Landelijk samenwerkingsverband
voor Reformatorisch Voortgezet
Passend Onderwijs

Nieuwsbrief 5
Doelgroep
De nieuwsbrieven zijn bestemd voor de besturen van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten
scholen. Aan hen wordt gevraagd de informatie te delen met directies, personeelsleden en
medezeggenschapsraden.
Oprichting SWV
Op 30 oktober 2013 heeft de akte van oprichting van het nieuwe SWV VO de notaris gepasseerd. Een
tijd van veel voorbereidingswerkzaamheden ging hieraan vooraf. Het landelijk SWV voor
Reformatorisch Passend Onderwijs is nu een feit. De naam van het Samenwerkingsverband is Refsvo
geworden.
Benoeming directeur-bestuurder en management-assistente
De tweede wervingsronde heeft geresulteerd in de benoeming van dhr. J. (Johan) Flier als directeurbestuurder van het Samenwerkingsverband. Dhr. J. Flier is directeur-bestuurder van de Stadhouder
Willem III-school in Ede en werkt per 1 november 2 dagen voor het SWV VO.
De Algemene Ledenvergadering heeft inmiddels ingestemd met de benoeming.
Tevens is mevr. H. (Heleen) van den Bos benoemd als management-assistente. Zij heeft de nodige
ervaring, omdat zij ook werkzaam is voor het oude SWV.
Afscheid
Inmiddels is officieel afscheid genomen van onze projectleider van het SWV VO, dhr. G. van Leeuwen.
Veel heeft hij, samen met anderen, in de achterliggende tijd gedaan om te komen tot de op- en
inrichting van het landelijk Samenwerkingsverband voor Reformatorisch Voortgezet Passend
Onderwijs. We zeggen hem hier hartelijk dank voor en wensen hem wijsheid toe in het werk dat hij
mag doen voor o.a. Berséba (het landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband voor Primair
Onderwijs) en de scholen in Opheusden en Ochten.
Dhr. G. van Leeuwen zal de nieuwe directeur-bestuurder inwerken en eventueel nog ingezet worden
indien dit door het bestuur wenselijk geacht wordt.
Werkgroepen
De verschillende werkgroepen zijn in de achterliggende tijd regelmatig bij elkaar geweest om
relevante zaken te bespreken. Bij oprichting van de werkgroepen is gesteld dat deze een tijdelijk
karakter hebben. Omdat er echter nog wel enkele zaken zijn, waarbij de directeur-bestuurder advies
en inbreng van expertise vanuit de werkgroepen op prijs stelt cq. noodzakelijk acht, is besloten de
werkgroepen vooralsnog niet op te heffen.
In de toekomst zullen de werkgroepen wellicht rond bijzondere ontwikkelingen of projecten bij
elkaar geroepen kunnen worden.
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Werkgroep Onderwijs
De werkgroep Onderwijs is een aantal keer bij elkaar geweest. Eén van de belangrijke zaken die
tijdens deze vergaderingen is besproken, is de opstelling van het niveau van basisondersteuning en
de extra ondersteuning van het SWV. De verschillende scholen zijn druk bezig geweest met het
opstellen van het schoolondersteuningsprofiel. Dhr. H. de Braal van de Gomarus s.g. in Gorinchem,
schrijver van het ondersteuningsplan (OSP), heeft van de verschillende profielen een samenvatting
gemaakt, die besproken is in de werkgroep. Dit heeft geresulteerd in een samenvattende paragraaf
die is opgenomen in het OSP.
Nu het LWOO en PrO ook naar het Samenwerkingsverband geschoven worden, is de opdracht van de
werkgroep verbreed naar deze onderwijsvormen.
Subwerkgroep Zorgtoewijzing
Binnen de werkgroep Onderwijs fungeert de werkgroep Zorgtoewijzing. Diverse collega’s met kennis
van zaken zijn bezig met het opstellen van criteria voor zorgtoewijzing en het in- en oprichten van het
‘Loket SWV’. Tevens wordt binnen deze subwerkgroep nagedacht over het afgeven van
toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Ondersteuningsplanraad
9 oktober 2013 is de OPR geïnstalleerd. Tijdens deze vergadering zijn het statuut en de reglementen
besproken en is het concept ondersteuningsplan gepresenteerd.
