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Voorwoord  
 

 

Voor u ligt het Ondersteuningsplan voor de tweede planperiode 2019-2023 van Portvolio, het 

Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs voor het Voortgezet Onderwijs Regio Tilburg e.o.  

Stond de eerste planperiode van 2014-2018 vooral in het teken van opbouw van de samenwerking en 

een competente en financieel gezonde organisatie, voor de komende planperiode is het sleutelwoord 

doorzetten. Vasthouden wat goed gaat en veranderen wat beter kan. 

 

De ambitie van het samenwerkingsverband is: groei stimuleren en zichtbaar maken. Dóórzetten om 

passend onderwijs te realiseren, met maximale perspectieven voor groei en ontwikkeling voor álle 

leerlingen. 

Portvolio hanteert daarbij vanaf de start het scholenmodel, waarbij middelen en verantwoordelijkheden 

zoveel mogelijk naar scholen en schoolbesturen gaan, teneinde meer eigenaarschap te creëren.  

Het samenwerkingsverband initieert, coördineert en evalueert de initiatieven van besturen en scholen 

voor V(S)O en maakt afspraken met scholen, bovenschoolse voorzieningen en externe partners, zoals 

gemeenten en jeugdhulpvoorzieningen. Zo halen we samen het beste uit elke leerling.   

 
We zetten meer dan voorheen in op inclusie van kwetsbare leerlingen in het reguliere onderwijs, omdat  
elk kind zich welkom wil voelen op iedere school. Passende ondersteuning op maat op de eigen school 
is niet altijd even gemakkelijk te realiseren maar wel hard nodig voor onze leerlingen. Waarbij er altijd 
leerlingen blijven die het best op hun plek zijn in het speciaal onderwijs.  
Portvolio stuurt op samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. VO en VSO scholen werken 
sámen om onnodige instroom in het VSO te beperken, doorstroom te bevorderen en uitstroom te 
vervroegen. Waarbij de leerling altijd het vertrekpunt is en de ondersteuning krijgt die nodig is. 

 

Groeien doe je samen. We hebben vertrouwen in wat we samen kunnen bereiken en we zijn ervan 

overtuigd dat stevig partnerschap van scholen onderling de basis vormt.  

Vanuit die overtuiging en met een gedeelde ambitie van ‘nu doorzetten’, komen we elk jaar dichter bij 

onze drie kerndoelen voor de komende periode: effectieve aansluiting van Primair Onderwijs op 

Voortgezet Onderwijs, meer inclusie van leerlingen met een ondersteuningsvraag in het reguliere 

onderwijs en samenwerken met gemeenten en jeugdhulp.  

 

In dit plan leest u hoe we dat willen gaan realiseren. Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie!  

 

Fred van der Westerlaken, voorzitter bestuur Portvolio 
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Inleiding en leeswijzer 
 

 

De wet Passend Onderwijs is ingegaan per 1 augustus 2014. Scholen hebben sindsdien de wettelijke 

plicht om samen met andere scholen in een samenwerkingsverband (SWV) te zorgen voor een 

passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen.  

 

De scholen hebben daartoe het volgende wettelijk gereedschap:  

 de samenwerkende schoolbesturen hebben zorgplicht en zijn daarmee opdrachtgever 

en uitvoerder van passend onderwijs; 

 het samenwerkingsverband zorgt voor een dekkend netwerk van voorzieningen, ook 

voor thuiszitters; 

 het samenwerkingsverband stelt de minimum basisondersteuning vast die voor elke 

school geldt; de scholen stellen daartoe een eigen ondersteuningsprofiel op; 

 het samenwerkingsverband beheert de middelen voor extra ondersteuning en ziet toe 

op een wetmatige en doelmatige besteding; 

 het samenwerkingsverband bepaalt voor welke leerlingen voortgezet speciaal onderwijs 

noodzakelijk is. 

 

In de eerste planperiode 2014-2018, is het samenwerkingsverband opnieuw ingericht, beleidsarm en 

zonder grote veranderingen. Het eerste ondersteuningsplan was gericht op stabiliteit. 

Begin 2019 staat er een positieve en financieel gezonde organisatie, klaar voor de nieuwe planperiode. 

De opdracht is nu in gang zetten van verandering, zonder de verworven stabiliteit in gevaar te brengen. 

Dit ondersteuningsplan is het resultaat van een proces waarbij een brede groep van in- en externe 

partners haar bijdrage leverde. Vanaf de start was er de ambitie om het plan te laten ontstaan vanuit de 

werkpraktijk op de scholen en binnen de context van het sociaal domein waar onderwijs, jeugdhulp en 

gemeenten elkaar opzoeken en ook nodig hebben. 

Gedurende de gesprekken, sessies en workshops was voelbaar dat alle partners willen investeren in 

passend onderwijs en een stevig samenwerkingsverband dat resultaten boekt in het belang van alle 

leerlingen. Daarmee reikt de opbrengst van dit intensieve en interactieve traject verder dan enkel dit 

ondersteuningsplan. 

 

Het ondersteuningsplan voor planperiode 2019-2023 van Portvolio is opgebouwd uit 5 hoofdstukken. 

De hoofdstukken 1 tot en met 3 geven een beeld van de huidige situatie binnen Portvolio: missie en 

visie, de organisatie en het aanbod van het samenwerkingsverband. 
 
Hoofdstuk 4 presenteert de agenda van Portvolio voor de periode 2019-2023. Wat is onze opdracht, 
waar willen staan in 2023, en hoe gaan we dat realiseren? 
Passend onderwijs in onze regio werpt zijn vruchten af, maar we zijn er nog niet. Ondanks alle 
inspanning zien we de deelname aan het voortgezet speciaal onderwijs in onze regio groeien. Een 
onlangs gestarte analyse1 naar oorzaken daarvan laat een veelheid van factoren zien. We hebben op 
behoorlijk wat factoren zelf invloed, op andere minder.  
 

De samenwerkende scholen in Portvolio hebben met elkaar drie kerndoelen benoemd voor de periode 

2019 tot en met 2023: 
1. betere aansluiting van Primair Onderwijs op Voortgezet Onderwijs; 

2. meer inclusie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs en daarmee de groei van de 

deelname aan het VSO ombuigen naar het landelijk gemiddelde; 

3. samenwerking rondom zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs met gemeenten en jeugdhulp. 
We gaan daar stap voor stap aan werken, met dit ondersteuningsplan als rode draad en jaarplannen 
ten behoeve van de concrete uitwerking.  

 
Hoofdstuk 5 belicht het financiële perspectief voor de komende planperiode. Aan bod komen de 
bekostigingssystematiek, de verwachtingen met betrekking tot de leerlingpopulatie en de afspraken 
over groeibekostiging. De tussenbegroting voor 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2023 worden 
toegelicht.   
                                      
1 Quick scan oorzaken groei deelname VSO in de regio van Portvolio, verschijnt voorjaar 2019   
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1. Missie en visie 
 

 

Portvolio heeft de voorbije planperiode gewerkt vanuit een heldere missie en visie. Beide blijven ook in 

de komende planperiode overeind.  

De scholen in het samenwerkingsverband werken aan passend onderwijs voor alle leerlingen, nemen 

gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van alle leerlingen en bouwen aan een 

dekkende ondersteuningsstructuur: geen kind tussen wal en schip. Portvolio is ondersteunend aan het 

proces dat scholen en schoolbesturen hiervoor inzetten. 

Binnen deze missie scherpen we de komende jaren de visie verder aan. We zetten door, richting meer 

inclusief onderwijs, met meer ruimte voor maatwerk. Als we diversiteit van mensen zien als waarde en 

de verschillen tussen mensen niet benaderen vanuit probleem of handicap, dan gaan we vanzelf meer 

mensen insluiten. Passend onderwijs vraagt om een menselijke benadering vanuit kansen en 

mogelijkheden. 

 

Focus houden op basisondersteuning en de docent 

We zorgen ervoor dat de basisondersteuning in het regulier en speciaal onderwijs goed op elkaar 

aansluiten. Deze basisondersteuning bestaat uit gerichte ondersteuning aan leerlingen met gedrags- of 

andere problemen. De nadruk ligt daarbij op een preventief zorg- en adviesteam en snelle interventies 

bij leerlingen op het grensvlak van basis- en extra ondersteuning. Meedoen in of terugkeer naar het 

regulier onderwijs blijft centraal staan. 

Docenten weten wat de basisondersteuning inhoudt, stimuleren leerlingen het beste uit zichzelf te halen 

en zijn toekomstgericht.  

 

Regulier en speciaal onderwijs vullen elkaar aan  

Plaatsing in speciaal onderwijs is tijdelijk, tenzij. Het speciaal onderwijs maakt integraal deel uit van de 

ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband. Net als het regulier onderwijs heeft het 

speciaal onderwijs goed zicht op de eigen basisondersteuning. De overgang tussen regulier en speciaal 

onderwijs is geen harde grens: tijdelijke plaatsing en terugplaatsing is mogelijk, evenals (tijdelijk) extra 

ondersteuning vanuit het VSO op de reguliere school. 

 

Doorgroeien in partnership 

Gedeeld partnerschap staat centraal in ons samenwerkingsverband. We geven concreet vorm aan 

samenwerking met leerlingen, ouders, docenten en besturen van de aangesloten scholen. Daarnaast 

investeren we de komende periode nadrukkelijk in samenwerking met externe stakeholders. 

Portvolio en het samenwerkingsverband primair onderwijs Plein013 zetten zich gezamenlijk in voor 

passend onderwijs voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. In de planperiode 2019 – 2023 optimaliseren beide 

samenwerkingsverbanden de huidige samenwerking en bestendigen deze in nieuwe afspraken en een 

gedeelde visie. 

Met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, universiteiten, gemeenten, jeugdzorg en de 

arbeidsmarktpartners optimaliseren we de kansen voor kinderen op een optimale ontwikkeling en een 

toekomstbestendig perspectief.  

 

Verantwoording op financiën, kwaliteit en resultaten 

Portvolio investeert in verantwoording over de besteding van de financiële middelen en het zichtbaar 

maken van kwaliteit en resultaten. 

 

Stapsgewijs bewegen naar zoveel mogelijk inclusief onderwijs 

Portvolio streeft er naar passend onderwijs stapsgewijs in de richting van meer inclusief onderwijs te 

laten bewegen. Het doel is om een netwerk van onderwijsvoorzieningen te realiseren die gezamenlijk 

inclusief zijn. Dat kan thuisnabij zijn, en in specifieke gevallen op regionaal niveau.  

Integratie van de leerling met een handicap, leer of gedragsstoornis of met andersoortige problematiek 

leidt tot meer inclusie. Integratie vergt een inspanning van twee kanten: de leerling met extra 

ondersteuning voegt in het reguliere onderwijs in en de reguliere school past de leeromgeving aan op 

de behoeften van de leerling. 

Vanuit deze visie beschouwen wij het voortgezet speciaal onderwijs als ondersteunend aan en 

aanvullend op het regulier voortgezet onderwijs. Inclusief onderwijs staat voor meer diversiteitsdenken 
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in het reguliere onderwijs en niet voor afschaffen van speciaal onderwijs.  

 

Diversiteitsdenken bepaalt de kijk op leerling, ouder en professionals. Niet zozeer de stoornis of de 

uitzondering staat centraal, maar de ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling in de context 

van de school. Vragen van ouders zijn vertrekpunt en er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. 

 

Inclusieve samenleving –passend onderwijs – meer inclusief onderwijs 

 

Inclusie betekent dat alle mensen meedoen in de samenleving, erbij horen. Het maakt niet uit wat je 

leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, gender, talenten of beperkingen zijn. In een inclusieve 

samenleving kunnen alle mensen bijvoorbeeld zelfstandig reizen, stemmen, beslissen waar ze 

wonen en naar school gaan en deelnemen aan de arbeidsmarkt. 

 

Passend onderwijs betekent dat álle leerlingen meedoen in het onderwijs. Kinderen met een 

handicap, beperking of zorgvraag  gaan bij voorkeur thuisnabij naar de school die bij hen past. 

 

Meer inclusief onderwijs betekent voor Portvolio dat zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere 

school gaan, mits leerling én school zich kunnen aanpassen. Als kinderen meer kansen binnen het 

speciaal onderwijs hebben, dan kiezen we daarvoor. Het is ons streven om de begrenzingen van 

het huidige onderwijssysteem gedeeltelijk op te heffen, zodat een kind op meer scholen welkom is. 
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2. De organisatie van het samenwerkingsverband 
 

 

De regio en de aangesloten scholen 
Portvolio is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. met OCW-nummer VO 

3004 en omvat alle binnen de gemeenten Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Alphen-Chaam en 

Tilburg gelegen vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 

Van de gemeente Alphen-Chaam valt alleen Alphen, postcodegebied 5131, binnen de regio. In de 

gemeenten Hilvarenbeek en Alphen-Chaam bevinden zich thans geen scholen voor V(S)O. 

Portvolio heeft 18 reguliere scholen en 5 scholen voor VSO. Deze zijn hieronder per bestuur 

weergegeven.  

In de regio ontbreekt VSO voor leerlingen die het diploma VWO willen behalen. Op SG De Keyzer kan 

VWO geboden worden als kopstudie. Maar in de meeste gevallen moeten leerlingen daarvoor nu 

uitwijken naar andere regio’s. 

 

Stichting Onderwijsgroep Tilburg / OGT 

Schakelcollege, Tilburg 

Campus 013, Tilburg 

 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg / SOVOT 

Koning Willem II College, Tilburg 

Beatrix College, Tilburg 

 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs / OMO 

2College Durendael, Oisterwijk 

2College EOA, Oisterwijk 

2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg 

2College Cobbenhagenmavo, Tilburg 

2College Ruivenmavo, Berkel-Enschot 

2College Jozefmavo, Tilburg 

Mill Hill College, Goirle 

Theresialyceum, Tilburg 

Odulphuslyceum, Tilburg  

De Nieuwste School, Tilburg 

Cambreur College, Dongen  

 

Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs Tilburg 

VMBO De Rooi Pannen, Tilburg 

 

Samenwerkende besturen SOVOT en OGT 

Reeshof College, Tilburg 

 

Stichting  Biezonderwijs 

Praktijkcollege Tilburg 

VSO De Bodde, Tilburg 

Scholengemeenschap de Keyzer, Goirle 

VSO Parcours, Tilburg 

 

Stichting Onderwijscentrum Leijpark 

Onderwijscentrum Leijpark, Tilburg 

 

Stichting Saltho Onderwijs 

PI school Hondsberg Oisterwijk 

 
Entreecollege 
Het Entreecollege van het ROC is niet aangesloten bij Portvolio, maar nauw verbonden met het SWV. 
Het Entreecollege richt zich op leerlingen die het VMBO niet afgerond hebben en die zoeken naar de 
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vervolgstap in hun (school)carrière. De aanpak is gericht op leren in de praktijk en leren door te doen. 
Leerlingen van Parcours kunnen o.a. doorstromen naar Entree-onderwijs. Parcours biedt daarnaast een 
voortraject aan, waarbij leerlingen één dag per week onderwijs volgen op het Entreecollege om in beeld 
te krijgen of de leerling door kan stromen naar de reguliere Entree-opleiding. 
Ook enkele VMBO-scholen, alle VSO-scholen en het Praktijkcollege hebben samenwerkingsafspraken 
met het Entreecollege. 
 
VAVO 
Een tweede onderwijsinstelling die niet is aangesloten bij Portvolio, maar wel nauw verbonden met het 
samenwerkingsverband is het VAVO. VAVO staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. 
Het VAVO wordt uitgevoerd door het regionale opleidingscentrum (ROC). Het onderwijs richt zich op de 
vakken van VMBO-tl, HAVO en VWO. Deelnemers zijn in de eerste plaats personen van 18 jaar en 
ouder die op het voortgezet onderwijs zijn uitgevallen, gezakt en dreigen uit te vallen of alsnog willen 
doorstromen naar een hoger niveau. Daarnaast kunnen ook 16 of 17-jarigen onder bepaalde 
voorwaarden hun VMBO-tl, HAVO- of VWO-opleiding via het VAVO afmaken. 
 
Samenwerking met cluster 1 en 2 
Het (voortgezet) speciaal onderwijs was onderverdeeld in vier zogenaamde clusters. De voormalige 
clusters 3 en 4 zijn onderdeel geworden van het regionale samenwerkingsverband, de voormalige 
clusters 1 en 2 zijn niet regionaal, landelijk georganiseerd. Cluster 1-onderwijs is bedoeld voor kinderen 
met een visuele beperking. Onder Cluster 2 verstaan we scholen voor dove en slechthorende kinderen 
en kinderen met een communicatieve beperking. Portvolio onderhoudt contacten met 
vertegenwoordigers van zowel cluster 1 (Visio) en cluster 2 (Auris) met het doel afstemming te bereiken 
op die beleidspunten waar dat door een van beide partijen gewenst is. 

 

Organogram Portvolio 
       
                   
 
             

Goedkeuren               Raad van Toezicht      

 
 
 
 

Instemmen      OPR-leden 

           
 
 
 
 
 

Vaststellen          Bestuur    Directeur SWV 

 
 
              Secretariaat SWV 
 
                
              TAC leden 
 
 
              Track 013 
 

Opstellen    Scholenoverleg 

 
 
 
 

Kwaliteitszorg 
 

Financieel 
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De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 

binnen de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan het 

bestuur zijn opgedragen of toegekend. De raad van toezicht adviseert naar eigen inzicht het bestuur en 

is belast met de goedkeuring van de (meerjaren-) begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van het 

samenwerkingsverband en de wijziging van de statuten van de stichting. 

De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de stichting, het bestuur en het 

Scholenoverleg en stelt de aangeslotenen van haar bevindingen op de hoogte. 

Het Bestuur 
Portvolio is een stichting. Besluitvorming vindt plaats in het bestuur. Het bestuur van de stichting 

bestaat uit 7 leden. Elk bestuurslid vertegenwoordigt een aangesloten schoolbestuur. Het bestuur geeft 

leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en is belast met de 

organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband. 

 
Het Scholenoverleg 
Het Scholenoverleg bestaat uit zoveel leden als er BRIN-nummers zijn binnen de regio van het 

samenwerkingsverband met dien verstande dat (deel)scholen die naar buiten toe als een zelfstandige 

organisatorische eenheid optreden ook door een schoolleider vertegenwoordigd zijn.  

Het Scholenoverleg heeft een actieve rol bij het tot stand komen van het ondersteuningsplan, de 

(meerjaren-) begroting en de jaarrekening.  

In de statuten van het samenwerkingsverband is vastgelegd hoe de besluitvorming plaatsvindt en welke 

stemverhoudingen gelden. 

Het Scholenoverleg fungeert als een beleidsvoorbereidend en adviserend orgaan ten aanzien van het 

bestuur. Het overleg is belast met de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het inhoudelijk 

beleid binnen het samenwerkingsverband. 

 
De Ondersteuningsplanraad 
Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), conform de wet Passend 

Onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. In de OPR van 

Portvolio hebben ouders en docenten medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen 

van het samenwerkingsverband. Er is niet gekozen voor een afvaardiging van leerlingen. De 

Ondersteuningsplanraad heeft de wettelijke taak om het Ondersteuningsplan te toetsen. Pas na de 

instemming van de Ondersteuningsplanraad kan het bestuur het Ondersteuningsplan definitief 

vaststellen. 

De OPR is voor Portvolio een volwaardige partner in het realiseren van passend onderwijs op onze 

scholen. De Ondersteuningsplanraad van Portvolio bestaat uit maximaal 22 leden, waarvan 11 ouders 

en 11 personeelsleden uit de aangesloten scholen. 

 
De coördinator 
De coördinator van het samenwerkingsverband is belast met de beleidsvoorbereiding en de uitvoering 

van beleid binnen het samenwerkingsverband. De coördinator stelt in samenspraak met het 

Scholenoverleg het ondersteuningsplan, de (meerjaren)begroting en de jaarrekening op. De 

documenten worden vastgesteld in het bestuur.  

De coördinator wordt benoemd door het bestuur van het samenwerkingsverband en is belast met de 

volgende taken:  

 coördineren van de uitvoering op het gebied van de zorgplicht; 

 geven van kwaliteitsimpulsen richting het primair proces en de zorgstructuur; 

 begeleiden en monitoren van de zorgprofielen van de scholen; 

 ondersteunen en monitoren van de basisondersteuning van het samenwerkingsverband; 

geven van vorm en inhoud aan de samenwerking met de ketenpartners 

 doen van voorstellen om te komen tot de inrichting van een efficiënte, resultaatgerichte en 

transparante organisatie; 

 Verstrekken van adequate informatie aan alle betrokkenen. 
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Medewerkers kwaliteit en financiën 

Een beleidsmedewerker kwaliteit en twee medewerkers financieel-administratieve ondersteuning 

maken deel uit van het stafbureau van Portvolio. 

 
Het overleg van de zorgcoördinatoren 
Het netwerk van zorgcoördinatoren komt vijf maal per jaar bij elkaar. Een van de deelnemende 

zorgcoördinatoren fungeert als voorzitter; deze functie kan wisselen. 

