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Over dit regioplan 
Het regioplan van de Berseba-regio Zeeland bestaat uit twee delen:  
a. Meerjarenbeleid 2018-2023. Hierin is op hoofdlijnen het strategisch beleid voor een 
langere periode beschreven. In dit deel zijn regiospecifieke uitwerkingen gegeven van de 
thema’s organisatiestructuur, onderwijszorgloket en kwaliteitszorg. Dit deel geeft scholen 
zicht op langere termijn vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs van hen 
wordt verwacht. Dit meerjarenbeleid loopt (zoveel mogelijk) parallel met de 
schoolplanperiode van de scholen. 
b. Activiteitendeel 2022-2023.  De projecten en activiteiten die we de Berseba-regio 
Zeeland uitvoeren staan hierin beschreven. Elk jaar wordt dit onderdeel geactualiseerd. 
Scholen kunnen hierin lezen wat er van hen wordt verwacht. 
In het activiteitendeel zijn ook evaluatiegegevens opgenomen. Jaarlijks blikken we terug 
op de uitgevoerde activiteiten en formuleren we actiepunten voor de komende periode. 
Dit regioplan is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de RC (regionale 
commissie).  
 
M.C. Dek (regiomanager Berseba) 
J. de Nooijer (bestuurder speciale scholen) 
B.W. de Leeuw (algemeen directeur coöperatie ZW) 
J.W. Nieuwenhuyzen (bestuurder Colon) 
H. Roubos (bestuurder Colon)  
 
 

 
 
Berseba – regio Zeeland 
Elstarstraat 1a 
4421 DT Kapelle 
Telefoon:  06-52581159  
E-mail:              m.c.dek@berseba.nl 
Web-site :         www.berseba.nl 
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DEEL 1 MEERJARENBELEID 
 

HOOFDSTUK 1 STRUCTUUR EN ORGANISATIE 
 

 
1.1 Visie 
Het ondersteuningsplan van Berseba geeft het beleid van het samenwerkingsverband weer. Het 
ondersteuningsplan 2018-2023 kenmerkt zich door het woord “ontwikkelingsgericht”.  We willen stap voor 
stap  en in gezamenlijkheid met alle betrokkenen onze ontwikkeldoelen realiseren. Dit betekent ook dat 
het ondersteuningsplan werkende weg kan worden bijgesteld.  In het ondersteuningsplan nemen de 
ontwikkeldoelen een belangrijke plaats in.  De ontwikkelgebieden laten zich samenvattend als volgt 
typeren: 

- Verlangen naar meer inclusief onderwijs met de kansen en knelpunten die we daarbij 
tegenkomen als uitgangspunt 

- Meer flexibele ondersteuningsstructuur, op alle niveaus binnen het samenwerkingsverband 
- Eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid (zie hieronder) 
- Kwaliteitszorg die ontwikkelingsgericht, concreet en helpend is 
- Financieel beleid wat past bij de genoemde ontwikkelrichting 

 
Eigenaarschap en (mede)verantwoordelijkheid 
In onze regio willen we handelen vanuit uitgangspunten van de professionele cultuur. Voor de scholen 
betekent dit concreet: 
- Het eigenaarschap van de ontwikkelingen in de regio ligt bij de scholen individueel en in 
gezamenlijkheid. 
- Scholen vullen hun verantwoordelijkheid in door het tonen van maximale betrokkenheid bij activiteiten in 
de regio. 
- We aanvaarden erkende ongelijkheid in de ontwikkeling van de scholen. 
- Scholen opereren en ontwikkelen binnen, met elkaar, vastgestelde afspraken. Scholen conformeren 
zich hieraan. 
- Scholen staan ervoor open om aangesproken te worden op gedrag. 
Voor de regio (waarin de regiomanager, samen met de regionale commissie een sleutelrol heeft) van het 
samenwerkingsverband passend onderwijs betekent dit: 
-  Nieuwe ontwikkelingen worden gearrangeerd vanuit een gezamenlijke dialoog. 
- Vanuit de regio is er maximale betrokkenheid op de (on)mogelijkheden van scholen. 
- Vanuit de regio worden scholen vanuit het uitgangspunt “verschil mag er zijn” benaderd. 
- Vanuit de regio worden scholen aangesproken op hun verantwoordelijkheid binnen de gemaakte 
afspraken.  
De regio is een samenhangend onderdeel van het landelijk samenwerkingsverband passend onderwijs. 
Dit betekent concreet: 
- Vanuit de regio worden de scholen aan de voorkant betrokken bij het verwoorden van het beleid van het 
samenwerkingsverband, incl. de kaders die door het landelijk samenwerkingsverband worden 
vastgesteld. 
- Vanuit de regiomanager wordt de inbreng van de scholen ingebracht in het managementoverleg van het 
samenwerkingsverband. 
- Vanuit de regio de scholen adequaat op de hoogte worden gehouden op welke wijze de input vanuit de 
scholen in het beleid al dan niet wordt verwerkt. 
- De raad van bestuur de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft voor het vaststellen van het landelijke 
beleid. Zij geeft ook de kaders voor de regio aan. 
- De regio vrij is om binnen die kaders een eigen kleur te geven aan het beleid.  
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Uitspraken m.b.t. ambities passend onderwijs van basisscholen: 
- Basisscholen bedienen hun eigen voedingsgebied/achterban. Vormen van basisondersteuning moeten 
in de eerste plaats gericht zijn op hun eigen populatie.  
- In incidentele gevallen kan BAO-BAO-plaatsing gewenst zijn. In dat geval vinden we dat deze plaatsing 
via het loket van Berséba moet verlopen, zodat er een onafhankelijk en deskundig advies gegeven kan 
worden. Zowel voor de scholen in kwestie als voor de ouders  handel je daarmee op een professionele 
wijze. 
 
Ambities van basisscholen die een bredere uitstraling hebben dan de eigen doelgroep dienen ten allen 
tijde overlegd te worden met Berseba.  Hierbij zal met de school bekeken worden hoe het zit met: 
- De continuiteit (garantie op langere termijn en kwantiteit) 
- Expertise (niveau en duurzaamheid) 
Eventuele tussenvoorzieningen dienen in overleg met  de speciale scholen in Kapelle vorm te krijgen. In 
elk geval zullen bij nieuwe ontwikkelingen de eventuele gevolgen voor de speciale scholen steeds 
meegenomen worden. 
 
Er zijn enkele groepen leerlingen die nog tussen wal en schip kunnen vallen. 
Gedragsproblemen kunnen voor een (tijdelijke) crisis op een school zorgen. Een tijdelijke plaatsing elders 
zou hieraan tegemoet kunnen komen. 
Verder onderzoek van zo’n arrangement is noodzakelijk. 
Deze  richtinggevende uitspraken liggen ten grondslag aan het structuurontwerp van de regio Zeeland 
van Berseba.  
 
Documentatie  
- Ondersteuningsplan Berseba 2018-2023  
- Profiel Regiomanager 
- Profiel Zorgmakelaar 
- Handboek ambulante begeleiding 
 
1.2. Beleid 
De regio Zeeland van het reformatorisch samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Berseba) stelt een 
vaste Regionale Commissie in, afgekort RC.  
Argumentatie: 
Gelet op het taakprofiel van de regiomanager heeft deze persoon een centrale plaats in de regio. Ter 
verbreding van het draagvlak van het beleid van het samenwerkingsverband en daarmee van de 
regiomanager is het cruciaal een regionale commissie in te richten.  
 
Taakstelling van de RC: 
De RC is betrokken in de beleidsvoorbereiding en de evaluatie van het uitgevoerde beleid in de regio. De 
volgende functies zijn daartoe dienstig: 
- Klankbordfunctie voor de regiomanager over ontwikkelingen binnen het scholenveld en gemeenten 
- Adviesfunctie naar de regiomanager over de manier waarop het beleid van het 

samenwerkingsverband vertaald wordt in de regio. 
- Attentiefunctie naar de regiomanager om nieuwe beleidsthema’s in te brengen op het niveau van het 

landelijk samenwerkingsverband en over deze beleidsthema’s in de RC met elkaar te spreken. 
 
Samenstelling: 
De RC wordt bemenst door sleutelfiguren in de beleidsvoorbereiding en uitvoering in de regio. De RC is 
een kleine en daadkrachtige groep die voldoende mandaat binnen de eigen organisaties heeft. De 
zittingsduur is verbonden aan het uitoefenen van een functie op beleidsmatig/aansturend niveau in de 
regio. Naast de regiomanager(s) maximaal 4 personen: 
- Bestuurders Colon,  
- Coöperatiedirecteur VBSO-scholen 
- Bestuurder SO/SBO  
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Frequentie van vergaderen 
De RC komt vier tot vijf keer per jaar bij elkaar voor een vergadering van maximaal 3 uur. Afhankelijk van 
de behoefte kan daarnaast een dagvergadering belegd worden. Elk jaar wordt een studiedag 
georganiseerd waarop de gezamenlijke RC’s en loketten van de vier Berseba-regio’s elkaar ontmoeten. 
Er is een RC-jaarplan waarin dataplanning en (eventueel) inhoudelijke thema’s opgenomen worden. 
 
Financiering 
De kosten van de RC worden betaald vanuit het budget van de regio. De bekostiging gaat in de vorm van 
vacatiegelden. 
 
1.3 Netwerken 
Directienetwerk en IB-netwerk 
Voor het beleid van het samenwerkingsverband als geheel en elke regio afzonderlijk is het creëren van 
draagvlak bij de scholen belangrijk.  
Scholen zijn eigenaar van de eigen ontwikkeling, van de ontwikkeling in de regio en van de ontwikkeling 
van het samenwerkingsverband. Bij het creëren van dit draagvlak is zowel de beleidsmatige als de 
inhoudelijke component van belang. Om beide componenten recht te doen kent de regio twee 
doelgroepen binnen het scholenveld. Intensieve betrokkenheid bij de vormgeving van het regionale en 
landelijke beleid is van belang voor het draagvlak binnen scholen voor het beleid van de regio en het 
samenwerkingsverband. 
Bovenstaande leidt tot de volgende kaderstelling voor de Zeeuwse regio: 
- De regio realiseert netwerken voor directeuren en intern begeleiders 
- De taakstelling van het directienetwerk is beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming (voor 
zover betrekking hebbend op regionaal beleid binnen de kaders van het ondersteuningsplan). 
- De taakstelling van het netwerk intern begeleiders is gericht op de inhoudelijke uitwerking van het 
beleid en intervisie in processen van uitvoering van beleid. Hierbij vormt de deskundigheidsbevordering 
een belangrijk element. 
 