Op 5 februari 2014 zal de OPR voor de tweede keer vergaderen. Het definitieve ondersteuningsplan
van het SWV zal dan onder andere besproken worden.
Eén van de OPR leden (oudergeleding), Mw. Houweling, heeft zich teruggetrokken als OPR-lid.
Inmiddels worden de nodige acties ondernomen om de ontstane vacature te vervullen.
Financiën
De meerjarenbegroting van het nieuwe Samenwerkingsverband is medio 2013 vastgesteld. Deze
richtinggevende meerjarenbegroting moet nog worden omgezet naar een taakstellende
jaarbegroting 2014/2015. Daarbij zijn harde cijfers nodig. Deze cijfers worden pas begin 2014
bekend. De belangrijkste wijziging t.o.v. de reeds vastgestelde meerjarenbegroting is dat de
financiering van de lichte zorg niet meer op het aantal leerlingen VMBO 3 en 4 is gebaseerd, maar op
alle ingeschreven leerlingen. Dit resulteert in ons geval tot een (geringe) daling van de inkomsten.
Een andere wijziging is dat het LWOO en het PrO vanaf 1 augustus 2015 ook een (financiële)
verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband worden. Binnen de werkgroep Onderwijs
wordt bekeken hoe we dit binnen ons SWV zouden kunnen regelen
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OOGO
Veel gemeenten zijn in overleg met de scholen over onder andere het ondersteuningsplan en over de
decentralisatie van jeugdzorg. Vanuit de scholen voor VO zijn contactpersonen gemandateerd tot het
voeren van dit overleg. Binnenkort zal voor deze contactpersonen een bijeenkomst belegd worden
waarin relevante onderwerpen met betrekking tot het overleg met de gemeenten besproken zullen
worden. Tevens is er dan de mogelijkheid vragen/knelpunten te bespreken op het gebied van OOGO.
Intentieverklaring cluster 1 en 2
Met Auris en Kentalis, de twee grootste cluster2-instellingen, is een intentieovereenkomst getekend.
Er wordt momenteel gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Er zal vastgelegd worden onder
welke voorwaarden onze scholen samen gaan werken met deze instellingen voor doven,
slechthorenden en leerlingen met een communicatieve beperking (taal-spraakmoeilijkheden).
Ook is inmiddels een intentieverklaring tussen Bartimeüs en het SWV getekend voor cluster 1leerlingen. Hierin is opgenomen hoe de samenwerking verloopt in het geval van begeleiding van
blinde en slechtziende leerlingen.
Inspectiebezoek
13 december 2013 bezoekt de inspecteur ons SWV. Het gaat hierbij om een simulatiebezoek wat
gezien kan worden als een soort nulmeting.
Onderwerp van gesprek zijn o.a. ontwikkelingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het
ondersteuningsplan en de financiën. Tevens zal een gesprek plaatsvinden met de voorzitter van de
Raad van Toezicht, dhr. M. van Leeuwen en de voorzitter van het oude SWV, dhr. W. de Kloe. Aan het
eind van het bezoek zal door de inspecteurs een terugkoppeling gegeven worden.
Website
Er wordt op dit moment gewerkt aan het opzetten van de website van het SWV, www.refsvo.nl. Door
middel van de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte. Een kijkje nemen kan uiteraard altijd.
Veel vragen over indicaties en rugzakken - herhaling
Er worden nog regelmatig vragen gesteld over het aflopen van indicaties en rugzakken. In de bijlage
van de vorige nieuwsbrief, die in deze nieuwsbrief opnieuw is opgenomen, is hier uitvoerig op
ingegaan!
Tenslotte
Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekende via het mailadres jflier@refsvo.nl.
