
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met ons samenwerkingsverband. Deze 
brief wordt gezonden naar de besturen en de scholen met het verzoek deze via de websites of eigen nieuwsbrieven onder 
de ouders te verspreiden. Ook wordt de brief naar de bij het samenwerkingsverband bekende secretarissen van de MR-en 
gestuurd.

Op de website van Zeeluwe – www.zeeluwe.nl – vindt u uitgebreidere informatie over inhoud.

Start ‘Op Koers’ in Harderwijk

Uit gesprekken op scholen en met schoolbesturen bleek dat een 
flink aantal hoogbegaafde leerlingen niet de gewenste ontwikkeling 
doormaakt/kan doormaken. Ook voor deze kinderen staan we voor 
passend onderwijs. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een initiatief 
van alle schoolbesturen met scholen in Harderwijk, de gemeente 
Harderwijk en het samenwerkingsverband Zeeluwe: ‘Op Koers’, een 
pilot voor onderzoek en ondersteuning van hoogbegaafde kinderen 
met een bijkomende problematiek. Op Koers start dit schooljaar en 
uiteraard zijn ook kinderen van andere scholen buiten Harderwijk 
van harte welkom. 

Wat biedt Op Koers? 

Op Koers geeft richting aan passend onderwijs voor leerlingen 
in het basisonderwijs.

Scholen en leerkrachten werken dagelijks met man en macht aan de 
realisatie van goed passend onderwijs. Toch dreigen nog kinderen 
tussen wal en schip te vallen. Er bestaan schrijnende verhalen van 
kinderen die, ondanks alle inspanningen van scholen onvoldoende 
gezien en gehoord worden in hun onderwijsbehoeften. Hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld. Dankzij de unieke 
samenwerking tussen alle Harderwijkse basisscholen, hun onderwijsbesturen, de gemeente en het samenwerkingsverband 
passend onderwijs Zeeluwe, start dit schooljaar een nieuw concept voor hoogbegaafde leerlingen die op school onvoldoende 
passende aansluiting vinden en daardoor niet de gewenste ontwikkeling doormaken en met plezier naar school gaan: Op 
Koers. Volgens de betrokken partners is dit hét kantelpunt in het onderwijs en een broodnodig arrangement om thuiszitten 
te voorkomen.

Vóór de zomervakantie is dit concept geïntroduceerd als de structuurklas, inmiddels heeft het dus de naam Op Koers 
gekregen. Op Koers is een integratie- en onderzoekstraject voor kinderen met een vermoeden van een meer begaafde en/of 
hoogbegaafde ontwikkeling, in combinatie met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren of gedrag waardoor 
zij onvoldoende in staat zijn tot deelname aan de activiteiten op hun huidige school en daardoor dreigen uit te vallen. Het 
hoofddoel is deze kinderen weer aan het leren te krijgen door een onderzoekende houding en een open mindset, gericht op 
persoonlijke groei. Dit in een ontwikkelperiode van drie tot negen maanden. 
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Op Koers is gesitueerd in basisschool Het Kompas te Harderwijk en gelieerd aan het Leonardo-onderwijs voor hoogbegaafde 
kinderen. De kinderen blijven op hun huidige basisschool ingeschreven en maken voor een afgesproken aantal dagdelen 
gebruik van het aanbod van Op Koers. Leerkrachten Jantine van Heusden, Linda Santhuizen en psycholoog drs. Hanneke van 
Dasler zijn verbonden aan de klas.

Meer informatie leest u in de brochure van Op Koers. 

Aanpak en melden van thuiszitters

In deze regio geven we met elkaar uitvoering aan het landelijk gesloten thuiszitterpact, omdat elk kind recht heeft op 
onderwijs en een passende plek verdient. Afgelopen mei is een nieuwsbrief uitgebracht die geheel gewijd was aan het thema 
Thuiszitters en het verlenen van vrijstellingen. 
Bij de volgende ontwikkelingen staan we graag nog even stil: 

• In de eerste weken na de vakantie zijn, dankzij de gezamenlijke inzet van scholen, ouders, leerplicht en het 
 samenwerkingsverband, alweer drie kinderen die thuis zaten, naar school. 

• Ervaring leert dat het cruciaal is om als school niet te lang te wachten met externe hulp inschakelen bij dreigende 
 thuiszitters. Dit verergert en frustreert het proces veelal, met als gevolg dat communicatie tussen de verschillende partijen 
 moeilijker verloopt en het vinden van een juiste plek voor een leerling daardoor wordt vertraagd.  