Afhankelijk van het onderwerp en het doel van de netwerkbijeenkomst kan gewerkt worden in subregio’s. 
Informatieve bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld in Zeeuws-breed-verband worden georganiseerd. 
Netwerkbijeenkomsten waarin beleidsvoorbereiding of evaluatie aan de orde wordt gesteld kunnen in 
subregionaal verband worden geregeld: 

- Walcheren/Z-Vlaanderen/West-Beveland 
- Oost-Beveland, Tholen/Schouwen  

Een andere indeling die van belang is voor afstemming met REA’s/gemeentelijk beleid: 
 - Oosterschelderegio  
- Walcheren (met Terneuzen). 

Voor actuele zaken die om informatie-overdracht of overleg vragen kan het directie beraad van Colon- of 
de Coöperatie-scholen worden gebruikt. 
 
Argumentatie: 
Scholen zijn eigenaar van de eigen ontwikkeling, van de ontwikkeling in de regio en van de ontwikkeling 
van het samenwerkingsverband. Directeuren en intern begeleiders zijn cruciale functionarissen in de 
schoolorganisaties rondom beleidsvoering. Intensieve betrokkenheid van hen bij de vormgeving van het 
regionale en landelijke beleid is van belang voor het draagvlak binnen scholen voor het beleid van de 
regio en het samenwerkingsverband. 
 
Taakstelling: 
Beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming (voor zover betrekking op regionaal beleid binnen de 
kaders) op onderwerpen die met ondersteuning en zorg te maken hebben.  
 
Frequentie: 



  Regioplan  ’22-‘23 5 

Directieplatform: twee keer per jaar 
Platform intern begeleiders: tenminste drie keer per jaar 
De beide platforms kunnen, indien gewenst, gecombineerd worden aangeboden. 
 
Financiering: 
De kosten voor de bijeenkomsten worden betaald vanuit het regionale budget en opgenomen in de 
regionale begroting en via het jaarverslag vanuit de regio verantwoord. 
 
Contacten met externen 
Gemeenten zijn een belangrijke partner voor Berseba. Beleidsmatig vindt er afstemming plaats op 
terreinen als zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Binnen de REA’s worden de 
thema’s uitgewerkt. 
Zorgaanbieders zijn voor Berseba belangrijk om een integrale aanpak op meerdere levensterreinen voor 
kinderen te bieden. Meer specifiek is zijn er contacten en afspraken met de partners van de SCJ 
(samenwerking christelijke jeugdzorg). 
 
 
 
1.4 Uitvoering 
Voor bepaalde afgebakende taken stelt de regio uitvoeringscommissies in. Deze commissies voeren 
onder verantwoordelijkheid van de regiomanager het beleid uit. 
 
Kwaliteitscommissie 
Argumentatie: 

Elke school heeft de verantwoordelijkheid de kwaliteit van de basisondersteuning en extra ondersteuning 
op de eigen school te bewaken en op orde te houden. Daarnaast is kwaliteitszorg op het onderdeel 
“basiskwaliteit en ondersteuning” een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regio. Een maal per vier 
jaar (per schoolplanperiode) wordt een externe audit uitgevoerd vanuit regio Zeeland van het 
samenwerkingsverband. Een maal per twee jaar voert de school een zelfevaluatie (interne controle en 
analyse) uit. In dit kader worden tweejaarlijks gegevens aangeleverd aan het samenwerkingsverband. 
De regiomanager is voorzitter van de kwaliteitscommissie. De regiomanager heeft, naast anderen, een 
rol in de uitvoering van de kwaliteitsaudits.  
 
Taakstelling: 
De taakstelling van de kwaliteitscommissie is tweeledig: 

- Beleidsvoorstellen doen en uitwerken rondom kwaliteitszorg 
- Opstellen(jaarlijks) kwaliteitsrapport, waarin conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen. Dit 

rapport wordt besproken in de RC. 
- Uitvoeren (of doen uitvoeren) van de audits. Door middel van het uitvoeren van audits toetst de 

kwaliteitscommissie de kwaliteit van  de basisondersteuning binnen de school mede aan hand 
van het ondersteuningsprofiel. Daarnaast zal, in voorkomende gevallen, ook de kwaliteit van de 
extra ondersteuning getoetst worden 

- Ondersteuning van de zelfevaluatietrajecten op scholen 
 
Samenstelling: 
De regiomanager is voorzitter van de kwaliteitscommissie. De kwaliteitscommissie rapporteert aan de 
Regionale Commissie. 
Naast de regiomanager en vaste leden, zijn er één of meerdere uitvoerders waarmee de 
kwaliteitscommissie contact houdt. 
De aanstelling van leden van de kwaliteitscommissie is een verantwoordelijkheid van de regiomanager (in 
overleg met de RC). De leden hebben in principe zitting voor een periode van 4 jaar. Vervolgens kan een 
verlenging van 4 jaar ingezet worden. 
 
Bemensing: 
Dik van Kleef, Sjaco de Nooijer, René Dek 
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Financiering: 
De kosten (loonkosten en onkosten) worden ten laste gebracht van het regiobudget van Berseba. 

 
Netwerkcommissie intern begeleiders 
Typering: 
De regio hecht er aan dat interne begeleiders een eigen netwerk vormen, waarin ze met elkaar spreken 
over ontwikkelingen rond ondersteuning aan leerlingen en gezamenlijk deskundigheidsbevordering 
organiseren.  De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de regiomanager. 

 
Taakstelling: 
Organiseren van netwerkbijeenkomsten met als volgende doelstellingen: 

- intervisie 
- professionalisering 
- informeren 
- adviseren  

 
Samenstelling: 
De netwerkcommissie staat onder leiding van de regiomanager en bestaat, naast hem, uit twee interne 
begeleiders. Aanstelling door de regiomanager, na overleg met de RC. 
 
Bemensing: 
3 tot 4 IBers onder voorzitterschap van de regiomananger 

 
Zittingsduur: 
Maximaal 4 jaar, waarbij het mogelijk is een tweede zittingsperiode in te vullen.  

 
Frequentie: 

Twee keer per jaar 
 

Financiering: 
De kosten komen voor rekening van het regionale budget. Vergoeding op basis van vacatiegeld. 
 
Professionalisering 
Professionalisering is een taak van de individuele school. Berseba, regio Zeeland, heeft de taak om 
gezamenlijke noodzaak of behoeften in kaart te brengen en hierin stimulerend of bemiddelend in op te 
treden.  
 
Projectcommissies 
De regiomanager is bevoegd om, na overleg met de RC, een projectcommissie in te stellen. Kenmerk 
van een projectcommissie is dat ze een afgebakende opdracht heeft met een duidelijk omschreven 
resultaat. De kosten voor zo’n projectcommissie komen ten laste van het regionale budget. Deelnemers 
van een projectcommissie zullen zo veel mogelijk vanuit de scholen betrokken worden. Bekostiging op 
basis van vacatiegelden. 
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HOOFDSTUK 2 LOKET 
 
2.1 Organisatie 
Het Loket vervult zijn opdracht binnen de kaders die zijn opgesteld en neemt zijn beslissingen 
onafhankelijk van de scholen en commissies. De regiomanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het loket. Er is een taakgroep loket waarin regiomanager en zorgmakelaar eventueel/afhankelijk van het 
thema aangevuld met de orthopedagoog, het secretariaat en de contactpersoon vanuit de speciale 
scholen. In deze taakgroep loket wordt ook de noodzakelijk verbinding gelegd met ontwikkelingen binnen 
de dienst ambulante begeleiding. 
 
Taakstelling 
• Het Loket adviseert en informeert ouders bij alle voorkomende vragen rond ondersteuning op 
school en rond het gezin. 
• Vanuit het Loket worden ondersteuningsarrangementen binnen de scholen van het 
samenwerkingsverband toegekend en adviseert het samenwerkingsverband over het afgeven van een  
toelaatbaarheidsverklaring voor speciale onderwijsvoorzieningen af. 
• Het Loket volgt de leerlingen met extra ondersteuning. 
 
Niveaus 
Het Loket kent twee niveaus. 
Niveau 1 is de toegang. Via het webbased programma Kindkans is het mogelijk kinderen aan te 
melden/vragen te stellen. Op dit niveau vervult de zorgmakelaar een centrale rol. De zorgmakelaar kan 
op dit niveau relatief eenvoudige problematiek afhandelen en (lichte) arrangementen rechtstreeks 
toekennen. 
Niveau 2 betreft de CvT (commissie van toekenning). De CvT bestaat naast de zorgmakelaar, een expert 
vanuit het speciaal onderwijs en een orthopedagoog. Bij het beoordelen van aanvragen TLV’s en 
herindicaties) tevens uit externe deskundigen die al naar gelang de casus kunnen worden opgeroepen. 
De externe deskundigen met wie regelmatig contact is zijn: speciale scholen (ZML) Kapelle, Jeugdarts, 
Auris/cluster 2, motoriek specialist).  De zorgmakelaar organiseert de CvT. De secretaresse heeft hierin 
een uitvoerende taak. 
De CvT komt elke maand bij elkaar, op vooraf vastgestelde tijdstippen. 
De CvT heeft ook de functie om (indien van toepassing) het afgeven van een Toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) of het toekennen van een arrangement op de basisschool voor te bereiden. 
De definitieve bekrachtiging van een TLV of arrangement volgt na goedkeuring door de regiomanager. 
 
