
Kwaliteit van onderwijs vergroten
willen we allemaal

Passend onderwijs
Compleet aanbod voor samenwerkingsverbanden
en bevoegde gezagen in het primair onderwijs



Krijgen leerkrachten veel meer zorgleerlingen in hun 

groep? Wat houden we fi nancieel straks over? Hoe gaan 

we het geheel (be)sturen? De geplande bezuiniging op 

het Passend onderwijs roepen veel vragen op. En op een 

aantal vragen heeft u waarschijnlijk nog geen antwoord. 

De AVS biedt een mix aan ondersteuningsmogelijkheden 

met als uitgangspunten: deskundig, vraaggestuurd, niet 

langer dan nodig en de verantwoordelijkheid laten waar 

die hoort. 

Werken aan kwaliteit
Al vier jaar zijn wij zeer intensief in gesprek met leerkrach-

ten en directeuren over Passend onderwijs. Steeds meer 

komen we tot de conclusie dat we niet het probleem moeten 
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willen oplossen van een aantal leerlingen dat extra onder-

steuning nodig heeft. We moeten werken aan de kwaliteit 

van ons onderwijs. Natuurlijk zijn er wetten en blijven we 

samenwerkingsverbanden helpen hun rollen te vervullen. 

Het inhoudelijke gesprek is echter minstens zo wezenlijk als 

de bestuurlijke inrichting en de inrichting van het fi nanciële 

stelsel eromheen. 

Uiteindelijk gaat het om de onderwijsbehoeften van kinde-

ren en leerlingen. De kwaliteit van onderwijs, en het succes 

daarvan, is alleen gegarandeerd als de onderwijsbehoeften 

van leerlingen en de (gewenste) competenties van leer-

krachten in samenhang worden benaderd.



Samenhangend aanbod
Onze focus als het gaat om onderwijskwaliteit ligt in 

eerste instantie op de leerkracht. Het ultieme gesprek 

van en met de professional is de grondslag voor bewust-

wording en het draagvlak om Passend onderwijs handen 

en voeten te geven. En daarmee een slag te slaan om de 

kwaliteit van onderwijs positief te beïnvloeden. De methode 

Kind op de Gang!® legt het fundament, met de professional 

voor de klas. Inmiddels is er ook een specifi eke aanpak 

 ontwikkeld en uitgevoerd voor het so (cluster 3 en 4).

Nadat het fundament is gelegd, moet er een fors aantal 

stappen gezet worden om aan inhoudelijke en wettelijke 

verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld met een complete 

procesbenadering en mogelijke begeleiding op manage-

ment- en bestuurlijk niveau. Dit zowel in relatie tot het 

bevoegd gezag als in relatie tot de besturen van de samen-

werkingsverbanden po.

Er komen veel nieuwe taken en opdrachten op het samen-

werkingsverband af. Een aantal daarvan moet onder 

tijdsdruk gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld de nieuwe 

bestuurlijke inrichting en het realiseren van een passende 

plaats in het onderwijs voor elke leerling. Er zijn nieuwe 

overlegverplichtingen met gemeente(n) en andere aanbie-

ders van zorg en ondersteuning. En beslissingsbevoegdheid 

over verwijzing van leerlingen naar het so. Zowel op de 

inhoudelijke als op de zakelijke en bestuurlijke component 

heeft de AVS een samenhangend aanbod voor begeleiding 

door een team van deskundige adviseurs, die u alleen of in 

teamverband terzijde kan staan.

Ondersteuningsmogelijkheden AVS
De AVS biedt een mix aan ondersteuningsmogelijkheden. 

U hebt uiteraard de mogelijkheid daarbij naar gelang uw 

behoefte en vragen beperkt of uitgebreid, kortdurend of 

langer durend, incidenteel of structureel gebruik te maken 

van de ondersteuning die wij kunnen bieden.

‘Het ultieme gesprek van en met de professional is 
de grondslag voor bewustwording en het draagvlak 
om Passend onderwijs handen en voeten te geven’



1  Het schoolondersteuningsplan (van school 
tot bestuur tot swv)

•  De bestandsopname (de onderwijskundige foto) 

op schoolniveau

  De AVS biedt daarvoor in het po (inclusief sbo) 

Kind op de Gang!®, met daarnaast speciaal op maat 

ontwikkelde methodes voor het so (variant cluster 3 

en 4).

•  Analyse en scenario’s 

  Waar zitten we nu? Welke ambities laten scholen zien en 

welke ontwikkelagenda past daarbij?