In overleg met de voorzitter stelt de coördinator van Portvolio de agenda op van de bijeenkomsten. Doel 

van dit gremium is uitwisseling van ervaringen en expertise in een levend kennisnetwerk en daarnaast 

input geven aan het inhoudelijk beleid van Portvolio met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van 

de (individuele) leerling.  

 
De Toewijzings- en Adviescommissie 
In ons samenwerkingsverband beslist de Toelatings- en Adviescommissie (TAC) over de 

toelaatbaarheid tot het VSO. Ze geeft daartoe een ToeLaatbaarheidsVerklaring / TLV af waarin in ieder 

geval is opgenomen hoe lang deze geldig is en over welke bekostigingscategorie het gaat. Ook de 

toelaatbaarheidsverklaring tot het Praktijkonderwijs (Pro), deelname aan een arrangement (zie 

hoofdstuk 3 voor een overzicht) en aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) behoren tot de 

taken van de Toewijzings- en Adviescommissie (TAC).   

Daarnaast geeft de TAC desgevraagd adviezen t.a.v. de ondersteuningsbehoeften van een leerling.  

Tot slot registreert de TAC zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens ten behoeve van het beleid 

van het samenwerkingsverband en de deelnemende scholen. 

 
Track013 
Track013 is het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) van Portvolio. Track013 wordt nader 

toegelicht in hoofdstuk 3, bij de arrangementen die Portvolio kent.  
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3.   Het samenwerkingsverband in 2019 
 

 

Portvolio in cijfers  
We geven een korte schets van Portvolio in cijfers. In bijlage 5 treft u de uitgebreide kengetallen. 
Tevens verwijzen we voor meer achtergrondinformatie ook naar hoofdstuk 4 met daarin een analyse 
groei deelname VSO.  
 

Leerling populatie VO-scholen loopt terug 

De 23 scholen voor voortgezet onderwijs in het werkgebied van Portvolio kennen op 1 oktober 2018 
gezamenlijk 17.737 leerlingen. Na een aanvankelijke groei is er de afgelopen 3 jaren een licht dalende 
tendens in het totale leerlingenaantal.  
 

Leerlingen uit APC-gebieden 

Ruim 34% van de leerlingen binnen de regio van Portvolio is afkomstig uit armoedeprobleem-
cumulatiegebieden. Dat is 60% meer dan het landelijk gemiddelde. Kinderen lopen door een ongunstige 
thuissituatie meer risico op een onderwijsachterstand. 

 

Deelname VSO, LWOO en Pro 

Van het totale aantal leerlingen gaan er op 1 oktober 2018 16.997 naar het regulier en 740 naar het 
voortgezet speciaal onderwijs (4,35%).      
Waar landelijk sprake is van een redelijke stabiel deelnamecijfer aan het VSO, groeit binnen Portvolio 
het percentage leerlingen dat onderwijs volgt op het VSO. Deze groei is in 2011 ingezet.  
De verdeling over de drie bekostigingscategorieën is als volgt: categorie 1 betreft  3,57%, categorie 2  
betreft 0,53% en categorie 3 betreft  0,25% van de VSO leerlingen. Portvolio volgt hier op hoofdlijnen de 
landelijke trend, met uitzondering van het percentage categorie 2: dat is over de jaren beduidend hoger 
in onze regio. In schooljaar 2017-2018 was een groot aantal van de TLV’s (40%) vanuit het VO 
afkomstig van de Frater van Gemertschool. Dit hangt samen met de sluiting van deze school.  
Bij het leerwegondersteunend onderwijs is sprake van een tegengestelde beweging: zowel in absolute 
als relatieve zin is er sprake van afname van het aantal leerlingen met een aanwijzing LWOO binnen 
Portvolio. Deze beweging zien we gedurende de laatste drie jaar. Op 1 oktober 2018 hadden 1506 
leerlingen een LWOO aanwijzing, dat is 8,86% van het totaal. De landelijke cijfers vertonen een nog 
sterkere daling. Deze daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door de samenwerkingsverbanden 
met een opting-out model waarbij geen LWOO-aanwijzingen meer worden uitgegeven. De landelijke 
cijfers vanaf 2016 geven daarom een vertekend beeld. 
Binnen Portvolio wordt praktijkonderwijs verzorgd door het Praktijkcollege. In onze regio volgen 242 
leerlingen praktijkonderwijs. Deelname aan het Pro binnen Portvolio ligt nog steeds ver onder het 
landelijk gemiddelde, maar vertoont de laatste 3 jaar wel een licht opwaartse trend. 
We zien op grond van deze getallen dat er binnen Portvolio sprake is van enige verschuiving van lichte 
ondersteuning (LWOO en Pro) naar zware ondersteuning (VSO).  
 
Thuiszitters 
Het aantal leerlingen dat op 1 juni 2018 vanuit het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs als 
thuiszitter was gemeld bij het samenwerkingsverband VO Tilburg, bedroeg 40. Dit cijfer is discutabel, 
mede omdat definities niet scherp zijn. Met gemeenten en de scholen willen we graag meer eenduidige 
begrippen hanteren bij thuiszitten. Daar komen we in hoofdstuk 4 op terug. 
 

Zorgplicht en doorzettingsmacht 
De scholen van Portvolio zorgen voor een passende onderwijsplek voor elke leerling. Ze hanteren 
daartoe een transparante, eenduidige aanmeldings- en toelatingsprocedure en realiseren in 
gezamenlijkheid een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen.  

In 2018 is de procedure Zorgplicht vastgesteld (zie bijlage 4). De school waar de ouders / leerling zich 

aanmeldt, neemt de verantwoording op zich om voor deze leerling een passende onderwijsplek te 

vinden en om ouders en leerling bij te staan bij het vinden van die plek. Als de school geen zorgplicht 

heeft volgens het stroomschema dan zoekt de school constructief mee naar de volgende stap.  
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Indien scholen niet tot een oplossing komen, schakelen zij Portvolio in. Op grond van een voorliggend 

advies van de TAC voert de coördinator van het samenwerkingsverband oplossingsgericht overleg met 

de scholen die, op grond van het advies van de TAC, in aanmerking komt voor plaatsing van de 

betreffende leerling. De vertegenwoordigers van de scholen die deelnemen aan dit overleg hebben 

doorzettingsmacht.  

Aandachtspunt bij zorgplicht zijn bijgestelde adviezen van het PO en de dientengevolge latere 

aanmelding.   

 

Samenwerking met Primair Onderwijs 
Portvolio heeft frequent overleg met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Plein013 en T-

PrimaiR, een onderwijs coöperatie van onderwijsorganisaties in het primair onderwijs in de regio 

Tilburg. Er is met name overleg over de thema’s die raken aan de overgang van het PO naar het VO. 

Ook de groei van het VSO is onderwerp van gesprek. 

T-PrimaiR organiseert de jaarlijkse Carrousel ten behoeve van leerkrachten waarbij PO en VO elkaar 

ontmoeten. De bijeenkomst heeft een uitwisselingskarakter; basisscholendirecteuren en leerkrachten 

groep 8 en interne begeleiders worden uitgenodigd aanwezig te zijn. De reguliere VO-scholen en de 

VSO-scholen uit de regio presenteren zich aan het PO. 

POVO-013 is een platform primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) in de regio Tilburg. 

POVO-013 houdt zich met name bezig met de afspraken die betrekking hebben op de overstap van 

primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.  

 
In 2018 hebben de besturen van Plein013 en Portvolio, beide samenwerkingsverbanden voor passend 
onderwijs in de regio Tilburg, de wens geuit om de verbinding tussen beide te optimaliseren. 
Plein 013 is voor Portvolio een onmisbare partner bij het werken aan meer includerende vormen van 
primair en voortgezet onderwijs. Ook een verbinding tussen de beide ondersteuningsplannen is 
wenselijk, net als een gezamenlijke verbinding met gemeenten en zorgpartners; bijvoorbeeld via een 
gezamenlijk OOGO met alle gemeenten in de regio en gezamenlijke afspraken met zorgpartners. 

 

Arrangementen 
Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Track013 
Track013 is het OPDC van Portvolio, waarin Biezonderwijs en de Onderwijs Groep Tilburg 

samenwerken. Track013 biedt als bovenschoolse voorziening tijdelijke alternatieve opvang voor 

leerlingen van 12 tot 18 jaar, die (tijdelijk) niet goed bediend kunnen worden in het regulier onderwijs, 

dreigen uit te vallen of waarvoor een andere interventie nodig is. Een leerling zit minimaal 8 weken en 

maximaal 1 jaar in het Track013 arrangement. Toelating tot Track013 gaat via de TAC.  

Gedurende een Track013 ondersteuningstraject blijft de leerling ingeschreven op de school van 

herkomst. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de 

huisvesting van het OPDC en voor de onderwijsmaterialen die de leerling nodig heeft.  
Track013 heeft zich ontwikkeld als een herkenbare en onmisbare voorziening binnen het 

samenwerkingsverband. Track013 kenmerkt zich in haar werkwijze door flexibiliteit en integraliteit en 

biedt op grond hiervan een variëteit aan mogelijkheden voor wat betreft de duur, de inhoud en de 

intensiteit van het programma. 

Op peildatum 1 oktober 2018 telde Track013 35 leerlingen uit 14 thuisscholen. 

 
Sluiting Frater van Gemertschool 
In 2018 is de Frater van Gemertschool opgeheven. Het leerlingenaantal is na invoering van passend 
onderwijs snel gedaald: van 239 in 2014 naar ca.150 leerlingen bij de start van schooljaar 2017-2018. 
De sluiting van de Frater van Gemertschool is een grote transitie geweest. Hiermee is een van de 
arrangementen van het samenwerkingsverband komen te vervallen. De leerlingenpopulatie van de 
Frater van Gemertschool bestond uit een groep leerlingen VMBO-LWOO met een ondersteuningsvraag 
op gedragsniveau. Ook kende de school leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum, op 
VMBO-tl- en HAVO niveau.  
Vanwege de verwachting dat de twee hoofdgroepen leerlingen (VMBO-gedragsproblemen en VMBO-tl/ 
HAVO-ASS) geen alternatief zouden hebben op andere scholen binnen het samenwerkingsverband zag 
het samenwerkingsverband zich genoodzaakt tot vervolgacties. Daarmee ontstonden de Tilburgse 
Tussen Voorziening (TTV) en het ASS Onderwijs Arrangement (AOA). 
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Tilburgse Tussen Voorziening (TTV) 
In het schooljaar 2018 - 2019 is de TTV geopend voor één van de doelgroepen van de voormalige 

Frater van Gemertschool: leerlingen met een VMBO-B/K-advies en LWOO, voor wie de overstap naar 

het regulier VMBO nog te groot is. Het betreft een 2-jarige schakelvoorziening onder 

verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburgs (SOVOT).  

Leerlingen verblijven maximaal twee leerjaren op de TTV. Na het tweede leerjaar stromen ze in 

op de reguliere VMBO-school waar ze zijn aangemeld. De TTV heeft dus geen bovenbouw. 

Doel van het programma is om kinderen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied zó te 

ondersteunen, dat de overstap naar het derde leerjaar op de reguliere scholen succesvol verloopt. De 

groepen (maximaal 2 groepen in het eerste en 2 groepen in het tweede leerjaar) tellen rond de 15 

leerlingen.  

Het onderwijs wordt gekenmerkt door de volgende bouwstenen: 

 voorspelbaarheid/ aandacht/ structuur; 

 sturen op succeservaringen; 

 intensieve aandacht voor taal, rekenen/ wiskunde en Engels; 

 persoonlijke coaching in kleine groepen. 

In de ochtenden ligt, na een startmoment met de coach, de nadruk op de cognitieve vakken. 

Er wordt gewerkt met weektaken voor taal en rekenen. Voor de andere schoolvakken wordt 

veelal gewerkt in projectvormen. In de middag is er tijd voor sport, drama, muziek en tal van andere 

activiteiten. Dagelijks wordt er afgesloten met een coachmoment. 

Op peildatum 1 oktober 2018 telde de TTV 41 leerlingen vanuit vier thuisscholen: Reeshofcollege (9), 

Campus 013 (19), De Rooi Pannen (12) en Cambreur College (1). 

 
ASS Onderwijs Arrangement AOA 
Per 1 augustus 2018 bieden 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot en Mill Hill College in Goirle een 
ASS-onderwijsarrangement / AOA voor leerlingen met een MAVO/HAVO niveau. Indicering van het 
AOA gebeurt door de TAC. 
Beide scholen bieden een schakel van maximaal 2 jaar tussen het basisonderwijs en het reguliere 
voortgezet onderwijs voor leerlingen met een diagnose ASS met een MAVO/HAVO niveau. 
Het AOA is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle VO-scholen in het samenwerkingsverband. 
Dit betekent dat leerlingen ruim de keus hebben, zodra zij kunnen doorstromen naar regulier onderwijs. 
Bekostiging AOA gebeurt vanuit Portvolio voor maximaal 16 leerlingen per school, per jaar per school   
€ 104.000 (6.500 per leerling). Na evaluatie in maart 2019, op leerling aantallen en behoefte aan het 
arrangement, wordt de bekostiging opnieuw bekeken. 
  
Mill Hill College is in schooljaar 2018-2019 gestart met een AOA voor 13 leerlingen, 4 in klas 1 en 9 in 
klas 2. Na afloop van het arrangement kan de leerling desgewenst op het Mill Hill College blijven. 
Leerlingen volgen zoveel mogelijk het reguliere lesprogramma. Er is voor hen wel een aparte ruimte 
ingericht. Het eigen lokaal wordt bij de start en het einde van de dag gebruikt. Het eerste en tweede 
lesuur komen leerlingen inchecken (vooral sociaal-emotioneel gericht) en krijgen zij begeleiding van de 
coaches bij de aanvang van de schooldag. Na de lessen volgt een checkout: de leerlingen bespreken 
met de coaches het verloop van de dag. Naar behoefte worden leerstrategieën en planningen 
besproken. 
Gedurende de lesdag fungeert het aparte lokaal als time-out en als huiswerkruimte bij tussenuren. 
Soms wordt het lokaal tot 17 uur gebruikt als (huis)werkruimte. De bezetting van het lokaal wordt 
gerealiseerd door de coaches (docenten die de begeleiding bieden buiten hun lessen om) en door 
ambulante begeleiders. 
 
De Ruivenmavo is in schooljaar 2018-2019 gestart met een AOA voor 6 leerlingen: 1 in het eerste en 5 
in het tweede leerjaar. Alle leerlingen draaien mee in het reguliere Kunskapsskolan lesprogramma en 
reageren goed op het gepersonaliseerd leren. Slechts 1 leerling maakt gebruik van de prikkelarme 
ruimte. De bekendheid van AOA groeit. Inmiddels zijn er al contacten vanuit basisonderwijs gelegd over 
de mogelijkheid tot aanmelding van nieuwe leerlingen.  

 
Route 35 
Route 35 bevordert de aansluiting voor VO leerlingen die twijfels hebben over de keuze voor een 

vervolgopleiding binnen het MBO. Met behulp van gesprekken en eventueel een beroepskeuze test 

krijgt de leerling meer vertrouwen en inzicht in de keuze voor een vervolgopleiding. 
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Route 35 biedt daarnaast een transfer coachtraject aan voor VO leerlingen die behoefte hebben aan 

extra ondersteuning bij de overstap van VO naar MBO. De transfercoach volgt het overstap proces en 

doet waar nodig interventies. Doel is een soepele overstap voor leerling en ouder(s).  

 
Work2Learn  
Work2learn is een arrangement in het kader van Voortijdig School Verlaten (VSV) waarbij een 

samenwerking met Route 35 wordt gerealiseerd. Voor Work2Learn is een indicatie van de TAC nodig. 

Het gaat hier om uitzonderlijke situaties. Work2learn is een maatwerktraject voor jongeren die al een 

Track013 traject achter de rug hebben en voor wie deelname aan onderwijs duidelijk geen optie is. 

Vaak zijn deze jongeren nog wél gemotiveerd om praktijkervaring in een begeleide stage. Jongeren 

worden daartoe gekoppeld aan een bedrijf en een jobcoach. Gedurende minimaal vier maanden 

ervaren zij hoe het is om werknemer te zijn in plaats van scholier. Het doel is dat deze jongeren 

arbeidsvaardigheden en burgercompetenties ontwikkelen. Nog belangrijker is dat ze succeservaringen 

beleven, waardoor ze groeien en weer perspectief gaan zien. Dit vraagt van alle betrokkenen flexibiliteit 

en bereidheid tot meedenken. Gedurende het traject heeft de jobcoach intensief contact met de jongere 

over diens toekomstperspectief. School blijft daarbij zonder meer in beeld. Als een jongere zijn plek 

weer gevonden heeft, op school of in een arbeidssituatie, houdt Route35 vinger aan de pols. 

Work2Learn heeft soms te maken met leerlingen jonger dan 15 jaar die nog niet mogen werken. Dat 

vraagt dan van Leerplicht dat zij verder kijkt dan de regelgeving.  

Basisondersteuning en extra ondersteuning 
Leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, hebben recht op passende ondersteuning. De school 
van inschrijving is hiervoor verantwoordelijk.  
Omdat er een grote diversiteit is binnen de leerling populatie, streeft Portvolio naar een zo groot 
mogelijke diversiteit in het ondersteuningsaanbod van de verschillende scholen. 
Portvolio stimuleert het delen van expertise en samenwerking tussen scholen (VO-VO, VO-VSO en 
VSO-VSO) om de kans op maatwerk voor leerlingen te vergroten. We organiseren dat scholen meer bij 
elkaar in de keuken kijken, toegang hebben tot elkaars best practices, weet hebben van elkaars 
(specialistische) kennis en die ook breed beschikbaar stellen. Uitgangspunt is het streven dat álle 
scholen gezamenlijk een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen ontwikkelen voor 
alle leerlingen van de regio.  
In ons samenwerkingsverband investeren we in een levend kennisnetwerk dat aansluit op de grote 
diversiteit aan leerlingen en hun ondersteuningsvragen.  
De ondersteuning op de scholen is zichtbaar, concreet en meetbaar gemaakt met behulp van het 
instrument Perspectief Op School / POS en het schoolondersteuningsprofiel.  
 
Basisondersteuning 
De basisondersteuning beschrijft het minimum ondersteuningsniveau dat verwacht wordt van alle 
scholen. De basisondersteuning is inclusief de basiskwaliteit die iedere school, vanuit eigen middelen, 
inbrengt in het samenwerkingsverband.  
De basisondersteuning wordt (deels) bekostigd uit de jaarlijks vastgestelde Ondersteuningsbijdrage die 
Portvolio ter beschikking stelt aan de reguliere scholen. (zie kader). 
 

Vaststelling Ondersteuningsbijdrage 

Het totale bedrag dat in een kalenderjaar beschikbaar is voor de Ondersteuningsbijdrage  wordt 

bepaald aan de hand van de leerlingtelling op 1 oktober van het voorafgaande jaar.  

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 totaal aantal leerlingen in regulier VO minus 50% van de VAVO-leerlingen; 

 uitgangspunt is € 60,- per leerling, mits er voldoende financiële ruimte is in de begroting 

 om een basisondersteuningsaanbod te realiseren wordt  aan de beschikbare 

ondersteuningsbijdrage per schoollocatie een vaste voet onttrokken van € 20.000,-  

 de verdeling van de resterende middelen gebeurt op basis van de volgende weging: 

o VMBO-leerlingen, leerlingen Praktijkcollege, Vluchtelingenschool EOA/ISK 

Oisterwijk en de leerlingen van het Schakelcollege: Wegingsfactor 2 

o De leerlingen op HAVO/VWO: Wegingsfactor 1 
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De scholen binnen ons samenwerkingsverband hebben in het eerste Ondersteuningsplan (2014), 

afspraken gemaakt over de basisondersteuning. In de Aanpassing Ondersteuningsplan (2016) zijn deze 

komen te vervallen en zijn nieuwe afspraken gemaakt. 

In 2018 zijn de afspraken opnieuw herzien. Een volledige beschrijving van de basisondersteuning zoals 

vastgesteld voor de nieuwe planperiode, is te vinden in bijlage 6. 

De reguliere VO-scholen in ons samenwerkingsverband toetsen zichzelf minimaal elke 2 jaar aan het 

gedefinieerde minimumniveau voor basisondersteuning (zelfevaluatie). Het instrument daartoe heet 

Perspectief op School en is ontwikkeld door de Onderwijs Innovatie Groep. Deze toetsing wordt tevens 

gebruikt om het schoolondersteuningsprofiel te actualiseren.  
In november 2018 is een nulmeting uitgevoerd op de (reeds) gerealiseerde basisondersteuning. Deze 

nulmeting biedt voor de scholen een aanzet tot een ontwikkelplan voor de ‘versterking van de 

basisondersteuning’. Het samenwerkingsverband stimuleert de scholen om het in dit 

Ondersteuningsplan beschreven ambitieniveau basisondersteuning planmatig te realiseren. 