• Elke drie maanden vraagt de Inspectie ons om een overzicht van thuiszitters en afgegeven vrijstellingen. Regelmatig staan 
 in het, door de leerplichtambtenaren van gemeenten, aangeleverde overzicht ‘nieuwe’ thuiszitters op de lijst. Ook dit keer 
 bij de registratie van 15 september 2017. Navraag leerde dat deze nieuwe thuiszitters deels terug te voeren zijn op scholen.
 Daarom nogmaals aandacht voor de afspraak over melding van thuiszitters binnen onze regio. Deze is als volgt:   

  De school of de ouders melden bij leerplicht dat een kind niet naar school gaat zonder geldende reden als verlof, 

  ziekte of andere zwaarwegende redenen. De school meldt tevens aan het samenwerkingsverband dat een leerling   

  thuis zit. Daarvoor is een meldingsformulier beschikbaar via de website van Zeeluwe. Zodra de melding is ontvangen,  

  wordt contact opgenomen met de desbetreffende school om de benodigde acties af te stemmen, inclusief eventuele 

  passende ondersteuning. Zeeluwe houdt actief contact over de casus met de school en soms ook met de ouders, tot 

  het kind weer onderwijs volgt op dezelfde school of elders.

Zie ook:  www.zeeluwe.nl/scholen/formulieren (Meldingsformulier en Protocol thuiszitter).

Afronding Tripartiet Akkoord

In het Tripartiet Akkoord van maart 2016 zijn afspraken gemaakt tussen Educare, 
Volare, het samenwerkingsverband en de vakbonden over de overname 
van personeel door de besturen, die binnen het samenwerkingsverband 
participeren. Afspraak was om dit vóór 1 augustus 2017 te realiseren. Dit is, 
dankzij de gezamenlijke inzet, vóór die datum gelukt. 
Een aantal medewerkers is overgegaan naar het regulier onderwijs binnen 
deze regio, sommigen hebben een baan elders gevonden en tevens is 
een aantal medewerkers binnen het s(ba)o werkzaam gebleven. Op deze 
wijze zijn de kennis en ervaring van deze specialisten binnen het onderwijs 
behouden gebleven. Dat is een mooi resultaat. In de bestuursvergadering 
van 4 september is vastgesteld dat de overeenkomst kan worden afgerond. 
Na een akkoord van de bonden hierop kan het definitief worden afgesloten. 
Voor de aangesloten schoolbesturen betekent dit vervolgens dat er geen 
verrekening plaats hoeft te vinden.
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In- en doorstroom naar het speciaal (basis)onderwijs

Bevindingen afgelopen schooljaar
In het afgelopen schooljaar zijn 151 toelaatbaarheidsverklaringen 
voor het speciaal onderwijs en 128 voor het speciaal basisonderwijs 
afgegeven. In de laatste maand vóór de zomervakantie was de druk 
bij alle betrokkenen enorm groot om zorgvuldig én op tijd alle 
verklaringen af te geven. Dit is door gezamenlijke inspanning gelukt. 

Sinds de start van het passend onderwijs loopt het aantal leerlingen    
in zowel het speciaal onderwijs als het speciaal basisonderwijs terug.      
Er stromen momenteel elk jaar ook meer kinderen uit dan inge-
schreven worden. De instroom is in vergelijking met het voorgaande 
schooljaar aan het stabiliseren. Geconstateerd is dat kinderen 
die worden doorverwezen, met forsere problematiek te maken 
hebben. Dit vraagt meer van het s(ba)o in expertise en onderzoek. 
Tevens constateren we dat meer kinderen met extra ondersteuning 
binnen het regulier onderwijs blijven. Dit lukt leerkrachten en intern 
begeleiders door eigen scholing, meer ervaring en het tijdig inzetten 
van goede ondersteuning door specialisten. De uitdaging die we met 
elkaar hebben, is om te blijven zoeken naar passende arrangementen 
voor kinderen om hen, wanneer mogelijk, in het regulier onderwijs 
te houden. Vooral binnen de combinatie onderwijs en zorg zijn 
nog stappen te zetten. Dit is ook onderwerp van gesprek tussen 
scholen, gemeentes en het samenwerkingsverband op lokaal niveau, 
namelijk over de beschikbare expertise en het netwerk van dekkende 
voorzieningen.

De uitgebreide rapportage over afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen, net als de instroom- en doorstroomgegevens vindt 
u hier op de website van Zeeluwe.

De verlengde onderinstroom is succesvol
Dit voorjaar heeft een inventarisatie plaatsgevonden bij de scholen om na te gaan of de meldingen ‘verlengde onderinstroom’ 
ook daadwerkelijk omgezet worden in een aanvraag TLV. Dit heeft geleid tot het intrekken van 28 meldingen ‘verlengde 
onderinstroom’, oftewel 33% van de meldingen. 