•  De uitwerking tot een ontwikkelagenda 

  Welke concrete stappen kunnen we zetten en 

hoe borgen we ze? Welke rol en taken krijgt het 

samenwerkingsverband daarin?

  De AVS heeft een nieuw instrumentarium ontwikkeld 

met een totaalaanpak op school-, bestuurs- en 

samenwerkingsverbandniveau: Het OnderwijsZorg en 

OntwikkelProfi el® (AVS-OZOP®).

•  Ondersteuning

Hoe richten we extra ondersteuning in?

•  Realiseren van een regionaal dekkend aanbod voor ons 

samenwerkingsverband

  Welke afspraken moeten we maken met cluster 1 

en 2, met vormen van speciaal onderwijs die niet 

binnen ons samenwerkingsverband aanwezig zijn? 

Welke tussenvormen kunnen van dienst zijn?

2  Ondersteuningstoewijzing (van 
diagnosticeren naar arrangeren)

•  Presentatie en toelichting van modellen, inclusief het 

in beeld brengen van fi nanciële consequenties (ook op 

langere termijn)

•  Begeleiding bij keuze en implementatie, bijvoorbeeld in 

samenhang met het centrum voor Jeugd en Gezin

•  Advisering van bevoegde gezagen over 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen

 Hoe richten we dit in?

•  Diagnosticeren van leerlingen met speciale 

onderwijsvragen; hoe en door wie?

3  Ondersteuningsarrangementen (het primaire 
proces centraal)

•  In beeld brengen van bekwaamheden leerkrachten

•  Ontwikkelingsperspectief 

  Hoe stellen we dit op voor leerlingen waarvoor extra 

ondersteuning nodig is?

•  Handelingsgericht werken

  Geen dikke documenten, maar een handig groepsplan.

•  Vormgeving basisondersteuning 

  In kaart brengen: Wat vinden we ‘gewoon’ en wat 

vinden we ‘extra’?

•  Nieuwe organisatievormen voor zowel regulier onderwijs 

als voor sbo en so 

 (bv. verbreed sbo, auti-klassen en tussenvoorzieningen)

•  Interne ondersteuningsstructuur

  Verder ontwikkelen van de leerlingbegeleiding, het 

schoolinterne zorgteam en de relaties met de externe 

partners.

•  Schooloverstijgende ondersteuningsstructuur

  (bv. ZAT, helpdesk, ambulante ondersteuning)

4  Samenwerking met maatschappelijke 
partners

•  Inrichting van het verplichte overleg met de gemeente(n), 

lokale of regionale educatieve agenda

•  Verhouding tot en samenwerking met het 

Centrum voor Jeugd en Gezin

•  Samenwerking met Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, 

(school)maatschappelijk werk, buurtwerkers en politie 

om elk kind alle ontwikkelkansen te geven

•  Omgang met ouders

Strategische en
beleidsmatige vraagstukken



1 Procesbegeleiding
•  Structureel

  Te denken valt aan de periode tot de totstandko-

ming van de rechtspersoon of tot aan het eerste 

ondersteuningsplan.

Of andere vormen zoals:

•  Onafhankelijk voorzitterschap van stuurgroep of 

werkgroepen

•  Klankbord 

  Af en toe een kritische refl ectie.

•  Advies

  Even de bomen weer door het bos zien.

•  Helpdesk

  Snelle antwoorden op vragen.

2 De wet- en regelgeving
•  Inrichting besturing (toezicht en bestuur) en sturing

•  Inhoudelijk

  Hoe moet het ondersteuningsplan eruitzien? 

Vormgeving van het toezicht, de rol van de inspectie, 

vormgeving van de ondersteuningsplanraad.

•  Bestuurlijk organisatorisch

  Ontwerpen van reglementen, statuten, protocollen.

3 Kengetallen en fi nanciën
•  Financieel perspectief 

 Inzicht in de getallen tot 2020.

•  Bekostigingsmodellen 

 Bij meer decentraal en bij centraal beleid.

•  Meerjarenbegroting 

 De fi nanciële paragraaf van het zorgplan.

•  Financieel management 

 Sturen op en met getallen.

•  Planning en control 

 Goed zicht op de geldstromen.

•  Administratieve organisatie 

 Rekening houdend met eventuele ‘kamers’.

•  Verantwoording 

 Zonder dikke mappen.