 

Extra ondersteuning 

Elke school dient extra ondersteuning te kunnen bieden aan de leerling die het nodig heeft. In het 
schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school wat zij kan bieden aan extra ondersteuning, op eigen 
kracht of met hulp van externe deskundigen (bijvoorbeeld ambulante begeleiding). Het 
schoolondersteuningsprofiel staat op de website van de school. Duidelijkheid en vindbaarheid van het 
schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor ouders. Zij willen mogelijk scholen vergelijken en/of 
precies weten wat de school van hun keuze kan bieden aan extra ondersteuning.  
Voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op 

(OPP). Hierin beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk niveau wordt nagestreefd? 

Wat gaat de leerling doen na de opleiding? Ook staat beschreven welke extra begeleiding de school 

biedt. De school overlegt met de ouder/ verzorger van de leerling over de invulling van het 

ontwikkelingsperspectief. 

Scholen kunnen voor extra ondersteuning ook gebruik maken van de expertise van VISIO voor 

leerlingen met een visusbeperking, Koninklijke Auris groep voor leerlingen met een gehoor- en 

spraak/taalstoornissen en Kempenhaeghe voor leerlingen met epilepsie en (dreigende) 

onderwijsproblemen en/ of langdurig zieke leerlingen. 

Ambulante begeleiding  
Portvolio zet een deel van de extra ondersteuningsmiddelen in voor externe ambulante begeleiding op 

de VO-scholen. Deze ambulante begeleiding wordt verzorgd door de medewerkers van De Kracht en 

OC Leijpark. Jaarlijks sluit Portvolio werkovereenkomsten af over de inzet van de ambulante 

begeleiding. 

De doelmatigheid van de inzet van de middelen en de uren is een gedeelde verantwoordelijkheid van 

de scholen en de ambulant begeleiders. Er zijn tevredenheidsmetingen uitgevoerd in 2015-2016 en in 

2017-2018. Daarnaast zijn er evaluatiebijeenkomsten geweest in het zorgcoördinatorenoverleg en 

bilateraal met Coördinator Portvolio en OC Leijpark/ De Kracht. Er zijn geen schriftelijke evaluaties op 

trajectniveau. De Kracht en OC Leijpark maken geen jaarverslagen over de inzet van AB. 

In het tripartite overleg bij de invoering van passend onderwijs is een tijdpad afgesproken over de 

geleidelijke afbouw van middelen voor ambulante begeleiding en het aflopen van de verplichtingen. 

De visie van Portvolio is dat de scholen zelf voldoende basisondersteuning moeten kunnen bieden. 

Ambulante begeleiders zijn met name bedoeld ter ondersteuning van docenten; zodat zij zelf de 

passende begeleiding kunnen bieden aan de leerlingen. In de praktijk is dat nog niet altijd haalbaar. 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020  lopen de verplichtingen uit het tripartite overleg af. Op basis 

van een eind 2018 gestart evaluatieonderzoek onder de aanbieders en afnemers van ambulante 

begeleiding worden begin 2019 nieuwe scenario’s ambulante begeleiding uitgewerkt. 

Vóór 1 mei 2019 moeten OC Leijpark en Stichting Biezonderwijs een bestuursformatieplan vastgesteld 

hebben, inclusief de medewerkers die voor de VO-scholen werken.  

Perspectief na V(S)O 
De scholen van Portvolio zoeken samen met de leerling en de ouders naar een passende vervolgplek 
na het doorlopen van het V(S)O. Met de partners van het vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding zijn 



17 

 

afspraken gemaakt om zoveel mogelijk  leerlingen na het VO een toekomstperspectief te kunnen 
bieden in de vorm van vervolgonderwijs, dagbesteding of werk.  
De belangrijkste partners daarbij zijn de onderwijspartijen (MBO, HBO en Universiteit), gemeenten, 
werkgevers en het  UWV.  
Het is de verantwoordelijkheid van de V(S)O-scholen hun ervaringen met aansluiting op de 
arbeidsmarkt af te stemmen met elkaar, zodat in beeld gebracht wordt waar de stagnaties zich 
voordoen en welke oplossingen gezamenlijk kunnen worden opgepakt.  
We noemen hier als voorbeeld het gemis aan leerwerktrajecten binnen het reguliere VO voor de 
leerlingen van het VMBO die uitvallen. Work2Learn vult dit hiaat slechts ten dele op. Work2Learn is een 
klein traject en wordt bij uitzondering ingezet om leerlingen 15+ binnen boord te houden. 
Portvolio kan er via haar kanalen wel voor zorgen dat ouders hierover goed geïnformeerd worden. 
De overgang van V(S)O naar vervolgonderwijs, dagbesteding of werk is niet een kort moment, maar 
een continu proces. Portvolio onderzoekt welke bijdrage het samenwerkingsverband kan leveren aan 
een meer langdurige begeleiding na uitstroom V(S)O.  
 

Leerlingen, ouders en docenten als partners  
Leerlingen zijn onze belangrijkste belanghebbenden. Leerling, ouders en professionals werken samen 
aan het realiseren van onderwijs dat is afgestemd op het (leer)gedrag van het kind om zo ieder kind toe 
te rusten voor een volwaardige plek in de maatschappij. 
Ouders zijn onze partners. Portvolio neemt ouders serieus en luistert naar wat ze willen en waarom. De 
scholen verwachten op hun beurt actieve medewerking van ouders bij het in overleg met elkaar 
oplossen van de problemen waarmee hun kind op school mee te maken kan krijgen.  
Met de ouders delen wij de doelen van het Passend Onderwijs: het beste uit hun kinderen halen, hun 
kinderen daar ondersteunen waar nodig. De school is uiteraard het eerste aanspreekpunt voor ouders 
daarin. 
Docenten maken het verschil in passend onderwijs. De complete docent is een van de belangrijkste 
pijlers in de basisondersteuning van Portvolio. De complete docent is op de eerste plaats bevoegd en 
beschikt daarnaast over een didactische leerstijl en een pedagogische aanpak. De complete docent 
blijft echter altijd docent en schuift niet op richting hulpverlener. De invulling van het concept  van de 
complete docent is een gezamenlijke opdracht voor de docenten en de schooldirecties in het 
samenwerkingsverband. Portvolio faciliteert hierin.  
 

Portvolio in positie  
Het samenwerkingsverband gaat van een eerste, beleidsarme periode, gericht op transitie en opbouw 
naar een tweede, beleidsrijke periode, gericht op stabilisatie en vernieuwing.  
Portvolio vervult daarbij – binnen het scholenmodel waarvoor gekozen is – een centrale rol als 
knooppunt van samenwerking, onderzoek, expertise, kennisdeling en uitwisseling van best practices.  
Zonder uitbreiding van menskracht op het bureau van Portvolio en een goed personeelsbeleid is het 
lastig om het gewenste nieuwe beleid met elkaar goed neer te zetten. Zeker als we tegelijkertijd de in 
de eerste periode behaalde winst van een goed lopende organisatie veilig willen stellen. In 2019 is een 
uitbreiding voorzien van 0,5 fte stafmedewerker onder directe aansturing van de coördinator. 
Portvolio heeft behoefte aan een helder overzicht van middelenstromen en de controle daarop. Daartoe 
wordt tijdelijk, een controller ingehuurd. 
Portvolio werkt met detachering van personeelsleden vanuit diverse besturen. Dit werkt ongelijkheid in 
posities in de hand vanwege verschillen in cao, in beloning en in de wijze waarop omgegaan wordt met 
vaste of tijdelijk aanstellingen. Ook  is niet duidelijk of deze vorm van inhuur van personeel kosten-
efficiënt is. In de komende periode nemen we daarom het personeelsbeleid voor Portvolio opnieuw 
onder de loep. 

Het borgen van Track013 bij één bestuur dat ook het werkgeverschap draagt, is een aanbeveling van 
de NJI Evaluatie die we in 2019 uitwerken. Doel is een stevige positie van Track013 binnen Portvolio. 
Ook betere huisvesting op maat draagt daaraan bij.  

De functie van coördinator Track013 wordt opnieuw gewogen in het licht van de verzwaring van diens 
taken als zelfstandige coördinator. 

 

Governance 
Een nieuwe coördinator in 2018 en een nieuw Ondersteuningsplan 2019-2023 rechtvaardigen 
hernieuwde aandacht voor governance. Portvolio houdt daartoe in de komende periode de rol van de 
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gremia Scholenoverleg, OPR, zorgcoördinatorenoverleg, bestuur en Raad van Toezicht tegen het licht. 
Met als doel maximale helderheid en effectiviteit in de (bestuurlijke) rollen. 
Portvolio heeft intern toezicht geregeld met een Raad van Toezicht. Deze ziet toe op de plannen van 
het bestuur en weegt of de plannen voldoende passen in de maatschappelijke context en de missie en 
visie van Portvolio. Bestuur en Raad van Toezicht werken samen aan de lange termijn doelen van 
Portvolio aan de hand van de vragen wanneer passend onderwijs geslaagd is.  
Meer dialoog tussen bestuur en toezichthouder is wenselijk en wordt ook vormgegeven. Dat draagt bij 
aan ons streven dat bestuursbesluiten in elk opzicht de maatschappelijke toets der kritiek moeten 
kunnen doorstaan. 
Het bestuur van Portvolio bestaat uit de aangesloten schoolbesturen. De voorzitter bewaakt het 
governance proces, zorgt dat iedereen in voldoende mate wordt gehoord, heeft alle belangen in beeld 
en geeft richting aan afgewogen besluiten. Een voorzitter wordt gekozen uit diezelfde besturen. Dat kan 
soms lastig zijn. Het is van belang daar met elkaar alert op te zijn. 
Het samenwerkingsverband voert in het kader van governance het gesprek over de bevoegdheden van 
de coördinator, inclusief de eerder gevoerde discussie of Portvolio gebaat is bij een coördinator of een 
directeur.  
 

Kwaliteitszorg en verantwoording 
In april 2018 is de notitie Kwaliteitsbeleid formeel vastgesteld door het bestuur van Portvolio.  

Het samenwerkingsverband Portvolio hecht aan een helder en degelijk kwaliteitsbeleid. Het beleid en 

het systeem van kwaliteitszorg staan nadrukkelijk ten dienste van de visie en missie van het 

samenwerkingsverband.  

Het samenwerkingsverband Portvolio heeft een grote, uitdagende maatschappelijke opdracht: 

bewerkstelligen dat elke leerling optimaal passend onderwijs krijgt. Portvolio dient te voldoen aan de 

wettelijke doelstellingen en de daarbij horende kwaliteitseisen. Om onze opdracht goed te kunnen 

uitvoeren krijgen wij gemeenschapsgeld. Het is belangrijk en vanzelfsprekend dat Portvolio 

verantwoording aflegt over de besteding van deze middelen en over de effecten daarvan.  

Kwaliteitszorg en verantwoording zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Portvolio is met ingang van het schooljaar 2018-2019 een overeenkomst aangegaan met Perspectief op 
School ten behoeve van het verzamelen van data via digitale vragenlijsten en een analyse van 
verzamelde data. Daarnaast organiseert Portvolio professionele reflectie op de dagelijkse praktijk in 
dialoogtafels, tevredenheidsmetingen onder stakeholders en integrale rapportage aan het bestuur van 
Portvolio. 
 

Communicatie  
De scholen in het samenwerkingsverband en Portvolio hebben de eerste planperiode vooral benut om 
elkaar te leren kennen en de gedeelde doelstellingen van passend onderwijs toe te passen in de 
praktijk. De afgelopen jaren was daarmee de blik relatief meer naar binnen gericht. De aandacht ging uit 
naar het opstarten van het samenwerkingsverband en noodzakelijke informatie bereikbaar en 
beschikbaar te stellen aan de aangesloten scholen en besturen.  
In 2018 zijn stappen gezet naar meer verbinden en intensiever kennis delen in het 
samenwerkingsverband en ook daarbuiten, met een bredere groep van belanghebbenden en 
belangstellenden.   
Het samenwerkingsverband kan een verbindende rol spelen bij het delen van kennis over passend 
onderwijs en het aanjagen van het gesprek over passend onderwijs, ook over het eigen domein heen. 
Deze rol vervult het samenwerkingsverband al ten dele via de huidige website met daarop informatie 
over passend onderwijs in algemene zin en specifieke kaders voor het werkgebied regio Tilburg. 

 

Privacy 
Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten scholen en 
samenwerkingsverbanden vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen dat ze verantwoordelijk met 
persoonsgegevens omgaan. Ook Portvolio  heeft te maken met (uitwisseling van) vertrouwelijke leerling 
gegevens. Het samenwerkingsverband heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de 
gegevens veilig worden bewaard en uitgewisseld. 
Bewustwording en zorgvuldig handelen zijn kernwaarden, samenwerking is van groot belang, onder 
meer omdat scholen en het samenwerkingsverband wederzijds afhankelijk zijn met betrekking tot 
gegevens. Voor de omgang met dossiers en de omgang met datalekken zijn protocollen ontwikkeld.  
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Het model privacyreglement voor samenwerkingsverbanden is op maat aangepast voor Portvolio en op 
onze website geplaatst. 
Portvolio besteedt de verwerking van persoonsgegevens deels uit aan externe partijen, zoals Ratho en 
Indigo. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld.  
 

Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen 
Het samenwerkingsverband heeft geen eigen commissie die adviseert over bezwaarschriften 

betreffende beslissingen van de TAC over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het VSO. Portvolio is 

conform de statuten, artikel 22, lid 1, aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie 

toelaatbaarheidsverklaringen. 
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4. Agenda voor de periode 2019-2023 
 

 

De samenwerkende scholen in Portvolio hebben met elkaar drie kerndoelen benoemd voor de periode 

2019 tot en met 2023: 
1. betere aansluiting van Primair Onderwijs op Voortgezet Onderwijs; 

2. meer inclusie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs en daarmee de groei van de 

deelname aan het VSO ombuigen naar het landelijk gemiddelde; 

3. samenwerking rondom zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs met gemeenten en jeugdhulp. 

 

Deze kerndoelen vertalen we naar zichtbare activiteiten en meetbare resultaten. 

We geven weer wat we gaan doen en wat we hebben bereikt in 2023, of zoveel eerder als mogelijk. 

 

Naast de drie kerndoelen werken we in de periode 2019 tot en met 2023 verder aan: 

 de aanpak van thuiszittersproblematiek, samen met gemeenten en jeugdhulp; 

 aandacht en aanbod voor hoogbegaafde leerlingen, samen met het Primair Onderwijs; 

 leerwegondersteunend onderwijs op alle VMBO-scholen; 

 doorontwikkelen van Track013 naar een onderwijszorgarrangement; 

 doorontwikkelen van de TAC; 

 evaluatie van TTV en AOA;  

 jaarwerkplannen en spoorboekje. 
 

Betere aansluiting van Primair Onderwijs op Voortgezet Onderwijs 
Ieder jaar maken in onze regio ongeveer 3000 leerlingen de overstap van Primair Onderwijs (PO) naar 
Voortgezet Onderwijs (VO). Dat gaat voor de leerlingen gepaard met grote veranderingen. Deze 
overgang krijgt de komende jaren meer aandacht. De focus ligt daarbij op de overdracht PO-VO van 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 

 

Om jeugdigen te ondersteunen bij de overstap van PO naar VO biedt Portvolio 

schoolloopbaanbegeleiding in afstemming met Plein013 en T-PrimaiR. We streven daarbij naar 

duurzaamheid, in de zin dat schoolloopbaanbegeleiding een preventief instrument is om voortijdig 

schoolverlaten te voorkomen. De schoolloopbaanbegeleiding is een driejarig project en wordt mogelijk 

gemaakt door een subsidie van de Gemeente Tilburg. Drie VMBO-scholen nemen deel: het 

Reeshofcollege, Campus013 en De Rooi Pannen. Ook het Praktijkcollege zal aansluiten. In 2019 wordt 

ingezet op het project: ‘Mattie, je maatje tijdens je loopbaan’, verzorgd door Contour de Twern.  

 

Wat hebben we bereikt in 2023? 

 PO en VO kennen elkaar en informeren elkaar open en eerlijk. In goed overleg krijgen zij de 
leerling bij de start van het VO meteen op de meest passende plek. 

 De kwaliteit van de adviezen is verbeterd. Het advies richt zich niet uitsluitend op de cognitieve 

vermogens van leerlingen, maar ook op de thuissituatie en hun executieve vaardigheden. Er is 

eenduidig beleid hoe om te gaan met bijgestelde adviezen en ten gevolge daarvan gewijzigde 

aanmeldingen.  

 De warme overdracht van PO naar VO is structureel en omgekeerd is er een terugkoppeling 

van VO naar PO.  

 Voor de Speciaal Onderwijs leerlingen in groep 7 is in beeld gebracht wat zij nodig hebben op 
het VO. 

 Van alle kinderen in groep 8 zijn de overstaprisico’s in beeld, die vervolgens vertaald worden 

naar passende ondersteuning vanaf de start op het VO. 

 Het VO is in staat om verstroming te voorkomen en negatieve- of faalervaringen bij kinderen 

zijn beperkt. 

 We hebben gezamenlijk met het PO onderzocht wat er nodig is om de overgang van PO naar 

VO goed te laten verlopen voor de leerlingen van 10-14 jaar en hebben op grond daarvan 

zoveel mogelijk een passend aanbod ontwikkeld. 
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Meer inclusie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs 
De afgelopen jaren zagen we een groei in de deelname VSO. Deze ontwikkeling staat haaks op de 
doelstellingen van passend onderwijs en heeft ook een negatief effect op de meerjarenbegroting van 
Portvolio.  
De kernopdracht van het passend onderwijs is: vergroten van het aantal leerlingen in het regulier 
onderwijs en verkleinen van het aantal leerlingen in het VSO. Daar gaan we scherp op sturen.  
 
Uitgangspunt blijft elke leerling op de plek die bij hem of haar past. We richten onze inspanningen dan 
ook niet op de totále groep VSO leerlingen, maar vooral op de leerlingen die met ondersteuning op 
maat hun ‘beste plek’ kunnen vinden in het regulier onderwijs. 
 

 
Ik zag vorige week het stuk, “Ondersteuning biedt het speciaal onderwijs wel, maar aan vriendjes 
kan het leerlingen niet helpen” voorbijkomen op het internet. Het voortgezet speciaal onderwijs is 
bedoeld voor kinderen die wegens gedrags- of leerproblemen of een lichamelijke handicap het niet 
redden in het reguliere onderwijs. Wat mij bij dit artikel “triggerde” is niet zozeer het feit dat deze 
groep kinderen de laatste jaren in aantal toeneemt, maar eerder dat de aandacht die deze kinderen 
nodig hebben tekort lijkt te schieten. Want waar hebben deze kinderen vooral behoefte aan? Het 
leren van vaardigheden zoals rekenen, lezen en schrijven geloof ik wel. Ik ben van mening dat deze 
kinderen de benodigde sociale vaardigheden missen als ze in een groep zitten met allemaal 
kinderen die ook niet heel sociaal vaardig zijn. Daarom ben ik er voorstander van dat we kinderen 
zoveel als mogelijk in het reguliere onderwijs moeten laten. Hoewel het moeilijk lijkt te zijn om 
iedereen op het regulier onderwijs te krijgen, zou dit naar mijn mening wel het streven moeten zijn. 
 
Mijn advies zou zijn dat er meer samenwerking komt tussen het speciaal voortgezet onderwijs en 
het regulier voortgezet onderwijs. Vanuit dit standpunt zou ik graag een oproep aan de overheid 
willen doen. Dump ‘speciale’ kinderen niet zó maar in het regulier onderwijs, maar zorg dat 
docenten voldoende tijd, middelen en financiën krijgen om deze leerlingen zich goed te laten 
ontwikkelen in het reguliere onderwijs. Er zullen dan veel levenslange vriendschappen ontstaan.   
(Yesim Benli, 17 jaar,  zit momenteel in VWO 6 op het Koning Willem II College). 
 

 
 
Eerste beeld uit analyse deelname VSO  
Het eerste beeld uit analyse deelname VSO, die in het najaar 2019 wordt opgeleverd, geeft enig zicht 
op de belangrijkste oorzaken waarvan aangenomen mag worden dat die van invloed zijn op de groei 
van het VSO in ons samenwerkingsverband:  

 relatief veel kinderen in onze regio groeien op in een achterstandsituatie,  

 onder-instroom vanuit het PO groeit 

 samenwerking met gemeenten en jeugdhulp is nog niet optimaal 

 samenwerking tussen VO en VSO is nog niet optimaal  
 
De analyse  helpt Portvolio om gericht te investeren in een kansrijke aanpak. Bij deze analyse wordt het 
Primair Onderwijs nadrukkelijk betrokken. 
 
Meer inclusie is het doel 
Ombuigen van de groei van het VSO in onze regio is geen doel op zich. Wel is afname van deelname 
aan het VSO een graadmeter voor het uiteindelijke doel: meer inclusie.  
Voorop staat dat de leerling altijd het vertrekpunt blijft, binnen het kader van een gezonde financiële 
huishouding. Immers, als we de groei van het VSO niet kunnen stoppen, raken de middelen van het 
samenwerkingsverband uitgeput en doen we andere leerlingen tekort. Begrenzing van de groei van het 
VSO is een opdracht voor álle scholen: regulier en speciaal. 
 
