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Bijstellingen Ondersteuningsplan Portvolio 

in de loop van de planperiode 2019-2023 
 

 

In een planperiode van 4 jaar zoals deze geldt voor een ondersteuningsplan (OP) van Portvolio zijn er 

altijd ontwikkelingen die niet voorzien zijn bij het samenstellen van het OP, waardoor de 

beschrijvingen in het OP niet altijd meer het juiste beeld geven van de realiteit. Halverwege de 

planperiode (1 aug 2021) is de keuze gemaakt om deze verschillen concreet te maken in deze 

bijstellingsnotitie. Deze notitie is ook opgesteld op basis van het advies van de inspectie bij het 

bezoek in april 2021. Een eerder idee om tussentijds het gehele OP aan te passen aan de realiteit 

werd op basis van dat bezoek omgezet in deze bijstellingsnotitie. 

Natuurlijk zijn er in het OP ook ontwikkelingen beschreven die in de loop van de genoemde 

planperiode uitgevoerd en gerealiseerd worden. In deze bijstellingsnotitie zijn deze bewust niet 

opgenomen, omdat deze ontwikkelingen al wel voorzien waren in 2019. 

Alle in deze notitie beschreven ontwikkelingen zijn goedgekeurd door de diverse gremia binnen 

Portvolio. Vandaar dat deze notitie als verzameling van mutaties niet separaat is voorgelegd aan deze 

gremia. 

Deze notitie is vastgesteld door ondergetekende en gepubliceerd op de website van Portvolio bij het 

ondersteuningsplan. 

 

Geert Mulders, directeur-bestuurder 

Oktober 2021 
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Organogram en aansturing Portvolio  

(aanpassing H2 van het oorspronkelijke OP) 

 

Eind 2020 heeft Portvolio gekozen voor een verandering van de bestuursstructuur. Daarbij is 
gekozen voor de aanstelling van een directeur-bestuurder (i.p.v. coördinator), die het dagelijks 
bestuur (DB) van het samenwerkingsverband voert en die tevens eindverantwoordelijk is voor 
de instandhouding en continuïteit van het samenwerkingsverband; voor het realiseren van 
een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen de scholen en 
voor de kwaliteit van de ondersteuningsvoorzieningen. 

 

De 7 schoolbesturen vormen in de nieuwe structuur samen het toezichthoudend deel van het 

bestuur, ook wel aangeduid als algemeen bestuur (AB). Zij houden toezicht op de besturing 

door de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband en zij zien erop toe dat de 

directeur-bestuurder binnen de gestelde kaders van het ondersteuningsplan en begroting 

opereert. Verder zien zij toe op de financiële bedrijfsvoering, dat wil zeggen de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van de verdeling, besteding en toewijzing van 

ondersteuningsmiddelen. Het algemeen bestuur werkt met een remuneratie commissie en 

een financiële (audit)commissie.  

Het AB heeft tevens een onafhankelijk voorzitter benoemd.  

De statuten van Portvolio zijn begin januari 2021 formeel aangepast bij de notaris. De oorspronkelijke 

RvT heeft zich ten behoeve van deze verandering opgeheven. 

 
Figuur 1 Organogram 
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Overzicht van aangesloten schoolbesturen, scholen en de bestuursleden per 01-08-2021 

 

Besturen Bestuursleden SWV Scholen 
Stichting SWV VO Portvolio Dhr. G.W.P.M. Mulders 

Directeur-bestuurder 
Bovenschoolse voorziening Track 013 

 Dhr. P.A.J.M. van Heusden, 
Onafhankelijk voorzitter  

NVT 

Stichting Onderwijsgroep 
Tilburg (OGT) 

Dhr. F.P.A. van der 
Westerlaken 
Algemeen Bestuur 

Schakelcollege, Tilburg 
Campus 013, Tilburg 
Reeshof College, Tilburg 

Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Tilburg (SOVOT) 

Dhr. N.F.J. Bootsma 
Algemeen Bestuur, 
Auditcommissie 

Koning Willem II College, Tilburg 
Beatrix College, Tilburg 
Reeshof College, Tilburg 

Vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs (OMO) 

Dhr. L.W.J. Spaan 
Algemeen Bestuur, 
Auditcommissie 

2College Durendael, Oisterwijk 
2College EOA Oisterwijk, Oisterwijk 
2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg 
2College Cobbenhagenmavo, Tilburg 
2College Ruivenmavo (AOA), Berkel-Enschot 
2College Jozefmavo, Tilburg 
Cambreur College, Dongen 
Mill Hill College (AOA), Goirle 
Theresialyceum, Tilburg 
Odulphuslyceum, Tilburg 
De Nieuwste School, Tilburg 