Voortraject 
Het Loket kan alleen goed functioneren als het voortraject, dus op school, goed is verlopen. 
De ondersteuningsstructuur op school dient volgens de principes van handelingsgericht werken te zijn 
ingericht (aantoonbaar). Ook dient voor aanmelding een externe deskundige op school betrokken te zijn 
geweest. Het Ondersteuningsteam is hierbij een belangrijke schakel. Bij aanmelding dient een 
handelingsgerichte procedure te zijn doorlopen. We werken hiertoe met een in Parnassys geintegreerd 
OPP/dossier. Hierin is de handelingsgerichte wijze van werken leidend. Tevens is het document een 
groeidocument wat de volgende functies heeft: 

- startdocument voor bespreking in het ondersteuningsteam van de school 
- onderwijskundigrapport/aanmelding bij het loket 
- ontwikkelperspectief  

 
Reikwijdte 
Het Loket profileert zich richting contacten met ouders van kinderen in de voorschoolse periode. 
Daarnaast kunnen we ook denken aan peuterspeelzalen, GGD en MKD/dagopvang. 
In dit kader verwachten we van scholen (directeur en IBer) dat er contacten zijn met hun voorschoolse 
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partners alsmede de GGD. In de gemeente Tholen werken we met een peuterconsulent die als taak heeft 
om de voor jonge kinderen een passend aanbod te zoeken.  
 
 
Bemensing 
De Zorgmakelaar heeft een basisbenoeming voor 16 uur per week.  
Het loket/zorgmakelaar heeft secretariële ondersteuning van 10 uur per week 
Een vertegenwoordiger van de speciale scholen voor 2,5 uur per week. 
Een orthopedagoog voor 2,5 uur per week. 
Verder zijn er trajectbegeleiders voor onder meer:  onderwijs aan vluchtelingen en (als onderdeel van de 
zorgmakelaarstaak) uitstroombegeleiding/advisering residentiële leerlingen en jrk. Deze taken zijn 
gezamenlijk begroot op 4 uur per week 
De commissie van toekenning kent de volgende bezetting: 
Vaste leden: Zorgmakelaar, Orthopedagoog , S(B)O-specialist 
Variabele leden: SO Kapelle, SBO Kapelle, SO De Sprienke 
SO Odyzee/Keurhove, SO Auris/cluster 2, SO Visio/cluster 1, Voorschoolse partijen: Kibeo, KOW en 
ZOO, CJG-partijen zoals maatschappelijk werk, jeugdconsulent, leerplichtambtenaar/bureau leerplicht, 
Bureau jeugdzorg/Juvent, (School)arts 
 
Planning 
10 vergaderingen per jaar (elk maand in het schooljaar). Naar behoefte een of twee extra vergaderingen 
in het voorjaar i.v.m. TLV aanvragen en herindicaties arrangementen. 
 
Financiering 

De kosten komen voor rekening van het regionale budget. 
 
Communicatie 
Informatie is te vinden op de website: www.berseba.nl. Er zijn (digitale) folders voor scholen en ouders. 
De zorgmakelaar is de spil in de communicatie. 
 
2.2 Arrangementen 
Hieronder een overzicht van de arrangementen die toegekend kunnen worden binnen de extra 
ondersteuning (nadere uitwerking opgenomen in het document: criteria en arrangementen) 

typering Licht 
arrangement 

Medium 
arrangement 

Zwaar 
arrangement 

Toelating speciaal 
(basis)onderwijs 

JRK AB AB 
Middelen 

AB 
Middelen + 

X 
(observatieklassen 
SWV kind-op-1) 

Cognitief/ZML AB AB 
Middelen 

AB 
Middelen + 

X 

Cognitief/HB AB AB 
Middelen 

AB 
Middelen+ 

 

Mytyl/LG AB AB 
Middelen 

AB 
Middelen + 

X 

MG/EMB AB AB 
Middelen 

AB 
Middelen + 

X 

Gedrag/ASS AB AB AB 
Crisismiddelen 

X 

Groepsarrangement AB AB AB  

SBO AB AB AB X 

 
 
2.3 Ambulante begeleiding 
Ambulante begeleiding is een taak van het samenwerkingsverband. In onze regio hebben we ambulante 

http://www.berseba.nl/
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begeleiding belegd bij de Speciale scholen in Kapelle ( Dienst Ambulante Begeleiding). 
De inrichting van de dienst AB voldoet aan de kaders die door Berseba zijn vastgesteld. Er is hiertoe een 
contract afgesloten tussen Berseba en de DAB-Kapelle. 
De dienst AB evalueert de verleende diensten en rapporteert hierover aan de regiomanager. Over deze 
evaluatie zijn afspraken gemaakt (zowel kwalitatief als kwantitatief). 
 
Taakstelling 
Ambulante Begeleiding dient de doelen van Berseba (mede) de verwezenlijken. Ambulante begeleiding 
draag dus bij aan de ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs. Ambulante begeleiding wordt toegekend 
via het onderwijszorgloket van de regio. Hiertoe zijn er afspraken gemaakt tussen Berseba en de dienst 
ambulante begeleiding (document AB). 
Ambulante begeleiding wordt toegekend op aanvraag van scholen (lichte arrangementen) en op 
advies/toekenning van het loket (medium en intensieve arrangementen).  
 
Samenstelling 
Personen met specialistische expertise op het gebied van ondersteunen van leerkrachten in het omgaan 
met kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Deze personen kunnen zowel vanuit het speciaal 
onderwijs als uit het basisonderwijs afkomstig zijn. 
 
Financiering 
Het samenwerkingsverband financiert de medium en intensieve arrangementen. Hiertoe wordt vooraf een 
budget vastgesteld. De lichte arrangementen worden door de scholen bekostigd. Jaarlijks wordt het 
benodigde budget vastgesteld. 
 
Flex-AB 
Scholen kunnen kiezen voor flex-ab. Bij flex-ab worden aan het begin van het schooljaar ab-uren 
ingepland voor het hele schooljaar Zowel consultatieve- als arrangementsvragen worden op die geplande 
momenten afgehandeld. Er is binnen de geplande momenten ruimte om allerhande vragen van scholen 
te behandelen. Door flex-ab bieden we maatwerk. We kunnen beter inspelen op specieke vragen van de 
school. De school is eigenaar. Interne begeleider en ambulant begeleider bepalen vorm en inhoud van de 
benodigde ondersteuning. 
 

2.4 Speciale voorzieningen 

We kennen in de  regio diverse  speciale voorzieningen: 

De speciale scholen in Kapelle die onderdeel uitmaken van ons samenwerkingsverband bieden SBO en SO 

cluster 3 en 4.  

 
 SPECIALE SCHOLEN - KAPELLE 

 

 Samuelschool Eben-Haëzerschool 

Speciaal 
basisonderwijs 
regulier (gr 3-8) 

X - 

Speciaal 
basisonderwijs + 
(gedrag/autistische 
spectrum) 

X - 

Cluster 1 en 2 (via 
rugzak) 

X* - 

Zeer moeilijk 
lerend (ZML)  

 X 

Meervoudig 
gehandicapt (MG) 

 X* 
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- MG LZ 

- MG ZML  

Lichamelijk 
gehandicapt (LG) 

X*  -  

Langdurig ziek 
(LZ) 

X* - 

* Nader onderzoek en overleg is nodig om tot het juiste ondersteuningsaanbod te komen. 

 
In de regio streven we naar een dekkend aanbod van onderwijsarrangementen. Waar noch de basisscholen 

noch onze speciale scholen Kapelle een passend arrangement kunnen bieden is er samenwerking met 

speciale scholen in de regio, zoals de Mytyl-school De Sprienke en JRK-voorzieningen zoals 

observatiegroep van Juvent/De Tweern en de onderwijs-zorggroep van De Geluksvogel te Tholen. 

De “witte vlekken” in ons aanbod proberen we de komende jaren verder in te vullen (notitie Dekkend 

Aanbod).  

 

HOOFDSTUK 3 KWALITEITSZORG 
 
Kwaliteitszorg in ons samenwerkingsverband  is er op gericht  het gevoerde beleid te evalueren, verdere 

perfectionering van afspraken en werkwijzen en borging van het beleid. Zowel naar elkaar toe als naar 

inspectie en ministerie moet duidelijk gemaakt worden dat we op een verantwoorde manier met de 

middelen omgaan. 

Kwaliteitszorg betekent voortdurend 'meten' en in beeld brengen van kwaliteit. Tegelijkertijd wordt er 

gestreefd naar kwaliteitsverbetering. Dit sluit aan bij de hoge ambitie van de scholen van Berseba . Deze 

ambitie komt tot uitdrukking in het hoge niveau van basisondersteuning wat we met elkaar hebben 

vastgesteld. 

Op schoolniveau krijgt kwaliteitszorg gestalte door het bewaken en verbeteren van leerlingprestaties 

(opbrengstgericht werken). Hierbij ligt er een directe lijn naar de kwaliteit van het lesgeven, de 

leerkrachtvaardigheden. Ook het bewaken en verbeteren van de ondersteuningsstructuur moet steeds 

onderwerp van evaluatie zijn. 

Op het niveau van het (landelijke) samenwerkingsverband en van de regio is de bovenschoolse 

ondersteuningsstructuur onderwerp van kwaliteitszorg. De bestuurders  en managementteamleden van 

Berseba evalueren het functioneren van het samenwerkingsverband en de regio’s  aan de hand van het 

inspectie-waarderingskader voor samenwerkingsverbanden.  

Kwaliteitszorg van Berséba, regio Zeeland zien we als een onderdeel van het totale regionale 

kwaliteitsplaatje. Samen met Colon, VCPOZ en de Coöperatie ZW werken we een een geintegreerde wijze 

van kwaliteitszorg. We stemmen af en zetten beleid uit in de ZRO (Zeeuws Regio Overleg). We maken 

gezamenlijk gebruik van WMK-Parnassys en de daarin opgenomen bovenschoolse modules. 

 

 

3.1 Uitgangspunten 

Het samenwerkingsverband dient over een systeem voor kwaliteitszorg te beschikken. Procedures en 

afspraken zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan van Berseba (hoofdstuk 5).  

 

Het is belangrijk op basis van objectieve maatstaven te evalueren en vervolgens beleid te maken en uit te 

voeren.  

Kwaliteitsmeting dient om zwakke en sterke punten op te sporen en daar, waar nodig, de ontwikkeling te 

stimuleren. 