Als het de scholen lukt om leerlingen vast te houden of terug te krijgen in het regulier VO, kan het VSO 
kleiner worden.  
De scholen geloven daarbij níet in ‘tussenvoorzieningen’ in een apart gebouw. We geloven wél in een 
passend  onderwijsaanbod op alle VO-scholen, met specifieke aandacht voor specifieke doelgroepen 
die kunnen verschillen. Werken in kleine groepen kan onderdeel zijn van dat passend aanbod.  
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Het versterken van de basisondersteuning en de teams op scholen en het vergroten van didactisch-
pedagogische vaardigheden van docenten moeten leiden tot meer inclusief onderwijs. We zijn 
realistisch in wat we mogen verwachten van docenten; het accent zal vooral liggen op het (leren) 
signaleren en differentiëren.  
 
Wat hebben we bereikt in 2023? 

 De scholen sluiten geen leerlingen bij voorbaat uit en we groeien stap voor stap naar méér 
inclusief onderwijs. Iedere reguliere VO school heeft een passend aanbod voor een specifieke 
doelgroep. Samen realiseren we een dekkend aanbod voor álle kinderen.  

 Het lukt ons om regulier thuisnabij onderwijs op maat te realiseren. 

 De TAC heeft de rol van expert- en adviesteam van Portvolio en wordt door scholen eerder 
en/of vaker preventief betrokken bij zorgleerlingen. 

 De mogelijkheden voor tijdelijk plaatsen van leerlingen in het VSO zijn verruimd; voor steeds 
meer leerlingen heeft het VSO een tijdelijk karakter. 

 De samenwerking tussen VO en VSO is geborgd; de expertise VSO wordt ingezet op regulier 
onderwijs en de  expertise van het VO wordt ingezet op het VSO. 

 Gedifferentieerd onderwijs is de standaard geworden. 

 De deelname aan het VSO loopt in onze regio zoveel mogelijk in de pas met de landelijke 
cijfers. 

 Er is inhoudelijk contact opgebouwd met de lerarenopleidingen, zoals Fontys, de AOS-T 
(Academische Opleidingsschool Tilburg) of de Master SEN opleidingen met betrekking tot 
aandacht voor passend onderwijs in toekomstig curriculum. 

 

 
Beoogde daling deelname aan speciaal onderwijs:  

 Per 1 oktober 2019 beogen we een stabilisatie van de procentuele deelname van het VSO 
ten opzichte van de situatie per 1 oktober 2018: geen verdere groei. 

 Vanaf de teldatum 1 oktober 2020 beogen we een stapsgewijze afname van het aantal 
leerlingen in het VSO.  

 Einddoel per 1 oktober 2023 is de procentuele deelname aan het VSO binnen Portvolio op 
het niveau van het landelijk gemiddelde, of lager. 

 

 

Samenwerking met gemeenten en jeugdhulp in het voortgezet onderwijs 
Gemeenten en onderwijs zijn beide verantwoordelijk voor zorgleerlingen. Scholen en gemeenten 

werken met elkaar samen om preventief en integraal te werken op de snijvlakken van onderwijs, 

ondersteuning en zorg.  

Daarbij moet onderwijs van het onderwijs blijven. School is weliswaar een vindplaats van problemen 

maar de kernactiviteit van school blijft onderwijs en niet de zorg. Het is begrijpelijk als de school zorgt 

voor een leerling bij onvoldoende inzet van jeugdhulp. Maar het is niet de bedoeling en het helpt de 

leerling niet. Het onderwijs heeft de gemeente nodig als regievoerder op jeugdhulp bij kinderen die door 

gezins- of ontwikkelingsproblematiek behoefte hebben aan jeugdhulp en niet meer toekomen aan 

onderwijs.  

 

Onderwijs, gemeente en jeugdhulp werken sámen om: 

 in beeld te krijgen of extra ondersteuning nodig is bij een jongere en/of zijn thuissituatie en 
welke partijen hierbij nodig zijn;  

 kinderen in een integrale aanpak tot leren te brengen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen 

en optimaal participeren in onze samenleving; 

 het aantal thuiszitters in de regio te verminderen dan wel terug te brengen naar nul. 

De laatste jaren merken scholen steeds vaker dat de vragen of problemen waar leerlingen mee 

worstelen niet alleen op te lossen zijn met onderwijsondersteuning. De problemen spelen zich vaak af 

op meer domeinen en soms is de inzet van jeugdhulp vereist. Met de gemeenten in ons 

samenwerkingsverband maken we graag afspraken die ertoe leiden dat de hulp vanuit gemeenten 

sneller toegankelijk is. Maatwerktrajecten zijn nodig, onder meer om thuiszitters te voorkomen of om de 

periode van geen onderwijs (kunnen) volgen zo kort mogelijk te maken. 
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Wat hebben we bereikt in 2023? 

 Er zijn resultaatgerichte overleggen met vaste deelnemers vanuit scholen, gemeenten en 

jeugdhulp; hierdoor kunnen we snel schakelen en zorg en onderwijs optimaal op elkaar afstemmen. 

 Onderwijs, gemeenten en jeugdhulp werken vraaggestuurd; geboden ondersteuning past bij de 

jongere en zijn ouders en eigenaarschap van het proces en de oplossingen liggen bij de jongere en 

zijn ouders. 

 Er wordt effectief doorgepakt, zonder onnodige vertraging in de hulp of ondersteuning. Partijen 

werken aan doorlopende ontwikkelingen, duidelijke afspraken over uitwisselen van informatie en 

zitten sneller op één lijn. De focus ligt minder op alles wat er gebeurd is en meer op vooruitgang: 

‘Waar staan we nu en wat moet er gebeuren om verder te komen?’ 

 Alle partijen hanteren in 2023 dezelfde definitie van regie. De voorlopige definitie van het 

samenwerkingsverband is nu ‘Regie houdt in het proces vaststellen en aansturen; de coördinatie 

tussen alle betrokkenen regelen, zoveel mogelijk door één casemanager, totdat er voor de jongere, 

en zij die te maken hebben met de jongere, een resultaat is bereikt dat afsluiten rechtvaardigt. De 

regievoerende casemanager hanteert een vorm van met elkaar overeengekomen 

doorzettingsmacht’. We gaan graag hierover in gesprek met onze samenwerkingspartners om in 

gezamenlijkheid tot een nieuwe, breed gedragen definitie te komen, die werkt! 

 Omdat we een heldere route hanteren naar besluitvorming over regie, weten we bij elke jongere 

met een ondersteuningsvraag waar de regie ligt. De zwaarte van de casus wordt meegenomen in 

de besluitvorming over regie. Bij personele wisselingen weten de jongere en de ouders/verzorgers 

wie de regie overneemt en daarop aanspreekbaar is. 

 Er zijn passende onderwijs-zorgarrangementen; partijen financieren en richten deze samen in. 

Jeugdhulp en onderwijs verzorgen aansluitend samen de toegang tot deze arrangementen. 

Aanpak thuiszittersproblematiek 
Thuiszittersproblematiek behoeft een specifieke paragraaf in dit plan; het is een groot thema in 

samenwerking onderwijs, gemeenten en jeugdhulporganisaties. 

We starten met de wens voor een gezamenlijk gedragen procesgang, zoals die is besproken in diverse 

inputsessies met gemeenten, jeugdhulp en scholen en is verwoord in de daaruit voortgekomen 

adviezen. 

 

Iedere school dient verzuim vanaf dag 1 te signaleren en te volgen. Daarbij is het van 

belang om tijdig het gesprek aan te gaan met leerling en ouders.  

Bij herhaald verzuim roept de school de leerling en ouders om de tafel.  

Bij 1 maand thuis, meldt de school de leerling bij Portvolio en wordt deze leerling 

besproken in het zorgadviesteam van de school. Zo nodig wordt via het 

schoolmaatschappelijk werk de Toegang ingeschakeld voor jeugdhulp. 

Is er sprake van complex verzuim, met multiproblematiek buiten school, dan wordt een 

Actietafel georganiseerd met de direct betrokkenen bij de casus, eventueel aangevuld met 

experts. Deze Actietafel wordt niet ad hoc georganiseerd, maar volgens een met elkaar 

afgesproken procedure, waarin is vastgelegd wanneer, hoe, waarom en met wie een 

Actietafel wordt georganiseerd.  

De Toegang zet een procesregisseur in. Overeenstemming over taken en rollen en 

positioneren van deze functie is cruciaal.  

Alle betrokkenen maken samen een ‘terugkeerplan’ en daarbij benoemen zij zorgvuldig 

onder welke condities niet- onderwijs oplossingen, zoals IVIO (onderwijspakketten voor 

thuisonderwijs) of een zorgboerderij, bijdragen aan terugkeer naar onderwijs of 

perspectief op ontwikkeling. 

In het hele proces blijft het essentieel om partners te betrekken: de Toegang en de 

leerplichtambtenaar structureel of op afroep, het schoolmaatschappelijk werk op afroep en 

de GGD arts mogelijk in de rol van ‘bedrijfsarts’, die proactief schakelt naar de Toegang 

en/of bemiddelt naar jeugdhulp. 
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Wat hebben we bereikt in 2023? 

 De meest urgente knelpunten in de thuiszittersproblematiek zijn bekend. Er is één meldpunt voor 

alle partijen voor thuiszitters, van waaruit een expertiseteam zoekt naar oplossingen en een plan 

uitzet; deelnemende partijen zijn bereid om zich daaraan te conformeren. 

 Bij complex verzuim werken partijen met één stedelijke tafel met doorzettingsmacht, waarbij de 
procesregisseur (zie hierboven) aanmeldt en bepaalt welke relevante partijen worden uitgenodigd 
rondom de specifieke casus.  

 Iedere hulpverlener, of dat nu op school is, bij een instantie of bij de gemeente, kent de eigen 
grenzen van het aanbieden van hulp of ondersteuning en draagt op tijd met rede over naar de 
deskundige die hier meer bekwaam voor mag worden geacht. 

 Partijen investeren voortdurend in een gezamenlijk gedragen procesgang. Hulp of ondersteuning 

aan een jongere loopt niet meer vast op botsende wetgeving of het niet mee willen werken van de 

jongere of ouders omdat partijen geregeld hebben hoe dan in gezamenlijk overleg (expertiseteam) 

tot oplossingen te komen. 

 Onderwijs volgen hoeft niet altijd op een school; ook op werk of in een stage kunnen leerlingen hun  
talenten ontplooien en nieuwe dingen leren. Er zijn meer mogelijkheden voor een dagbesteding 
buiten het onderwijs, buiten een V(S)O school of Track013. Als andere dingen even prioriteit 
hebben boven onderwijs, met als doel terugkeren naar onderwijs na herstel, dan kan dat. Voor 
jongeren die (tijdelijk) een alternatief ontwikkelingsperspectief buiten school nodig hebben, werken 
partijen samen en maken resultaatgerichte afspraken. 

 

Aandacht en aanbod voor hoogbegaafde leerlingen 
Portvolio wil de aandacht voor hoogbegaafde leerlingen in de scholen vergroten en samen met het PO 

ook voor deze doelgroep doorlopende lijnen te creëren. Hieronder geven we aan langs welke lijnen we 

dat willen realiseren.  

Voor een groot aantal hoogbegaafde leerlingen binnen het werkgebied van Portvolio biedt een aantal 

scholen een divers aanbod aan extra ondersteuning. Op de website van Portvolio is een overzicht 

daarvan beschikbaar.  

Dit aanbod is niet toereikend voor alle hoogbegaafde leerlingen. Met name de ‘dubbel bijzondere 

leerlingen’ (twice exceptional) vragen nog onze aandacht.  Een deel van de hoogbegaafde leerlingen 

kampt met problemen zoals sociaal- en/of emotionele problemen, verveling, faalangst, ontwikkelings- of 

leerproblemen en komt niet altijd tot buitengewone prestaties. Ook voor leerlingen die verwante 

problemen krijgen gerelateerd aan hoogbegaafdheid zoals een depressie of lang schoolverzuim is er 

nog onvoldoende passend onderwijs. Portvolio heeft tot slot geen aanbod voor hoogbegaafde leerlingen 

op VWO-niveau binnen het VSO. 

Het aantal leerlingen waarvoor nu nog geen passend aanbod is, is moeilijk vast te stellen. Dit omdat er 

een groep leerlingen is die bijvoorbeeld verstroomt van VWO naar HAVO of verder en er een groep 

thuiszittende leerlingen is waarvan niet direct duidelijk is of het thuiszitten gerelateerd is aan 

hoogbegaafdheid. 

 

Wat hebben we bereikt in 2023? 

 Portvolio en Plein013 sturen samen op verbinding van het PO met het VO en realiseren zo voor 
hoogbegaafde leerlingen doorlopende leer- en ontwikkellijnen. Door aanpassingen in het 
digitaal overdrachtsdossier vanuit het Primair onderwijs naar het Voortgezet onderwijs kan de 
onderwijsbehoefte voor deze leerlingen worden overgedragen en komt daardoor beter in beeld 
bij het voortgezet onderwijs. 

 Op iedere school is minstens 1 persoon die de kennis heeft om hoogbegaafde leerlingen in de 

school te signaleren en die het basisarrangement voor deze leerlingen kan organiseren. 

 Kennis over hoogbegaafdheid binnen de school is vergroot, reeds aanwezige expertise is  

zichtbaar en wordt gedeeld in levende kennis- en ervaringsnetwerken. 

 Er is meer passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen; reguliere scholen werken daarin 

onderling samen en er is symbiose tussen VO en VSO. 

 Binnen de VO-scholen is er de mogelijkheid om te werken met een speciale voorziening of een 

onderwijszorgarrangement, zodat de leerling binnen de eigen school kan blijven, met een 

peergroup. 
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 Een goede intake met warme overdracht van leerlingen die al in het Primair onderwijs zijn 

vastgelopen (nog voordat zij starten in het voortgezet onderwijs). 

 Als een school vastloopt in de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen op de eigen school, 

dan is er overleg en uitwisseling van expertise tussen de VO-scholen in het 

samenwerkingsverband. 

 Bij leerlingen waarbij de handelingsverlegenheid de school overstijgt, bijvoorbeeld na inzet van 

ambulante begeleiding, is inzet nodig van bijvoorbeeld een expertisecentrum op 

samenwerkingsniveau.  

 Omdat onder thuiszitters het aantal hoogbegaafden hoog is, is er een ‘transitievoorziening’ voor 

(dreigende) uitvallers op basis van hun hoogbegaafdheid gecreëerd, bij voorkeur binnen een 

reguliere school, met als doel terugkeer naar de eigen thuisschool. 

 

Leerwegondersteunend onderwijs / LWOO op alle VMBO-scholen 
Portvolio bereidt zich voor op basis van onderzoek en na overleg met alle VMBO-scholen op opting out 
LWOO. De bekostiging van het LWOO zal  per 1 augustus 2020 verlopen via populatiebekostiging. 
In maart komt een daartoe ingerichte taskforce met een advies. 
 
Wat hebben we bereikt in 2023?  

 Portvolio hanteert geen landelijke criteria meer voor de toekenning van LWOO en laat de 

LWOO licenties los. 

 De basisondersteuning voor VMBO leerlingen is zodanig aangepast dat iedere school met een 

VMBO-afdeling een passend onderwijsaanbod kan bieden aan alle VMBO leerlingen met 

didactische achterstanden, voortkomend uit sociaal-emotionele problematiek dan wel de 

intellectuele capaciteiten.  

 Alle betrokken VMBO-scholen ontvangen een bijdrage op maat vanuit de ontvangen LWOO-

middelen. Portvolio hanteert een eigen verdeelsleutel van de LWOO-middelen aan de VMBO 

scholen.  

 Er is een gedragen en passende overgangsregeling vastgesteld. 

 De VMBO-scholen van Portvolio hanteren per leerweg vergelijkbare toelatingseisen. 

 Er is aandacht en aanbod voor leerlingen met een taalachterstand vanuit het Schakelcollege en 

de EOA, gericht op doorstroom.  

Ontwikkeling bovenschoolse voorziening Track013 
In de eerste helft van 2018 is een evaluatie uitgevoerd, in samenwerking met het Nederlands Jeugd 
Instituut / NJI. De evaluatie heeft geleid tot een verbeteraanpak met daarin een reeks concrete ambities 
voor de komende periode.  
Op basis van de ondersteuningsvraag van leerlingen, en vaak ook ouders, is meer intensieve 
samenwerking nodig met jeugdhulp. Dat vraagt voor 90 procent een integrale aanpak en een 
doorontwikkeling naar een onderwijs-zorgarrangement is gewenst. Een combinatie van 
onderwijsondersteuning, individuele begeleiding vanuit jeugdhulp / jeugd GGZ en ondersteuning in de 
thuis- en vrijetijdssituatie dienen onderdeel te zijn van het arrangement.  
Track013 werkt nu met detachering van personeelsleden vanuit diverse besturen. Borging bij één 
werkgever organisatie is nodig; daarmee komt er eenheid in personeelsbeleid. Een mogelijkheid is de 
werkgeversrol bij 1 schoolbestuur op basis van een convenant. Dit dient bij voorkeur een schoolbestuur 
te zijn vanuit het regulier onderwijs. Track013 hoort niet bij het VSO, omdat de voorziening stuurt op 
een succesvolle terugkeer naar de reguliere thuisschool. Vanuit het convenant  dragen alle 
schoolbesturen verantwoordelijkheid voor de kosten die voortvloeien uit afspraken met het 
samenwerkingsverband.  
De huisvesting van Track013 vergt een kwalitatieve verbetering die tevens bijdraagt aan de veiligheid. 
Samen met Track013 stelt Portvolio hiertoe in 2019 een Programma van Eisen op. 
 

Ontwikkeling Toewijzings- en Adviescommissie (TAC) 
De TAC heeft een belangrijke functie binnen Portvolio. De medewerkers van de TAC zien veel, horen 
veel, hebben veel kennis in huis en signaleren waar de gaten vallen in de match tussen scholen en in 
het gezamenlijke aanbod richting leerlingen. Deze kennis kunnen we beter inzetten.  
Samen met de TAC en de kwaliteitsmedewerker brengt Portvolio de huidige en toekomstige invulling 
van werkzaamheden in kaart.    
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Doelstelling is de TAC meer betrekken bij het zoeken naar de juiste ondersteuning. Daartoe dient de 
TAC beter in positie te komen als onafhankelijk en kritisch expert én als partner in 
maatwerkoplossingen. Vooral aan de voorkant is winst te verwachten, dat wil zeggen bij de overgang 
van PO naar VO en bij de overweging van een reguliere VO school om een TLV VSO aan te vragen. 
Indien de TAC bij de toewijzing van TLV’s VSO structureel kan afstemmen met de aanvragende 
scholen over doelen en duur van de VSO plaatsing, kan dat bijdragen aan meer inclusief onderwijs.  
De gewenste combinatie van onderwijs en zorg samen vraagt maatwerktrajecten. Ook bij dergelijke 
aanvragen is de adviesrol van de TAC van wezenlijk belang.  
Portvolio wil graag ruimte maken voor deze taken, zodat ouders en hulpverleners vaker betrokken 
kunnen worden bij zorgleerlingen die vastlopen op reguliere scholen en bij wie VSO wordt overwogen. 
Nog in 2019 wordt bekeken naar de wijze waarop deze advieswerkzaamheden meer geïntegreerd 
binnen Portvolio en in afstemming met de reguliere scholen vorm kunnen krijgen.  
 

Evaluatie TTV en AOA  
Bij de start van de tijdelijke arrangementen AOA en TTV zijn verwachtingen en doelen uitgesproken. In 
de komende jaren monitoren we nauwlettend of deze verwachtingen en doelen gehaald worden. Ook 
onderzoeken we wat het vervolg kan zijn van deze arrangementen.  
Het ASS-onderwijsarrangement van 2College Ruivenmavo en het Mill Hill College is ingericht voor 4 
schooljaren. Beide scholen monitoren de voortgang voortdurend. Tussentijdse evaluatie rondom 
deelname en resultaten vindt plaats in het schooljaar 2018-2019. In schooljaar 2020-2021 vindt binnen 
het Scholenoverleg van Portvolio een uitgebreide evaluatie plaats van dit ASS-onderwijsarrangement. 
Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan aan alle scholen van het regulier onderwijs, zodat zij 
leerlingen met ASS adequaat kunnen aannemen en begeleiden bij hun schoolcarrière. 
Ook de TTV wordt tussentijds geëvalueerd en in schooljaar 2020-2021 vindt een definitieve evaluatie 
plaats.  
Beide arrangementen houden we in beeld, in samenhang met elkaar en met Track013. Zo weten we 
steeds beter welke leerling het beste gebaat is met welk arrangement. Ook krijgen we scherper zicht op 
de bijdrage van de arrangementen aan een dekkend netwerk en zien we waar synergie en 
samenwerking tot betere resultaten leiden.  
Daarnaast volgt de OGT, Onderwijsgroep Tilburg, de arrangementen (TTV, AOA Mill Hill College en 
AOA Ruivenmavo) en de Campus 013 (daar zit een groot aantal leerlingen van de Frater van 
Gemertschool die het eindexamentraject doen) om in een aanvullende gesprekken informatie op te 
halen. Het is een onderdeel van een grotere evaluatie vanuit het OGT, ook rondom transitie personeel 
van de voormalige Frater van Gemertschool en samenwerking met de MR. 