4 Ondersteuningsplan
•  Criteria en procedure voor verwijzing naar so

•  Overlegstructuur met gemeente(n), andere 

samenwerkingsverbanden

•  Inrichting samenwerking in de keten (Jeugdzorg, 

(Jeugd)gezondheidszorg, maatschappelijk 

werk, politie, maatschappelijke ondersteuning, 

Centrum voor Jeugd en Gezin)

•  Informatievoorziening voor ouders

5  Medezeggenschap en 
Ondersteuningsplanraad

•  Procedure

•  Inrichting

•  Reglement

6  Verantwoording
•  Monitoren van processen en opbrengsten

•  Verticale verantwoording (Inspectie en jaarverslag)

•  Horizontale verantwoording (jaarverslag, ketenpartners)

7  Actiepunten voor bestuur en swv, volgend op 
de OZOP®’s van scholen

• Benchmark 

 Hoe doen anderen het?

•  Van ‘stip aan de horizon’ tot implementatie 

 Het traject uitgelijnd.

Structurele en 
vorm gevings  vraagstukken
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Michiel Wigman (m.wigman@avs.nl)

Directeur AVS. Specialisaties: o.a. strategische 

proces begeleiding op meerdere niveaus.

Jos Hagens (j.hagens@avs.nl)

Specialisaties: o.a. visie, missie, onderwijs-

beleid, leerlingenzorg en leiderschap aan 

schoolontwikkeling.

John Stadens (j.stadens@avs.nl)

Specialisaties: o.a. fi nanciën, bekostiging, planning 

& control, bedrijfsvoering, investe ringstrajecten, 

bedrijfseconomische analyses.

Ans Keij (a.keij@avs.nl)

Specialisaties: o.a. relatie gemeenten, brede school, 

integraal kindcentrum, verander management, 

organisatiecultuur, medezeggenschap.

Gerard van Uunen (g.vanuunen@avs.nl)

Specialisaties: o.a. onderwijs en leerlingenzorg, 

schoolontwikkeling en -begeleiding, mede- 

ontwikkelaar AVS-OZOP®.

Ineke Dammers (i.dammers@avs.nl)

Specialisaties: o.a. kwaliteit Passend onderwijs, 

omgaan met ouders, communicatie, sbo, IPB.

Harry van Soest (h.vansoest@avs.nl)

Specialisaties: o.a. wetgevingstrajecten, DGO, CAO, 

regelgeving.

Henk Keesenberg (h.keesenberg@avs.nl)

 Specialisaties: o.a. bestuurlijke, organi satorische 

en onderwijsinhoudelijke vraag stukken, beleids-

ontwikkeling in swv po en vo en REC’s, strategische 

procesbegeleiding en coördinatie swv.

Heike Sieber (h.sieber@avs.nl)

 Specialisaties: o.a. (effecten van) leerlingen-

zorg, (v)so, tussenvoorzieningen, school- en 

teamontwikkeling, relatie regulier, sbo en (v)so, 

ontwerpster methoden Kind op de Gang!® (po), 

Leerling bij de Les!® (vo), Leerling aan de Slag!®

(mbo), en specifi eke maatwerkmethoden (v)so. 

Daarnaast mede ontwikkelaar AVS-OZOP®.

Carine Hulscher-Slot (c.hulscher@avs.nl)

Specialisaties: o.a. personeelsbeleid, medezeggen-

schap, organisatie ont wikkeling, governance 

vraagstukken, begeleiden verander trajecten.

John G. de Leeuw (j.deleeuw@avs.nl)

 Specialisaties: o.a. bedrijfsvoering, lumpsum, 

vertaling onderwijskundig beleid naar fi nan-

cieel beleid, begroten, integratie IPB, BIO,

functiebouwwerk, formatieplan en meerjaren-

begroting.

Bob Ravelli (b.ravelli@avs.nl)

Specialisaties: o.a. missie- en  visie ontwikkeling, 

opbrengstgericht werken, sbo, inrichten 

expertisecentra.

Eelco Dam (e.dam@avs.nl)

Specialisaties: o.a. onderwijs en leerlingenzorg, 

schoolontwikkeling en -begeleiding, combi natie-

functies, MR, GMR. mede-ontwikkelaar AVS-OZOP®.

Ons expertteam Passend onderwijs

goed onderwijs door visionair leiderschap

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Henk Keesenberg (h.keesenberg@avs.nl,

tel. 06 51926723) of Michiel Wigman (m.wigman@avs.nl, tel. 06 55706788) van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Meer informatie over Kind op de Gang!®: www.kindopdegang.nl. Meer informatie over Kind op de Gang!® voor so: 

h.sieber@avs.nl. Meer informatie over AVS-OZOP®: www.avs.nl/ozop of ozop@avs.nl

Kind op de Gang!®


