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Visie van Zeeluwe

Alle kinderen in de scholen van de aangesloten schoolbesturen genieten 
onderwijs dat past bij hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en 
creatieve ontwikkeling.

Een goede afstemming en samenwerking in de “gouden” 
driehoek  kind – ouders – school is de essentie van 
passend onderwijs.

De leidraad is een passende school,

daarbij is er oog voor de thuisnabijheid.



Het bestuursmodel

Autonomie (bestuursmodel) leidt tot verantwoording nemen, tot 
aansprakelijk zijn en tot discipline betrachten.



Taken van Zeeluwe

We onderscheiden de volgende verantwoordelijkheden, taken en rollen 
voor het bestuur van het samenwerkingsverband:

Stimuleren/inspireren : met name door in dialoog te gaan

Faciliteren : meedenken en middelen verstrekken

Regisseren : kaders bieden en richting geven

Reguleren : regels geven en afspraken maken

(desnoods ingrijpen)
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en kinderen



Dekkend aanbod

De belangrijkste taak van Zeeluwe is bewaken dat de aangesloten 
schoolbesturen zorg dragen voor een dekkend aanbod van:

1. Voorzieningen

2. Expertise

3. Doorgaande lijnen

4. Afstemming met gemeenten 



Voorzieningen

* Schoolbesturen op lokaal niveau zijn verantwoordelijk voor de  
invulling van een dekkend netwerk van voorzieningen.

* Hierbij is de samenwerking met lokale instellingen / instanties en de 
gemeentelijke jeugdhulp belangrijk.

* Soms hebben voorzieningen een bovenlokale of zelfs bovenregionale 
functie (bijv. “De Twijn” of “Kleine Prins”)

Check: 8 lokale foto’s



Expertise 

Huidige steunpunt wordt afgebouwd (1-8-2017).

Schoolbesturen zorgen er voor dat hun scholen kunnen beschikken 
over benodigde deskundigheid:

Observatie, diagnostiek, leer- en gedragsproblemen, specifieke 
expertise lichamelijke en verstandelijke beperkingen

Keuze schoolbestuur: opnemen in eigen formatie of via detachering / 
inkoop



Expertise 

• Bestuur Zeeluwe besluit op basis van de lokale foto’s en checklist 
deskundigheid. 

• Indien niet is voldaan aan (onderdelen van) de checklist, dan wordt door 
Zeeluwe de deskundigheid – via een contractlijn – in stand gehouden.

• De kosten hiervan worden ingehouden op de subsidie van de betrokken 
schoolbesturen die (nog) niet hebben voldaan aan de deskundigheidseis.



Transitiefase Steunpunt

Medewerkers steunpunt vallen onder het Tripartiete Akkoord en 
moeten van werk naar werk begeleid worden.

Schoolbesturen melden passende vacatures bij mobiliteitspunt.

Schoolbesturen krijgen tot 1 aug 2017 vergoeding als zij personeel van 
het Steunpunt overnemen.



Doorgaande lijnen

Van voorschool naar basisonderwijs:

Op lokaal niveau (LEA) afspraken maken over de overdracht

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs:

In groep 7 starten met de procedure overstap po – vo voor leerlingen 
met extra-ondersteuningsbehoeften

Protocol op de website 



Afstemming gemeente

Met name van belang bij kinderen met meervoudige problematiek

Iedere school heeft vast contactpersoon (schakel naar CJG)

Één gezin/kind  – één plan



Zorgplicht

Na aanmelding van een kind met extra ondersteuningsbehoefte heeft 
het schoolbestuur 6 (10) weken de tijd om te beslissen een leerling 
wel/niet in te schrijven.

Bij niet inschrijven: 

• Motivering waarom leerling niet ingeschreven kan worden

• Passende plek op andere school aanbieden (basisschool of s(b)o

Bij gerede twijfel: gebruik maken verlengde onderinstroom



TLV schema
Stroomschema afgifte TLV 
 

 Directe of onderinstroom (het gaat hierbij om kinderen die voor het eerst het 
onderwijs gaan volgen). 

 
Onder primair onderwijs wordt verstaan: basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs. 
 

 
 

 Verwijzing vanuit een school of een verlenging van een TLV 
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Cie. 
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Zeeluwe een 
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vraagt - gemotiveerd -
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TLV aan
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aanvraag en geeft een 

TLV af



Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring



verlengde onderinstroom

• Maximaal t/m groep 3

• Ouders informeren

• Melden bij inschrijven via meldingsformulier 

• Planmatige en intensieve ondersteuning

• Betrokkenheid expertise

• Commissie Onderinstroom adviseert directeur-bestuurder



Bekostiging TLV

Bestuursmodel = besturen hebben middelen + verantwoordelijkheid

Generaal pardon = s(b)o plaatsen tot 1-8-2014 centraal bekostigd

Voor TLV afgegeven vanaf 1 aug 2016 is het schoolbestuur 
verantwoordelijkheid 

solidariteit:

2% sbao

1% so

Voorbeeld: schoolbestuur met 1000 leerlingen kan 20 leerlingen in sbao en 10 leerlingen in so. 

Bekostiging voor de 21ste c.q. 11de leerling



Hoe meten we de resultaten?

• Zit de leerling op de juiste school?

• Inzet van de middelen?                                     

• Wordt de zorgplicht correct toegepast?

• Is de voorlichting op orde?

• Tevredenheid ouders en teams

• Is er sprake van een doorgaande lijn?

• basisondersteuning op orde?

Jaarlijkse monitoring door schoolbesturen.



Meer informatie?

• Website www.zeeluwe.nl en eigen website

• Folders: digitaal toegestuurd

via website downloaden

• Nieuwsbrieven

• www.passendonderwijs.nl

http://www.zeeluwe.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/

