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Hierbij doen wij u de Flits toekomen die informatie brengt
over de ontwikkelingen van SPO West extra ondersteuning.
In de afgelopen maanden is er meer helderheid gekomen
over de keuze die we moesten maken van de leerlingen
die op onze scholen nog vielen onder de zgn. ‘rugzak’
regeling. Hierover is een aparte toelichting in de Flits
toegevoegd.
Nieuw voor ons is de begeleiding van kinderen van
vluchtelingen. Ook hierover zal SPO West namens de
deelnemende besturen een rol gaan spelen. In overleg
met de betrokkenen worden er groepsarrangementen
ingericht. De besturen zijn hiermee akkoord.
Vanuit het SWV is het Ondersteuningsplan opnieuw
opgesteld. Het plan is nauwelijks gewijzigd met het huidige
plan. Op de site van het samenwerkingsverband staat het
concept. Wel belangrijk is dat het wijkgericht werken als
actiepunt is benoemd. Ondanks onze ambitie kan er meer
en efficiënter worden samengewerkt. Het SWV heeft na
een analyse hiervoor een beleidsvoornemen opgesteld. Als
bijlage hebben we de Nieuwsbrief van het SWV
toegevoegd.
Met ingang van 1-8-2016 zullen de Experts Passend
Onderwijs bij de deelnemende besturen in dienst treden. In
hun werkzaamheden zijn ze volledig inzetbaar bij SPO
West.
We houden elkaar op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Hans Klaassen, projectleider SPO West
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Stand van zaken extra ondersteuning
Stand van zaken

Vorig jaar zijn we gestart met het arrangeren in de Extra
Ondersteuning. Na een voorzichtige start waarin iedereen
nog moest wennen aan de nieuwe systematiek hebben
we dat schooljaar 21 kinderen besproken en hebben
we14 x een arrangement ingezet.
Dit schooljaar hebben we tot de meivakantie totaal 33
kinderen besproken en is bij 28 kinderen een arrangement
gestart. Bij sommige kinderen gaat dit inmiddels ook al
om een verlenging van het arrangement. Hier is bij 18
kinderen een Expert Passend Onderwijs van SPO West
ingezet en bij de overige kinderen een externe expert
(ABC, Bascule, Skoolsupport, LZ/LG begeleider SWV,
ergotherapeut, logopediste, logopediste/speltherapeut).
Soms werken de Experts Passend onderwijs van SPO West
ook samen met derden voor eenzelfde kind en school.
We zijn er heel trots op dat het samen steeds beter lukt
om de Extra Ondersteuning voor meer scholen en
kinderen in te zetten! De Experts Passend onderwijs
hebben nu (tot en met juni) gesprekken met alle directies
en Ib-ers van onze scholen over de toeleiding naar de
Extra Ondersteuning en Bauk en Judith zijn bereikbaar
voor adviesvragen. Hopelijk draagt dit bij aan het steeds
vaker inzetten van Extra Ondersteuning voor onze
leerlingen.
Aanvragen van groepsarrangementen
Dit jaar is er voor het aanvragen van extra ondersteuning
nog een bedrag van € 42,00 per kind beschikbaar. Dit
bedrag kan bv worden ingezet voor bijvoorbeeld
groepsarrangementen en tijdelijke impulsen aan de
basisondersteuning. AWBR is inmiddels begonnen met het
toekennen van arrangementen. Vanuit SPO West vinden
we het echter wenselijk dat de toekenning bij beide
besturen op dezelfde manier gaat. Ook willen we graag
het overzicht houden over de aanvragen en over de
ondersteuning die op verschillende scholen geboden
wordt.
Daarom kunnen aanvragen vanaf nu worden gedaan bij
SPO West (j.mooij@spowest.nl). De beide commissies van
toekenning zullen zich over de aanvragen (van hun eigen
bestuur) buigen samen met de coördinator van SPO
West. Er kan een toelichting van de school worden
gevraagd, schriftelijk of in een gesprek met de Cvt. Voor
de scholen van AWBR is er dus een verandering: de
aanvragen gaan naar SPO West en niet naar AWBR. De
procedure verloopt verder op dezelfde manier.
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Voor STWT betekent het dat zij deze aanvragen nu ook
kunnen indienen. Nu kunnen deze aanvragen gemaild
worden met motivering van de aanvraag en het doel.
Deze kun je vooralsnog aangeven in de mail. We gaan
z.s.m. meer helderheid geven over een wenselijke
manier van aanvragen en over de uitgangspunten die
bij deze arrangementen van toepassing zijn.
Groet Judith
Coördinator van SPO West
Bereikbaar op 06-82046076 (ma, di-o, do-m, vr)
De Expert Passend Onderwijs wordt een Begeleider
Passend Onderwijs
De afgelopen maanden hebben we de begeleiders van
ons steunpunt omschreven als een Expert passend
Onderwijs. Met ingang van nu willen we deze functie
omschrijven als Begeleider passend Onderwijs.
Reden is gelegen in het feit dat we op deze wijze in
Amsterdam met dezelfde taken ook dezelfde functies
koppelen.

