagen om alle kinderen een passende onderwijsplek te
bieden en wat zij daarvoor georganiseerd hebben. Dit jaar worden ook de scholen voor speciaal (basis)onderwijs hiervoor
benaderd.
De uitkomsten van deze vragenlijsten worden begin 2019 besproken met alle schoolbesturen in de acht gemeentes. Vanuit
deze dialoog wordt gezamenlijk vastgesteld wat in het kader van het versterken van de mogelijkheden voor alle leerlingen,
nog te doen valt. Momenteel worden al projecten uitgevoerd om bepaalde groepen kinderen die dreigen uit te vallen, wel
naar school te kunnen laten gaan. Steeds vaker wordt door scholen ingezet op tijdig in gesprek gaan met ouders, om zo
samen tot de best passende oplossing te komen voor een kind dat dreigt vast te lopen of daadwerkelijk in zijn schoolgang
wordt belemmerd.

E-mail contact niet opgenomen in de AVG
Een veelgestelde vraag bij Zeeluwe is hoe de TLV-aanvragen na ingang
van de AVG van 25 mei jl. aangeleverd dienen te worden.
Het antwoord hierop is dat elektronische communicatie (e-mail,
telemarketing etc.) niet in de AVG vastgelegd kan worden. De TLVaanvragen kunnen dus op de gebruikelijke manier, in pdf aan Zeeluwe
toegestuurd worden. Een wachtwoord of versleuteling is nog niet
nodig. De Europese Commissie is bezig met de ePrivacy Verordening
die (onder andere) de inzet van e-mail regelt. Wanneer deze ingaat is nu
nog niet duidelijk.

Nieuw Ondersteuningsplan 2020-2024
In 2020 moet het samenwerkingsverband Zeeluwe een nieuw Ondersteuningsplan vastgesteld hebben. Dit najaar wordt
gestart met de voorbereidingen, om begin 2019 met alle stakeholders - ouders, scholen, gemeente en jeugdzorg - in gesprek
te gaan over wat er in onze regio nog nodig is om van een dekkend netwerk te kunnen spreken. Dit keer willen we de input
voor de komende vier jaar ophalen bij de basis: ouders, leerkrachten, intern begeleiders, medewerkers jeugdzorg, voorschool
en voortgezet onderwijs. Wil je hieraan meewerken? Meld je dan aan via info@zeeluwe.nl.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs.

www.zeeluwe.nl

Contactadres:
Gelreweg 22
3843 AN Harderwijk
0341-740007
www.zeeluwe.nl
samenwerkingsverband PO 2509

Het samenwerkingsverband Zeeluwe is verantwoordelijk voor de invoering van Passend Onderwijs in de gemeenten Nijkerk,
Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.

