
 

Definitie basis- en extra ondersteuning  
SWV PO Kop van Noord Holland 

 
 

Het SWV PO Kop van Noord-Holland streeft naar een passende onderwijsplek voor ieder kind, bij voorkeur 

thuisnabij, en biedt daarvoor wanneer nodig extra ondersteuning. 

 

Voor het realiseren van passend onderwijs heeft het SWV PO Kop van Noord-Holland een model ontwikkeld om de 

visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit model gaat uit van een sterke basis op school, 

ondersteuning waar nodig en speciaal als het moet. 

 

Een helder begrippenkader is ondersteunend aan de uitvoering hiervan. Hieronder is dit uitgewerkt.  
• Toelichting en route voor toekenning ondersteuning / toelaatbaarheid 
 
• Bekostiging 
 
• Verantwoordelijke voor de uitvoering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basiskwaliteit: de minimumeisen aan elke school  
De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen waaraan elke school moet 

voldoen (OWINSP). Scholen worden gestimuleerd om ook eigen ambities toe te voegen/ 

vorm te geven. 

 

• Toelichting en route: Uitvoering van goed onderwijs, differentiatie en ondersteuning binnen de eigen school en 

de eigen klas op basis van de normen die de inspectie stelt ten aanzien van de basiskwaliteit en eventuele 

aanvullende ambities vanuit de school of het schoolbestuur bekostigd vanuit de lumpsum. 
 
• Bekostiging: De bekostiging valt primair binnen de lumpsum die de schoolbesturen ontvangen. 
 
• Uitvoer en verantwoording: Het schoolbestuur en de school zijn verantwoordelijk voor de uitvoer en 

verantwoording. 
 
 



 

Basisondersteuning: een sterke basis 
 

Binnen het samenwerkingsverband zijn door de besturen afspraken gemaakt over de 

basisondersteuning. Deze basisondersteuning betreft de onderwijszorg die door alle 

scholen binnen het samenwerkingsverband aan leerlingen wordt geboden. 

 

• Toelichting en route: Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan in de basiskwaliteit 

wordt geboden wordt de ondersteuningsbehoefte besproken in het Ondersteuningsteam (OT). De school 

stelt hiervoor een Groeidocument op met een analyse van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en 

een handelingsdeel met uitstroomperspectief. 
 
• Bekostiging: Voor de bekostiging worden additioneel middelen vanuit het SWV toegekend. Dit betreft 

EUR 75,00 per leerling. 
 
• Uitvoer en verantwoording: Het schoolbestuur en de school zijn verantwoordelijk voor de uitvoer en 

verantwoording. 

 

Extra ondersteuning: steun waar nodig   
Soms is de ondersteuningsbehoefte van een leerling breder dan wat binnen de 

basisondersteuning valt. Het samenwerkingsverband biedt in die situatie meerdere vormen 

van ondersteuning aan. Met een arrangement krijgt de school geld om individuele 

begeleiding voor een leerling en/of leerkracht te financieren. Een arrangement is tijdelijk 

van aard met als doel het vergroten van de ontwikkeling. 

 

• Toelichting en route: Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is kan een leerling extra 

ondersteuning krijgen vanuit de middelen van de Scholengroep. Een aanvraag daartoe wordt 

beoordeeld door het onafhankelijke OndersteuningsTeam van de Scholengroep (OTG). Voor de aanvraag 

moet de school minimaal een Groeidocument en een OntwikkelPerspectiefPlan (OPP) aanleveren (dit 

geldt ook voor de plusklassen). 
 
• Bekostiging: Voor de bekostiging worden additioneel middelen vanuit het SWV toegekend. Dit betreft 

EUR 9,54 per leerling die via de scholengroepen worden ingezet. 
 
• Uitvoer en verantwoording: De scholengroep en de school zijn verantwoordelijk voor de uitvoer en 

verantwoording. 

 

 

Specialistische ondersteuning: speciaal als het moet   
Het samenwerkingsverband biedt speciale onderwijsvoorzieningen zoals 

bovenschoolse voorzieningen, het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal 

onderwijs (SO). 

 

• Toelichting en route: Wanneer ook de extra ondersteuning niet toereikend is kan specialistische 

ondersteuning worden ingezet. Een aanvraag voor de toekenning van deze ondersteuning en daarmee 

de toelaatbaarheid van leerlingen tot het SBO en SO (cluster 3 en 4) of de plusvoorziening Eureka wordt 

beoordeeld door de Commissie Toelaatbaarheid Onderwijsvoorzieningen (CTO). Voor de aanvraag moet 

de school minimaal een Groeidocument en een OntwikkelPerspectiefPlan (OPP) aanleveren. 
 
• Bekostiging: De bekostiging loopt via het SWV. 
 

 

• Uitvoer en verantwoording: Het SWV en de S(B)O- school zijn verantwoordelijk voor de uitvoer en 
verantwoording. 


