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Het schooljaar 2017-2018 staat voor SWV VO RUW in het teken van het nieuwe
ondersteuningsplan voor periode 2018 – 2022. Bij de totstandkoming worden
alle gremia betrokken (OPR, SLO, bestuur en OOGO met gemeenten).
Daarnaast ligt de focus op beleidsthema’s als:
Basisondersteuning, extra ondersteuning en groot overleg
Monitoring (besteding middelen en kwaliteitsmeting t.a.v. thema’s van
verbeterplan)
Financiële verdeling van budget SWV VO RUW (wo. reservering voor nieuw
beleid)
Dekkend netwerk en bovenschoolse voorziening
Aanpak thuiszitters waaronder evaluatie thuiszittersprotocol (planning
november 2017)
Nieuw beleid Lwoo – meer informatie in volgende nieuwsbrief
i-PGB
Wij streven ernaar om alle partners uit onze regio bij relevante thema’s te betrekken
en communiceren hierover mondeling (tijdens overleggen) en schriftelijk (via
nieuwsbrief en website). Mocht het zo zijn dat u informatie mist, laat het ons weten
via info@swvvo-ruw.nl

Integraal PGB en onderwijs

Wat is een integraal PGB?
In de gemeente Woerden draait sinds 2015 de pilot integraal persoonsgebonden
budget (I-PGB). Deelnemers aan de pilot ontvangen, op basis van een
persoonlijk/ondersteuningsplan een budget waarmee zij de ondersteuning kunnen
inkopen die zij nodig hebben over meerdere levensdomeinen heen. Het budget is
vraaggericht samengesteld en dient voor hulp en zorg/ondersteuning in de
leefgebieden waar de ondersteuningsvraag speelt (thuis, school, werk, zorg,
mobiliteit, enz.). Het I-PGB behelst één budget, zonder schotten voor de besteding
en ‘dubbelingen’ in het aanvragen en verantwoorden. De pilotfase is afgerond en
Woerden continueert het I-PGB voor alle inwoners die die hiervoor in aanmerking
willen en kunnen komen. De gemeente wil de periode van 1 september tot 1 januari
benutten (verdere) afspraken, o.a. met de onderwijsvoorzieningen te maken.
Toelichting: onderwijs en I-PGB, waar raken ze elkaar?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen en/of jongeren die extra
ondersteuning nodig hebben, dienen de mogelijkheid te krijgen om te groeien en
https://mailchi.mp/614811784514/vqqy9yuht7-1175681
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zich te ontwikkelen. Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Om elk kind een
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passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale
samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt afspraken met de
scholen over welke begeleiding de scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen
in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.
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Onderwijs hoort tot het domein dat meegenomen wordt in het I-PGB. De afgelopen
jaren zijn hier al behoorlijke stappen gezet. Zo beschikken de meeste scholen
inmiddels over ondersteuningsteam (voorheen zorg- en adviesteam), waarin
onderwijs en zorg met elkaar samenwerken. Veel scholen en hun besturen zijn bezig
met het versterken van hun basisondersteuning, bijvoorbeeld door integraal
handelingsgericht te werken in een ondersteuningsteam. Veel
samenwerkingsverbanden werken aan integraal arrangeren of een integrale
voorbereiding van onderwijszorgarrangementen. Ook wordt gewerkt aan het
(voorkomen van) thuiszitten, samen met hun partners, waarvan de gemeente de
belangrijkste is in het kader van de leerplicht, voorkoming voortijdig schoolverlaten,
leerlingenvervoer en jeugdhulp 18- en Wmo en participatiewet voor 18+. Om deze
integrale benadering van onderwijs te realiseren is een I-PGB een belangrijke
motivator. De betrokken ministeries maken het mogelijk dat de gemeenten en het
onderwijs in het kader van het I-PGB kunnen experimenteren.
Wat is nodig? De belangrijkste stappen op een rijtje.
1. Inzet en afstemming begeleiding
De school zorgt in eerste instantie voor begeleiding die kinderen op school nodig
hebben. En de gemeente kan aanvullend daarop begeleiding inzetten. Toch kan er
onduidelijkheid zijn over wie welk soort begeleiding moet en kan inzetten. Een
overleg tussen school, gemeenten, de leerling en zijn ouders kan die duidelijkheid
bieden. Op die manier kan de begeleiding van de gemeente goed afgestemd worden
met de begeleiding die de school inzet. School en gemeente moeten dat sowieso al
doen om individuele begeleiding die een van hen inzet, af te stemmen met hulp die
de ander inzet. Op deze wijze kan een arrangement, waar het I-PGB onderdeel van
is, worden samengesteld.
2. Persoonlijk plan en beschikking
Er is een format voor een persoonlijk plan (ontwikkeld door Per Saldo) waarin
inwoners/hulpvragers kunnen aangeven wat zij nodig hebben om hun doelen te
bereiken. In het persoonlijk plan is ook veel aandacht voor de ontwikkelbehoefte van
kinderen en jongeren. Zoals gezegd heeft ieder kind recht op persoonlijke groei en
ontwikkeling. Onderwijs kan hier onderdeel van zijn. Het is daarom belangrijk om in
dit plan de speciﬁeke doelen die op het terrein van onderwijs worden gesteld mee te
nemen. Deze doelen kunnen worden geïntegreerd in het persoonlijk plan, als basis
voor het ondersteuningsplan. De gemeente geeft een integrale beschikking af, op
basis van dit ondersteuningsplan. Het college kent een integraal budget toe.
3. Borging
https://mailchi.mp/614811784514/vqqy9yuht7-1175681
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Tot nu toe was er in de pilot sprake van afspraken rondom concrete casuïstiek. De
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ervaringen in de pilot lieten zien dat vanuit de casuïstiek duidelijk(er) wordt wat het IPGB concreet inhoudt en om wat voor soort afspraken het gaat. Om het van I-PGB
een duurzame constructie te maken is het gewenst dat algemene afspraken worden
geborgd in schriftelijke afspraken en/of een samenwerkingsovereenkomst.
Geen grootschalige invoering
De inschatting is dat het vooralsnog gaat om maatwerk en niet om een grootschalige
invoering. Het gaat ook over ruimte zoeken in het bestaande en daar waar het knelt
afspraken te maken in het verlengde van de pilot. De pilot laat zien dat
experimenteren en het avontuur (op beperkte schaal) aangaan leidt tot nieuwe
inzichten en oplossingen. Het is de enige manier om helder te krijgen wat er nodig is
om een integraal PGB te realiseren. Woerden werkt samen met de betrokken
ministeries (o.a. VWS en OC&W), de SVB, het UWV, zorgverzekeraars,
zorgkantoren, CIZ en het CAK. Naast Woerden maakten ook Delft en Meppel deel
uit van de pilot. Geïnteresseerde gemeenten kunnen aansluiten. Circa 40 tot 60
gemeenten hebben aangegeven daar interesse in te hebben. Het I-PGB zal op
echter op bescheiden schaal worden uitgebreid om meer ervaring op te doen. De
ervaringen van Delft en Woerden zijn vastgelegd in een evaluatie rapport dat
binnenkort aan de Eerste en Tweede Kamer zal worden aangeboden. Daarnaast is
een tool box voor gemeenten ontwikkeld.
Rudy Bonnet, projectleider I-PGB Woerden en Delft