Stichting Katholiek 
Ondernemersonderwijs Tilburg 

Dhr. J.C.A.M. van Alphen 
Algemeen Bestuur, 
Remuneratiecommissie 

VMBO De Rooi Pannen, Tilburg 

Stichting Biezonderwijs Tilburg Dhr. G.C.P.A. de Bont 
Algemeen Bestuur, 
Remuneratiecommissie 

Praktijkcollege Tilburg 
VSO De Bodde, Tilburg 
SG de Keyzer, Goirle 
VSO Parcours, Tilburg 

Stichting Saltho Onderwijs 
(Koraal) 

Dhr. R.S. Hofkes 
Algemeen Bestuur 

PI school Hondsberg, Oisterwijk 

Stichting Onderwijscentrum 
Leijpark 

Dhr. J.J. Hoekjen 
Algemeen Bestuur 

Onderwijscentrum Leijpark, Tilburg 

 
Niet aangesloten maar wel 
nabij betrokken via het 
scholenoverleg 

 Entree College (praktijk vmbo) 
VAVO (16+ vmbo tl havo vwo) 

 
Figuur 2: Overzicht aangesloten besturen, scholen en de bestuursleden 
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Omzetting TAC in een TC en een apart AT 

(Aanpassing H2 uit oorspronkelijke OP) 
 

Vanaf schooljaar 2020-2021 heeft Portvolio de advies- en de indicatiefunctie van de toewijzing- en 
advies commissie (TAC) uit elkaar getrokken. Er is toen een multidisciplinair Advies Team (AT) 
gevormd met specialisten die vanaf de herfstvakantie 2020 zijn gaan functioneren als 
schoolcontactpersonen die flexibel beschikbaar, bereikbaar en inzetbaar zijn voor onze scholen. 
Toeleiding tot de boven schoolsevoorzieningen (OPDC Track013) wordt voortaan in dit team belegd. 
De huidige TAC stopt in de herfstvakantie 2020 met afgeven van adviezen en houdt op te bestaan. 
Tegelijkertijd is de nieuwe Toelaatbaarheidscommissie (TC) opgestart. De huidige werkwijze en 
procedure(s) voor indicatie TLV VSO en PRO (aanvraag via Indigo) werken prima en blijven uiteraard 
in de TC gehandhaafd. 
 

De (nieuwe) toelaatbaarheidscommissie (TC) 

Scholen bieden basis- en extra ondersteuning aan leerlingen waarbij leren niet ‘vanzelf’ gaat. Zodra 
de ondersteunings- en/of zorgbehoeften de mogelijkheden van de school overstijgen, doen scholen 
na overleg met de ouders een aanvraag voor toelaatbaarheid in het voortgezet speciaal onderwijs 
(VSO). Ook moet toetsing tot toelaatbaarheid in het Praktijkonderwijs (Pro) worden aangevraagd. 
Het beoordelen van deze aanvragen en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) is het 
doel van de toelaatbaarheidscommissie (TC). De werkwijze van de TC nieuwe stijl wijkt niet af van de 
beproefde werkwijze van de huidige TAC: 

- secretariaat is vraagbaak aangaande algemene zaken rondom aanvragen TLV en afgifte hiervan; 

- aanvragen worden ingediend via ‘Indigo’ en secretariaat TC toetst aanvragen TLV VSO/PRO 
procedureel op volledigheid; 

- twee deskundigen van de TC beoordelen onafhankelijk van elkaar inhoudelijk de dossiers; 

- de TC heeft gesprekken met ouders en school als dit nodig is naar aanleiding van een dossier; 
- indien de oordelen van de deskundigen overeenkomen wordt een TLV afgegeven; 

- de voorzitter van de TC beoordeelt de dossiers waar de oordelen van de twee deskundigen 
afwijken en beslist hierop finaal na bespreking in de TC vergaderingen; 

- secretariaat wikkelt dossiers administratief af. 
 

De schoolcontactpersonen van het Advies Team (AT) 

De schoolcontactpersoon is werkzaam als vooruitgeschoven post vanuit Portvolio op een aantal 
scholen. Portvolio beoogt daarmee voor scholen laagdrempelig benaderbaar te zijn voor 
generalistische adviesvragen of procesondersteuning. 