 

Jaarwerkplannen en een spoorboekje 
In de komende jaren stellen we elk jaar een jaarwerkplan op. Het plan geeft een overzicht van de 

concrete acties voor dat jaar. Elk jaarwerkplan brengt Portvolio dichter bij de beoogde resultaten die we 

hebben beschreven in dit Ondersteuningsplan.  

Het tijdspad dat we daarbij hanteren, leggen we vast in een ‘spoorboekje, te verschijnen voor de zomer 

van 2019. Op basis van de procesfasen Richten, Inrichten, Verrichten geeft het spoorboekje een 

overzicht van de strategische keuzes, de organisatorische invulling en het realiseren van deze keuzes.  

De fase ‘Richten’ hebben we op hoofdlijnen doorlopen; deze fase heeft geleid tot dit 

Ondersteuningsplan. Bij de fase ‘Inrichten’ bouwen we per jaar door op wat er al staat. Op basis van de 

gekozen richting kijken we waar we moeten bijsturen op mensen, middelen en sturing. In de fase 

‘Verrichten’ start de uitvoering, conform de in dit Ondersteuningsplan en de jaarwerkplannen 

vastgelegde voornemens en acties.   
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5. Financieel perspectief  
 
 

Bekostigingssystematiek  
De basisondersteuning wordt bekostigd vanuit Box 8; dit is de ondersteuningsbijdrage die door het 
samenwerkingsverband aan de reguliere scholen ter beschikking wordt gesteld op basis van het aantal 
leerlingen. Middelen voor de basisondersteuning zijn in principe sluitpost op de begroting. De afgelopen 
twee jaar heeft het bestuur aangegeven daar een vast basisbedrag voor te willen reserveren. Daarom 
wordt nu het bedrag aangehouden uit de meerjarenbegroting. De inzet van Portvolio voor 
basisondersteuning bedraagt € 60 per leerling. VMBO leerlingen tellen dubbel bij de verdeling van deze 
middelen. 
 
Middelen voor extra ondersteuning worden aan de reguliere scholen en Track013 ter beschikking 
gesteld via Box 3 Ambulante begeleiding. Deze middelen zitten nu ‘vast’ bij OC Leijpark en De Kracht 
(Stichting Biezonderwijs). De middelen ambulante begeleiding vallen per 1-8-2019 naar het 
samenwerkingsverband en kunnen anders worden ingezet.  
 
De arrangementen Track013 en TTV worden bekostigd door het samenwerkingsverband uit Box 4, 
arrangementen. De school van inschrijving draagt bij plaatsing van een leerling op Track013 de 
leerlingenbekostiging over aan het arrangement, €525 voor een reguliere leerling en €850 voor een 
LWOO-leerling per maand (geld volgt de leerling). 
TTV staat niet meer op de begroting. Dit betreft allemaal LWOO leerlingen. In 2018 is aan de TTV een 
opstartpremie verleend; momenteel wordt TTV bekostigd vanuit reguliere middelen en LWOO. 
 
De financiering AOA arrangement loopt door. Bekostiging vanuit Portvolio voor maximaal 16 
leerlingen per school is maximaal 2 x €104.000.  
Dit komt op de begroting met een bedrag van €208.000 met daarbij een voorbehoud dat dit na evaluatie 
nog kan worden bijgesteld.  
De ondersteuning van de leerlingen uit het voormalige ASS arrangement en het nieuwe AOA in het 
reguliere VO in klas 3 t/m 5 bedraagt € 4.000 per leerling. Dat bedrag mag de reguliere VO school in 
rekening brengen bij Portvolio. 
 
LWOO en Pro worden bekostigd uit de middelen die we daarvoor krijgen van het Rijk; dit is een vast 
bedrag per jaar, gebaseerd op de procentuele deelname aan het LWOO en het Pro op 1 oktober 2012.  
Box 2, LWOO en Pro, is bijna een derde van onze uitgaven.  
Middelen voor LWOO worden nu toegekend aan individuele leerlingen (van de VMBO-scholen met een 
LWOO licentie die voldoen aan de criteria). De resterende LWOO middelen – er wordt minder 
uitgegeven dan er binnenkomt – vallen toe aan de algemene middelen in de begroting. 
Met ingang van schooljaar 2020-2021 wordt een populatiebekostiging gehanteerd voor LWOO; hierbij 
kan het samenwerkingsverband zelf bepalen hoe deze middelen verdeeld worden over álle VMBO-
scholen. Dan zullen álle middelen aan LWOO worden besteed.  
 
Eind 2019 krijgen de veranderingen met betrekking tot de ambulante begeleiding en de LWOO hun 
beslag, wordt de bekostigingssystematiek tegen het licht gehouden en daar waar nodig herzien.  
Doel is om in de bekostigingssystematiek en verdeling van de middelen meer te focussen op de 
daadwerkelijke behoefte aan extra ondersteuning per school of schooltype.  
   

Prognose leerlingaantal 
Het beschikbare budget voor de samenwerkingsverbanden wordt vrijwel geheel bepaald door het aantal 

leerlingen op 1 oktober van enig jaar. Prognoses van DUO laten zien dat in de regio van Portvolio in de 

komende vijf jaar een daling van het leerlingenaantal wordt verwacht met 0,6% per jaar vanaf teldatum. 

Vanaf de teldatum 1/10/2018 is uitgegaan van 17.100 leerlingen vanwege het nog te verwachten aantal 

asielzoekerskinderen dat in januari 2019 wordt toegevoegd aan het totale leerlingenaantal wordt 

toegevoegd. 
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Op basis daarvan gaan wij bij de meerjarenbegroting uit van de volgende verwachting.  
 

 

Teldatum leerlingaantal 

1/10/2018    17.100 

1/10/2019    16.997 

1/10/2020    16.895 

1/10/2021    16.792 

1/10/2022    16.690 

1/10/2023    16.587 

 

Voor het aantal vavo-leerlingen is op basis van ervaringsgegevens uitgegaan van 100 leerlingen op 

jaarbasis. Vavo leerlingen tellen voor de bekostiging van het samenwerkingsverband maar voor 50% 

mee. 

 

De groeibekostiging 
Het instrument ‘groeibekostiging’ wordt gebruikt om de fluctuaties in het leerlingenaantal van VSO 

scholen financieel op te vangen. Het is bij wet verplicht uitvoering te geven aan deze groeiregeling. Dat 

wil zeggen dat er zo spoedig mogelijk na 1 februari van enig jaar in beeld gebracht wordt welke VSO 

scholen een positieve, dan wel negatieve groei hebben doorgemaakt tussen 1 oktober van het 

voorafgaande jaar en 1 februari (peildatum). Bij een positieve groei wordt de bekostiging van het aantal 

leerlingen waarmee een VSO school gegroeid is tussen 1 oktober en 1 februari in het daaropvolgende 

schooljaar aan de betreffende VSO school overgemaakt door het samenwerkingsverband. Het betreft 

de leerlingen waarvoor Portvolio de verantwoordelijkheid heeft voor extra ondersteuning.  
Portvolio draagt per leerling - naast de wettelijk verplichte basis- en ondersteuningsbekostiging 

personeel - ook de materiële basis- en ondersteuningsbekostiging over.  

 

Begroting 2019 
De begroting 2019 is als tussenbegroting vastgesteld door het bestuur van Portvolio op 27 november 
2018. De begroting van 2019 treft u aan in bijlage 10. 

 

Meerjarenbegroting 2020-2023 
Voor het opstellen van de meerjarenbegroting is gebruik gemaakt van het Model MJB van Infinite 
Financieel bv. Dit model is ontwikkeld en wordt onderhouden met middelen van OC&W en de VO-raad. 
Het model bevat na iedere update de meest recente bekostigingsgegevens.  
Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting aangepast aan de landelijk genomen besluiten en de besluiten 
van het bestuur van het samenwerkingsverband Portvolio. De baten zijn gebaseerd op de eerder 
gepresenteerde leerlingaantallen. 
 
Toelichting op de lasten 

 Box 1: Voor het bepalen van de afdracht aan het VSO zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: per 1/10/2019: stabilisatie, geen verdere groei. Vanaf 1/10/2020: een 

stapsgewijze afname van het aantal leerlingen in het VSO tot op 1/10/2023 de procentuele 

deelname aan het VSO binnen Portvolio gelijk is aan het landelijk gemiddelde.  

 

 Box 2: Omdat alle LWOO-middelen naar het VMBO gaan vanaf het boekjaar 2020 is voor 

het bepalen van de kosten LWOO en Pro de volgende berekening gehanteerd: baten 

LWOO en Pro zijn bij elkaar opgeteld, de lasten van het Pro zijn hier vervolgens van 

afgehaald en het resterende bedrag is opgevoerd bij de LWOO. Dit nieuwe beleid van 

Portvolio drukt op de begroting. Tot nu toe kregen de LWOO-scholen alleen de middelen 

van DUO op basis van het aantal afgegeven aanwijzingen LWOO. Het landelijk beleid met 

betrekking tot LWOO wordt naar verwachting in 2020 gewijzigd. Als er een nieuw 

verdeelmodel over de samenwerkingsverbanden komt, al dan niet met verevening, heeft dit 

gevolgen voor de begroting. Hoe dit uitpakt, is nog ongewis. 
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 Box 3: bedragen voor ambulante begeleiding in de begroting opgevoerd voor 65% van het 

begrote bedrag in 2019. Ondanks het aflopen van de dienstverleningsovereenkomsten met 

Biezonderwijs/de Kracht en het Onderwijscentrum Leijpark per 1/8/2019 kan Portvolio op 

die datum niet zonder meer stoppen met het afnemen van diensten van deze twee partijen, 

en wel om de volgende redenen: 

o het samenwerkingsverband heeft tot 2021 op basis van het tripartite overleg 

verplichtingen jegens het personeel dat bij deze partijen in 2012 een benoeming 

in vaste dienst had; 

o in het kader van goede samenwerking tussen besturen is het de vraag of we 

beide werkgevers (Biezonderwijs en OC Leijpark) niet opzadelen met enorme 

personele en financiële problemen. 

 

 Box 4: De begrote kosten voor Track013 zijn conform begroting 2019 

 

 Box 5: Beheer en bestuur iets opgehoogd i.v.m. begroting 2019. 

 

 Box 6: De toetsing voor LWOO vervalt vanaf het boekjaar 2020. 

 

 Box 7: Individueel maatwerk conform 2019. 

 

 Box 8: Bedrag basisondersteuning is € 60 x totaal aantal leerlingen op 1/10 van jaar (t-1).  

 

 Box 9: Nieuw beleid eerste en tweede jaar daling, daarna gelijk.   

 

De meerjarenbegroting 2020-2023 treft u aan in bijlage 11. 
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Bijlage 1  

Afkortingen en definities  

 
 

AOA  

Autisme Ondersteunings Arrangement, tweejarig. OMO is verantwoordelijk voor de AOA. Op het Mill Hill 

College in Goirle en 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot kunnen leerlingen VMBO-theoretisch en 

HAVO met een autisme-stoornis vanaf 1 augustus terecht voor een tweejarig schakeltraject.  

 

AVG 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. 

 

Basisondersteuning 

Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle leerlingen 

moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. De basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden 

bepalen zelf het niveau van basisondersteuning dat de scholen bieden binnen het 

samenwerkingsverband. De basisondersteuning kan dus verschillen per regio. De kwaliteit van de 

basisondersteuning moet ook voldoen aan door de onderwijsinspectie vastgestelde normen. 

 

BRIN 

Basisregistratie Instellingen, register Ministerie van OCW. Elke onderwijsinstelling wordt hierin 

geïdentificeerd aan de hand van het nummer in het register, meestal BRIN-nummer genoemd, een vier 

tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige 

code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. 

 

DOD / OSO 

Digitaal Overdrachtsdossier (DOD) werd gebruikt bij het overstappen van leerlingen naar een andere 

school om gegevens digitaal over te dragen. Vanaf 2017 is de Overstapservice Onderwijs (OSO) 

officieel de landelijke standaard voor digitale overdracht van het onderwijskundige rapport tussen 

scholen. 

 

DUO 

Dienst Uitvoering Onderwijs. Onderdeel van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

 

EMB 

Ernstige Meervoudige Beperking. De groep kinderen en (jong) volwassenen met een ernstige 

meervoudige beperking is moeilijk te beschrijven. Ze hebben een IQ lager dan 35, met een grote 

diversiteit aan bijkomende beperkingen die zij niet of nauwelijks kunnen compenseren. Kinderen en 

(jong) volwassenen met EMB hebben 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding nodig. 

 

EOA 

Eerste Opvang Anderstaligen. 

 

Extra ondersteuning 

Dit zijn alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Binnen ‘extra 

ondersteuning’ kunnen verschillende typeringen voor het aanbod worden gebruikt, zoals lichte en 

zware ondersteuning of een indeling in zwaartecategorieën. Extra onderwijsondersteuning gaat niet 

alleen over onderwijs, maar betreft ook andere vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning 

en/of zorg die niet vallen onder de definitie van de basisondersteuning binnen het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt zelf de grens tussen basisondersteuning 

en extra ondersteuning. De beschikbare financiële middelen en afspraken over de verdeling daarvan 

binnen het samenwerkingsverband zij daarbij mede bepalend.  
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FG  

Functionaris voor de Gegevensbescherming. Een FG is een interne toezichthouder op de verwerking 

van persoonsgegevens. Ook onder de huidige wetgeving bestond al de mogelijkheid tot het aanstellen 

van een FG. Heeft een organisatie een FG, dan houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als 

nationale toezichthouder alle bevoegdheden, maar de AP stelt zich terughoudend op bij organisaties 

met een FG. Nieuw is dat de FG verplicht gaat worden gesteld voor een groot aantal organisaties. 

 

Groeibekostiging 

Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor 

leerlingen die tussen de telling van 1 oktober en 1 februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het 

(V)SO. 

 

HGW 

Handelingsgericht werken / HGW is een planmatige en cyclische manier van werken waarbij we 

proberen zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen, 

leerkrachten, begeleiders en ouders.  

 

IVIO 

Instituut Voor Individuele Ontwikkeling. Nederlandse taal en basisvaardigheden als schakel voor regie 

over eigen leven. Taal is een middel waarmee mensen kunnen participeren in hun eigen buurt, stad en 

Nederland. Vanuit deze visie activeert IVIO, Instituut Voor Individuele Ontwikkeling, haar deelnemers. 

Ook Wereldschool: Nederlands Onderwijs over de hele wereld: waar dan ook, wanneer dan ook. 

 

IVO  

Door Sardes ontwikkeld instrument: Indicatiestelling Vanuit Onderwijsbehoeften. IVO formuleert de 

onderwijsbehoefte op vijf velden: hoeveelheid aandacht en tijd (handen in de klas);  

onderwijsmaterialen; ruimtelijke omgeving’; expertise; samenwerking met andere instanties. 

 

LEA 

Lokaal Educatieve Agenda. 

 

LGF  

Leerling Gebonden Financiering. Ook wel rugzakje genoemd. Term van vóór de invoering wet op 

Passend Onderwijs. 

 

OMO 

Ons Middelbaar Onderwijs, schoolbestuur. 

 

Ondersteuningsplan 

Binnen het samenwerkingsverband maken de besturen met elkaar afspraken over de manier waarop 

alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen 

krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Het 

ondersteuningsplan geldt maximaal voor vier jaar en wordt ter instemming voorgelegd aan de 

ondersteuningsplanraad (OPR). Ook wordt het ondersteuningsplan besproken met alle gemeenten in 

de regio in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO).  

 

Onderwijsconsulenten 

Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenscha en 

bemiddelen en adviseren bij problemen rond toelating of begeleiding van leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte en van langdurige thuiszitters. 

 

Onderwijs Transparant 

Onderwijs Transparant biedt verschillende oplossingen binnen het OT-platform voor overstap- en 

passend onderwijsprocessen. De POVO-module faciliteert de digitale overstap van een leerling van 

primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO).  Het PO en het VO gebruiken deze module om 

leerling gegevens uit te wisselen en het aanmeld- en toelatingsproces te volgen.  
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Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) 

Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband 

over het Ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg heeft betrekking op de inhoud 

van het Ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op de jeugdzorg, het 

leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. 

 

OPDC 

Orthopedagogisch didactisch centrum. Een OPDC is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan 

een samenwerkingsverband. Het OPDC kan diploma gericht onderwijs verzorgen en levert diensten ter 

ondersteuning van leerlingen op de scholen die het samenwerkingsverband zijn aangegaan. De 

leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het OPDC zijn derhalve in alle gevallen ingeschreven 

bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn 

verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de huisvesting van het OPDC. 

 

OPP 

Ontwikkelingsperspectief. Is het niveau dat uiteindelijk van een leerling verwacht wordt. VSO-scholen 

moeten voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief opstellen. Dit geldt ook voor leerlingen in het 

reguliere onderwijs die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. Vanuit het 

ontwikkelingsperspectief worden doelstellingen bepaald.  

 

OPR  

De OPR is de Ondersteuningsplanraad. Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad 

(OPR), dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs. De OPR is het 

medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Ouders, leerlingen en docenten hebben 

medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het samenwerkingsverband. Alle 

scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband VO. De 

OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan 

worden vastgesteld en uitgevoerd. 

 

POS 

Perspectief Op School. Een innovatief instrument om kwaliteit, ondersteuning en financiën te monitoren 

van Passend Onderwijs. Scholen en ouders krijgen met Perspectief op School inzicht in de 

ondersteuning die de school een leerling kan bieden, in de ambities die de school heeft om zich te 

ontwikkelen en in het verloop van dit proces. Dit is zo gepresenteerd dat dit bruikbaar is voor de school, 

zowel intern als extern. 

 

POVO-013 

Maakt afspraken en procedures binnen de regio Tilburg over de overstap van leerlingen uit groep 8 

naar het Voortgezet Onderwijs (VO). POVO-013 heeft een overzichtelijke website met alle Voortgezet 

Onderwijs scholen van Tilburg en hun profiel. www.povo-013.nl 

 

RMC  

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeenten in de RMC regio 

Midden-Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, 

Waalwijk) werken al jaren intensief en met succes samen bij het bestrijden van verzuim en voortijdig 

schoolverlaten bij jongeren tot 23 jaar. Samen met relevante partners in het onderwijs en zorg, zorgt de 

RMC ervoor dat jongeren ondersteund worden zodat zij hun diploma halen en zich hiermee goed 

voorbereiden op hun toekomst. 

 

SBO en SO 

SBO is speciaal basis onderwijs. Hierbij gaat het om kinderen die net niet mee kunnen komen op de 

reguliere basisschool, die net wat meer structuur nodig hebben, kleinere klassen, wat meer uitleg en 

minder klassikaal onderwijs. Voor het SBO dient het kind niet noodzakelijk een specifiek probleem te 

hebben of een diagnose. 

SO is een school voor speciaal onderwijs. Dat gaat dus een stap verder dan SBO. 

 

http://www.povo-013.nl/
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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke 

ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school moet 

minimaal de basisondersteuning realiseren die in het samenwerkingsverband is afgesproken. 

Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. De medezeggenschapsraad van de school 

heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. Alle SOP’s van de scholen in het 

samenwerkingsverband samen zorgen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend 

onderwijs kunnen krijgen. Het SOP maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de extra 

ondersteuning). Het SOP speelt daarnaast een rol in het toelatingsbeleid van de school. 

 

SOVOT 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg. 

 

Startkwalificatie 

Een startkwalificatie is een diploma HAVO, VWO, MBO niveau 2 of hoger. 

 

TAC 

Toewijzing & Adviescommissie. De TAC adviseert over de ondersteuningsbehoefte van een leerling. 

Ook behandelt de TAC verzoeken tot plaatsing op een arrangement van Portvolio en aanvragen voor 

een Toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO. Tevens registreert de TAC kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens ten behoeve van het beleid van het samenwerkingsverband en de deelnemende scholen. 

 

Thuiszitters 

Verzamelterm voor leerlingen met langdurig relatief verzuim langer dan vier weken en absoluut verzuim. 
 

TLV 

Toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO en voor Pro. De TLV VSO kent drie bekostigingscategorieën: 

1. laag, 2. middel en 3. hoog.  

 

TROTS-overleg 

Tilburgs Regionaal Overleg Toelatingscommissies Scholen voortgezet onderwijs. Werkwijze van de VO-

scholen om te komen tot een succesvolle plaatsing van alle leerlingen. 

 

TTV  

Tilburgse Tussen Voorziening. Kleinschalig tweejarig onderwijs voor leerlingen VMBO-basis en kader 

met sociaal-emotionele problematiek of ADHD die extra ondersteuning nodig hebben. Het is gericht op 

(uiterlijk) instroom in leerjaar 3 van het reguliere VMBO. De TTV wordt gehuisvest in het deel van de 

voormalige Frater van Gemertschool. SOVOT is verantwoordelijk voor de TTV.  