Met vriendelijke groet,
Johan Flier
Directeur-bestuurder RefSVO
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Bijlage
Plaatsing in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs cluster 3 en 4
Leerlingen die op 1 augustus 2014 staan ingeschreven in het (V)SO (met een geldige indicatie)
kunnen maximaal nog twee jaar in het (V)SO blijven. Indien binnen de twee jaar een overstap wordt
gemaakt naar een andere VSO-school of van het SO naar het VSO, dan moet voor de leerling een
toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Voor leerlingen die
per 1-8-2014 naar een andere VSO-school gaan of van SO naar VSO, geldt dat de toelatingsbeslissing
vóór die datum moet zijn genomen op basis van de vóór 1-8-2014 geldende bepalingen. (V)SOplaatsingen tot en met 31 juli 2014 worden dus geïndiceerd volgens de huidige systematiek. Ook
voor deze leerlingen geldt dat zij nog maximaal 2 jaar in het (V)SO kunnen blijven op basis van de
afgegeven indicatie.
Herindicatie zittende (V)SO leerlingen vóór 31 juli 2014
Leerlingen waarvan de indicatie afloopt per 31 juli 2014 en die ook na die datum nog zijn
aangewezen op (Voorgezet) Speciaal Onderwijs, moeten vóór die datum geherindiceerd worden.
Leerlingen die voldoen aan de - dan nog geldende landelijke - indicatiecriteria krijgen een
herindicatie voor de aansluitende periode (huidig art. 40, 8e lid, van de WEC). Zij kunnen op basis
van die herindicatie ingeschreven blijven op de (V)SO-school tot uiterlijk 1 augustus 2016. Voor
leerlingen die per 1-8-2014 naar een andere VSO-school gaan of van SO naar VSO, geldt dat de
toelatingsbeslissing vóór die datum moet zijn genomen op basis van de vóór 1-8-2014 geldende
bepalingen.
Nà 31 juli 2014
Vanaf 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht ingevoerd. Ouders melden hun kind aan bij de school van
hun voorkeur. Dat kan ook een school voor (V)SO zijn. Indien plaatsing in het (V)SO gewenst is, dient
de school waar het kind is aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan te vragen bij het
samenwerkingsverband (SWV). In deze verklaring wordt ook de duur van de plaatsing en de
bekostigingscategorie opgenomen.
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en toelatingsbeslissing
Zoals nu de CvI-indicatie voorwaarde is voor plaatsing in het (V)SO, is dat straks een TLV. Net als nu,
neemt het bevoegd gezag van de (VSO)-school het besluit over de toelating (daarin verandert niets
t.o.v. de huidige situatie). Te onderscheiden zijn het verlenen van een toelaatbaarheidsverklaring
door het SWV en een toelatingsbeslissing: de school beslist, evenals nu het geval is, over de toelating.
Indien de school waar het kind is aangemeld het kind niet zelf kan plaatsen, moet die school,
eventueel i.s.m. het samenwerkingsverband, zorgdragen voor een zo passend mogelijke plek op een
andere school. Zonder toelaatbaarheidsverklaring (TVL) is in elk geval geen toelating mogelijk tot een
VSO-school.
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Wachtlijst
Leerlingen die op 1 augustus met een geldige indicatie op een wachtlijst staan van een (V)SO-school
(maar dus niet zijn ingeschreven) kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Zij zullen zich voor een TLV
moeten wenden tot het samenwerkingsverband.
Leerlingen met een rugzak (LGF) in het regulier onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 geldt de zorgplicht. Op die datum vervalt de rugzak. De scholen moeten vanaf
dat moment passende begeleiding en ondersteuning bieden. Het schooldeel van de LGF-middelen
gaat vanaf die datum naar het samenwerkingsverband, de WEC-middelen (=AB-deel) blijven het
eerste jaar nog bij de AB-scholen (=REC). In het tweede jaar gaan deze gelden wel naar het
samenwerkingsverband, maar houden de scholen een bestedingsverplichting bij het REC. Deze
verplichte winkelnering vervalt na dat tweede jaar. Overigens worden hier op dit moment door de
scholen al volop afspraken over gemaakt met het REC. Binnen de scholen worden afspraken gemaakt
over de begeleiding in het reguliere onderwijs en de bekostiging daarvan. Het is van belang om
ouders tijdig te informeren over hoe de begeleiding van hun kind, dat voor 1 augustus 2014 een LGF
had, er na die datum uitziet.