De schoolcontactpersoon is een vraagbaak (op beleid Portvolio en wet- en regelgeving) en sparring 
partner (op ondersteuningsstructuur op school en passend aanbod) voor de ondersteunings- 
coördinatoren en het schoolmanagement. Versterking van de basisondersteuning (conform het 
ontwikkelplan van de school) is het belangrijkste doel. De schoolcontactpersoon kan een rol spelen 
bij de afnames Perspectief op School (PoS) en is inzetbaar bij auditing of wederzijds schoolbezoek. De 
schoolcontactpersoon kan bijdragen aan het actualiseren van de schoolondersteuningsprofielen 
(SOP) en de opzet van de ontwikkelingsplannen ‘maatwerk en versterking basisondersteuning’ van 
de scholen. De schoolcontactpersoon neemt met enige regelmaat deel aan (casus)overleg met het 
ondersteuningsteam (OT) en/of het zorgadviesteam (ZAT) en is daarmee ook gesprekspartner voor 
samenwerkingspartners, zoals leerplichtambtenaren, hulpverleners, schoolartsen, onderwijs- 
consulenten of primair onderwijs. De schoolcontactpersoon neemt ook met enige regelmaat deel 
aan het verzuimoverleg en monitort samen met de verzuimcoördinator het (langduriger) 
schoolverzuim en de acties (terugkeerplannen) die daaruit voortkomen. Het is niet de bedoeling dat 
de schoolcontactpersoon werk van de OCO (mentoren of docenten) overneemt en ook niet dat er 
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met individuele of groepen leerlingen wordt gewerkt. Daarvoor zijn experts van De Kracht of OC 
Leijpark in te huren. 
Gedurende schooljaar 2020-2021 is door de TC en het AT de rol verder gedefinieerd en is voor de 
scholen van Portvolio de notitie “Toeleiden en indiceren totaal oktober 2021” vastgesteld. Deze 
notitie is verspreid onder de scholen en is desgewenst op te vragen via het secretariaat van Portvolio. 
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Aanpassing arrangementen 

(aanpassing H3 uit oorspronkelijke OP) 
 

A OPDC Track013: in schooljaar 2019-

2020 is het aanbod van Track013 

verbreed met 2 nieuwe 

arrangementen en bestaat 

momenteel uit 3 verschillende 

afdelingen. 

TRACK2.0 biedt leerlingen die zijn 

uitgevallen of dreigen uit te vallen 

tijdelijk een veilige setting met 

persoonsgebonden ondersteuning op 

zowel onderwijs- als sociaal-emotioneel gebied in samenwerking met jeugdzorg. Het doel is om de 

leerling terug te begeleiden naar de school van inschrijving, dan wel te begeleiden naar een beter 

passende vorm van onderwijs en daarnaast een passend jeugdzorg traject te realiseren indien nodig. 

Soms blijkt zorg bovenliggend aan onderwijs te zijn. De aanpak is gericht op het ombuigen van het in 

problemen denken naar het denken in mogelijkheden.  

 

Top Track: biedt leerlingen van 12 tot 18 jaar oud die extra ondersteuningsbehoeften hebben 

(overstijgend aan de basisondersteuning vanuit het VO) die gerelateerd zijn aan hun 

hoogbegaafdheid en waarbij naast onderwijs ook jeugdzorg nodig is. Voor een groot aantal 

hoogbegaafde leerlingen bieden de bij Portvolio aangesloten scholen een divers aanbod aan extra 

ondersteuning. Dit aanbod is echter niet toereikend voor alle hoogbegaafde leerlingen. Een deel van 

de hoogbegaafde leerlingen kampt met sociaal- en/of emotionele problemen, verveling, faalangst, 

ontwikkelings- of leerproblemen en komt niet altijd tot buitengewone prestaties. Met name de 

‘dubbel bijzondere leerlingen’ (twice exceptional) kunnen nu extra begeleiding krijgen binnen deze 

voorziening.  

 

Back on Track: deze pilot richt zich op de jongeren uit de regio Hart van Brabant in de leeftijd van 12 

tot 18 jaar die minimaal 8 weken aaneengesloten thuiszitten, niet deelnemen aan onderwijs of geen 

alternatief plan/dagbesteding hebben. De pilot is kort na de herfstvakantie in 2020 gestart.  

Back on Track komt in beeld wanneer het eerder opgestelde plan vanuit de thuisschool niet effectief 

is gebleken en wordt dan onderdeel van het plan van terugkeer voor deze leerlingen. 

 

B Tilburgse Tussenvoorziening (TTV): Deze voorziening was gericht op vmbo basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg leerlingen waarvan duidelijk was dat ze niet meteen kunnen starten in 

het reguliere vmbo. Het traject richtte zich op een terugplaatsing naar de thuisschool na maximaal 2 

jaar. In januari 2021 is besloten om deze bovenschoolse voorziening eerder te sluiten dan voorzien. 

Deze keuze is gebaseerd op een onderzoek in het najaar van 2020. In dat onderzoek is vastgesteld 

dat deze voorziening binnen de thuisscholen kon worden vormgegeven. Voordeel voor de jongeren 

daarbij was dat ze vanaf de start van hun middelbare schoolloopbaan, onderwijs konden volgen op 

de school van hun voorkeur. 