Dit betekent dat deze kinderen zich met ondersteuning goed ontwikkelen in het reguliere basisonderwijs. In het kader van de 
doelen van het Ondersteuningsplan Zeeluwe mogen we spreken van een goed resultaat en spreken wij onze waardering uit 
voor het werk dat in de scholen wordt verricht rondom passend onderwijs! 

Vacatures in de commissie Onderinstroom in september vervuld
De commissie Onderinstroom wordt uitgebreid met 1 á 2 leden uit het regulier onderwijs, hiervoor zijn vacatures opgesteld. 
Tevens is de commissie op zoek naar een nieuwe orthopedagoog. De verwachting is dat de benoemingen eind deze maand 
rondkomen en bekend worden gemaakt.  

Marianne van Malenstein heeft vóór de zomervakantie aangegeven haar werkzaamheden binnen de commissie te beëindigen. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is zij volledig in dienst van VCO Harderwijk-Hierden. 
We bedanken Marianne voor haar inbreng van expertise en het werk dat ze zowel binnen het Steunpunt als voor de commissie 
met veel inzet en accuratesse heeft gedaan. 

http://www.zeeluwe.nl/index.php?id=11


Monitor dekkend netwerk 2017 en lokale gesprekken

In het najaar 2016 is een uitgebreide vragenlijst bij alle schoolbesturen/scholen uitgezet om de voortgang op het dekkend 
netwerk van voorzieningen passend onderwijs te monitoren. De uitkomsten zijn in lokale gesprekken met alle schoolbesturen 
en wethouders onderwijs besproken. Over de opzet van deze vragenlijst en de opbrengst ervan, waren we niet tevreden. 
Daarom heeft het samenwerkingsverband een begeleidingsgroep gevraagd om deze opzet te evalueren en met aanbevelingen 
te komen. Op basis van deze evaluatie heeft een extern bureau, Covalente, een nieuwe monitor ontwikkeld. 
Doel van deze nieuwe monitor is:
 a. een administratief lichte monitor, die resultaten oplevert waarmee het samenwerkingsverband Zeeluwe en de 
  scholen/schoolbesturen op bestuurlijk en lokaal niveau goed inzicht krijgen hoe het dekkend netwerk 
  zich ontwikkelt.
 b. bij schoolbesturen te toetsen of de aanwending van de ondersteuningsmiddelen door de schoolbesturen op 
  een doelmatige en effectieve wijze gebeurt. 

Bij de ontwikkeling van deze monitor houden we ook rekening met het feit dat de Inspectie komend jaar haar toezicht zal 
aanscherpen met kwalitatieve indicatoren. 

De planning voor de afname van de monitor over het afgelopen schooljaar 2016 - 2017 ziet er als volgt uit: 

 1. Scholen/schoolbesturen informeren: half september.
 2. Monitor uitzetten: 1 oktober.
 3. Uiterste inleverdatum: 1 november.
 4. Vragenlijsten van de scholen toesturen naar de besturen (voor een bestuurlijke reactie): half november.
 5. Uiterste inleverdatum bestuurlijke reactie: 1 december.
 6. Opstellen rapportage: december. 

Vervolgens worden, op basis van deze rapportage, tussen 15 en 29 januari 2018 lokale gesprekken gevoerd met de 
schoolbesturen in elk van de acht gemeentes.

Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt dezelfde 
privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De wet bescherming persoonsgegevens is dan niet meer geldig. Deze 

verordening regelt het versterken en uitbreiden van privacy-rechten 
en legt meer verantwoordelijkheden bij organisaties. 

Zeeluwe gaat tussen augustus 2017 en mei 2018 het beleid 
Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) voor haar organisatie 
ontwikkelen. Doel is om per 25 mei 2018 te voldoen aan de 
afspraken binnen de verordening AVG. Hiervoor is een stappenplan 
ontwikkeld. 

Belangrijk binnen dit beleid is om binnen de wettelijke kaders 
zodanige werkafspraken te maken, dat het proces van afgifte van 
toelaatbaarheidsverklaringen en andere werkprocessen in het 
belang van passend onderwijs niet onnodig worden vertraagd of 
bemoeilijkt. Een ander onderdeel is de informatiebeveiliging. Dit is 
de beschrijving van een proces voor het beschermen tegen risico’s 
en bedreigingen met betrekking tot datalekken en schending van 
privacyregels rond leerlinggegevens.



