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De leerling centraal
Binnen ons samenwerkingsverband werken school
besturen en scholen samen aan passend onderwijs
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
We bieden maatwerk en gaan hierbij altijd uit
van de mogelijkheden van de leerling. Dus niet
de beperking, maar de kansen op succes op een
goede schoolloopbaan staan centraal.
SWV VO De Langstraat wil dat leerlingen met een
extra onderwijsbehoefte zoveel mogelijk in de
eigen school worden opgevangen. Wij ondersteunen
de scholen daarbij om dat mogelijk te maken.

Onze organisatie
Passend onderwijs, wat is dat?
Was vroeger een school zelf afzonderlijk en in haar eentje
verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van haar
leerlingen, door de Wet op passend onderwijs zijn voortaan
álle scholen in een regio gezamenlijk verantwoordelijk voor
de schoolloopbaan van álle leerlingen.
SWV VO De Langstraat wil zoveel mogelijk ondersteuning
bieden op de reguliere school. Gaat dit niet, dan is het de
zorgplicht van een school om een andere school te zoeken.
Dat kan ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs zijn.
Ons samenwerkingsverband telt 9 scholen voor voortgezet
onderwijs met samen circa 8.000 leerlingen uit de gemeenten
Waalwijk, Heusden, Wijk en Aalburg, Loon op Zand en
Woudrichem. Ook hebben wij contact met ongeveer 20 scholen
voor voortgezet speciaal onderwijs uit de gemeenten
’s-Hertogenbosch, Vught, Tilburg, Goirle en Breda. Op die scholen
zitten leerlingen die woonachtig zijn in de gemeenten Waalwijk,
Heusden, Wijk en Aalburg, Loon op Zand en Woudrichem.
Ook voor deze leerlingen draagt ons samenwerkingsverband de
verantwoordelijkheid voor het bieden van passend onderwijs.
Het bestuur
SWV VO De Langstraat is een stichting. De bestuurders van
de aangesloten scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs
houden samen als toezichthoudend bestuur toezicht op het
passend onderwijs in de praktijk en de uitvoering van de
werkzaamheden. Ze zorgen dat:
•
•
•
•

er voldoende onderwijsaanbod is
er geen thuiszitters zijn
school een bepaald niveau van basisondersteuning biedt
er heldere procedures voor toelaatbaarheid zijn

Alle schooldirecteuren samen nemen tijdens het
Schoolondersteuningsoverleg alle belangrijke beslissingen.

Netwerken
Ogen en oren op alle scholen hebben wij dankzij ons net
werk van zorgcoördinatoren. Verder hebben we regelmatig
overleg met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Langstraat Heusden en Altena, de Werkgroep Primair
Onderwijs - Voortgezet Onderwijs en andere instellingen
en organisaties.
De drie speerpunten voor 2018-2022
•	versterking van de samenwerking tussen het regulier
voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs
• vormgeving van passend onderwijs in de klas
•	samenwerking en afstemming tussen onderwijs,
jeugdzorg en zorg
Met als resultaat:
•	het SWV VO De Langstraat is van goede kwaliteit en
werkt resultaatgericht
Dat doen we door:
•	we houden ons aan afspraken en blijven binnen de
begroting
Resultaatgericht werken in 2018-2022
Een goede samenwerking tussen alle scholen, gemeenten
en instellingen voor jeugdzorg en zorg is nodig om resul
taten te behalen. Samenwerken betekent geven en nemen
om er later iets moois voor terug te krijgen. Wij hebben
al veel bereikt, maar we willen meer in de periode 20182022. Wij willen ons richten op de volgende terreinen:
• de kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning
• de inzet van onderwijsondersteuners passend onderwijs
• de kwaliteit van communicatie met ouders
• een daling van het aantal thuiszitters
•	een soepele overstap van primair naar voortgezet
onderwijs, vooral vanuit het vmbo naar het middelbaar
beroepsonderwijs en vanuit het praktijkonderwijs
naar de arbeidsmarkt

Iedereen passend onderwijs

Bij twijfel over de schoolloopbaan

Basisondersteuning
De scholen binnen ons samenwerkingsverband hebben
afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Zij bieden
in 2018-2022 vanuit hun eigen middelen de volgende
basisondersteuning aan:

Wanneer een school twijfelt over de voortgang van
de schoolloopbaan op de eigen school, richt zij zich tot
de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT). De ACT gaat
na of de school voldoende passend onderwijs kan bieden,
welke steun nodig is en of de vraag van de leerling de
mogelijkheden van de school overtreft.

