
Figuur 3: TLV herbeoordelingen 
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Figuur 5: Advies en Consultatie 
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Figuur 1: Tussentijdse groei SWV Figuur 2: Tussentijdse groei per bestuur 
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Figuur 6: Uitkomst Advies en Consultatie 
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Figuur 4: Groei op 
leeftijd 
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Ontwikkelingen SWV PO 
 

1. TLV aanvragen van het Loket Passend onderwijs 
Eerste aanvragen  

• Er zijn 20 tussentijdse eerste aanvragen voor S(B)O gedaan; 
o 4 leerlingen zijn afkomstig van een voorschoolse- en/of zorgsetting; 
o 11 leerlingen zijn afkomstig van het regulier basisonderwijs; 
o 5 leerlingen zijn gekomen naar aanleiding van een verhuizing. 

Dat is een forse stijging van 45%. Vorig jaar (2019-2020) is dit eveneens gesignaleerd. Ondanks de procentuele afname van de groei, blijft er sprake van 
een sterke groei (figuur 1 en 2). 

• Van de 20 tussentijdse eerste aanvragen voor het S(B)0 zijn 13 leerlingen jonger dan 8 jaar, dat komt neer op 65%. Dit is in lijn met het bestuurlijk 
beleid, dat is gericht op preventie en vroegtijdige onderkenning (figuur 4). 

• Met betrekking tot de eerste aanvragen blijft het essentieel om in gesprek te blijven met het Interne Ondersteuningsteam (IOT) en betrokken scholen, 
zodat leerlingen en ouders ruim voor de zomervakantie bericht hebben over de aangevraagde TLV’s. De deadline voor eerste aanvragen is 1 juli 2021. 

 

Herbeoordelingen en/of lichtere vorm van ondersteuning 

• 93% van de herbeoordelingen moet per 1 februari jl. nog worden aangevraagd. De deadline voor de herbeoordelingen is 1 juni 2021 (figuur 3). 

• De tussentijdse uitstroom van leerlingen naar lichtere vormen van ondersteuning heeft gedurende deze periode niet plaatsgevonden. Er vind overleg 
plaats met IOT, Loket Passend Onderwijs en SBO om uitstroom te bevorderen en te ondersteunen waar mogelijk. 
 

2. Advies en consultatiefunctie van het Loket Passend Onderwijs (A&C) 

• Er zijn 29 leerlingen voor de eerste maal besproken binnen A&C (figuur 5). Vervolggesprekken die veelal noodzakelijk zijn, zijn niet meegenomen. 

• Van de 29 A&C gesprekken: 

o 6 leerlingen hebben een extra arrangement gekregen op de eigen school/instelling; 
o 3 leerlingen waarvoor nog gezocht wordt naar een passend arrangement; 

o 10 leerlingen waarvoor gewerkt wordt met de aangereikte adviezen; 
o 5 leerlingen waarvoor een TLV is afgegeven; 
o 5 leerlingen waarvoor een TLV aanvraag zal volgen (zie figuur 6). 

 
3. Ontwikkelingen en prognoses 

• Binnen onze regio krijgen we volgens de prognoses te maken met een leerlingenkrimp tot ongeveer 2030 (Rijksoverheid, 2021*). 

• Vanuit de jaarrapportage 19/20 is op te maken dat het percentage SO leerlingen licht was gedaald en het percentage SBO leerlingen licht was gestegen. 
Beiden liggen boven het bestuurlijk gestelde doel in de begroting en boven het landelijke gemiddelde. De sterke tussentijdse groei heeft ervoor 
gezorgd, dat niet alle leerlingen direct de passende ondersteuning hebben ontvangen, welke noodzakelijk is voor een zo optimaal mogelijke 
ontwikkeling. Signalen zijn neergelegd bij en opgepakt door de besturen, welke naar een oplossing toewerken waardoor plaatsin g van leerlingen 
mogelijk wordt/blijft. 

 
* Rijksoverheid. (2021, januari 29). Rijksoverheid.nl. Opgehaald van Prognosecijfers leerlingendaling: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerlingendaling/prognosecijfers- 

leerlingendaling#:~:text=Gemiddeld%20krimpt%20het%20voortgezet%20onderwijs,op%20tot%20meer%20dan%2035%25 
 

4. Inzet zware ondersteuning 
Het budget zware ondersteuning van het SWV PO wordt ingezet voor arrangementen zware ondersteuning in cluster 3 en 4. Elmire Galstaun is namens het 
SWV PO de coördinator leerling-ondersteuning en heeft voor het inzetten van arrangementen veelvuldig  
arrangementen veelvuldig contact met scholen en het Interne Ondersteuningsteam (IOT). Het budget wordt deels extern ingezet en deels intern vanuit 
expertise ambulante begeleiding van de besturen. 
Per 1 maart 2021 sluiten de budgetten voldoende aan bij de aanvraag en inzet van arrangementen zware ondersteuning. 
In de prognose en planning voor de rest van het schooljaar wordt er rekening mee gehouden, dat het effect van de Coronamaatregelen kan resulteren in 
een grotere hulpvraag dus extra inzet van (externe) expertise. Dit zal nauwlettend gemonitord en geëvalueerd worden. 

 

5. Thuiszitters 
Per 15 maart 2021 zijn er geen thuiszitters binnen het SWV PO. Daarnaast zijn er 12 kinderen, welke een vrijstelling van de gemeente Weert-Nederweert 
hebben ontvangen. Vrijstellingen worden enkel afgegeven na overleg met het LPO, waarbij altijd gekeken wordt of een vorm van onderwijs mogelijk is. 
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