Overzicht extra ondersteuning in het SWV VO

Naam en
omschrijving

Ondersteuningsbehoefte leerling

Versie: 1 augustus 2017

Duur

Syntheseklas 1-2
Klas, maximaal 12
leerlingen.

Diplomeerbare leerling heeft
gefaseerde gewenningsperiode vo
nodig.

3 mndn2 jaar

Syntheseklas 3-4
Klas, maximaal 12
leerlingen.

Diplomeerbare leerling heeft
structureel extra ondersteuning nodig
in het vo.

2 jaar

Integratieklas
Klas, maximaal 12
leerlingen.

Niet diplomeerbare leerling
(verstandelijke beperking) heeft
sterke behoefte aan maatschappelijke
participatie.

3 mnd6 jaar

Ingeschreven bij
Vo-school waar syntheseklas 1-2
fysiek is gehuisvest
(Vakcollege Helmond of
Commanderij College Gemert).
Vo-school waar syntheseklas 3-4
fysiek is gehuisvest
(nader te bepalen).

Na afloop
arrangement
Vo

Kosten per
leerling
Leerjaar 1:
€ 5.500
Leerjaar 2:
€ 7.500

Criteria/toelating

Zie website van SWV VO
voor criteria
syntheseklassen.
Leerling stroomt in vanuit
vso of syntheseklas 1-2.
Leerling is in staat diploma te
halen (niveau vmbo
basis/kader).

Arbeid (soms
mbo)

Leerjaar 1:
€ 5.500
Leerjaar 2:
€ 5.500

Vo-school waar integratieklas
fysiek is gehuisvest
(Vakcollege Helmond of De
Sprong Deurne)

Vso, pro
dagbesteding

Per leerjaar
€ 3.834

Zie website van SWV VO
voor criteria
integratieklassen.

Extra toegang, zwaar
Observatie en plan

Onduidelijk, maar gedrag is zorgelijk.

Maximaal
13 weken

School van inschrijving.

Vo

Maximaal
€ 3.750

Ondersteuningsbehoefte is
onduidelijk.

Extra toegang licht
Observatie en plan.
Ambulante
ondersteuning
Ondersteuning op
school.
Onzo
Combinatie van
onderwijs en zorg.

Onduidelijk, maar gedrag is zorgelijk.

20 uur
(1 mnd)

School van inschrijving.

Vo

Maximaal
€ 1.800

Ondersteuningsbehoefte is
onduidelijk.

Specifieke ondersteuningsvraag
leerlingen

Varieert

School van inschrijving.

Vo

€ 90 per uur

Expertise nodig van
specifieke clusters (1, 2, 3 of
4).

Combinatie van
onderwijsondersteuning en jeugdhulp.

Varieert

School van inschrijving.

Vo

Varieert per casus

Besluit in ACT over
jeugdzorg én
onderwijsondersteuning.

Leerlingen die tijdelijk op adem
moeten komen en die een tweede
kans verdienen.

Maximaal
2 mnd

Vo-school waar dit arrangement
ingericht gaat worden (één keer
Helmond, één keer
Someren/Asten).

Vo

€ 250 per week.

Zeer divers.

Varieert

School van inschrijving.

Onbekend

Varieert per casus

Leerlingen regulier vo die op
het juiste onderwijsniveau
zitten.
Beschikbare arrangementen
bieden geen oplossing.
Akkoord voorzitter SWV VO

Time out
Externe rebound.
Maximaal 12 leerlingen
per klas
Maatwerk
Zeer divers.

Naam en
omschrijving
Lwoo
Vmbo-school krijgt
extra middelen om
leerling juiste
ondersteuning te
bieden.

Pro
Praktijkschool krijgt
extra middelen om
leerling juiste
ondersteuning te
bieden.

Ondersteuningsbehoefte leerling

Duur

Ingeschreven bij

Na afloop
arrangement

Kosten per
leerling

Criteria/toelating

Ondersteuning nodig in verband met
leerachterstanden in combinatie met
lage intelligentie.

Maximaal
4 jaar

Vmbo- van inschrijving

Vo

€ 4.000 per jaar

Leerling is ingeschreven op
vmbo.
Leerachterstanden door IQ
lager dan 91.

Ondersteuning nodig in verband met
leerachterstand in combinatie met
laag IQ

Tot 1 aug
nadat
leerling
18 jaar is.

Praktijkschool

Arbeid (heel
soms mbo)

Circa 4.000 per
jaar.

Leerling is ingeschreven bij
praktijkschool.
Leerachterstanden door IQ
lager dan 80.