•	ondersteuning bij de vakgebieden
•	ondersteuning, coaching en begeleiding bij
de schoolloopbaan, planning en organiseren
•	differentiatie in de klas
•	omgaan met verschillen tussen leerlingen
•	handelingsgericht werken
•	aanpak van dyslexie
•	verminderen van faalangst
•	versterken van sociaal-emotionele vaardigheden
•	ondersteuning bij auditieve en visuele problemen
•	ondersteuning bij problemen met de fijne motoriek
•	ondersteuning bij medische problemen
•	inzet van de vertrouwenspersoon en de zorgcoördinator
In het zogenaamde Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
beschrijft elke school de eigen basisondersteuning. Alle
documenten vindt u op onze website.
Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is basisondersteuning
niet voldoende. Er moet iets extra’s gebeuren. Er wordt
veel overleg gevoerd met de ouders en leerling. De zorg
coördinator, mentor en ondersteuner passend onderwijs
bekijken continu wat mogelijk is binnen een school. Voor
het uitvoeren van arrangementen ontvangt de school
middelen van het SWV VO De Langstraat.

Aanmelding bij ACT
De zorgcoördinator meldt, na overleg en met toestemming
van de ouders, de leerling aan bij de ACT. Hiervoor is een
aantal documenten nodig. Als meer informatie nodig is, zal
de ACT de zorgcoördinator en/of ouders uitnodigen voor
een toelichting op de documenten. Bij dit overleg kan ook
een medewerker van een jeugdzorginstelling of leerplicht
ambtenaar aanwezig zijn.
Meerdere adviezen
De ACT kan meerdere adviezen geven. Van extra maat
regelen binnen de school of in de thuissituatie tot onder
steuning door een externe instelling. Ook is het mogelijk
een Arrangement OPDC Boost! te verstrekken (OPDC =
orthopedagogisch-didactisch centrum). Het OPDC is een
bovenschoolse voorziening waarin de leerling in een kleine
setting doorgaat met schoolse taken. De leerling krijgt hier
op maat extra ondersteuning en begeleiding. Soms is een
arrangement binnen de school of plaatsing op OPDC Boost!
niet voldoende en lijkt het voortgezet speciaal onderwijs
de beste oplossing. In dat geval vraagt de school een
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor het voortgezet
speciaal onderwijs. De ACT adviseert de directeur van
het SWV VO De Langstraat over de toekenning van die
verklaring.
Het uiteindelijke besluit
Een arrangement OPDC Boost!, een Toelaatbaarheids

verklaring voor praktijkonderwijs of het voortgezet
speciaal onderwijs zijn ingrijpende beslissingen die
genomen worden door het SWV VO De Langstraat in
overleg met de scholen en de ouders. Bij elke beslissing
wordt nauwgezet gekeken naar de volgende aspecten:
•	de competenties van de leerling
•	bevorderende en belemmerende factoren
•	onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling
•	de schoolloopbaan van de leerling
•	de verleende ondersteuning binnen en buiten de school
en het effect ervan
•	de zienswijze van ouders, leerling en school

Het Ontwikkelingsperspectiefplan
Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen
(binnen regulier onderwijs, OPDC Boost!, praktijkonderwijs
en voortgezet speciaal onderwijs) is een Ontwikkelings
perspectiefplan (OPP) verplicht. Hierin staat in ieder geval:
•	het schoolniveau dat een leerling redelijkerwijs qua
uitstroom zou moeten kunnen halen
•	welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de
leerling heeft
•	wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn
•	welke ondersteuning al is ingezet en welk effect dat had
en wat er nog nodig is
•	de doelstellingen en de resultaten van de ondersteuning
Ouders houden met de school contact over het OPP en de
gemaakte vorderingen. Voor de ACT is bij een bespreking
het OPP van groot belang. Het is wettelijk verplicht dat de
school in goed overleg met de ouders het OPP vaststelt. De
handtekening van de ouders is hierbij de bevestiging van
het (goede) overleg.