Uiterlijke datum voor indienen van aanvragen bij CvI
In beginsel kunnen de CvI’s voor aanvragen die vóór 1 april 2014 bij de REC’s zijn ontvangen, de
garantie bieden dat deze voor de expiratiedatum van de wet op 1 augustus 2014 zijn afgerond.
Dossiers die na 1 mei 2014 binnenkomen en waarover de CvI nog geen besluit heeft kunnen nemen
i.v.m. onvolledigheid van het dossier vóór de datum van 1 augustus 2014, vallen onder de zorgplicht
van de besturen en de toelaatbaarheids-procedure van het samenwerkingsverband.
Herindicatie i.g.v. LGF na 1 augustus 2014
Voor een LGF-leerling, wiens indicatie afloopt per 1-8-2014, wordt het gesprek gevoerd tussen
ouders, school en AB-er. Wat de leerling nodig heeft vormt het uitgangspunt, evenals de vigerende
wetgeving tot 1 augustus 2014. Duidelijk moet zijn dat aan een eventuele CvI-indicatie in principe
geen enkel recht meer kan worden ontleend na 31 juli 2014, tenzij er alsnog gekozen wordt voor
plaatsing in het VSO voor 1-8-2014.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de gevolgen voor (her)indicaties voor leerlingen in het VSO?
Worden lopende indicaties automatisch verlengd tot en met het overgangsjaar 2014-2015?
Er komt geen automatische verlenging van indicaties. Leerlingen waarvan de indicatie afloopt per 31
juli 2014 en die ook na die datum nog zijn aangewezen op (Voorgezet) Speciaal Onderwijs, moeten
vóór die datum geherindiceerd worden. Leerlingen die op
1 augustus 2014 staan ingeschreven in het VSO kunnen daar maximaal 2 jaar blijven. Indien de
leerling na 1 jaar over gaat van het SO naar het VSO of naar een andere VSO-school gaat, moet een
toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het SWV van de woonplaats (postcode) van de
leerling.
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Moeten rugzakleerlingen geherindiceerd worden?
Herindiceren van leerlingen met LGF, waarvan de indicatie per 31-7-2014 afloopt, voor de periode na
1 augustus 2014 is in principe niet nodig, tenzij de leerling overstapt naar het VSO. De school heeft
vanaf die datum de zorgplicht om een zo passend mogelijk aanbod te doen.
Indien de leerling per 1 augustus 2014 onderwijs wil gaan volgen in het VSO, moet er wel tijdig een
herindicatie worden aangevraagd. Plaatsing per 1 augustus 2014 kan alleen wanneer de
toelatingsbeslissing voor die datum is genomen. Nieuwe aanvragen gaan vanaf 1 augustus 2014 via
de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.
Tot wanneer kunnen ouders een aanvraag indienen bij de CvI?
De REC’s stoppen met hun taken per 1 augustus 2014. Feitelijk is de uiterste datum waarop nog een
indicatie kan worden aangevraagd 31-07-2014. Voor aanvragen op 31 juli 2014 kunnen ouders
worden gewezen op de invoering van de nieuwe systematiek.
Tot wanneer kan de CvI een beschikking afgeven?
In theorie kunnen tot 31-7-2014 beschikkingen worden afgegeven. Indien er sprake is van plaatsing
in het (V)SO per 1 augustus 2014, betekent dit dat er dan ook een besluit moet zijn over de toelating
van een leerling tot het VSO. Het overgangsrecht (plaatsing van maximaal nog twee jaar in het VSO)
is bedoeld voor leerlingen voor wie de toelatingsbeslissing is genomen vóór 1 augustus 2014.
Hoe om te gaan met dossiers die per 31-7-2014 niet afgehandeld zijn, omdat ze bijvoorbeeld niet
volledig zijn?
Voor de leerlingen die dit betreft gaat de nieuwe systematiek gelden: ouders melden hun kind aan bij
een school, en de school heeft de zorgplicht dan wel de school waarop de leerling dan staat
ingeschreven heeft de zorgplicht.
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