Attentie bij aanvragen van Toelaatbaarheidsverklaringen

 a. BSN-nummer niet meer nodig 
Een van de gevolgen van het opzetten van IBP is dat 
we het BSN-nummer uit de aanvraag toelaatbaarheid 
gehaald hebben. Dit nummer is alleen voor de scholen 
van belang bij de inschrijving en uitwisseling met 
Bron. Besloten is daarom dit nummer niet meer te 
gebruiken bij onze aanvragen Toelaatbaarheid. 

 b. Twee TLV’s nodig bij sbao 
  grensverkeer/verhuizing
Bij plaatsing van een leerling uit een andere regio (die 
daar ook een TLV sbao heeft gekregen) op een sbao 
binnen de regio van ons samenwerkingsverband 
moet deze leerling ook een TLV-beschikking van 
Zeeluwe hebben. Veelal is dan sprake van grensverkeer, 
waardoor verrekening moet plaatsvinden. Zonder de 
TLV-beschikking van Zeeluwe kan niet worden betaald.  

Steunpunt per 1 augustus 2017 gewijzigd

Bij deze herinneren we nog even aan de berichtgeving van 5 juli 2017 over de wijzigingen rond het Steunpunt, dat tot juli 
2017 onder verantwoordelijkheid van Zeeluwe heeft gefunctioneerd. Op basis van de stand van zaken rond het dekkend 
netwerk binnen onze regio, is besloten om het Steunpunt nog niet volledig op te heffen. In 2017 - 2018 worden de volgende 
wijzigingen in de werking van het Steunpunt doorgevoerd: 
 a. Voor hulp- of ondersteuningsvragen waar de eigen route (nog) niet gevolgd kan worden of nog onvoldoende 
  dekkend is, kan komend schooljaar het samenwerkingsverband gebeld worden; 
 b. Zeeluwe adviseert over de beste route en over de inzet van professionals van Educare of Volare;
 c. Inzet van professionals wordt in doel en omvang schriftelijk vastgelegd;
 d. De inzet wordt per ondersteuningsvraag gefactureerd aan het betreffende schoolbestuur;
 e. De hulpvragen worden meegenomen in de monitoring van het dekkend netwerk.

Kortom: bel Zeeluwe voor hulp- of ondersteuningsvragen die de eigen inzet overstijgen op 0341 740 007.

AZC-scholen & onderwijs aan statushouders en vluchtelingen

Regelmatig wordt het samenwerkingsverband gebeld met vragen over dit onderwerp. Veel scholen binnen Zeeluwe hebben 
te maken met onderwijs aan statushouders en vluchtelingen. Onderwijs aan kinderen op asielzoekerscentra betreft slechts 
enkele scholen/besturen. Zeeluwe stimuleert het overleg over dit onderwerp op lokaal, maar soms ook op bovenlokaal niveau. 

De ervaring leert dat bij beide onderwerpen het cruciaal is om elkaar als gemeente, schoolbestuur en directies op te zoeken. 
De regelgeving is beperkt en laat veel ruimte. Goed onderwijs aan deze kinderen is dan vaak afhankelijk van afspraken die op 
lokaal niveau met elkaar gemaakt worden. Dit beeld werd ook nog eens bevestigd door de uitkomsten van de enquête die 
enige tijd geleden onder de scholen is gehouden. Ook horen we dit bij onze bezoeken aan de scholen op de AZC’s.   

Bij deze dan ook de oproep om, als er vragen ontstaan rond dit thema, elkaar als gemeentebestuur, schoolbestuur en directies 
van scholen op te zoeken en afspraken te maken. Waar nodig kan Zeeluwe ondersteuning bieden. 



Contactadres:
Ceintuurbaan 2 - 70
3847LG Harderwijk
0341-740007

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs.

  
www.zeeluwe.nl

Het samenwerkingsverband Zeeluwe is verantwoordelijk voor de invoering van Passend Onderwijs in de gemeenten Nijkerk, 
Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.

Website Zeeluwe

Per 8 september is de website van Zeeluwe bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 a. De informatie is aangepast aan de huidige ontwikkelingen.
 b. De diverse formulieren zijn gewijzigd. Gebruik dus de nieuwe versies voor bijvoorbeeld de 
  aanvraagformulieren van toelaatbaarheid en de (verlengde) onderinstroom!

We attenderen nog even op de diverse folders en nieuwsbrieven:

 1. Over het doel en de werking van het samenwerkingsverband, die geschreven zijn voor scholen en ouders;
 2. Over de aansluiting tussen voorschool en basisonderwijs;
 3. Over thuiszitters.

Deze zijn te vinden op www.zeeluwe.nl onder ‘nieuws’.

Wij wensen iedereen een inspirerend en leerzaam schooljaar toe!

http://www.zeeluwe.nl

