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AB SWV Helmond-Peelland VO
DB SWV Helmond-Peelland VO
8 april 2015

Onderwerp:
Extra toegang (ET)
Beslispunten
1. Akkoord te gaan met het inzetten van de arrangement Extra Toegang (ET) lichte en zware
variant zoals in deze notitie beschreven.
2. BJ/vso De Korenaer Deurne en Herlaarhof/vso De Zwengel opdracht te geven uitvoering te
geven aan het arrangement Extra Toegang (ET) lichte en zware variant.
3. De kosten van ET-lichte variant worden door het SWV Helmond-Peelland VO vergoed op
basis van aantal, per aanvraag ingediend bij het SWV, vooraf overeengekomen aantal uren
indien ze geen onderdeel zijn van nog te maken overeenkomsten in het kader van het
tripartiete akkoord (inzet ambulante ondersteuning).
4. Akkoord te gaan met de inkoop van twee capaciteitsplaatsen ET zware variant (à € 15.000 per
plaats per jaar) bij vso De Zwengel èn twee capaciteitsplaatsen ET zware variant à € 15.000
per plaats per jaar) bij vso De Korenaer Deurne voor de schooljaren 2015-2016 en 20162017.
5. De toegang voor ET (zowel de lichte als zware variant) te laten verlopen via de ACT (altijd na
goedkeuring van expertpool jeugdzorg).
Inleiding
Het SWV Helmond-Peelland wil zo veel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs opvangen. Dit
vraagt van de vo-scholen een extra inzet. Soms lukt het een leerling niet zich te handhaven in het
regulier onderwijs. Als de basisondersteuning onvoldoende soelaas biedt, is het van belang snel te
achterhalen waarom een leerling niet in staat is in de reguliere setting onderwijs te volgen en een
handelingsplan te maken. In het SWV Helmond-Peelland VO is eerder afgesproken dat er een
dergelijke voorziening beschikbaar zou moeten komen, onder andere omdat de Plusvoorziening
(externe rebound) die voor sommige leerlingen een tijdelijke oplossing bood, per 1 augustus 2014 niet
meer beschikbaar is.
Het SWV heeft samen met ambtenaar namens betrokken gemeenten (jeugdzorg), aanbieders van
jeugdzorg (Herlaarhof en BJ) en vso-scholen verbonden aan genoemde jeugdzorgaanbieders (vso De
Zwengel respectievelijk vso De Korenaer in Deurne), nagedacht over de ontwikkeling van een
arrangement dat een antwoord kan zijn voor leerlingen die binnen het vo uitvallen of dreigen uit te
vallen en voor wie de mogelijkheden van de ondersteuning in de basis zijn uitgeput.
Het gaat hier om een arrangement, met de titel Extra Toegang (ET) dat:
a. binnen een periode van drie maanden de ondersteuningsvraag van de leerling in kaart brengt;
b. aan de hand van de geformuleerde ondersteuningsvraag een plan met schooladvies en
eventueel advies voor de inzet van jeugdhulp, op maat formuleert, en zodoende
c. indien van toepassing, bijdraagt aan een succesvolle terugkeer naar school van herkomst.
Beschrijving arrangement Extra Toegang (ET)
Vso De Zwengel/Herlaarhof en vso De Korenaer Deurne/BJ bieden multidisciplinair en op een
integrale wijze ondersteuningsarrangementen aan de leerlingen en hun school. De ondersteuning die
wordt geboden is altijd een aanvulling op de basisondersteuning in de vo-school.
Hoewel het arrangement ET uitgevoerd kan worden door zowel Herlaarhof/vso De Zwengel als door
BJ/vso De Korenaer Deurne, zijn de doelgroepen verschillend.
Waar BJ/vso De Korenaer Deurne zich richt op jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen,
richt Herlaarhof/vso De Zwengel zich op leerlingen die met psychiatrische problemen te maken
hebben.