 

Twice exceptional 

Het komt vaker voor dan gedacht: kinderen met een combinatie van kenmerken van begaafdheid en 

kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen. Ze worden wel 'twice exceptional' genoemd en zijn 

'tweemaal speciaal' met hun 'dubbele diagnose'. 

 

VAVO 

Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Een belangrijk voordeel van het volgen van onderwijs 

op het VAVO is de flexibiliteit. Langzamer studeren, sneller studeren, een deelstudie doen: afhankelijk 

van de situatie is veel mogelijk. In de richting VMBO-tl, HAVO of VWO kan via het VAVO een diploma 

voor het voortgezet onderwijs worden gehaald. Het VAVO is voor jongeren vanaf 16 jaar die op het 

voortgezet onderwijs zijn uitgevallen, gezakt of dreigen uit te vallen. VAVO-opleidingen kunnen bij mbo-

instellingen (ROC’s) worden gevolgd. 

 

Verevening 

In de wet is bepaald dat de omvang van het budget voor het samenwerkingsverband wordt bepaald 

op basis van het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband. Naar rato krijgt ieder 

samenwerkingsverband dus evenveel ondersteuningsbekostiging. Bij de start van ‘Passend Onderwijs’ 



34 

 

in 2014 verschilde het aantal indicaties voor zware ondersteuning sterk per samenwerkingsverband. 

Daarom is er een overgangsregeling, waarbij in vijf jaar tijd de financiële situatie van de 

samenwerkingsverbanden gelijk getrokken wordt. Dit is de verevening. Bij samenwerkingsverbanden 

die bij de start van passend onderwijs meer middelen uitgaven aan ondersteuning dan het normbudget 

zou toelaten, spreken we van een negatieve verevening; samenwerkingsverbanden die minder uitgaven 

dan het normbudget zou toelaten, hebben een positieve verevening. 

 

Verstroming 

Fenomeen waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs eerst kiezen voor de moeilijkste onderwijsvorm 

of studierichting en na (herhaald) falen gradueel 'afdalen' naar een makkelijker onderwijsvorm. 

 

Verzuimers 

In navolging van de staatssecretaris in zijn brief ‘Cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters’ (3 februari 

2016) onderscheidt de inspectie de volgende groepen verzuimers: 

 Relatief verzuimer: dit is een leer- of kwalificatieplichtige leerling die op een school is ingeschreven en 

die ongeoorloofd afwezig is (spijbelt). Scholen moeten het aan DUO melden als leerlingen meer dan 

zestien uur in vier weken ongeoorloofd hebben verzuimd. 

 Langdurig relatief verzuimer: dit is een ingeschreven leerling die langer dan vier weken ongeoorloofd 

verzuimt. Bij deze leerlingen is meer aan de hand dan een korte periode regelmatig spijbelen. Deze 

leerlingen volgen langdurig geen of weinig onderwijs. We onderscheiden twee subgroepen: 

o langdurig relatief verzuim van vier weken tot drie maanden; 

o langdurig relatief verzuim langer dan drie maanden. 

 Absoluut verzuimer: dit is een leer- of kwalificatieplichtige leerling die niet op een school staat 

ingeschreven. Al vanaf de eerste dag dat een leerplichtige jongere niet op een school is ingeschreven, 

is sprake van absoluut verzuim, ongeacht de duur van het absoluut verzuim.  

 

ZIO 

Zorg In Onderwijs (idem aan ZIK, Zorg In de Klas). Een aantal leerlingen op het V(S)O heeft meer zorg 

en begeleiding nodig dan leeftijdsgenoten. Een deel van deze zorg en begeleiding wordt geleverd door 

eigen leerkrachten, klassenassistenten en zorgassistenten. Voor sommige leerlingen is dit echter 

onvoldoende en is de behoefte groter dan de school uit eigen middelen kan leveren. Er kan bijvoorbeeld 

meer persoonlijke verzorging of individuele begeleiding nodig zijn. Daartoe is extra ondersteuning 

noodzakelijk en deze wordt geleverd door zorg verlenende instanties. 

ZIO kan op verschillende wijzen georganiseerd zijn. Zo zijn er leerlingen met een Wlz-indicatie (Wet 

langdurige zorg) en vanuit de Wlz een PGB (Persoonsgebonden budget) of ZIN (Zorg in Natura). 

Hiermee kunnen contracten gesloten worden met zorgverleners; niet alleen thuis maar ook voor 

ondersteuning in onderwijs. Bij andere leerlingen wordt er aanspraak gedaan op de Jeugdwet. Deze 

wet geeft gemeenten de mogelijkheid om ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren binnen de 

gemeentegrenzen. Deze ondersteuning wordt tevens toegekend in de vorm van een PGB of ZIN en is 

bedoeld voor de thuissituatie en onderwijs. Zowel school als ouders kunnen signaleren dat ZIO nodig is. 

De aanvraag is echter altijd de verantwoordelijkheid van de ouder(s). De school kan hier uiteraard bij 

ondersteunen.  

 

Zorgplicht 

Met de wet Passend Onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht gekregen. Wanneer 

ouder(s)/verzorger(s) hun kind met een extra ondersteuningsvraag aanmelden bij een bepaalde school, 

heeft deze school de plicht om de leerling een zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden. Als de school 

zelf geen passend onderwijs kan bieden, heeft de school de verantwoordelijkheid om in overleg met 

andere scholen van het samenwerkingsverband na te gaan welke school wel een passend 

onderwijsaanbod kan bieden. Om de zorgplicht waar te maken, dienen alle scholen voor regulier en 

voortgezet speciaal onderwijs met elkaar samen te werken in een samenwerkingsverband. De 

samenwerking is niet vrijblijvend. Doel is om gezamenlijk een dekkend aanbod van 

onderwijsondersteuning in de regio te bieden, zodanig dat leerlingen – al dan niet met extra 

ondersteuning - een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. 
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Bijlage 2  

Het tot stand komen van het ondersteuningsplan 

 
Input vanuit de scholen, de TAC, de OPR en het bestuur 
Met een meedenkgroep vanuit het Scholenoverleg als aanjager, verkenden drie groepen van 

onderwijsmensen elk in drie sessies de kansen, knelpunten en ambities voor het 

samenwerkingsverband. In een aparte sessie gaf ook het bestuur input.  

De meedenkgroep fungeerde als een ‘vooruitgeschoven post’ van het brede Scholenoverleg en had ook 

namens het Scholenoverleg mandaat om keuzes te maken in het proces van organiseren van 

werktafels en het verwerken van opbrengsten. De meedenkgroep bestond uit vier directeuren van 

scholen uit het samenwerkingsverband, waarbij zowel VO- als VSO-scholen vertegenwoordigd waren.  

De werkgroepen bestonden uit zes tot acht deelnemers afkomstig van de scholen in het 

samenwerkingsverband. Elke groep was een brede afspiegeling van de verschillende scholen. 

Deelnemers waren TAC-leden, medewerkers van Track013, directeuren, zorgcoördinatoren, docenten 

en leden van de Ondersteuningsplanraad. Elke werkgroep ging aan de slag met één van de volgende 

opdrachten:  

 schets hoe een dekkend netwerk er uit ziet voor het samenwerkingsverband en wat daarvoor 

nodig is in de nieuwe planperiode; 

 schets hoe de basis- en extra ondersteuning op de scholen verder vorm dient te krijgen en wat 

daarvoor nodig is in de nieuwe planperiode; 

 schets hoe de samenwerkende scholen invulling dienen te geven aan hun zorgplicht en wat 

daarvoor nodig is in de nieuwe planperiode. Neem in deze vraag specifiek de problematiek van 

thuiszitters mee. 

 

De verslagen en adviezen van de werkgroepen zijn wezenlijke onderleggers geweest, met name bij 

hoofdstuk 4 van dit Ondersteuningsplan.  

Ook het bestuur van het samenwerkingsverband ging in een sessie aan de slag met ambities voor de 

toekomst. Aan de hand van een praktijkcasus onderzochten de bestuurders hoe de beleidsdoelen van 

het samenwerkingsverband direct verbinding dienen te houden met de dagelijkse praktijk op de 

scholen. De bestuurders gaven tevens een inkleuring aan de rol van Portvolio als aanjager voor de 

nieuwe planperiode en zij onderstreepten het gezamenlijke belang van een duurzame ontwikkeling van 

passend onderwijs in de scholen.  

Tot slot hebben we met de OPR een inputsessie gehad rondom de vraag: ‘Hoe kan het 

samenwerkingsverband faciliteren dat onze belangrijkste belanghebbenden - de leerlingen, de ouders 

en de docenten - zich partners voelen van de scholen en ook als partners kunnen bijdragen aan goed 

passend onderwijs?’ 

Input vanuit externe partners 
Nieuw voor Portvolio was het vragen van input voor de nieuwe planperiode aan externe partners 

werkzaam bij gemeenten en jeugdhulp.  

Voor de werktafel ‘gemeenten’ kwamen vijftien leerplichtambtenaren, toegangsmedewerkers, 

beleidsmedewerkers onderwijs en  jeugdhulp van vijf verschillende gemeenten en een jeugdarts van 

GGD Midden-Brabant bij elkaar op De Rooi Pannen in Tilburg. Zij bespraken aan de hand van een 

casus met elkaar hoe gemeenten, zorg en onderwijs elkaar wel en soms ook niet vinden in passend 

onderwijs en goede zorg aan de leerlingen. Kwesties als regie, financiën, leerlingen met complexe 

problematiek kwamen nadrukkelijk ter tafel.  

Voor de werktafel ‘jeugdhulp’ kwamen tien werkers van zes verschillende jeugdhulporganisaties in het 

werkgebied van het samenwerkingsverband bij elkaar op het Cobbenhagencollege van 2College in 

Tilburg. Tijdens deze sessie werd scherp geschetst hoezeer onderwijs en jeugdhulp met elkaar 

verbonden zijn. Beide werken immers met dezelfde kinderen en gezinnen. Toch moet er nog veel 

geïnvesteerd worden in gestructureerd overleg, het vinden van elkaar en het inzetten van 

specialistische expertise op de juiste momenten.   
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De opbrengsten van de werktafels van gemeenten en jeugdhulp zijn betrokken bij de uiteindelijke 

adviezen van de drie onderwijs werktafels. 

 
Met elkaar in gesprek 
Nieuw was ook een brede werkconferentie waarbij ruim 100 in- en externe partners met elkaar in 

gesprek gingen over de reeds geformuleerde ambities voor planperiode 2019-2023.  

Ouders, docenten, TAC-leden, medewerkers van Track013, zorgcoördinatoren, schoolleiders 

medewerkers van Plein013 en bestuurders ontmoetten elkaar tijdens een brede werkconferentie. Ook 

professionals van gemeenten en jeugdhulp waren goed vertegenwoordigd. Een hart onder de riem voor 

docenten waren de woorden van keynote spreker Rik Torfs, auteur en hoogleraar in Leuven: ‘Houd van 

je vak en ga niet ten onder aan administratie. Wees een professional, maar eis geen volmaaktheid van 

je leerlingen. Zet in op communicatie en houd oog en oor voor ongelijkheid in de positieve zin. Elke 

leerling moet ruimte krijgen om talenten te ontwikkelen en te benutten’.  

In workshops werd gewerkt aan de zes thema’s die in de eerder genoemde werkgroepen en 

toekomsttafels ook intensief besproken waren: thuiszitters, dekkend netwerk, zorgplicht, samenwerking 

ouders en zorg, ondersteuning op de scholen en de docent als succesfactor. De opbrengst van de 

werkconferentie is aangereikt aan de drie hierboven genoemde onderwijs werktafels. 
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Bijlage 3 

Invulling taken organisatie per 1-1-2019 

 
Het Bestuur 
Dhr. Fred van der Westerlaken (OGT) is voorzitter van het bestuur van Portvolio 
Dhr. Harry Hoekjen (OC Leijpark Tilburg) is secretaris; 
Dhr. Ad Poulisse (Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs) is penningmeester. 
 
De Raad van Toezicht 
Mevr. Marieke Moorman  
Dhr. Peter Nouwens, voorzitter 
Dhr. Peter IJsenbrant, vicevoorzitter (op voordracht van de ondersteuningsplanraad) 
 
Het Scholenoverleg 
Dhr. Geert Mulders (2College Vluchtelingen EOA) is voorzitter van het Scholenoverleg 
Mevr. Anja Hulshoff (De  Bodde) is secretaris en vicevoorzitter van het overleg. 
 
De Ondersteuningsplanraad / OPR 
Mevr. Christel Priems (oudergeleding) is voorzitter van de ondersteuningsplanraad. 
Mevr. Elsemarij von der Führ (personeelsgeleding) is secretaris van de raad. 
 
De coördinator 
Mevr. José Rijnen is coördinator van Portvolio. 
Mevr. Barbara Verspeek is management- en bestuurssecretaresse. 
 
Het overleg van de zorgcoördinatoren 
Dhr. Angelo de Smit is voorzitter van het zorgcoördinatorenoverleg. 
 
De Toewijzings- en Adviescommissie 
De Toewijzings- en Adviescommissie (TAC) van Portvolio bestaat uit: 
Mevr. Paula Camps, GZ-Psycholoog (BIG geregistreerd), registerpsycholoog NIP Kinder- & 
Jeugdpsychologie. 
Mevr. Carla van Moorsel, Orthopedagoog, NVO geregistreerd 
Mevr. Monique Wiaterek, docent en  zorgcoördinator Cambreurcollege Dongen 
Mevr. Germa Barten, secretaresse. 
 
Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Track013 
Dhr. Jan ’t Hart, coördinator.  
Mevr. Eline Dingemans, psycholoog 
Mevr. Ilja Lukasik, orthopedagoog 
Mevr. Serife Tas-Develi, docent 
Dhr. Frans Giebels, docent 
Mevr. Kate de Rouw, docent 
Mevr. Talisa van Berkel, pedagogisch ondersteuner 
Mevr. Elske Beukema, school maatschappelijk werkster gedetacheerd vanuit Sterk Huis 
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Bijlage 4 

Procedure Zorgplicht 
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Afspraak over verhuisleerlingen of andere leerlingen zonder schoolinschrijving die zich 

aanmelden bij een bij Portvolio aangesloten school. 

 

Een aantal keren per jaar doet zich de situatie voor dat ouders/leerlingen, meestal in het lopende 

schooljaar, een school zoeken in onze regio als gevolg van een verhuizing of een andere situatie op 

grond waarvan een leerling geen schoolinschrijving heeft. Dit leidt vaak tot een zoektocht langs allerlei 

scholen, waarbij telkens sprake is van het ontbreken van plaatsingsruimte. Indien dit voldoende 

duidelijk, bijvoorbeeld via de website, gecommuniceerd is, heeft een school het recht hiertoe. Daarnaast 

heeft de betreffende school géén zorgplicht (zie schema zorgplicht). 

 

De gevolgen zijn echter ernstig: 

* Het is ongewenst dat ouders en leerlingen een dergelijke zoektocht moeten ondernemen. Ze voelen 

zich allereerst niet welkom en hebben daarnaast onvoldoende zicht op het onderwijsaanbod in de regio, 

waardoor ze zich ten einde raad aanmelden bij een school die niet past bij het onderwijsniveau van de 

leerling; 

* De regelgeving omtrent zorgplicht geldt voor individuele aanmeldingen op scholen. Dat ontslaat bij  

     Portvolio aangesloten scholen niet van de verplichting dat er in gezamenlijkheid sprake is van een  

 dekkend onderwijsaanbod voor  alle leerlingen: “Geen kind tussen wal en schip”. 

 

Afspraak 

Indien een verhuis leerling of een leerling zonder schoolinschrijving zich -op welke wijze dan ook- 

aanmeldt bij een bij Portvolio aangesloten school en de school heeft op dat moment geen 

plaatsingsruimte neemt de school de verantwoording op zich om voor deze leerling een passende 

onderwijsplek te vinden. Het volstaat dus niet dat de school zich beroept op het gebrek aan 

plaatsingsruimte. Het ligt voor de hand ter ondersteuning hierbij Portvolio in te schakelen, zodat er in 

gezamenlijkheid gezocht kan worden naar de meest passende oplossing.  

Indien dit niet tot een oplossing leidt, wordt de procedure gehanteerd die vastgelegd is in de 

Aanpassing van het ondersteuningsplan 2015-2018: 

“De coördinator van het samenwerkingsverband brengt op grond van een voorliggend advies van de 

TAC zo spoedig mogelijk een oplossingsgericht overleg tot stand met de scho(o)l(en) die op grond van 

de bevindingen van de TAC in aanmerking komt/komen voor plaatsing van de betreffende leerling, 

waarbij de betrokken scho(o)l(en) word(t)en vertegenwoordigd door een afgevaardigde met 

doorzettingsmacht, zodat de leerling niet langer dan nodig thuiszit.” 
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Bijlage 5 
Kengetallen  

 
APC score 
De tabel hieronder geeft het aantal leerlingen dat woont binnen een armoedeprobleemcumulatiegebied 
(APC-gebied). Dit geeft zicht op het aantal achterstandsleerlingen binnen het samenwerkingsverband. 
 

  Portvolio Landelijk 

Schooljaar 2014/2015    20,41%  12,91% 

Schooljaar 2015/2016    20,65%  12,97% 

Schooljaar 2016/2017    20,84%  13,06% 

Schooljaar 2017/2018    21,50%  13,30% 

 
Deze tabel laat zien dat leerlingen binnen Portvolio rond de 60% meer dan het landelijk gemiddelde 
afkomstig zijn uit armoedeprobleemcumulatiegebieden. 
 

Tabel 1 Aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs per 01-10-2018  

 
School/locatie    Totaal waarvan 

  VAVO 

waarvan 

   LWOO 

waarvan 

    Pro 

Reeshof College           748       191  

Praktijkcollege Tilburg           241        241 

Koning Willem II College        1604        17   

2College Durendael        1684          7      221  

De Nieuwste School          791    

2College Cobbenhagen Lyceum          622          2   

2College Cobbenhagen Mavo          293          4   

2College Ruivenmavo          362          4        31  

2College Jozefmavo          583          2        78  

2College Vluchtelingen EOA en ISK            23    

Beatrix College        2340         19   

Mill-Hill College        1471          7   

Campus013          698        10       415  

Tilburgse Tussenvoorziening (TTV)            41         40  

Schakelcollege          239         28  

Theresialyceum        1505        21   

Odulphuslyceum        1524          3   

Cambreur College        1269          3      145  

De Rooi Pannen          959       357  

Totaal      16.997        99    1.506      241 

 

Tabel 1 geeft per schoollocatie het totaal aantal leerlingen, met daarnaast het aantal leerlingen waarbij 
de schoollocatie het onderwijs heeft uitbesteed aan de vavo. Ook is opgenomen het aantal leerlingen 
dat met een aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs (Pro) onderwijs volgt op een locatie.  
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Tabel 2 Aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs per 01-10-2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 geeft weer hoeveel leerlingen van Portvolio in de verschillende bekostigingscategorieën 
geplaatst zijn op een van de aangesloten scholen of op een VSO-school buiten de regio dan wel 
residentieel geplaatst zijn. De aantallen van SG de Keyzer (2) en PI school de Hondsberg (8) zijn 
inclusief de residentiële leerlingen die vallen onder Portvolio (allen met een TLV VSO laag). 

 
Tabel 3:  

3a: Regulier onderwijs 

     LWOO      Pro overig VO  VO totaal 

1-10-2011     1.531      223    15.140    16.894 

1-10-2012     1.647      221    15.135    17.003 

1-10-2013     1.760      227    15.347    17.334 

1-10-2014     1.776      214    15.646    17.636 

1-10-2015     1.769      212    15.898    17.879 

1-10-2016     1.701      227    15.602    17.530 

1-10-2017     1.586      235    15.572    17.393 

1-10-2018     1.506      241    15.250    16.997 

 
3b:  Speciaal onderwijs 

VSO TLV  VSO laag TLV  VSO midden TLV   VSO hoog VSO totaal 

1-10-2011      391        45        51       487 

1-10-2012      425        43        69       537 

1-10-2013      451        44        69       564 

1-10-2014      478        44        81       603 

1-10-2015      484        47        75      606 

1-10-2016      535        65        62      662 

1-10-2017      576        71        50      697 

1-10-2018      607        90        43      740 

 

In tabel 3b is zichtbaar dat het totale aantal leerlingen in het VSO sinds 2011 stijgt, met name in de 
categorieën laag en midden. 