Onderwijsondersteuners
passend onderwijs
Het SWV VO De Langstraat werkt nauw samen
met de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.
Daar is veel expertise beschikbaar over het omgaan
met leerlingen met onderwijs- en ondersteunings
behoeften. Die kennis en kunde wordt via de
onderwijsondersteuners passend onderwijs en
de ambulant begeleiders ook beschikbaar gesteld
voor het regulier onderwijs. Denk hierbij aan:
•	ondersteuning van leerlingen en/of leerkrachten
•	omgaan met gedrags- en leerproblemen
•	toepassing van een andere didactiek
•	inrichting van speciale trainingen
•	advies aan scholen over de organisatie van
ondersteuning
Visuele of auditieve beperking
De scholen uit het SWV VO De Langstraat werken
ten behoeve van leerlingen met een visuele of
auditieve beperking samen met instellingen die
daarin gespecialiseerd zijn. We maken samen
afspraken over de gewenste ondersteuning voor
die leerlingen.

Samenwerking onderwijs,
jeugdzorg en zorg in 2018-2022
In het belang van de schoolloopbaan van leerlingen
is een goede samenwerking tussen onderwijs,
jeugdzorg en zorg noodzakelijk. Op die manier kan
de aanpak op school worden afgestemd met die van
de jeugdzorg of de zorg en andersom. Problemen op

school hebben niet altijd te maken met het leren,
maar hebben ook vaak te maken met de opvoeding en
thuissituatie. Een goede afstemming tussen onderwijs en
de instellingen is daarom heel belangrijk. Zo ontstaat één
gemeenschappelijk plan. Dan komt er een goede verbinding
tot stand die resultaten oplevert voor leerlingen, gezinnen
en scholen. Het SWV VO De Langstraat gaat er alles aan doen
om de komende jaren die verbindingen verder uit te bouwen.

Schakelmomenten in 2018-2022
Opschalen
Wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling
de mogelijkheden van een school overstijgt, onderzoeken
we welke extra ondersteuning we kunnen bieden.
Scholen binnen ons samenwerkingsverband kunnen dan
gebruikmaken van ondersteuning op bovenschools niveau.
Dat kan op verschillende terreinen plaatsvinden.
Tussenvoorziening
De komende 4 jaar wil ons samenwerkingsverband
meer gebruikmaken van bovenschoolse ondersteuning.
Niet alleen voor een (tijdelijke) overstap naar een andere
vorm van onderwijs, maar ook voor meer maatwerk op een
andere locatie. Nieuwe wet- en regelgeving staat dit toe.
Zo willen we onder meer:
•	nieuwe specifieke leerroutes ontwikkelen
•	bestaande leerroutes verdiepen, zoals schakel
programma’s tussen scholen voor voortgezet onderwijs,
de Veilige Route en Schakelroute binnen MET Praktijk
onderwijs Waalwijk en de voorziening OPDC Boost!
•	onderwijs- en zorgarrangementen bevorderen die zijn
gebaseerd op samenwerking tussen onderwijs en
jeugdzorg