Het arrangement kent twee verschijningsvormen: een lichte variant (op reguliere vo-school van
inschrijving) en een zware variant (in combinatie met het volgen van onderwijs op vso De Zwengel of
vso De Korenaer Deurne). Hieronder zijn beide varianten nader uitgewerkt:
ET – lichte variant
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Vraagverduidelijking: observatie in de klas,
dossieronderzoek, analyse samen met de zorg coördinator.
- Probleemverheldering: didactische niveaus in kaart brengen, handelingsgerichte diagnostiek
(ontwikkelingsanamnese, psychiatrisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, observatie
in de klas, thuisobservatie/gezinsdiagnostiek, persoonlijkheidsonderzoek en
intelligentieonderzoek) in samenspraak met de jeugdprofessional (jeugdzorg) die aan school
verbonden is.
- Begeleiding van reguliere vo-school van inschrijving: handelingsadviezen aan leraren, psychoeducatie aan schoolteam, coaching van betrokken leraren.
- Begeleiding van de leerling: trainingen om sociale vaardigheden te vergroten en emoties te
reguleren, therapieën om trauma’s te verwerken, inzicht te vergroten, coping vaardigheden
aan te leren en behandeling van systeemproblemen.
ET – zware variant
- Alle onderdelen uit ET- lichte variant, aangevuld plaatsing op vso De Korenaer Deurne (bij
behandeling door BJ) of vso De Zwengel (bij behandeling door Herlaarhof). De leerling blijft
ingeschreven op school van herkomst.
Toegang tot arrangement ET
De zorgcoördinator van een vo-school in ons samenwerkingsverband kan bij via het digitaal
informatiesysteem (DIS) bij de adviescommissie toewijzingen(ACT) een aanvraag doen voor toegang
tot arrangement ET (licht of zwaar). De ACT kan op grond van de aanvraag het bestuur van het SWV
adviseren het arrangement ET toe te kennen bij Herlaarhof/vso De Zwengel (psychiatrische
problemen) of bij BJ/vso De Korenaer Deurne (gedragsmatige problemen).
De orthopedagoog die onderdeel uitmaakt van de ACT neemt contact op met lid van de expertpool en
legt de casus voor. De expertpool bevestigt de aanvraag en de leerling kan, ingeval er
gebruikgemaakt wordt van de zware variant, worden overgedragen aan de vso De Zwengel of vso De
Korenaer in Deurne om aangemeld te worden. Na de aanmelding via DIS bij SWV Helmond-Peelland
VO wordt binnen tien werkdagen een besluit genomen.
Waar ingeschreven?
Leerlingen die gebruikmaken van ET-lichte variant en zware variant blijven ingeschreven op de
reguliere vo-school waar zij ingeschreven zijn.
Evaluatie
Binnen zes weken volgt er een evaluatie. Deze evaluatie wordt teruggekoppeld naar de
zorgcoördinator van de vo-school én het SWV Helmond-Peelland VO.
In de eerste evaluatie wordt, ingeval gebruikgemaakt is van de zware variant, ook benoemd hoe de
terugkeer naar de school van herkomst begeleid wordt. Bij voorkeur vindt terugkeer naar school van
herkomst na zes tot acht weken (gedeeltelijk) plaats.
Na drie maanden is de leerling volledig teruggekeerd naar school van herkomst. Mocht besloten
worden dat een andere plek beter gepast zou zijn dan zoekt de school van herkomst voor de leerling
een andere, meer passende onderwijsplaats (zorgplicht).
Oudercontact
Doel van het arrangement is dat de leerling na maximaal drie maanden weer volledig aan kan sluiten
bij het regulier onderwijs zonder de ondersteuning van het arrangement. Tijdens de duur van het
arrangement blijft de school van herkomst verantwoordelijk voor het contact met de ouders en de
leerling, ook als de leerling tijdelijk les volgt op de vso-school die verbonden is aan ET zware variant.
Het is in dat geval van belang dat de betreffende vso-school in overleg/samen met de reguliere voschool contacten onderhoudt met de ouders.