 

Kwaliteitsmeting dient te geschieden door een combinatie van externe deskundigen en interne 

betrokkenheid. 
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Onder verantwoordelijkheid van de RC is er een  kwaliteitscommissie met de volgende opdracht: 

- uitvoeren van de kwaliteitsaudits en/of doen uitvoeren 

- adviseren in de keuze  van het kwaliteitszorginstrument 

- adviseren in de  procedures voor kwaliteitsmeting 

- bewaken van de voortgang 

- analyseren en beoordelen van de uitkomsten van kwaliteitsmeting 

 

Kwaliteit wordt gemeten op drie niveaus: 

- klas: prestaties van leerlingen en functioneren van leerkrachten 

- school: het functioneren van de ondersteuningsstructuur en interne begeleiding 

- regio: functioneren van de bovenschoolse ondersteuningsstructuur (onder meer onderwijszorgloket 

en indicatiecommissie) 

 

Kwaliteitszorg is een voorwaarde die verbonden is aan de overdracht van middelen vanuit het 

samenwerkingsverband. 

 

Schoolondersteuningsprofielen vormen de basis voor kwaliteitszorg op schoolniveau. Er is een eensluidend 

format zodat scholen onderling te vergelijken zijn en er ook op regionaal niveau conclusies kunnen worden 

getrokken m.b.t. het bieden van een sluitend aanbod van onderwijs-ondersteunings-arrangementen. 

Het ondersteuningsprofiel geeft de actuele stand van zaken omtrent  de basiskwaliteit/basisondersteuning 

op school. 

Het ondersteuningsprofiel maakt de visie op ondersteuning “zichtbaar” en kwantificeerbaar. 

Het ondersteuningsprofiel bevat (de verwijzing naar) afspraken, werkwijzes en procedures ten aanzien van 

de basiskwaliteit. 

 

Er dient samenhang te zijn tussen het ondersteuningsprofiel en/of schoolplan van de individuele school en 

het ondersteuningsplan en/of regiobeleidsplan van het samenwerkingsverband. 

 

 

3.2 Uitvoering 

Voor de schoolplanperiode 2019-2023  werken we met het Schoolondersteuningsgprofiel  

(Parnassys/WMK). Dit profiel voldoet aan de wettelijke eisen in het kader van zorgplicht en passend 

onderwijs.  

 

De aanpak op schoolniveau is als volgt: 

 

Jaarlijks actualiseren de scholen het onderdeel kengegevens/kengetallen. Vooral de kwantiteit 

(verwijzingen, geïndiceerde leerlingen, doublures, formatie interne begeleiding, inzet onderwijsassistentie) 

komt hierin naar voren. Deze gegevens worden aan de kwaliteitscommissie van de regio ter beschikking 

gesteld. 

 

Tweejaarlijks checken alle scholen het schoolondersteuningsprofiel.  Deze check is een schoolinterne 

zaak. Directie en interne begeleider(s) gaan na of de betreffende indicatoren voldoen. Vervolgens bepalen 

ze acties die eventueel nodig zijn. Eerder uitgevoerde acties worden gecontroleerd. De resultaten van deze 

interne kwaliteitszorgronde worden toegezonden aan de kwaliteitscommissie van de  regio. Op het 

(twee)jaarlijkse kwaliteitszorggesprek kunnen deze mede onderwerp van gesprek zijn. 

 

Op elke school wordt een maal per vier jaar het schoolondersteuningsprofiel “Passend onderwijs” 

vastgesteld. Hiertoe wordt een externe audit uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Berseba. 

Aan de hand van het door de school opgestelde profiel wordt bekeken: 

a. of documenten en bewijsplaatsen in orde zijn 

b. of de afspraken/documenten voldoende in de praktijk verankerd zijn 

De externe check wordt afgerond met verslaglegging en een evaluatiegesprek op school. 
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De taak van de kwaliteitscommissie van de regio is, op basis van de schoolrapporten, een verslag te maken 

met beleidsconclusies op het niveau van het de regio Zeeland van het samenwerkingsverband. Scholen 

verplichten zich de schoolspecifieke actiepunten binnen een redelijke termijn ter hand te nemen. 

 

Op het niveau van de regio Zeeland  worden de volgende evaluaties uitgezet: 

 

Jaarlijks een evaluatie van regio-activiteitenplan in een directienetwerk/IB-netwerk. Tevens wordt dan het 

nieuwe activiteitenplan voor de regio voor het nieuwe schooljaar gepresenteerd. 

Jaarlijks wordt een evaluatie onder de scholen uitgezet ten behoeve van het functioneren van  het 

onderwijszorgloket. 

De verzamelde gegevens worden verwerkt in het hoofdstuk “kwantitatieve en kwalitatieve gegevens” van 

het activiteitendeel van het regioplan. 

 
 
 
 

DEEL 2 ACTIVITEITEN 2022-2023 
 

HOOFDSTUK 1 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 
 
Door middel van de in deze paragraaf genoemde activiteiten wil Berseba-regio Zeeland de geformuleerde 

doelen bereiken. We onderstrepen dat het de verantwoordelijkheid van elke school is actief in de activiteiten 

te participeren. Berseba gaat er van uit dat elke school zich gaat bezighouden met meerdere activiteiten. 

Eerst wordt een schematisch overzicht gegeven, daarna volgt, per activiteit, de uitwerking. 

 

ACTIVITEITEN   

Thema 
 
1.1 Visie en ambitie  

                                                
1.2 Netwerken 
 
1.3 Ondersteuningsstructuur 

1.3.1 Ondersteuningsteam 
1.3.3 Loket 
1.3.4 Ambulante begeleiding 
1.3.5 Extra ondersteuning 

 
1.4. Kwaliteit 

1.4.1 Basiskwaliteit/basisondersteuning 
      1.4.2   Kwaliteitszorg 
 

 

1.5 Dekkend netwerk/Speerpunten 
1.5.1 Hoogbegaafdheid 
1.5.2 Werken aan gedrag 
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1.1 VISIE EN AMBITIE 

 

1.1  HERBERGZAAM 

SCHOOLNIVEAU EN REGIONIVEAU 

Kernbegrippen uit het OSP:  

De herbergzame school, ontwikkeling naar meer inclusief, vernieuwend/experimenteren 

 

Toelichting: Elke school in ons samenwerkingsverband geeft vorm en invulling aan de visie en 

ambitie die we binnen het samenwerkingsverband hebben geformuleerd, nl. de 

ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs, het streven naar herbergzaamheid. 

Deze ontwikkeling kan gestalte krijgen door bijv. experimenten/projecten in het 

kader van vernieuwend onderwijs. Ook kleinschalige interventies kunnen bijdragen 

aan de beweging naar herbergzaamheid en meer inclusief onderwijs. 

Gewenste situatie: a. Elke school denkt (in het kader van het schoolondersteuningprofiel/schoolplan) er 

over na wat herbergzaamheid/meer inclusief onderwijs voor kansen en 

bedreigingen heeft voor de school. 

b. Elke school heeft de bereidheid zich te ontwikkelen op het terrein van passend 

onderwijs. Dit kan gestalte krijgen middels experimenten in het kader van 

herbergzaamheid en meer inclusief onderwijs. 

Korte termijndoelen 

en acties: 

a. Actualiseren van het SOP (waar van toepassing) 

b. Oriëntatie op ontwikkelpunten en de mogelijkheden om hierop te excelleren. 

c. schoolontwikkeling en/of professionalisering op thema’s gerelateerd aan 

herbergzaam/meer inclusief onderwijs 

d. Scholen kunnen individueel of samen met andere scholen een ontwikkelplan 

indienen bij Berseba. Als dit plan als voorbeeldtraject wordt aangemerkt 

(beoordeling door de regionale commissie) kunnen extra middelen worden 

toegekend. 

Resultaatmeting: Herbergzaamheid/meer inclusief is agenda/bespreekpunt op de jaarlijkse SOP-

gesprekken. Via de kwaliteitsmeting van Berseba worden de onderdelen getoetst. 

Elke school beschikt over een actueel SOP. 

Inzet van projectsubsidie voor vernieuwende projecten worden apart geëvalueerd. 

Inzet middelen: Projectmiddelen voor vernieuwende experimenten zijn op aanvraag en na 

goedkeuring van een projectplan door het MT van Berseba. 

Ontwikkelingen naar meer inclusief onderwijs horen in principe onder de reguliere 

taken van de school. De school zet hier op uit eigen middelen in. 
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1.2 NETWERKEN 

 

1.2 NETWERKEN 

Kernbegrippen uit het OSP: 

Op maat/flexibel 

Expertise uitwisselen 

 Toelichting: De interne begeleiders  vormen de spil  in de ondersteuningsstructuur van de 

scholen en de relatie naar de bovenschoolse zorgstructuur van Berseba.  Op 

essentiële momenten betrekken we ook de directeuren  bij beleidsvoorbereiding 

en beleidsvoorstellen. Directeur en IBer zijn samen verantwoordelijk voor het 

vormgeven van passend onderwijs op hun school. 

Directeuren denken en beslissen mee met beleidsmatige thema’s. de 

eindverantwoordelijkheid van directeuren op de ondersteuningsthema’s  komt via 

het directienetwerk tot uiting. 

Alle scholen participeren in het netwerk. Het IB-netwerk dient om naast informatie-

overdracht, ideeën en werkwijzen uit te wisselen. Bij de IBers bestaat een 

voortdurende behoefte aan scholing en uitwisseling. 

De Interne Begeleiding is een fenomeen wat sinds jaar en dag in de school 

aanwezig is. De vraag is echter of de routines, aanpak, competenties van de IBer 

nog voldoende aansluiten bij de opdracht van passend onderwijs.  

In het IB-netwerk worden IBers geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen binnen 

en buiten Berseba. 

Onderwijsassistenten zijn veelal de spil in het uitvoerende werk voor 

zorgleerlingen. Onderwijsassistenten hebben een specifieke taakstelling binnen de 

school. Voor hen is het van belang scholing/uitwisseling op maat te ontvangen. 
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Gewenste situatie: Interne Begeleiders: 

Het gewenste opleidingsniveau voor de interne begeleider ligt op HBO+. De 

erkende post-HBO-opleidingen (zie voor meer informatie de landelijke 

beroepsgroep IB) kunnen hierbij gebruikt worden. Als tijdelijke tegemoetkoming 

noemen we een verkorte opleiding interne begeleider (bijv. zie www.sbo.nl/ib). 