  

 

School/locatie 

 

 TLV VSO 

 laag 

 TLV VSO 

midden     

 TLV  VSO           

hoog        

 

 Totaal 

De Bodde        87       29      14     130 

VSO Parcours      134         6        0     140 

Sg de Keyzer      234         5        1     240 

Onderwijscentrum Leijpark        79       46      27     152 

PI school de Hondsberg          9         1        0       10 

Niet deelnemend VSO        50         1         1       52 

Residentieel        14         2        0       16 

Totaal      607       90      43     740 



42 

 

Tabel 4: Percentages LWOO en Pro binnen Portvolio t.o.v. landelijke cijfers 

 

Portvolio   LWOO  Pro Totaal 

1-10-2011    9,06%  1,32%  10,38% 

1-10-2012    9,69%  1,30%  10,99% 

1-10-2013  10,15%  1,31%  11,46% 

1-10-2014  10,06%  1,21%  11,27% 

1-10-2015  10,19%  1,19%  11,38% 

1-10-2016    9,73%  1,30%  11,03% 

1-10-2017    9,14%  1,35%  10,49% 

1-10-2018    8,86%  1,42%  10,28% 

Landelijk    

1-10-2011  10,61% 2,80% 13,41% 

1-10-2012  10,71% 2,84% 13,55% 

1-10-2013  10,67% 2,92% 13,59% 

1-10-2014  10,61% 2,95% 13,56% 

1-10-2015  10,23% 2,98% 13,22% 

1-10-2016    9,42% 3,01% 12,43% 

1-10-2017    8,28% 3,01% 11,29% 

1-10-2018*    

 

Tabel 4 toont aan dat de deelname aan het LWOO binnen Portvolio afneemt. De landelijke cijfers 
vertonen een nog sterkere daling. Deze daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door de 
samenwerkingsverbanden met een opting-out model waarbij geen LWOO-aanwijzingen meer worden 
uitgegeven. De landelijke cijfers vanaf 2016 geven daarom een vertekend beeld. 
 

* Landelijke cijfers 2018 volgen nog 
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Tabel 5: Percentages VSO binnen Portvolio t.o.v. landelijke cijfers 

 
Portvolio TLV laag  TLV midden TLV hoog VSO totaal 

1-10-2011     2,31%      0,27%      0,30%      2,88% 

1-10-2012     2,50%      0,25%      0,41%      3,16% 

1-10-2013     2,60%      0,25%      0,40%      3,25% 

1-10-2014     2,71%      0,25%      0,46%      3,42% 

1-10-2015     2,72%      0,26%      0,42%      3,40% 

1-10-2016     3,02%      0,37%      0,35%      3,74% 

1-10-2017     3,31%      0,41%      0,29%      4,01% 

1-10-2018     3,57%      0,53%      0,25%      4,35% 

Landelijk     

1-10-2011     3,04%      0,11%      0,31%     3,46% 

1-10-2012     3,08%      0,11%      0,31%     3,51% 

1-10-2013     3,15%      0,11%      0,34%     3,61% 

1-10-2014     3,19%      0,12%      0,35%     3,66% 

1-10-2015     3,04%      0,12%      0,32%     3,47% 

1-10-2016     3,04%      0,14%      0,27%     3,45% 

1-10-2017     3,05%      0,16%      0,27%     3,48% 

1-10-2018*     
 

* Landelijke cijfers 2018 volgen nog 

 
 
Tabel 6 Plaatsing Track013 per schooljaar en overzicht thuisscholen 
 

thuisscholen 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

De Rooi Pannen 6 4 2 5 

Campus013/Vakschool 7 8 9 6 

2c Cobbenhagenlyceum 1 2 2 1 

Cambreur college 4 2 2 2 

2c Cobbenhagenmavo 1 0 4 0 

Beatrix college 3 4 2 5 

Reeshof college 7 6 2 8 

2c Jozefmavo 2 1 2 3 

2c Ruivenmavo 0 0 2 1 

Mill Hill College 1 1 2 0 

Schakelcollege 3 1 2 0 

Frater van Gemertschool 5 3 4 1 

2c Durendael 3 3 0 2 

Praktijkcollege Tilburg 1 1 2 1 

Theresialyceum 1 1 1 2 

Koning Willem II college 5 1 0 2 

Sg. De Keyzer 0 1 0 0 

De Nieuwste school 1 1 0 1 

Odulphuslyceum 0 0 0 1 

Anders 5 0 0 3 

Totaal  57 41 37 44 



44 

 

Bijlage 6 

Basisondersteuning 2019-2023 

De basisondersteuning zoals die is vastgelegd in dit Ondersteuningsplan voldoet aan de wettelijke 

bepalingen en is vastgesteld door alle aangesloten scholen.  

Uitgangspunt voor de hier vastgelegde basisondersteuning zijn de basisondersteuning en de daarbij 

behorende indicatoren uit het Ondersteuningsplan 2014-2018 en de Aanpassing Ondersteuningsplan 

2015-2018. Er is aangescherpt op basis van input uit: 

 de drie werkgroepen die zijn gevormd bij de start van het proces om te komen tot een nieuw 

Ondersteuningsplan; 

 overleg met de kwaliteitsfunctionaris en de taskforce Kwaliteit; 

 consultatie van de Toewijzings-en Adviescommissie / TAC; 

 de taskforce LWOO, met betrekking tot de standaarden basisondersteuning LWOO op alle 

VMBO-scholen.  

 

Gehanteerd model Basisondersteuning, standaarden en indicatoren 
 

Uitgangspunt voor de afbakening van de verschillende vormen van basisondersteuning is het 

referentiekader Passend Onderwijs. Ook is een koppeling gemaakt met het toezichtkader VO van de 

onderwijsinspectie.  

  
Standaarden  

Deel 1  

Organisatie en inzet middelen 

0. De school rapporteert jaarlijks de inzet en opbrengst van de 

ondersteuningsmiddelen en maakt ondersteuning zichtbaar in het 

School Ondersteuningsprofiel. 

Deel 2  

Basiskwaliteit  

1. Oordeel Onderwijsinspectie. 

2. De school voert beleid op het gebied van leerlingondersteuning  

3. De school heeft een effectieve ondersteunings- of 

zorgstructuur, werkt planmatig en handelingsgericht en versterkt 

de handelingsbekwaamheid en competenties van haar personeel. 

Deel 3  

Basisondersteuning             

Groepsaanbod 

4. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving. 

5. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen 

en werkt opbrengstgericht. 

6. De school versterkt de handelingsbekwaamheid en 

competenties van haar personeel. 

7. Ouders en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en de 

ondersteuning. 

8. Bij docenten zijn de didactische en pedagogische vaardigheden 

in balans. 

9. Docenten zijn in staat preventieve en lichte ondersteuning te 

bieden aan de leerlingen. 

10. Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is aanwezig op 

alle VMBO-scholen. 

Deel 4  

Maatwerk Individueel aanbod 

curatieve ondersteuning  

11. Voor een leerling die individueel maatwerk op school nodig 

heeft, stelt de school een ontwikkelingsperspectief OPP op en 

voert dit uit. 

Deel 5  

Doorgaande lijn en              

samenwerking met partners  

12. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 

13. De school werkt samen met relevante (jeugdzorg) partners in 

en om de school. 
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Deel 1. Organisatie en inzet middelen 
 

De school rapporteert jaarlijks de inzet en opbrengst van ondersteuningsmiddelen en maakt 

ondersteuning zichtbaar in het School Ondersteuningsprofiel 

 De verantwoording over de ontwikkeling en de borging van basisondersteuning vindt plaats 

door ieder schoolbestuur aan het bestuur van het samenwerkingsverband.  

 In de verantwoording wordt aangegeven of en in welke mate aan standaarden is voldaan en 

hoe de resultaten zich verhouden tot de standaarden en indicatoren.  

 Het systeem Perspectief Op School is hierbij een hulpmiddel.  

 Het Ondersteuningsprofiel van de school is actueel en laat zien welke ondersteuning de school 

biedt. Ongeveer 80% van de ondersteuning is basisondersteuning: voor allemaal gelijk.  20% is 

maatwerk: extra ondersteuning. Het Ondersteuningsprofiel van de school is helder over die 

20%. 

 

Deel 2. Basiskwaliteit  

 

De kwaliteit van de individuele scholen blijft de verantwoordelijkheid van het eigen schoolbestuur. 

Portvolio gaat uit van basiskwaliteit op al onze scholen, zowel de reguliere als de VSO-scholen. Het is 

hierbij van het grootste belang een effectieve samenwerking tussen scholen te bewerkstelligen. 

Kwaliteitszorg, ambitie en financieel beheer zijn voorwaardelijk voor basiskwaliteit.  

De standaarden in de hierna genoemde drie gebieden geven gezamenlijk de basiskwaliteit van het 

onderwijs weer zoals de leerling dat ontvangt.  

Alle activiteiten die vallen onder basiskwaliteit worden vanuit de reguliere (lumpsum) bekostiging van 

een school gefinancierd. 

 

1. Oordeel Onderwijsinspectie 

 

Indicatoren 

Het waarderingskader met oordeel van de onderwijsinspectie biedt zicht op drie elementaire vragen 

over de betekenis van het onderwijs voor leerlingen:  

 leren ze genoeg (onderwijsresultaten);  

 krijgen ze goed les (onderwijsproces); 

 zijn ze veilig (schoolklimaat).  

 

2. De school voert beleid op het gebied van leerlingenondersteuning  

 

Indicatoren 

 De school heeft een duidelijke visie op het bieden van ondersteuning aan leerlingen.  

 Deze visie is vastgelegd. 

 De visie wordt gedragen door het hele team.  

 De school zet ondersteuningsmiddelen gericht in. 

 De school evalueert jaarlijks de leerlingondersteuning. 

 

3. De school heeft een effectieve ondersteunings- of zorgstructuur, werkt planmatig en 

handelingsgericht  

 

Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of 

basisondersteuning met behulp van andere V(S)O-scholen of netwerkpartners (andere basisscholen of 

ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten. 

 

Indicatoren 

 De school heeft een ondersteuningsstructuur die past bij de doelgroep. 
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 De school beschikt over onderwijsspecialisten, die individuele begeleiding kunnen bieden aan 

leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en die personeel kunnen adviseren bij de aanpak 

en begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en ingezet kunnen worden voor 

deskundigheidsbevordering van teams. 

 Taken van het ondersteunings-/zorgteam zijn vastgelegd.  

 De zorgcoördinator leidt het ondersteunings-/zorgteam van de school en is het centrale 

aanspreekpunt. 

 Het ondersteunings-/zorgteam bereidt de verwijzing naar een andere school voor en 

ondersteunt ouders/leerlingen bij een verwijzing.  

 Het ondersteunings-/zorgteam dient een (advies)aanvraag in en bereidt deze voor ter  

bespreking bij de Toewijzings- en Advies Commissie van Portvolio. 

 Het ondersteunings-/zorgteam organiseert snelle hulp in de school en is het informatieloket voor 

ouders en leerlingen.   

 

Deel 3. Basisondersteuning Groepsaanbod 
 

4. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving 

 

Indicatoren 

 De school heeft een positief pedagogisch klimaat.  

 De school is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en docenten.  

 De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen. 

 De school bevraagt leerlingen over hun veiligheidsbeleving. 

 De school heeft zicht op incidenten die zich voordoen d.m.v. een registratiesysteem.  

 Het beleid van de school is gericht op het voorkomen van incidenten.  

 Het beleid van de school is gericht op het aanpakken van incidenten. 

 De school beschikt over een vertrouwenspersoon die klachten behandelt in de schoolsituatie 

tussen leerlingen onderling, leerling en personeel, personeel onderling, ouders en personeel in 

relatie tot seksuele Intimidatie, pesten, agressie / intimidatie, geweld, discriminatie en/of 

racisme. 

 

5. De school heeft continu zicht op de leerontwikkeling van leerlingen en werkt 

opbrengstgericht. 

 

Indicatoren 

 De school beschikt over een leerlingvolgsysteem waarin de ondersteuningsbehoefte, de 

interventies en de effectbeschrijvingen worden opgenomen. 

 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen onderwijsondersteuning 

nodig hebben. 

 De school volgt nauwlettend geoorloofd en ongeoorloofd verzuim door middel 

van een verzuimprotocol en rapporteert dit aan ouders en Leerplicht. 

 De school informeert ouders minimaal twee maal per jaar over de ontwikkeling van hun kind. 

 

6. De school versterkt de handelingsbekwaamheid en competenties van haar personeel 

 

Indicatoren 

De school richt zich op bevorderen van deskundigheid en het realiseren van een professionele cultuur. 

 

 

 

 

 



47 

 

7. Ouders en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning 

 

Indicatoren 

 Ouders worden vanaf de start bij de ondersteuningsvraag van de leerling en het antwoord 

daarop van de school betrokken. 

 Scholen hebben in hun schoolplan adequaat beschreven waarvoor de school staat, wat de 

doelstellingen zijn en wat de school biedt aan leerlingen en ouders. 

 De school is betrokken bij wijk en stad, voor zover dit in belang is van leerlingen en ouders. 

 Scholen hebben veel contact met ouders en organiseren regelmatig activiteiten, waarbij ook de 

ouders nauw betrokken zijn. 

 

8.  Bij docenten zijn de didactische en pedagogische vaardigheden in balans.  

In de visie van Portvolio speelt de docent een beslissende rol in het garanderen van de afgesproken 

basisondersteuning. Samen met de scholen werkt Portvolio aan ‘de complete docent’. Bij de complete 

docent zijn de didactische en pedagogische vaardigheden in balans. 

 

Competenties2 Indicatoren 

Interpersoonlijk 

competent 

Leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en 

samenwerking tussen leerlingen. 

Pedagogisch competent Zorgen voor een veilige leeromgeving; bevorderen van de ontwikkeling tot 

een zelfstandig en verantwoordelijk persoon; in staat tot observeren, tijdig 

signaleren en communiceren van ondersteuningsbehoefte. 

Vakinhoudelijk en 

didactisch competent 

Zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren. 

Leerlingen geïnteresseerd en betrokken houden, differentiëren in wat 

leerlingen nodig hebben. 

Organisatorisch 

competent 

Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur 

in de leeromgeving. 

Competent in samen-

werken met collega's 

Zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega’s; bijdragen aan het 

goed functioneren van de schoolorganisatie. 

Competent in samen-

werking met de omgeving 

In het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, 

bedrijven en instellingen. 

Competent in reflectie en 

ontwikkeling 

Zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit 

van de beroepsuitoefening. 

 

 

9. Docenten zijn in staat tot het bieden van preventieve en lichte ondersteuning aan de leerlingen  

 

Het gaat hierbij om het ondersteuning- of onderwijsaanbod dat binnen de school wordt georganiseerd 

door zowel VO als VSO docenten, afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De 

school stelt docenten in staat deze preventieve en licht curatieve ondersteuning te bieden en 

ondersteunt hen hierbij. 

Van docenten wordt verwacht dat ze op hoofdlijnen probleemgedrag kunnen signaleren en hanteren.  

Ook dienen docenten in staat te zijn om te communiceren over probleemgedrag bij hun leerlingen en . 

gerichte handelingsadviezen van experts / behandelaars op te volgen. 

                                      
2 Deels gestoeld op de Wet BIO voor het voortgezet onderwijs (wet op de beroepen in het onderwijs) 
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Hierna geven we een vrij compleet overzicht van de aandachtsgebieden waarop, indien nodig, 

preventieve of lichte ondersteuning gegeven dient te worden. Docenten kunnen in de praktijk te maken 

krijgen met deze problemen en zij dienen daartoe in meer of mindere mate handelingsbekwaam te zijn.  

 

aandachtsgebied indicatoren 

 Cognitief 
Disharmonische intelligentie, hoogbegaafdheid, licht verstandelijke 

beperking. 

Ontwikkelingsstoornissen 
Autistisch Spectrum Stoornissen (ASS, waaronder PDD/NOS), ADHD, ADD, 

Oppositionele gedragsstoornis, (ODD); Gilles de la Tourette; depressie. 

 Leervorderingen 

Leerachterstanden in rekenen en taal, extra didactische ondersteuning, - 

vakmatige problemen bij Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde en 

de exacte vakken; docenten dienen extra uren te regelen voor leerlingen die 

op bepaalde gebeden een achterstand hebben; elke school heeft een 

taalbeleid; NT2 valt onder basis ondersteuning en is op elke school 

beschikbaar.  

 Didactische – of 

leerontwikkeling 

Dyslexie, dyscalculie, problemen met het verwerken van informatie, NLD 

(Non-verbal Learning Disorder (stoornis in verwerking van informatie).  

 Executieve functies 
Problemen op het gebied van taakgerichtheid, motivatie, 

aandacht, concentratie, planning en  organisatie. 

 Sociaal-emotioneel  

Faalangst, examenvrees, slachtoffer pestgedrag, dader pestgedrag, 

ontoereikende sociale vaardigheden / weerbaarheid, problemen thuis,   

traumatische ervaringen; omstandigheden thuis (ruzies, scheiding, ernstige 

ziekte, overlijden) of op school (ruzies, pesten, n.a.v. ernstige ziekte, ongeval 

of overlijden); teruggetrokken gedrag, sociale  participatie, moeite 

met grenzen. 

Fysieke behoefte 

Slechtziendheid, slechthorendheid, (fijn) motorische, beperkingen,  

rolstoelafhankelijkheid, langdurige ziekte; de school goede fysieke 

toegankelijkheid, aangepaste werk- en instructieruimtes en de 

beschikbaarheid van bepaalde hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig 

hebben. 

 Algemeen Eten/drinken. 

 Medisch  
De school beschikt over een protocol voor medische handelingen en kan de 

benodigde curatieve zorg en ondersteuning bieden. 

 Thuissituatie 

Ondersteuning thuissituatie, vrije tijd; docenten worden ondersteund op 

samenwerking met ouders; de school organiseert samenwerking met 

ketenpartners, zorgt dat deze beschikbaar voor scholen zijn of binnen de 

school te vinden zijn, zodat de continuïteit in de schoolloopbaan van een 

leerling ondersteund kan worden. 

 Middelengebruik  
Preventieve en licht curatieve ondersteuning  bij  middelengebruik (alcohol, 

drugs, games). 

 

10. Leerwegondersteunend onderwijs is beschikbaar op alle VMBO-scholen 

 

Leerwegondersteunend onderwijs valt onder basisondersteuning op het VMBO. Voor (een deel van de) 

leerlingen die hiervan gebruik maken wordt een onderwijsperspectiefplan (OPP) geschreven. LWOO 
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wordt bekostigd via populatiebekostiging vanuit het samenwerkingsverband na ‘opting-out’ LWOO.  

Tevens zal LWOO dan worden beschreven in de schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) van deze 

scholen als groepsarrangement.  

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondersteuning behoeven in een van de 

leerwegen van het VMBO. Tot de doelgroep behoren leerlingen die door taal- en/of rekenachterstanden 

en soms sociaal-emotionele problematiek, ondersteuning nodig hebben voor het halen van een VMBO 

diploma. De ondersteuning dient met name gericht te zijn op het verminderen van leerachterstanden. 

Veel van de in deze paragraaf genoemde vormen van basisondersteuning  zijn ook nodig in het 

leerwegondersteunend onderwijs, met name de standaarden onder 9. Docenten zijn in staat 

preventieve en lichte ondersteuning in de klas te bieden. Wellicht dat op termijn de term 

leerwegondersteunend onderwijs vervalt en onderdeel uitmaakt van de brede basisondersteuning. Voor 

nu benoemen we leerwegondersteuning als op zichzelf staande vorm van basisondersteuning.  

Per schoollocatie kan de invulling van genoemde ondersteuningsmogelijkheden verschillen. Dit is 

afhankelijk van de organisatorische mogelijkheden van de school. 

 

Eerste inventarisatie3  ondersteuningsmogelijkheden (notulen 25-10, taskforce LWOO opting Out) 

o Leerlingen klaar maken voor eindexamen. 

o Begrijpend lezen is lastig voor deze leerling; ondersteunen via bepaalde werkvormen. De 

methodes zijn daarop aangepast (bijv. nieuwsbegrip, muiswerk). 

o Aansluiten bij het niveau van de leerling; kijken waar een leerling hulp nodig heeft (inclusief 

aspect acceptatie door de leerling) 1 f niveau moet gehaald zijn; maar veel leerlingen halen dit 

niet. 

o Kleine klassen maken. 

o Extra taal, rekenen, Engels; middels cito toetsen leerlingen volgen hoe het gaat en daarop 

remedial teaching inzetten. Aanbod aansluiten op vastgestelde tekorten. 

o Insteken op het beginniveau van de leerling en wat hij/zij kan doen om dit te behalen 

(oplossingsgericht werken). 

o Bij een groot aantal leerlingen op een LWOO school wordt er gekeken naar wat een grote 

groep nodig heeft. Bij een kleiner aantal leerlingen LWOO wordt het vaak aan de individuele 

leerling gekoppeld en zoekt men maatwerk in aanvullende programma’s.  

o Personeel bewust maken van leerachterstanden. 

o VO-scholen dienen meer te differentiëren. Dit geldt voor alle leerlingen. 

  

 

Deel 4. Maatwerk Individueel aanbod curatieve ondersteuning 

 

11. Voor een leerling die individueel maatwerk op school nodig heeft, stelt de school een 

ontwikkelingsperspectief OPP op en voert dit uit.  

 

Met maatwerk op school wordt de extra ondersteuning bedoeld die op school beschikbaar is voor 

leerlingen met onderwijsbehoeften die het niveau van de basisondersteuning overschrijden. 