Capaciteit
De inzet van de jeugdzorg is onderdeel van de reguliere afspraken tussen gemeenten en de
jeugdzorgaanbieders. Arrangementen ET zware variant kunnen alleen gestart worden als het
onderwijs gelijktijdig met jeugdzorg van Herlaarhof respectievelijk BJ kan aanvangen.
Voor de zware variant van ET houden de Korenaer en de Zwengel ieder twee capaciteitsplaatsen vrij.
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Beoogd effect en/ of resultaat
Dit voorstel draagt bij aan de volgende uitgangspunten zoals in het
ondersteuningsplan verwoord:
1. Samen verantwoordelijk: alle partners van het SWV werken vanuit een professionele houding en
nemen samen verantwoordelijkheid om voor iedere leerling een passende oplossing te vinden in de
regio.
2. Doelmatig en opbrengstgericht werken: het SWV werkt efficiënt en effectief zodat zoveel mogelijk
middelen kunnen worden ingezet op de werkvloer. Porcessen worden zo eenvoudig mogelijk
georganiseerd.
Daarnaast draagt het bij aan de volgende resultaten zoals in het ondersteuningsplan geformuleerd:
- Er zijn arrangementen gerealiseerd die bijdragen aan het verminderen van vso-plaatsen.
- In de ondersteuningsplanperiode daalt de deelname in het vso van ruim 5% op 1 oktober
2012 naar 3,65% op 1 oktober 2018.
- Het aantal thuiszitters daalt in de ondersteuningsplanperiode met 50%.
- Er zijn afspraken gemaakt met de gemeenten om te komen tot een optimale aansluiting
onderwijs-jeugdzorg.
Argumenten
1.1. Uitvoering geven aan de activiteiten zoals geformuleerd in jaarplan 2014-2015: dit voorstel is een
uitwerking van resultaat 3.8 (Er is een arrangement “crisisopvang” gerealiseerd voor leerlingen
die vanwege hun gedrag direct en tijdelijk buiten de school geplaatst moeten worden.
2.1. Aansluiten bij bestaande combinaties: BJ/vso De Korenaer enerzijds en Herlaarhof/vso De
Zwengel anderzijds werken al langere tijd succesvol samen. Door voor deze combinatie te
kiezen, sluiten we aan bij succesvolle, bestaande voorzieningen.
3.1 Tijdelijkheid van arrangement borgen en financiën bewaken: door een vastgesteld aantal uren
ter beschikking te stellen voor het arrangement ET-lichte variant, bieden we de aanbieders de
mogelijkheid binnen het aantal uren dat er voor staat te werken aan de beoogde resultaten. We
voorkomen onnodige bureaucratie en hebben inzicht in de kosten die een arrangement met zich
meebrengt.
4.1 Indien nodig kan het SWV snel een leerling plaatsen: vo-scholen in het SWV vangen veel
leerlingen op. Op deze wijze proberen alle partners in het SWV een bijdrage te leveren aan de
voorgenomen afname van het aantal vso-plaatsen in het SWV. Soms is (tijdelijk) ondersteuning
nodig. ET komt tegemoet aan de wensen van de vo-scholen die we met deze voorziening een
uitgestrekte hand bieden om te werken aan een duurzame oplossing. Door bij zowel vso De
Zwengel als bij vso De Korenaer twee capaciteitsplaatsen vrij te houden, kunnen we als SWV
tegemoetkomen aan de wens van de vo-scholen om in geval van urgentie, binnen twee weken
na melding bij de ACT de leerling onderwijs te laten volgen bij vso De Zwengel of vso De
Korenaer Deurne wetend dat de jeugdzorg direct na inschrijving ook wordt ingeschakeld.