In het IB-netwerk willen we aansluiten bij de inhouden (kennis en vaardigheden) 

die via de IB-opleidingen zijn verworven.  Hiermee streven we naar verankering 

van gewenst gedrag bij ervaren interne begeleiders en kunnen ook nieuwe IBers 

zich bekwamen in de belangrijkste vaardigheden. Daarnaast dient het 

netwerk/uitwisselingselement uitdrukkelijk naar voren te komen. Ook is er 

aandacht voor actuele ontwikkelingen zoals die ook in het regioplan van Berseba 

naar voren komen. 

Het IB-netwerk heeft een verplichtend karakter. In ruil voor (een deel van) de 

ondersteuningsmiddelen vanuit Berseba dienen scholen een IBer af te vaardigen 

naar het IB-netwerk. 

De komende jaren wil het IB-netwerk aandacht voor het verder ontwikkelen van de 

functie van de IBer. We werken aan de volgende thema’s: 

- Gedrag/gedragsproblemen (PCM) 

- Passend Onderwijs: actuele ontwikkelingen 

- Gesprekken voeren (in het kader van “slecht nieuws” en 

schoolontwikkeling) 

- Hoogbegaafdheid 

- Hooggevoeligheid 

- Rol en positie van de IBer 

Wat betreft de scholingselementen gaan we uit van de volgende doelstellingen: 

 - We koppelen zoveel mogelijk de scholingsthema’s aan de speerpunten van de 

scholen in onze regio. 

 - We beleggen de bijeenkomsten op locatie om de reistijden beperkt te houden 

 - We houden als regio de organisatie in de hand en huren deskundigen in, zodat          

IBers in "eigen huis" kunnen blijven 

 - We sturen  nadrukkelijk bij de invulling van de scholingsthema's 

 - We stellen vanuit Berseba  middelen ter beschikking, maar vragen ook 

    van de scholen een bijdrage in de scholings- en  vervangingskosten. 

IBers hebben “begeleiding/coaching on te job” nodig. Na de opbouwfase van 

passend onderwijs, waarbij afspraken en documenten van vooral de extra 

ondersteuning centraal stonden is het nu zaak de slag naar de 

basisondersteuning/interne ondersteuningsstructuur van de school te maken.  

We bieden IBers aan om een grondige analyse van hun organisatie en hun eigen 

aanpak te maken. Vervolgens moet dit uitmonden in een advies/plan van aanpak. 

Ook de noodzakelijke aanpak willen we via begeleiding op de werkvloer faciliteren. 

Hier kan een koppeling richting een werkplaats IBer worden gelegd.  

We willen een scholing (facultatief) autismecoach organiseren. Deze scholing 

doen we samen met ambulante begeleiders. Het gaat om een meerdaagse 

scholing. 

We willen IBers een verdiepende scholing bieden op het niveau van “post-HBO”. 

Deze vorm van “herregistratie” achten we zinvol gezien de hoge eisen die aan de 

IBers worden gesteld in het kader van passend onderwijs. in het komende 

schooljaar verkennen we de mogelijkheden.  

We willen de rol en positie van de IBer (profiel) nog een keer tegen het licht 

houden en waar nodig actualiseren, 

 

Directeuren 

http://www.sbo.nl/ib
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Directeuren zijn eindverantwoordelijk in de schoolorganisatie. Bij het ontwikkelen 

van nieuw  beleid rondom passend onderwijs zijn directeuren betrokken. 

Tijdens bijeenkomsten met directeuren krijgen de volgende aspecten aandacht: 

- Informatie actuele ontwikkelingen passend onderwijs 

- Meedenken/reageren in/op beleidsvoorstellen passend  onderwijs 

Directeuren zijn samen met de interne begeleiders sleutelfiguren in de relatie 

tussen school en samenwerkingsverband/regio. Zij  nemen de 

verantwoordelijkheid op zich om binnen de school het 

samenwerkingsverbandbeleid gestalte te geven. 

 

Ontwikkeling 

Netwerken kunnen naar behoefte en passend bij het doel in verschillende 

organisatievormen plaatsvinden. 
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Korte termijndoelen 

en activiteiten: 

IB-netwerk 

Netwerkdagen/dagdelen: 

September 2022, januari en april 2023. 

Uitwisseling, casusbesprekingen en actuele ontwikkelingen: 

- gedrag/PCM 

- Hoogbegaafdheid 

- rol en positie van de IBer 

Actualiteiten passend onderwijs: 

- Herbergzaam/meer inclusief… 

- Ondersteuningsteam 

- Loket 

 

IBers-individueel 

Werkplekanalyse, plan van aanpak en begeleiding op de werkvloer. 

Keuzetraject op school gekoppeld aan een werkplaats IBer. 

Terugkoppeling van de uitkomsten naar leernetwerk IBer. 

IB-verdiepende scholing 

Schooljaar 22-23 willen we een traject verkenne voor een verdiepende post-HBO-

scholing voor IBers. 

In het schooljaar 22-23 willen we een scholing autismecoach starten. Wellicht met 

een uitloop in het schooljaar 23-24. 

 

Startende IBers 

Beginnende IBers worden uitgenodigd voor introductiebijeenkomsten van het 

samenwerkingsverband. Alles rondom aanvraag extra ondersteuning nemen we 

door. We brengen de startende IBers ook in contact met ervaren IBers, die als 

vraagbaak kunnen dienen. 

 

Directie-netwerk 

eptember 2022 en april 2023.  

Ontwikkeling nieuwe ondersteuningsplan. 

Passend Onderwijs: actuele ontwikkelingen en trends.  

Begroting en jaarcijfers.  

Visie en ambitie. 

 

Expertise 

We willen scholen meer verbinden door inzet van op de scholen beschikbare 

expertise. Onder meer via de DAB kan dit georganiseerd worden door inzet van 

gedragsspecialisten van scholen, inzet van mensen met kennis van medisch-

lichamelijke problematiek en mensen met kennis en vaardigheid in video-

interactie-begeleiding.  

 

Directeuren en interne begeleiders 

September 22: ontwerpsessies nieuwe ondersteuningsplan of icm tweedaase 

IBers of combinatie met ZRO en schoolplan. 

Resultaatmeting Activiteiten van het IB-netwerk worden elke bijeenkomst mondeling en aan het 

einde van het jaar schriftelijk geëvalueerd. 

De scholingsactiviteiten worden geëvalueerd tussen nascholingsinstituut en IB-

netwerk. 
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Inzet middelen: IB-ers gebruiken voor het bijwonen van het netwerk deels de beschikbare IB-tijd. 

Daarnaast zorgt de school (indien nodig) voor vervanging. Jaarlijks moet op 

maximaal 4 hele dagen of 3 dagen en 2 losse dagdelen gerekend worden.  

De kosten van het IB-netwerk zijn opgenomen in de regiobegroting van Berseba 

De kosten van IB-trajecten op maat zijn in de begroting van Berseba opgenomen. 

Activiteiten ten behoeve van onderwijsassistenten worden door de scholen 

bekostigd. 

Het directienetwerk wordt twee maal per jaar belegd. Gemiddeld gaat het per jaar 

om 3 dagdelen. Zowel directeuren als interne begeleiders worden verwacht bij de 

jaarlijkse kwaliteitsdag (organisatie door Berseba, Colon, VCPOZ en Coöperatie 

ZW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

 

1.3.1 ONDERSTEUNINGSTEAM 

Kernbegrip uit het OSP: 

Ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid, meer zelfsturing 

Toelichting: De school heeft toenemende mate te maken met kinderen waarvan de 

thuissituatie problemen geeft. Deze situatie heeft invloed op het functioneren van 

het kind op school.  De school is de vindplaats van de problematiek. Als zodanig 

heeft de school ook een rol in de zorg voor jeugd. Onze overheid zoekt naar 

preventief handelen en de versterking van “eigen kracht”. Het ondersteuningsteam 

past in deze visie.  Van belang is dat gewerkt wordt vanuit het principe  “een kind, 

een gezin een plan”. 

Gewenste situatie: Alle scholen in onze regio hebben een ondersteuningsteam. 

Hierin participeren  de IBer, de orthopedagoog (die geplande consultatie op de 

school geeft) en de jeugdverpleegkundige en/of de schoolmaatschappelijk werker. 

Andere deskundigen kunnen incidenteel worden toegevoegd . Via het 

ondersteuningsteam kan het Berseba(onderwijszorg)loket (zorgmakelaar) en 

partners van het  centrum voor jeugd en gezin worden ingeschakeld.  

Het OT is er verantwoordelijk voor dat in de interne 

ondersteuningsstructuur/basisondersteuning voldoende kwaliteit geboden is. Het 

OT is verantwoordelijk voor het opschalen van uitsluitend die 

ondersteuningsvragen die intern niet aangepakt kunnen worden. Dit punt is van 

belang om het solidariteitsprincipec.q. de betaalbaarheid in de extra ondersteuning 

te garanderen. 

Het OT is medeverantwoordelijk voor de toekenning van extra 

ondersteuning(sarrangementen). Het OT heeft een rol in de verbinding tussen 

onderwijs en jeugdzorg. 

Het OT dienst dermate krachtig en professioneel te zijn dat ze de (toenemende) 

vwrantwoordelijkheid kunnen dragen. 
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Korte termijndoelen 

en acties: 

Werken met een ondersteuningsteam: 

- Werken aan de kwaliteit van het OT: evalueren en aanpassen werkwijze 

waar nodig. 

- Afstemmingsafspraken maken met onderwijszorgloket Berseba en de 

gemeentelijke zorgstructuur 

- Toetsen of basisondersteuningsstructuur voldoende is benut. Bewaken 

dat de extra ondersteuningsstructuur niet onnodig wordt belast. 

- Experimenteren met vormen van medeverantwoordelijkheid bij toekenning 

extra ondersteuningsarrangementen. 

Resultaatmeting: Via schoolondersteuningsprofiel en kwaliteitszorg (agendapuntkwaliteitsgesprek) 

Berseba 

Via (jaarlijkse) evaluatie OT op REA-niveau. 