Bijvoorbeeld als de problematiek complexer wordt of raakvlakken krijgt met de behandeling van niet-

direct onderwijs gerelateerde problematieken: ondersteuning waarin gebruik gemaakt moet worden van 

(externe) specialisten (zoals ambulante begeleiding, jeugdhulp). Het doel is het functioneren van de 

leerling zodanig te ondersteunen dat het volgen van regulier onderwijs op de eigen school (weer) 

                                      
3 Basisondersteuning LWOO wordt nader uitgewerkt en zal op de website van Portvolio worden gepubliceerd. 



50 

 

mogelijk blijft. Dit type ondersteuning wordt bekostigd vanuit de middelen die aan de scholen worden 

toegekend voor het verzorgen van maatwerk of vanuit jeugdhulpmiddelen.  

 

Indicatoren:  

 De school heeft voor zorgleerlingen een  ‘levend’ document (een OPP, een groeidocument  of 

perspectiefplan. 

 Individueel maatwerk wordt altijd beschreven en vastgelegd in dit document. 

 De school betrekt proactief andere scholen of interne partijen binnen de eigen school bij het 

actueel houden van dit document. 

 Indien jeugdhulp betrokken is bij (het gezin van) de leerling, worden daarmee 

afstemmingsafspraken gemaakt. 

 

Deel 5. Doorgaande lijn en samenwerking met partners 
 

12. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 

 

Indicatoren:  

 De school organiseert warme overdracht met de vorige school.  

 Leerlingen worden minimaal via Onderwijs transparant overgedragen. 

 Het ontwikkelingsperspectief sluit aan bij het ontwikkelingsperspectief van de vorige school. 

 De school koppelt in het eerste jaar terug aan de vorige school.  

 Binnen de school is er warme overdracht tussen de leerjaren.  

 Er is warme overdracht naar het MBO.  

 De school organiseert warme overdracht bij de overgang naar een andere school.  

 De school volgt haar leerlingen die de school hebben verlaten tenminste gedurende één jaar. 

 

13. De school werkt samen met relevante (jeugdzorg) partners in en om de school. 

 

Indicatoren: 

 Elke school heeft relevante (jeugdzorg) partners in het ondersteunings- of zorgteam of kan op 

afroep daarover beschikken. 

 School, gemeenten en jeugdhulppartners hebben afspraken gemaakt over de afstemming van 

jeugdhulp thuis en ondersteuning op de school. 
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Bijlage 7 

Kaders voor de beleidsperiode 2019-2023  

 

Wet Passend onderwijs 
 

Ten dienste van de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs zijn regionale samenwerkingsverbanden 

gevormd. Een samenwerkingsverband bestaat uit de reguliere scholen voortgezet onderwijs (VMBO, 

HAVO en VWO), leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs en scholen voor voorgezet 

speciaal onderwijs (VSO). Voor blinde/slechtziende respectievelijk dove/slechthorende scholieren 

(cluster 1 en 2) is een landelijke indicatiestelling gehandhaafd. 

De wet Passend Onderwijs vormt de basis voor wat Portvolio wil realiseren. Kernpunt is de zorgplicht 

voor de scholen. De wet staat niet toe dat scholen leerlingen weigeren of verwijderen vanwege hun 

ondersteuningsbehoefte, op voorwaarde dat het niveau van de leerling past bij wat de school aanbiedt. 

Weigeren kan alleen dan als er een passende plek is geregeld op een andere school. Om de zorgplicht 

mogelijk te maken, is het proces van aanmelden en toelaten vastgelegd in de Wet Passend Onderwijs. 

Ook is in de wet geregeld dat de scholen minstens een keer per vier jaar vastleggen welke basis- en/of 

extra ondersteuning mogelijk is. De scholen beschrijven dit in hun schoolgids. Wordt extra 

ondersteuning ingezet dan nemen de scholen dit op in het ontwikkelingsperspectief van de betreffende 

leerlingen.  

Elk samenwerkingsverband krijgt naast de reguliere financiering ook de middelen voor extra 

ondersteuning, inclusief plaatsingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Het staat de 

samenwerkingsverbanden vrij om te bepalen hoe zij de middelen voor extra ondersteuning verdelen. 

Tevens is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de toewijzing van alle vormen van speciale 

ondersteuning in het onderwijs.  

Eén keer per vier jaar stelt het samenwerkingsverband een ondersteuningsplan op waarin is vastgelegd 

hoe zij passend onderwijs voor elke leerling realiseert. Het ondersteuningsplan geeft o.a. informatie 

over het niveau van basisondersteuning dat de scholen in het samenwerkingsverband ten minste 

moeten bieden.  

In de eigen regio voert het samenwerkingsverband samen met gemeenten een op overeenstemming 

gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan. De Regionaal Educatieve Agenda (REA) en 

Lokaal Educatieve Agenda (LEA) bieden een kader voor het OOGO. Gemeenten en 

samenwerkingsverbanden maken in het OOGO minimaal afspraken over leerplicht, onderwijshuis-

vesting, leerlingenvervoer en afstemming met jeugdhulp.  

  

Afwijken van de onderwijstijd  

Net als in het VSO kunnen scholen in het regulier onderwijs sinds augustus 2018 tijdelijk afwijken van 

de onderwijstijd. Hiermee wordt maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen die door psychische 

of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Zij kunnen een aangepast 

onderwijsprogramma krijgen dat afwijkt van het minimum aantal uren onderwijstijd. Hiervoor is wel 

instemming nodig van de Inspectie. 

 

Inspectie van het Onderwijs 
Portvolio legt verantwoording over de geleverde kwaliteit af aan de aangesloten scholen en haar 

stakeholders, zoals gemeenten, en aan de Inspectie van het Onderwijs. 

Het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs geeft richting aan kwaliteit. De Inspectie van het 

Onderwijs bezoekt een bestuur van een samenwerkingsverband minstens één keer in de vier jaar.  

In 2017 bezocht de Inspectie het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO regio Tilburg.   

 
Naar aanleiding van het bezoek gaf de Inspectie Portvolio een aantal aandachtspunten mee  

 Verbeter de eigen kwaliteitscontroles aan de hand van de volgende vragen: 

o Is er een dekkend aanbod van voorzieningen? 

o Maken leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben ononderbroken ontwikkeling door? 
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o Houden het samenwerkingsverband en de aangesloten schoolbesturen zich aan de 

wettelijke afspraken over de zorgplicht en de extra ondersteuning? 

 

 Investeer in een duidelijker geformuleerd beleid met meetbare doelen. Het financieel beheer is 

op orde, maar een helder beleidsplan resulteert ook in een duidelijke financiële paragraaf (inzet 

van middelen) en die leidt weer tot een duidelijke begroting. 

 Neem deel aan het bestuurlijk netwerk in de regio. Dit kan resulteren in betere 

randvoorwaarden voor leerlingen met een meervoudige problematiek. Als actieve deelnemer in 

het bestuurlijk netwerk kan het bestuur van het samenwerkingsverband bijdragen aan een 

tempoversnelling in de toekenning van urgente zorgvragen en de toelating op scholen.  

 

Lokale kaders 
 

De Lokaal Educatieve Agenda / LEA 

De Lokaal Educatieve Kalender (LEA) is ingevoerd na wetswijzigingen op het onderwijsachterstanden-

beleid in 2006 om het lokaal onderwijsbeleid opnieuw vorm te geven. Met de LEA vervullen gemeenten 

de wettelijke overlegverplichting van kinderopvang, onderwijs en gemeente om te komen tot 

gezamenlijke afspraken over het onderwijs- en jeugdbeleid. In de LEA legt elke gemeente in onze regio 

de ambities voor het onderwijs vast voor een periode van vier jaar. In Tilburg is Portvolio nauw 

betrokken bij de voorbereiding van de LEA voor de periode 2019-2023. De LEA zorgt ervoor dat de 

doorgaande leerlijnen realiteit worden. Leerlijnen die zich niet beperken tot het onderwijs, maar 

doorlopen richting de arbeidsmarkt, de (jeugd)zorg, het culturele leven en alle andere facetten van onze 

samenleving. 

 

Beleidsplannen Jeugd regiogemeenten 

9 gemeenten in de regio Tilburg werken met elkaar samen op het gebied van jeugdhulp: Dongen, Gilze 

en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.  

In november 2017 is de Regionale Koers Jeugd(hulp) ‘Samen met de Jeugd’ Hart van Brabant 

vastgesteld. De Koers Jeugd(hulp) bevat de meerjarige ambities jeugd(hulp), de financiële kaders en de 

samenwerkingsafspraken in de regio Hart van Brabant voor de Jeugdhulp. 

De Koers richt zich op ‘de stip aan de horizon’ en is een flexibel document dat kan worden aangepast 

aan de actualiteiten en ontwikkelingen. Na drie jaar (in 2020) wordt de Koers geëvalueerd en waar 

nodig aangepast. Hiermee komen de regiogemeenten tegemoet aan de wettelijke verplichting om 

periodiek een beleidsplan vast te stellen. 

 

Thuiszitterspact 

Met de gemeente Tilburg is in 2017 intensief overleg gevoerd om te komen tot een thuiszitterspact. 

Partners verbinden zich aan de ambitie om eerder en vaker preventief te handelen, waardoor thuiszitten 

wordt voorkomen. Het thuiszitterspact is inmiddels door de partners ondertekend.  

De partners hebben de volgende doelen gesteld: 

 Bevorderen van preventief handelen om thuiszitten te voorkomen. Uiterlijk in het schooljaar 

2020/2021 -en zoveel eerder als mogelijk- mag geen enkel kind langer dan drie maanden 

thuiszitten zonder een passend onderwijsaanbod en/of zorg; 

 Verminderen van het aantal leerlingen met absoluut verzuim met 75 procent in drie jaar; 

 Verminderen van het aantal leerlingen met langdurig relatief verzuim met 20 procent per jaar; 

 Het reduceren van vrijstellingen art 5 sub a met 25 procent per jaar. 

  



53 

 

Bijlage 8 
Doelstellingen en thema’s kwaliteitszorg 
 
 
Doelstellingen kwaliteitszorg 
 

1.  Zicht op de kwaliteit van passend onderwijs in de regio van Portvolio 

Dit betreft een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen, met een passende plek en een 

ononderbroken leerlijn/ontwikkelingsproces voor elke leerling.  

 

2. Inzicht in de gemaakte keuzes bij de uitvoering van passend onderwijs op de afzonderlijke scholen 

en in het samenwerkingsverband als geheel.   

Dit betreft een efficiënte en resultaatgerichte uitvoering van activiteiten waarbij scholen en 

samenwerkingsverband de goede dingen doen (resultaten) met de juiste verdeling van middelen.  
 

3. Bewaking (borging) en waar nodig verbetering van de kwaliteit van passend onderwijs op 

schoolniveau en op het niveau van het samenwerkingsverband. 

Dit betreft monitoring van doelen, middelen en continuïteit, zodat we kunnen vaststellen of Passend 

Onderwijs in de regio geslaagd is. Daarbij zijn daadwerkelijk gedeeld draagvlak voor de visie en 

ambities van Portvolio en transparantie en integriteit in de organisatie voorwaardelijk. 

In aansluiting op de drie hoofddoelen formuleert Portvolio een aantal concrete kwaliteitsthema’s.  

Kwaliteitsonderzoek naar deze thema’s verloopt via een vierjaarlijkse cyclus. Thema’s worden periodiek 

(jaarlijks, tweejaarlijks, vierjaarlijks) tegen het licht gehouden, inclusief verbeter- en borgingsactiviteiten. 

Indien daartoe aanleiding is, kan het bestuur tussentijds kwaliteitsonderzoek laten plaatsvinden naar 

specifieke aspecten/thema’s. 

 

Thema’s kwaliteitszorg 

 

 Ondersteuningsstructuur van de scholen 

Deze dient voldoende bij te dragen aan passend onderwijs en aan het werken vanuit de visie dat 

behoeften en ondersteuning geboden worden op basis van behoeften. De scholen hebben hun 

schoolondersteuningsprofielen up to date en zijn in staat om de inzet van de toegekende middelen voor 

(extra) ondersteuning te verantwoorden aan Portvolio. 

 

 Ondersteuningsteam op de scholen 

Elke school beschikt over een deskundig en professioneel ondersteuningsteam dat OPP’s opstelt voor 

de leerlingen die extra ondersteuning vragen. Docenten zijn in staat en gefaciliteerd om de uitvoering 

van de (extra) ondersteuning in de school te realiseren en de middelen die de school ontvangt voor 

extra ondersteuning worden effectief ingezet. 

 

 Ondersteuningstoewijzing door de toewijzings- en adviescommissie (TAC) 

De aanvragen bij de TAC dienen van voldoende kwaliteit te zijn. Portvolio zet in op een transparante 

aanvraag- en toewijzingsprocedure, duidelijkheid over het aantal aanvragen dat de TAC behandelt en 

de resultaten. De TAC dient voldoende kennis te hebben om aanvragen professioneel en deskundig te 

beoordelen, binnen de wettelijk voorgeschreven termijn, met kwalitatief goed onderbouwde adviezen, in 

aansluiting op de ondersteuningsbehoeften en conform de toelaatbaarheidsbepalingen. 

 

 Zorgplicht, thuiszitters en het beleid 

Uitvoeren van de zorgplicht zoals bedoeld en het realiseren van een dekkend aanbod dienen hoge 

prioriteit te hebben bij de scholen. Onderdeel van de zorgplicht is het voorkomen van thuiszitters en als 

deze er toch zijn, het bieden van een passend aanbod voor deze leerlingen en hun ouders.  

 

 Bovenschoolse voorziening Track013 (Orthopedagogisch Didactisch Centrum)  

Er dient beleid te zijn voor toeleiding naar het OPDC, uitvoering van kwalitatief goed onderwijs op het 

OPDC en het behouden van/terugkeren van leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs, inclusief 

het monitoren van resultaten na 1 jaar terugkeer.  
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 Ondersteuningsmiddelen Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Het samenwerkingsverband dient de leerlingenaantallen in het VSO te onderzoeken en monitoren. In 

het kader van dekkend aanbod moeten er afspraken zijn met de VSO-scholen over schoolontwikkeling, 

terugplaatsing of overplaatsing naar het vso voor leerlingen van wie de duur van de 

toelaatbaarheidsverklaring is afgelopen en over de overdracht van middelen voor zware ondersteuning 

voor leerlingen die instromen in het VSO na de jaarlijkse teldatum van 1 oktober.  

 

 Transparantie van de organisatie  

Het samenwerkingsverband handelt transparant, onderbouwd en efficiënt bij de inzet van middelen, 

protocollen, reglementen en formulieren, in het contact met de OPR en de inzet van de OPR (nut) en in 

de informatieverstrekking aan ouders.  

 

 Afstemming met het jeugddomein (jeugdzorg, afdelingen leerplicht, arbeidsmarkt) 

In het belang van de leerlingen bouwt het samenwerkingsverband aan structureel netwerkoverleg met 

gemeenten en andere ketenpartners. De focus ligt op afspraken die de belangen van leerlingen dienen 

en leiden tot passende aansluiting en samenwerking (bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs-zorg-

arrangementen). Het samenwerkingsverband monitort daarbij regelmatig of de scholen en de TAC 

tevreden zijn over de samenwerking met gemeenten en ketenpartners.  

 

 Visie, beleid en ontwikkeling  

Het samenwerkingsverband zorgt voor een heldere relatie tussen ondersteuningsplan, geplande en 

bereikte resultaten, inclusief analyse van data/resultaten. Ook dient er een samenhang te zijn tussen 

het ondersteuningsplan en het meerjarenbeleid van het samenwerkingsverband enerzijds en de 

schoolondersteuningsprofielen, schoolplannen (kwaliteitsplannen) en meerjarenbeleid van de scholen 

anderzijds, waarbij het collectieve belang van alle leerlingen in de regio voorop staat. Daarbij streeft het 

samenwerkingsverband naar een heldere PDCA-cyclus en efficiënte en optimale monitoring en 

verantwoording. 
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Bijlage 9 

Perspectief op hoogbegaafdheid  

 

In dit Ondersteuningsplan hanteert Portvolio het volgende perspectief op hoogbegaafdheid: 

 

‘Er wordt in de literatuur op verschillende manieren naar hoogbegaafdheid en begaafdheid gekeken. De 

meest traditionele manier om naar begaafdheid te kijken is vanuit het perspectief van intelligentie. In het 

begin van de twintigste eeuw werd voor het eerst begaafdheid beschreven vanuit een hoog IQ. Vanaf 

een IQ van 130 spreken we vanuit dit perspectief van hoogbegaafdheid. 

Renzulli (1988) voegde aan het aspect intelligentie ook de aspecten ‘motivatie’ en ‘creativiteit’ toe. 

Hierdoor ontstond het driefactorenmodel. In dit perspectief wordt gesproken van begaafdheid als er 

sprake is van een combinatie van hoge intellectuele capaciteiten, motivatie (om taken te volbrengen) én 

een creatief (denk)vermogen. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw werkte Mönks (1988) dit model 

van Renzulli verder uit. De drie ringen (hoge intelligentie, motivatie en creatief denkvermogen) zette hij 

in een omgeving, waarbij ‘gezin’, ‘school’ en ‘vrienden’ de belangrijkste factoren zijn. Deze 

omgevingsfactoren kunnen ervoor zorgen dat de begaafde leerling ook echt tot begaafde prestaties kan 

leiden. Als de omgevingsfactoren stimulerend zijn, kan de begaafdheid tot bloei komen. 

In de jaren tachtig en negentig werkten Gagné (2005) en later ook Heller (1997; 2000) aan een model 

dat uitgaat van een ontwikkelingsgerichte benadering en van dynamiek. Zij geven aan dat er talent of 

potentie aanwezig moet zijn, dat dit specifiek geoefend of uitgedaagd moet (blijven) worden en dat 

iemand er bewust voor moet kiezen om te willen werken aan zijn of haar potentieel ontwikkeling. 

Sinds de laatste tien jaar is er steeds meer aandacht gekomen voor de ‘zijnskant’ van begaafdheid. 

Recente literatuur gaat steeds vaker over de hoog gevoeligheid van begaafde leerlingen, de veelheid 

aan prikkels die zij kunnen ervaren om hen heen en de ‘antenne voor gevoelens van anderen’ die zij 

zouden hebben. Vanuit de praktijk horen we regelmatig bevestiging voor dit perspectief, maar 

overtuigend wetenschappelijk bewijs voor het (altijd) samengaan van hoge intelligentie en hoge 

gevoeligheid hebben we vooralsnog niet gevonden’. 

 

Uit: Werken met begaafde leerlingen in de klas, Bakx, A. Boer, E. Van den Brand, M. & Houtert, T. 

(2016). 
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Bijlage 10 
Begroting 2019 

 BATEN   20.070.000 

KP Lichte ondersteuning   

10 Algemeen 1.631.000 

11  LWOO 7.452.000 

12 Pro 1.000.000 

 Zware ondersteuning  

20 Personeel 9.483.000 

30 Materieel 504.000 

 LASTEN   20.394.000 
 Box 1: Kosten VSO                        8.659.000 

100 Afdracht VSO-scholen (via DUO) 8.499.000 

700 Groeibekostiging (tussentijds) 150.000 

703 Tijdelijke plaatsing VSO 10.000 

   

 Box 2: Kosten LWOO en Pro                         7.758.000 

200 Afdracht LWOO (via DUO) 6.668.000 

201 Afdracht Pro (via DUO) 1.090.000 

   

 Box 3: Ambulante begeleiding                        1.183.000 

300 De Kracht, Biezonderwijs  907.000 

300 Onderwijscentrum Leijpark 276.000 

   

 Box 4: Arrangementen                          833.000 

401 Track013 525.000 

405 Ondersteuning leerling ASS arrangement  VO 3 t/m 5 100.000 

406 AOA Mill Hill College en Ruivenmavo 208.000 

   

 Box 5: Beheer en bestuur                           384.000 

501 Coördinator (loonkosten) 95.000 

502 Ondersteuning (Secr, fin, kwaliteitszorg) 134.000 

503 Huisvesting, bureaukosten, ICT 64.000 

504 PR, comm, representatie 18.000 

505 Vergaderkosten 3.000 

506 Accountantskosten 12.000 

507 Telefoon- en reiskosten 4.000 

508 Inhuur expertise 29.000 

509 Verzekeringen  4.000 

510 Raad van Toezicht 5.000 

605 Ondersteuningsplanraad 5.000 

511 Scholing 10.000 

512 Lidmaatschappen, contributies 1.000 

   

600 Box 6: Gezamenlijke activiteiten scholen                           303.000 

601 Toewijzings- en adviescommissie 212.000 

602 Toetsing LWOO Pro, ISK 59.000 

606 Digitale overdracht PO-VO, VO-VO, VO-MBO 32.000 

   

701 Box 7:  maatwerk individuele leerlingen 50.000 

800 Box 8: Ondersteuningsbijdrage 1.024.000 

900 Box 9: Nieuw beleid 200.000 

 Resultaat -324.000 
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Bijlage 11  
Meerjarenbegroting 2020-2023 
 

 