Om hoeveel leerlingen gaat het eigenlijk voor SWV VO RUW?
Binnen de pilot van de gemeente Woerden komen 10 gezinnen in aanmerking voor
het I-PGB. Daarvan heeft 1 gezin een kind in de leeftijd van het VO.

Binnen Passend Onderwijs ook aandacht voor
zij-instromers...
Van bankkantoor naar onderwijs:
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Nieuws in het land
Nieuwe werkwijze handelingsdeel OPP
Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vereist
overeenstemming vereist van ouders.
Op 7 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt
dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief pas kan worden vastgesteld
nadat overeenstemming met de ouders is bereikt. De bepaling treedt per 1 augustus
2017 in werking. De bepaling is van toepassing zowel bij het opstellen van een
ontwikkelingsperspectief als bij de bijstelling ervan.

Boekentip Verrassend Passend
Passend onderwijs in de praktijk
In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken
openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.
Wat levert het op, waar is men trots op? Maar ook: tegen welke hobbels loopt men
aan en hoe komt men tot werkbare oplossingen. Zij geven u als lezer een kijkje in de
keuken, vertellen wat wel en niet werkt en geven praktische tips.
Ga naar publicatie >

De medewerkers van RUW wensen u een
welverdiende en ﬁjne herfstvakantie!
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