Inzet middelen: Het ondersteuningsteam wordt op de volgende wijze bekostigd: 

- IBer op kosten van de school 

- Orthopedagoog op kosten van de school 

- Jeugdverpleegkundige. Jeugdconsulent  en/of of schoolmaatschappelijk 

werker op kosten van de gemeente 

- Inschakelen Onderwijszorgloket (zorgmakelaar) via Berseba 

- Inschakelen CJG-functionarissen via de gemeente 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 LOKET 

Kernbegrippen uit het OSP: 

Van indiceren naar arrangeren, centrale rol onderwijsbehoeften 

Rol zorgmakelaar: feedback geven 

Toekennen in samenhang met zorg voor jeugd 

Toelichting: De schakel tussen de ondersteuningsstructuur op school en de bovenschoolse 

hulp (extra ondersteuning) is het Loket. Dit Loket ontvangt alle hulpvragen van 

zowel scholen als de ouders. Een zorgmakelaar zorgt voor doorgeleiding naar 

de juiste ondersteuningsarrangementen.  

Binnen het landelijke samenwerkingsverband Berseba krijgt het loket per regio 

vorm. Regio Zeeland heeft dus een eigen Loket en een zorgmakelaar die 

(hulp)vraag en (ondersteunings)aanbod bij elkaar brengt. 

Het Loket en de voorliggende ondersteuningsstructuur op de scholen vormen 

een doorgaande lijn. Scholen zijn mede eigenaar van de bovenschoolse 

ondersteuningsstructuur. Medeverantwoordelijkheid van scholen hoort hierbij. 

Gewenste situatie: Het Loket is zodanig ingericht dat: de volgende taken adequaat kunnen worden 

uitgevoerd: 

Adviseren en informeren van scholen en ouders. 

Toekennen van extra ondersteuningsarrangementen in het reguliere onderwijs. 

Afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor onderwijs in speciale scholen 

Trajectbegeleiding om tot een passend onderwijsaanbod te komen 

Het loket bestaat uit een frontoffice, waarbij de zorgmakelaar lichte 

ondersteuningsvragen afhandelt. Hierbij kunnen we denken aan bepaalde vormen 

van onderzoek en het toekennen van (preventieve) ambulante begeleiding. 

In de CvT worden de meer complexe vragen besproken. Hier kunnen ook externe 

deskundigen betrokken worden. De zogenaamde “deskundigenverklaring” wordt 

hier afgegeven. 
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Toelaatbaarheidsverklaringen voor zowel SBO als SO alsmede indicaties voor 

extra ondersteuningsarrangementen die op de basisscholen zijn in te zetten 

moeten via deze commissie worden toegekend.  

De komende jaren willen we meer van indiceren naar arrangeren. Meer en meer 

dien onderwijsbehoefte en ontwikkelvragen van kinderen en leerkrachten centraal 

te staan. 

De rol van de zorgmakelaar willen we ontwikkelen op het punt van gevraagd en 

ongevraagd advies geven aan scholen inzake hun ondersteuningsstructuur. De 

kennis vanuit het Loket dient een rol te spelen in de kwaliteitszorg. 

Een ontwikkelpunt is nog meer arrangementen te ontwerpen in samenhang met 

de zorg voor jeugd van de gemeente/de zorgaanbieders. 

Korte termijndoelen 

en acties: 

Het onderwijszorgloket is gestart per augustus 2014. De volgende zaken krijgen in 

de periode tot juli 2023 verder gestalte: 

- PR richting externen, zoals voorschoolse voorzieningen 

- Contacten/netwerken naar externen (reguliere samenwerkingsverbanden) 

- Contacten richting voortgezet onderwijs (loket/zorgcoördinatie Calvijn 

College) 

- Stroomlijnen van de aanmeldingsroute naar het loket en aanpassen OP-

Parnassys 

- Feedbackrol van de zorgmakelaar 

- Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van de OT’s 

- Verkennen van nadere samenwerkingsmogelijkheden tussen loket en 

interne ondersteuningsstructuur (zie ook Ondersteuningsteams) 

Resultaatmeting: Loket: 

Tweejaarlijks worden de activiteiten van het loket geëvalueerd bij de scholen. 

Hiertoe heeft Berseba een evaluatielijst beschikbaar.  

De activiteiten van  de orthopedagogen worden met de scholen schriftelijk 

geëvalueerd door de begeleidingsdiensten.  

Inzet personele 

middelen: 

Voor het in stand houden van het Loket zijn middelen in de regiobegroting van 

Berseba opgenomen.  

 

 

 

1.3.3 AMBULANTE BEGELEIDING  

Kernbegrippen uit het OSP: 

Maatwerk, flexibilisering inzet en financiering  

Toelichting: Ambulante begeleiding is een taak van het samenwerkingsverband Berseba. De 

regio is opdrachtgever van de dienst, maar belegt de uitvoering bij de speciale 

scholen in Kapelle. De coördinator ambulante begeleiding zorgt voor de aansturing 

van de dienst. Het Loket kent ambulante begeleiding toe en stemt daartoe af met 

de coördinator van de dienst AB. 

Ambulante begeleiding biedt de mogelijkheid tot een intensieve en praktijkgerichte 

begeleiding van leerkrachten. Er wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van 

het SBO en SO. 

De komende jaren willen we naar meer maatwerk/flexibilisering van ambulante 

begeleiding toe. 

Gewenste situatie: De dienst ambulante begeleiding biedt structurele begeleidingsmogelijkheid voor 

leerkrachten die werken met kinderen met ernstige leerproblemen en 

werkhoudingsproblemen. Ook de ondersteuning voor gedrags- en sociaal-

emotionele problematiek krijgt vorm. 

Door de inzet van ambulante begeleiding: 

- Worden leerkrachten vaardiger in het omgaan met specifieke 
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ondersteuningsbehoeften van de groep en/of individuele leerlingen 

- Kunnen leerlingen langer in het reguliere onderwijs blijven 

- Worden hulpvragen/ondersteuningsbehoeften van leerlingen duidelijker 

- Kan terugplaatsing  vanuit de speciale scholen vorm krijgen. 

Gedrag/werkhouding/sociaal-emotioneel: 

De dienst ambulante begeleiding Kapelle biedt ambulante begeleiding aan 

leerlingen met gedragsarrangementen De ambulante begeleiders van DAB 

Kapelle  professionaliseren op dit punt. Met SWV “Kind op 1” zijn er afspraken 

over intervisie. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op expertise van de 

ABers bij “Kind op 1”. 

Mytyl en motorisch: 

Met SWV “Kind op 1” zijn er afspraken voor de periode tot en met 2021 gemaakt 

over de inzet van de specifieke deskundigheid van ABers met specialisatie 

medisch-lichamelijk. De DAB Kapelle professionaliseert op dit punt in de komende 

jaren zodat een deel van de taken  (op  termijn) overgenomen kan worden. 

Hoogbegaafdheid: 

Hoogbegaafde leerlingen met een bijkomende problematiek vragen een specifieke 

aanpak. De DAB Kapelle voert de arrangementen m.b.t. hoogbegaafde leerlingen 

uit. De DAB professionaliseert zich op dit gebied. 

Groepsarrangementen: 

De DAB voert groepsarrangementen uit die door het loket van Berseba worden 

toegekend. 

De cluster 1 en 2 leerlingen worden begeleid door resp. Visio en Auris. Met beide 

REC’s zijn afspraken gemaakt over afstemming met het loket en toekenning van 

rugzakmiddelen  en ambulante begeleiding. Cluster1/Visio functioneert hierbij als 

onderaannemer van Bartimeus, met wie Berseba de formele afspraken maakt op 

het niveau van het samenwerkingsverband. 

Zie ook notitie “invulling witte vlekkend en dekkend aanbod” 

De beschikbare arrangementen (ambulante begeleiding) dienen aan te sluiten bij 

de wensen en mogelijkheden van scholen. Dit vraagt maatwerk in het inrichten en  

toekennen van arrangementen. 

De DAB zorgt voor de begeleiding van teruggeplaatste leerlingen van S(B)O naar 

reguliere scholen. 

De financiering van de AB-dienst wordt met de totstandkoming van het nieuwe 

ondersteuningsplan geëvalueerd.  

Korte termijndoelen 

en acties: 

a. De ambulante begeleiders vanuit de DAB Kapelle ondersteunen leerkrachten in 

het omgaan met zorgleerlingen, die problemen hebben of veroorzaken op het 

gebied van leren en/of werkhouding. Daarnaast ook in toenemende mate op het 

terrein van gedragsproblemen.  De begeleiding is praktisch gericht en kan frequent 

plaatsvinden. De begeleiding richt zich ook op de context van de groep. 

b. Ambulante begeleiding wordt toegekend via het Loket, waarbij de zorgmakelaar 

de sleutelrol heeft en afstemming zoekt met de coördinator DAB. 

c. Werken met preventieve vormen van ambulante begeleiding m.b.t. 

hoogbegaafdheid 

c. De DAB voert de AB-arrangementen uit overeenkomstig de afspraken met 

Berseba en de daartoe afgesloten contracten. 

d. Ambulante begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen met bijkomende 

problematiek op basis van vastgestelde arrangementen. 

e. Ambulante begeleiding voor groepsarrangementen. 

f. Verdere uitrol van flex-AB. Meer scholen kunnen deelnemen 

g. Uitvoeren coachingsrol PCM. 

h. Verdieping in omgaan met gedragsproblemen: hoe kunnen ABers leerkrachten  
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hierin nog betere ondersteunen? Denk aan psycho-educatie/gesprekken met 

kinderen. 

i. De DAB voert trajecten uit in het kader van terugplaatsing van leerlingen van 

S(B)O naar de reguliere scholen. 

j. Evaluatie wijze van financiering AB-dienst. Hiertoe worden gesprekken gevoerd 

met de de AB-diensten en de reguliere scholen ofwel de gebruikers. Centraal staat 

de vraag naar de verantwoordelijkheid van scholen en Berseba in de bekostiging 

van AB. 

Resultaatmeting: De inzet van ambulante begeleiding vanuit de DAB Kapelle zal  jaarlijks met de 

betrokken scholen worden geëvalueerd. Daarnaast is er twee maal per jaar een 

evaluatie met zorgmakelaar en regiomanager. 

Inzet personele 

middelen: 

De kosten voor ambulante begeleiding zijn in de (regio)begroting van Berseba 

opgenomen. Berseba bekostigt de DAB vooraf op grond van kengetallen van de 

afgelopen periode. Er is dus een zekere mate van garantiestelling voor de DAB 

Kapelle vanuit Berseba. Scholen betalen (gedeeltelijk) voor de afgenomen 

diensten, nl. de lichte arrangementen GWS en JRK. Ook groepsarrangementen 

komen voor rekening van de scholen. 