Regeling rugzak financiering na 1-8-2016
Met ingang van 1-8-2014 is de zgn. rugzak financiering
weggevallen. Deze regeling bood kinderen de
mogelijkheid om te profiteren van een budget waarmee
de school een vorm van passende ondersteuning moet
geven. Deze regeling was gebaseerd op zgn. indicatie
financiering: leerlingen worden gediagnosticeerd door
een Commissie van Indicatiestelling. Als deze akkoord
was kreeg de school een budget voor immateriële en
materiele steun. Het bedrag is afhankelijk van de
gediagnosticeerde ‘ stoornis’ en voor elke ‘ stoornis’’
werd hetzelfde bedrag uitgekeerd.
Met ingang van de invoering van regelgeving van
Passend Onderwijs is deze regeling komen te vervallen.
Het was immers gebaseerd op ‘ stoornis’’ en we richten
ons nu meer op handelingsgericht onderwijs: wat is nodig
en wat werkt bij dat specifieke kind. De schoolbesturen
(Samenwerkingsverbanden) beschikken nu over de
budgetten. In Amsterdam is er voor gekozen om de
schoolbesturen dit proces van Passend Onderwijs
organisatorisch en onderwijsinhoudelijk invulling te
geven. Vanaf 1-8-2016 zal vanuit het SWV de bedragen
van de rugzakregeling niet meer worden door vergoed.
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Bij SPO West willen we een overgangsregeling treffen
voor deze groep kinderen.
Dat betekent dat de ‘rugzak leerlingen’ nog
ondersteuning krijgen gefinancierd vanuit de volgende
budgetten:
- 6000 per kind voor de school
- 450 euro materiaal
- maximaal 55 uur begeleider Passend Onderwijs (BPO)
Op bestuursniveau worden de gelden ter beschikking
gesteld aan de betreffende school. De begeleiding
wordt vanuit SPO West in overleg met de school
uitgevoerd.
Procedure:
Vanuit Rugzak financiering:
Het voorstel is dat de volgende 3 vormen van
budgettering per kind wordt voortgezet. Alleen de
leermiddelen component wordt gehalveerd.
Voor de rugzakleerlingen wordt in deze gedachtegang
in de komende maanden van elk kind door de EPO met
de school een kort voorstel van ondersteuning
opgesteld. SPO West draagt in overleg met de school,
zorg voor kwalitatieve uitvoering. Deze extra
ondersteuning wordt voortgezet totdat de leerling naar
het Voortgezet Onderwijs gaat.
De gelden vanuit de rugzakfinanciering per kind blijft
uitgekeerd aan de school totdat de leerling de
basisschool verlaat.
Vanuit de Extra Ondersteuning reeds 2 maal
aangeboden:
Daarnaast kan er vanuit de Extra Ondersteuning
(kinderen die nu reeds een arrangement 5-6-7 of 8
hebben) een leerling na een 2e maal een arrangement
hebben vanuit dezelfde ondersteuningsbehoefte. Er is
dan sprake van een ‘structurele behoefte’.
Om dan niet nogmaals een arrangement bij de CvT
aan te vragen willen we deze weg korter maken. De
schakel (slagboomwerking) CvT vervalt dan.
De expert passend onderwijs, die al bij de uitvoering
betrokken is, maakt een kort voorstel van ondersteuning
dat uitgaat van een nieuwe periode van maximaal 1
jaar. Dit arrangement wordt zo ook uitgevoerd. De BPO
(begeleider Passend Onderwijs) overlegt het aanbod
met de coördinator van SPO West nadat de uitvoering
is gestart. Tussentijds wordt het arrangement tussen de
BPO en de coördinator geëvalueerd.
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De gedachtegang is gebaseerd op de volgende
systematiek:

-

-

de onderwijsbehoefte van de leerling staat
centraal
er is sprake van een blijvend vorm van
ondersteuning als een leerling 2 maal een extra
arrangement toegewezen heeft gekregen voor
dezelfde vraag van ondersteuning
de rol van de CvT is in deze dan ‘overbodig’
doordat de expert passend onderwijs in overleg
met de school van de betreffende leerling tot een
ondersteuningsvoorstel kan komen.

Op de volgende pagina is het schematisch
weergegeven.
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