OPDC Boost!
OPDC Boost! is een orthopedagogisch-didactisch centrum,
bedoeld voor leerlingen die de connectie met het onderwijs
dreigen te verliezen of reeds verloren hebben. Binnen OPDC
Boost! wordt een passende leeromgeving geboden met als
doel terug te keren naar een vorm van onderwijs. Voor elke
leerling wordt in samenwerking met leerling, ouders en school
een persoonlijk leerplan opgesteld. Hierin staan de onderwijsen ondersteuningsbehoeften centraal. Perspectief bieden en
maatwerk staan in OPDC Boost! centraal. Meer informatie
over de bovenschoolse voorziening vindt u op de site:
www.opdcboost.nl
Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
De overgang van groep 8 naar de brugklas krijgt de komende
jaren meer aandacht. Zodra een leerling is aangemeld voor
een school voor voortgezet onderwijs draagt deze school de
zorgplicht. Wanneer sprake is van een ondersteuningsbehoefte
gaat die school na of zij de gewenste ondersteuning kan
bieden. Is dit niet het geval, dan dient de school een andere
school voor passend onderwijs te zoeken. Dit kan ook een
school voor voortgezet speciaal onderwijs zijn.
Voortijdig schoolverlaten en thuiszitters
Wij streven ernaar om geen enkele leerling thuis te laten zitten.
Het SWV VO De Langstraat werkt al een paar jaar met een
protocol ‘thuiszitters’. Daarmee is het gelukt om goed zicht te
hebben op (dreigende) thuiszitters. We werken hierbij nauw
samen met leerplichtambtenaren. Door die samenwerking voor
komen we thuiszitten en komen we tot (snelle) oplossingen.
Trajectbegeleiding
Voor leerlingen die dreigen vast te lopen, maken we gebruik
van trajectbegeleiding. Dankzij goede ondersteuning kunnen
we deze scholieren een goed perspectief bieden op het
vervolg van hun schoolloopbaan.

Ouders als partners
Aanspreekpunt voor ouders
Bij vragen over ondersteuning kunnen ouders in eerste
instantie terecht bij de school van hun kind. De mentor
en zorgcoördinator houden hen op de hoogte van de
voortgang. Voor algemene vragen kunnen ouders ook altijd
terecht bij het SWV VO De Langstraat.
Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft een belangrijke
stem binnen het passend onderwijs. Hierin zitten vertegen
woordigers van scholen (ouders en personeel)
die zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden.
De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan
en vormt een belangrijk klankbord voor de directeur en het
bestuur van ons samenwerkingsverband.
Bescherming privacy
Sinds mei 2017 werken wij met een digitaal aanmeld
systeem: Tommy. Documenten en data bewaren wij in
een volledig beschermde omgeving. In ons privacy protocol
staan alle procedures en afspraken over privacy. Dit is in het
voorjaar van 2018 nog compleet vernieuwd. Meer hierover
leest u op onze website.

Kwaliteit kan altijd beter
Meten is weten
Wij monitoren continu de leerlingstromen in de regio.
Het gaat dan om het aantal thuiszitters, de deelname aan
het voortgezet speciaal onderwijs, het aantal voortijdig
schoolverlaters en de deelname aan OPDC Boost!
Doel hiervan is om onze organisatie en ons werk nog
beter in te richten en steeds na te gaan of we de juiste

maatregelen nemen. In de periode 2018-2022 willen wij
vooral meer preventief en proactief werken! Het gebruik
van data helpt ons hierbij.
Lerende organisatie
SWV VO De Langstraat staat open voor verbeteringen
en feedback. We zijn open over ons handelen, erkennen
tekortkomingen en hopen vooral te leren van fouten
en zo beter te worden. We nodigen u dan ook uit om
constructieve kritiek te leveren.

Geschillen
Streven is en blijft dat bij beslissingen in het onderwijs er
overeenstemming is met ouders. Toch kan er een verschil
van mening zijn tussen school en ouders over beslissingen
van de school over bijvoorbeeld het al dan niet toelaten tot
een school of in verband met een schorsing. In die gevallen
kunnen ouders terecht bij de Landelijke Commissie voor
Geschillen of bij de Geschillencommissie van het bestuur
van de school.
Bent u het oneens met een beslissing van het SWV VO
De Langstraat, bijvoorbeeld met betrekking tot het
verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring voor
voortgezet speciaal onderwijs? Dan kunt u terecht bij de
onafhankelijke bewaarschriftencommissie. Ook is er een
landelijke arbitragecommissie voor geschillen binnen het
samenwerkingsverband. En er zijn ook commissies die
bemiddelen bij een verschil van mening tussen SWV VO
De Langstraat, de gemeente en/of de OPR.
Tot slot zijn er onderwijsconsulenten. Zij geven
ouders gratis advies over begeleiding voor hun kind bij
schorsing, verwijdering of plaatsing. Meer informatie:
www.onderwijsconsulenten.nl

Alle leerlingen
passend onderwijs,
zo dicht mogelijk bij huis,
aansluitend op de mogelijkheden
van het kind.
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