Ten behoeve van de ontwikkelingen van arrangementen/ambulante begeleiding 

voor hoogbegaafde leerlingen kunnen middelen vanuit Berseba worden ingezet. 

 

 
 

1.3.4 EXTRA ONDERSTEUNING 

Kernbegrippen uit het OSP: 

Tussenvoorzieningen/tijdelijke voorzieningen 

Symbiose tussen regulier en speciaal 

Terugplaatsing S(B)O naar BAO 

Samenwerking Onderwijs en Zorg 

Scholen hebben extra ondersteuning helder omschreven 

Scholen faciliteren extra ondersteuning op de werkvloer 

Toelichting: We kennen binnen Berseba reguliere basisscholen met een aanbod voor 

leerlingen die met basisondersteuning toe kunnen. In uitzonderingsgevallen is 

extra ondersteuning nodig, waarbij het mogelijk is een beroep te doen op Berseba. 

Naast de reguliere scholen kennen we speciale (basis) scholen. Zij bieden extra 

ondersteuning en een aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

De afstemming speelt op verschillende vlakken: 

a. afstemming omtrent kinderen met een intensieve ondersteuningsbehoefte die 

zich in  het grensgebied tussen onderwijs en zorg bevinden. De verbinding tussen 

onderwijs en (gemeentelijk) jeugdhulp is hierbij aan de orde. Aandacht voor de 

opvoedsituatie. 

b. kinderen met voldoende cognitieve mogelijkheden om onderwijs te volgen,  

maar met een intensieve zorgbehoefte. 

c. kinderen met voldoende cognitieve mogelijkheden om onderwijs te volgen, maar 

met de behoefte aan (tijdelijke) behandeling rondom sociaal-emotionele 

ontwikkeling 
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Gewenste situatie: We zoeken in het kader van meer inclusief onderwijs naar een overbrugging 

tussen regulier en speciaal. Er is behoefte aan meer variatie in aanbod zodra 

regulier onderwijs niet meer toereikend is. 

Er zijn diverse opties die we ter beschikking willen hebben: 

- Tijdelijke plaatsing, tussenvoorziening (OPDC-achtige constructie) en 

symbiose vormen tussen regulier- en speciaal onderwijs. 

- (de mogelijkheden tot) Extra ondersteuning op reguliere scholen is helder 

omschreven. Scholen faciliteren extra ondersteuningssituaties adequaat 

(op de werkvloer). 

- Terugplaatsing van leerlingen die (opnieuw) een start kunnen maken in 

het reguliere onderwijs. 

- Grensgebied onderwijs en zorg 

Kinderen die tot 4 jaar veelal op een KDC zijn aangewezen kunnen soms 

stapsgewijs ingroeien in het speciaal onderwijs willen we centraal in de regio op 

kunnen vangen. De samenwerking met de voorschoolse zorgvoorzieningen willen 

we verbeteren.  

De kinderen op het grensgebied van zorg en onderwijs willen we, indien mogelijk, 

(deeltijd)onderwijs bieden. 

- Behandeltrajecten 

Kinderen die behandeling rondom sociaal-emotionele problematiek nodig hebben 

en daartoe onderwijs en zorg via residentiele opname nodig hebben. Zowel bij de 

plaatsing als bij de terugplaatsing willen we als samenwerkingsverband betrokken 

worden. Met name de adviesfunctie bij terugplaatsing is van belang om tijdig het 

juiste arrangement te kunnen vaststellen. 

Korte termijndoelen 

en acties: 

- Onderzoek naar behoefte en mogelijkheden voor tijdelijke voorzieningen 

en/of vormen van symbiose tussen regulier en speciaal. Met name voor 

crisissituaties en (dreigende) thuiszitters een tijdelijke herstelplek creeeren 

heeft prioriteit. 

- Uitwerken en vaststellen van het beleid terugplaatsing teneinde leerlingen 

van S(B)O terug te plaatsen op een reguliere school. 

- JKC verbonden aan de speciale scholen uitwerken  en inrichten. 

Reguliere scholen beschrijven in hun Schoolondersteuningsprofiel hoe extra 

ondersteuning vorm krijgt. Tevens doen scholen uitspraken over de facilitering van 

extra ondersteuningssituaties in de klas. 

Grensgebied zorg en onderwijs: 

- Verkennen van mogelijkheden om meer centraal in de provincie een 

voorschoolse voorziening voor intensieve zorgkinderen te realiseren. 

- Behandeltrajecten: 

Afspraken maken tussen loket en residentiele instellingen rondom instroom en 

uitstroom van leerlingen. Komen tot meer ambulante vormen van behandeling. 

Resultaatmeting: Onderzoeksrapportages/conclusies. 

Evaluatie van experimenten/projecten. 

Inzet personele  

Middelen: 

Projectsubsidie vanuit Berseba om onderzoeken mogelijk te maken en 

experimenten te faciliteren. Het gaat om co-financiering. Deze middelen zijn in de 

begroting van Berseba opgenomen. Van participanten in de onderzoeken en/of 

experimenten wordt eveneens een bijdrage verwacht. 

 

 

 

1.4 KWALITEITSZORG 

 

1.4.1  BASISKWALITEIT EN BASISONDERSTEUNING  
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SCHOOLNIVEAU 

Kernbegrippen uit het OSP:  

Analyses maken/schoolondersteuningsprofiel actueel 

 

Toelichting: Elke school in ons samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een goede 

interne ondersteuningsstructuur. Deze structuur dient goed aan te sluiten bij de 

externe ondersteuningsstructuur zoals die in OSP hoofdstuk 4 is beschreven. 

De elementen in deze ondersteuningsstructuur staan beschreven in de 

basisondersteuning die door Berseba is vastgesteld. Ze bestaat uit basiskwaliteit en 

preventieve en licht curatieve ondersteuning. De wijze waarop de 

ondersteuningsstructuur is vormgegeven en de mogelijkheden en belemmeringen  

voor de beantwoording van alle ondersteuningsvragen van leerlingen staan in een 

schoolondersteuningsprofiel beschreven. 

Gewenste situatie: a.Elke school beschikt over een gekwalificeerde IBer. De benoemingsomvang is 

afhankelijk van de schoolgrootte, maar minimaal 4 uur per week. 

b. Elke school werkt met een leerlingvolgsysteem voor de vakken (begrijpend)lezen, 

spelling, rekenen voor groep 3 t/m 8 en systematische observatie voor groep 1 en 2. 

c. Op elke school wordt frequent OT/zorgoverleg gehouden. Op elke school is er 

regelmatig overleg tussen directie en IBer. 

d. Elke school beschikt over een actueel schoolondersteuningsprofiel, waarbij er 

met het samenwerkingsverband afstemming is geweest over de inhoud  van het 

profiel. 

Analyses /conclusies over leerlingpopulatie en leerlingstromen  maken onderdeel uit 

van het schoolondersteuningsprofiel. 

e. Elke school heeft voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel om de 

vereiste basisondersteuning te kunnen bieden 

f. Elke school heeft voldoende kwaliteit op het terrein van klassenmanagement, 

pedagogisch klimaat/gedrag/groepsdynamica, instructie en differentiatie. 

g. Op elke school zijn de principes van handelingsgericht werken verankerd tot op 

de werkvloer van de klas. 

Korte termijndoelen 

en acties: 

a.In stand houden van de functie van IBer. Voldoende formatie ter beschikking 

stellen om de taken binnen de ondersteuningsstructuur uit te kunnen voeren 

b.Zorgdragen voor professionaliseren van de IBer, instandhouden en uitbouwen van 

de kwaliteit.. 

c. Zicht houden op kinderen die (dreigen) uit (te) vallen. Zicht krijgen op de 

resultaten van het onderwijs in het algemeen en op de effecten van extra 

inspanningen voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften. 

d. Leerling overleg volgens structurele afspraken, gekoppeld aan observatie- of 

toets afnames, opstellen van hulp/handelingsplannen en evaluatie om de resultaten 

van de gegeven hulp in beeld te krijgen. Ook de interne ondersteuningsstructuur als 

zodanig dient met enige regelmaat geëvalueerd te worden en zo nodig van acties 

voor verbetering te worden voorzien. 

e. Actueel School ondersteuningsprofiel dient op elke school aanwezig te zijn en te 

zijn afgestemd met het samenwerkingsverband. Actuele analyses n.a.v. 

arrangementen en verwijzingen vormen een vast onderdeel. 

f. Professionalisering van personeel op het gebied va de basisondersteuning 

g. Beleid maken en borging van de basiskwaliteit. 

h. Borgen van HGW. 

Resultaatmeting: Via de kwaliteitsmeting van Berseba worden de onderdelen getoetst. 

Elke school beschikt over een actueel SOP. 

Inzet middelen: a/b/c. Een school krijgt via het ondersteuningsbudget van Berseba de mogelijkheid 

een adequate ondersteuningsstructuur in stand te houden/ op te zetten/uit te 
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bouwen. 

Elke school krijgt een bijeenkomst aangeboden van Berseba in zaken SOP-

ontwikkeling. 

d.De benodigde tijd wordt door de scholen gerealiseerd. 

e/f/g De benodigde tijd en middelen worden door de scholen gerealiseerd. 

Berseba faciliteert het SOP-format (als module van Parnassys/WMK). 

  

 

 

1.4.2 KWALITEITSZORG  

REGIONIVEAU       

Kernbegrippen uit het OSP: 

Verhalen vertellen!, interview, gesprek 

Toelichting: "Meten is weten". Door kwaliteitszorg willen we de stand van zaken meten om 

vervolgens de juiste acties te kunnen uitvoeren en zodoende sturing te kunnen 

geven aan het samenwerkingsverband. In hoofdstuk 5 van het 

ondersteuningsplan- van Berseba  wordt kwaliteitszorg nader uitgewerkt. 

We vinden het belangrijk om niet alleen de getallen te kennen, maar ook de 

verhalen/ervaringen van betrokkenen te horen. We verwachten dat deze meer 

kwalitatieve kant ons veel op kan leveren om onze kwaliteit daadwerkelijk te 

vergroten. 