4.2 Continuïteit bieden en kansen geven: door de zware variant van ET voor de schooljaren 20152016 en 2016-2017 te financieren door in totaal vier capaciteitsplaatsen van totaal € 60.000 per
jaar in te kopen, geven we de betrokken partners de kans met resultaten te komen en deze met
ons te delen. De eerste evaluatie (verslaglegging van resultaten) is op 1 oktober 2016
beschikbaar voor het SWV. In deze verslaglegging wordt vooral inzichtelijk gemaakt op welke
wijze ET bijdraagt aan de doelen en te behalen resultaten van het SWV (zoals benoemd in het
ondersteuningsplan).
4.3 ACT is loket voor onderwijsondersteuningsvragen: Het aanvragen van extra
onderwijsondersteuning verloopt via DIS. De zorgcoördinatoren vragen bij de adviescommissie
toewijzingen (ACT) ondersteuning aan voor de leerling, bekeken vanuit de leerling. Of het nu
gaat om een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso, voor leerwegondersteunend onderwijs
(lwoo), voor praktijkonderwijs (pro) of voor uren specialistische ambulante ondersteuning. Het is
vanzelfsprekend dat ook de aanvragen voor dit arrangement via ACT gesteld worden.
5.1 Samenwerking krijgt nu echt vorm: Door de toegang tot het arrangement ET na goedkeuring van
de expertpool in te zetten, nemen jeugdzorg en onderwijs gezamenlijk verantwoordelijkheid voor
integrale aanpak. De ingezette arrangementen zijn van dusdanig kaliber dat het goed is dat jeugdzorg

3

snel op de hoogte is van de problematiek waar sommige leerlingen
in ons SWV mee te maken hebben.
Middelen
Financiën
De kosten voor de jeugdzorg vallen binnen de contractafspraken tussen de gemeente en de
jeugdzorgaanbieders (BJ en Herlaarhof). De kosten voor het onderwijsaanbod (stoel, begeleiding
school van herkomst en trajectbegeleiding) worden hieronder benoemd:
Voor de ET-lichte variant: inzet ambulante ondersteuning: Voor het schooljaar 2015-2016 is
afgesproken dat de vso-scholen in het kader van de herbestedingsverplichting afspraken maken met
het samenwerkingsverband over de inzet van ambulante ondersteuning. Uitvoering van ET lichte
variant past binnen de te maken afspraken en vraagt daarom in 2015-2016 geen extra financiering. Er
is nog onduidelijkheid over de invulling van de middelen ambulante ondersteuning in de toekomst.
Mochten deze vanaf schooljaar 2016-2017 worden ingezet voor behoud expertise bij de Korenaer
Deurne en/of bij De Zwengel, dan kunnen de te maken kosten binnen de afspraken die hier gemaakt
zijn, vallen in de te maken overeenkomsten. Als er geen overeenkomst wordt gesloten betreffende
inzet ambulante ondersteuning met De Korenaer en/of De Zwengel dan wordt een uurtarief van € 90,berekend voor de werkelijke inzet. Deze inzet wordt vooraf door het SWV toegewezen. Het uurtarief
van € 90,= is een gemiddeld tarief gebaseerd op de overall kosten. (voorbereidingskosten, personeel,
materialen, reistijd, reisonkosten en overhead).
Voor de ET-zware variant: ondersteuningsarrangement met time-out, twee reserveringen per locatie,
€ 15.000,- per plek op jaarbasis op basis van voorfinanciering (conform regeling bekostiging personeel
en materieel). Uitgangspunt hierbij zijn de overall kosten.
Vervolgstappen
Na vaststelling van het advies, de ACT, de expertpool en de netwerken van het
samenwerkingsverband informeren over dit nieuwe arrangement en de afgesproken procedures.
Halverwege het schooljaar gesprek met samenwerkingsverband en de gemeentelijke
vertegenwoordiger over voortgang/bijstelling. Voor 1 oktober 2016 inhoudelijk verslag van voorgaande
boekjaar aanleveren bij zowel gemeente als samenwerkingsverband.
De notitie ‘extra toegang’ is in de bestuursvergadering van 20 april 2015 vastgesteld.

J.H. Schapenk
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