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Datum: 26 februari 2014

Onderwerp
Advies vanuit netwerk begeleiding en zorg
Beslispunten
1. Kennis te hebben genomen van het advies van het netwerk begeleiding en zorg.
2. In te stemmen met doorberekenen kosten lwoo/pro onderzoek aan de school waar de
leerling zich inschrijft en die de lwoo-bekostiging krijgt (in ons samenwerkingsverband).
3. In te stemmen met het inzetten van het huidige aanvraagformulier ACT als
ontwikkelingsperspectief.
4. Het netwerk de vervolgopdracht te geven volgend jaar te komen met een evaluatie van dit
formulier als basis voor ontwikkelingsperspectief.

Inleiding
Het netwerk begeleiding en zorg vervult binnen het samenwerkingsverband een rol op
tactisch/beleidsontwikkelend niveau en geeft adviezen betreffende diverse dossiers. Dit is
vastgelegd in een projectopdracht die verstrekt is door de voorzitter van het
samenwerkingsverband aan de voorzitter van het netwerk begeleiding en zorg.
Beleidsmatige context
Dit netwerk van direct verantwoordelijken in het management van de scholen voor begeleiding
en zorg, heeft als primair doel: het verbreden van de mogelijkheden voor leerlingen met
gedragsproblemen, speciale- en zeer speciale zorg (potentiële) voortijdige schoolverlaters,
alsmede de ontwikkeling van doorlopende zorg PO-VO en VO-MBO. Het netwerk geeft gevraagd
en ongevraagd advies.
Ten aanzien van lwoo/pro stelt het netwerk voor dat kosten die een school maakt voor
onderzoek lwoo/pro worden gedragen door de school waar de leerling geplaatst wordt.
In de opdracht wordt het netwerk gevraagd te komen met een advies over de volgende
onderwerpen:
Ontwikkelingsperspectief; hoog-functionerende leerlingen; professionalisering docenten en
evaluatie en verbetering van de ondersteuningsprofielen.
Wat betreft het ontwikkelingsperspectief heeft het netwerk een advies geformuleerd dat nu ter
vaststelling voorligt.
De leden van het netwerk hebben zich op verschillende manieren laten informeren over de diverse
ontwikkelingsperspectieven. Het netwerk zorgcoördinatoren heeft gepleit voor een
ontwikkelingsperspectief dat makkelijk toepasbaar is. Niet weer allerlei formulieren maar wel de
informatie die nodig is. Het netwerk begeleiding en zorg adviseert mede op voorspraak van het
netwerk zorgcoördinatoren in het huidige aanvraagformulier ACT voor extra ondersteuning een paar
kleine wijzigingen toe te passen en dit formulier te gebruiken als ontwikkelingsperspectief.
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Beoogd effect en/ of resultaat
Dit voorstel draagt bij aan de volgende doelstelling, uitgangspunten zoals verwoord in het
ondersteuningsplan:
Samen verantwoordelijk: dit advies is tot stand gekomen door het netwerk begeleiding en zorg dat
zich heeft laten adviseren door het netwerk zorgcoordinatoren.
Doelmatig en opbrengstgericht werken: dit voorstel draagt bij aan het voorkomen van onnodige
bureaucratie en beperkt de hoeveelheid benodigde formulieren.
Argumenten
2.1 Onderzoek lwoo/pro moet niet worden ingegeven op grond van financiële overwegingen:
Door deze afspraak te maken, werken we servicegericht naar ouders/leerlingen en kunnen we de
juiste adviezen geven die niet worden gestuurd door financiën.
3.1 Formulieren en administratie staan in dienst van leerling: Door dit advies op te volgen,
geven we invulling aan een van de doelen van passend onderwijs: bureaucratisering verminderen.
4.1 De praktijk is de beste leerschool: Het komende jaar zal duidelijk worden of dit formulier
voldoende houvast biedt of dat er nog hiaten in zitten. Door in de praktijk met het formulier te gaan
werken, worden deze vanzelf zichtbaar en kunnen dan ook indien gewenst worden aangepast.
Middelen
Dit voorstel kan budgetneutraal worden uitgevoerd. Er zijn geen middelen van het
samenwerkingsverband mee gemoeid.
Vervolgstappen
Informeren netwerk begeleiding en zorg en netwerk zorgcoordinatoren en netwerk
arbeidstoeleiding.
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