In Zeeland werken samen aan een goede en gestructureerde kwaliteitscultuur en 

organisatie in ZRO-verband (Zeeuwse regiegroep onderwijskwaliteit). 

Gewenste situatie: De aanpak op schoolniveau is als volgt: 

Jaarlijks actualiseren de scholen het onderdeel kengegevens/kengetallen. 

Jaarlijks is er een  kwaliteitsgesprek op school waarin kengetallen worden 

besproken, de voortang van de acties vanuit eerder gehouden 

kwaliteitsonderzoeken aan de orde komen. In deze gesprekken willen we ook 

ervaringen van mensen in het onderwijsveld horen. Welke kansen en 

bedreigingen gaan er schuil achter de kengetallen? 

Tweejaarlijks checken alle scholen het niveau van de basisondersteuning  (zoals 

beschreven in het SOP).   

Op elke school wordt een maal per vier jaar de kwaliteit van de 

basisondersteuning en eventuele extra ondersteuning vastgesteld. Hiertoe wordt 

een externe audit uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Berseba.   

 

De taak van de kwaliteitscommissie van de RC is, op basis van de 

schoolrapporten, een verslag te maken met beleidsconclusies op het niveau van 

het samenwerkingsverband.  

 

Op het niveau van de regio  worden de volgende evaluaties uitgezet: 

- Periodiek wordt een evaluatie onder de scholen en ouders uitgezet ten behoeve 

van het functioneren van het Loket (tweejaarlijks) en de DAB Kapelle (jaarlijks). 

- Jaarlijks voeren we met (een aantal) scholen en ouders een gesprek waarbij we 

de ervaringen m.b.t. ondersteuning van kinderen centraal staan. 

- Verdiepende gesprekken met leerkrachten die betrokken zijn bij het vormgeven 

van passend onderwijs 
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Korte termijndoelen 

en acties: 

Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen maximaal 10 scholen in aanmerking 

komen voor een externe audit. Deze scholen ontvangen een introductie-

bijeenkomst voor directeur en interne begeleider. De scholen gaan vervolgens zelf 

aan de slag met het “invullen” van de kwaliteitsformats. Vervolgens komt een 

externe auditor (namens Berseba) op school om middels gesprekken en 

documentanalyse een beoordeling te geven van de kwaliteit van de basis- en extra 

ondersteuning  op school. Eén en ander wordt in een rapportage opgenomen. 

Einde schooljaar 2022-2023 worden enquetes onder de scholen uitgezet ten 

behoeve van evaluatie van het functioneren van de DAB . 

Vanuit de ZRO vullen we het format WMK-Parnassys met input die gebruikt kan 

worden voor het ontwikkelen van het nieuwe schoolplan. Via de kwaliteitskalender 

worden vragenlijsten basiskwaliteit en basisondersteuning afgenomen. 

Resultaatmeting: De kwaliteitscommissie publiceert de resultaten/conclusies van de kwaliteitsaudits 

in het regioplan van Berseba. 

De aangereikte actiepunten uit de audits worden vanuit Berseba in het 

eerstvolgende kwaliteitszorggesprek geëvalueerd.  

Ervaringen van scholen en ouders worden gedeeld via de (directie en/of interne 

begeleiders) netwerken. 

Inzet personele  

Middelen: 

Deze taak wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de 

kwaliteitscommissie. Deze commissie legt werkt in opdracht van de 

Regiomanager. 

De kosten van de uitvoering van kwaliteitszorg zijn opgenomen in de 

regiobegroting van Berseba 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 DEKKEND NETWERK/SPEERPUNTEN 

 

1.5.1 SPEERPUNT WERKEN AAN   GEDRAG 



  Regioplan  ’22-‘23 27 

Toelichting: Onze scholen hebben te maken met jaren een toename van het 

aantal leerlingen met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. 

Ook de hevigheid van de problematiek neemt toe. Zowel in het 

basisonderwijs als in het speciaal (basis)onderwijs levert dit een 

verdichting van de problematiek op die een negatief effect heeft op 

het pedagogisch klimaat in de klas. Ook vloeit hieruit een hoge 

werkdruk voor leerkrachten voort. De basisscholen in onze regio  

hebben aandacht voor hoge opbrengsten. Hieruit vloeit ook de 

aandacht voor omgaan met leerproblemen voort. Eén van de 

resultaten is een relatief laag deelnamepercentage aan het sbo en 

so. Sinds enkele jaren zien we echter in toenemende mate gedrags- 

en sociaal-emotionele problemen als oorzaak van aanmelding voor 

onderzoek en reden van verwijzing naar het sbo en sbo++.  Sinds 

enkele jaren is er op de scholen aandacht voor 

groepsvorming/werken aan verantwoordelijk gedrag van leerlingen. 

Ondanks die inzet blijven er (in toenemende mate) zorgen om 

gedrags- en sociaal-emotionele problematiek bij kinderen We 

denken dat een forse impuls nodig is om welbevinden, 

betrokkenheid en hoge (leer) activiteit van kinderen tot stand te 

brengen. Overigens is welbevinden en betrokkenheid van 

leerkrachten hierbij startpunt. Daarnaast is ook het schoolbeleid van 

belang. 

Gewenste situatie: Scholen werken aan voortgaande deskundigheidsbevordering van 

leerkrachten in het effectief managen van complex gedrag van 

leerlingen, waarbij de principes van handelings/oplossingsgericht 

werken leidend zijn. Daarbij is kennis van- en kunnen hanteren van 

groepsdynamiek belangrijk. 

Het gaat om het  schoolbreed invoeren van een concrete, werkbare 

lijn voor omgaan met groepen en individuele leerlingen. Concrete 

gereedschappen voor het analyseren van leerlinggedrag en acties 

die leerkrachten kunnen ondernemen zijn hierbij van belang.   

Een concrete aanpak is PCM. Interne Begeleiders en 

gedragsspecialisten volgen de basistraining PCM/ Schoolteams 

volgen de teamtraining PCM. ABers en enkele IBers volgen de 

opleiding PCM-coach. 

Het doel is, op langere termijn, te beschikken over een duurzame 

set aan  afspraken/beleid en competenties waarmee lastige 

situaties hanteerbaar gemaakt kunnen worden. Deze afspraken 

liggen op het primaire, secundaire en tertiaire niveau. 
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Korte termijndoelen 

en acties: 

Preventief: 

Leerkrachten zijn toegerust in het omgaan met kinderen of groepen 

kinderen met gedrags- en sociaal-emotionele problemen.  

Programma’s /werkwijzes waarin aandacht is voor groepsdynamiek 

kunnen in dit kader dienstig zijn. Teambrede scholing en invoering 

van preventieve programma’s worden gestimuleerd. Een zestal 

scholen volgt het vervolginvoeringstraject PCM op schoolniveau. 

 Vier scholen volgens het PCM-schooltraject. 

Curatief: 

Scholen zorgen voor het opleiden van gedragsspecialisten. Scholen 

faciliteren gedragsspecialisten in de school. De gedragsspecialisten 

worden ingezet in bij vragen binnen de school. Gedragsspecialisten 

ondersteunen en adviseren, daar waar nodig, hun collega’s. 

Een aanpak zoals PCM heeft zowel preventieve als curatieve 

elementen in zich. We willen meer leerkrachten met deze aanpak in 

aanraking brengen. 

Vanuit het loket worden extra intensieve 

begeleidings/coachingstrajecten ingezet middels bijv. video-

interactie-begeleiding. 

Resultaatmeting: Evaluatie via het schoolondersteuningsprofiel en het  

kwaliteitszorginstrument  van Berseba, regio Zeeland.  

Inzet middelen: Scholen bekostigen in zelf hun schoolspecifieke activiteiten in het 

kader van Gedrag en Motivatie.  

Berseba zorgt voor de bekostiging van extra intensieve 

begeleidingstrajecten. 

Berseba faciliteert aanvullend de opleiding/ontwikkeling van 

gedragsspecialisten via scholing in de regio/door Berseba 

georganiseerd. 

 

 

 

 

1.5.2 SPEERPUNT HOOGBEGAAFDHEID 

Zie projectplan/aanvraag subsidie hoogbegaafdheid 

Toelichting: Ook leerlingen die bovengemiddelde talenten hebben dien gepaste ondersteuning 

te krijgen. In de ondersteuningsstructuur van de school zijn hiervoor maatregelen 

genomen.  

Gewenste situatie: Elke school in onze regio beschikt over beleid t.a.v. hoogbegaafde leerlingen. De 

doorgaande lijn tussen het beleid op school en de afspraken op het niveau van het 

samenwerkingsverband/de regio zijn helder. 

Alle scholen voldoen aan het in de basiskwaliteit geformuleerde niveau. 

Elke school heeft een werkwijze/aanpak m.b.t. signaleren van hoogbegaafde 

leerlingen. 

Elke school beschikt over een (interne) HB-specialist die deelneemt aan het 

netwerk in de regio en kartrekker is van het HB-beleid in de school. 

Het loket beschikt over arrangementen in expertise en in middelen voor het 

ondersteunen van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 
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Korte termijndoelen 

en acties: 

De toegekende HB-subsidie loop in 2023 af. Evaluatie van de diverse onderdelen 

in het projectplan is dus aan de orde. 

We maken concrete plannen over de vervolgacties die nodig of gewenst zijn na 

afloop van de subsidieperiode. 

Scholen geven vorm aan beleid hoogbegaafden binnen hun organisatie. Hiertoe 

ontwikkelen we een info-graphic over HB-beleid en praktijk evenals een 

ondersteuningsversie. 

Elke school stelt een HB-specialist aan die deelneemt aan het netwerk 

“talentcoach”. 

Uitvoeren van arrangementen voor hoogbegaafde leerlingen via het loket en de 

dienst ambulante begeleiding. 

Vervolg Jex: uitvoeren van pilot “plusklas PO-VO”, gericht op de doorgaande 

ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen. 

Resultaatmeting: Evaluatie via het schoolondersteuningsprofiel en het  kwaliteitszorginstrument  van 

Berseba, regio Zeeland.  

Inzet middelen: Scholen bekostigen in principe zelf hun schoolspecifieke activiteiten in het kader 

van hoogbegaafdheid.  

In het kader talentontwikkeling zijn er op het niveau van het 

samenwerkingsverband middelen beschikbaar. Voor het besteden van deze 

middelen ontwikkelt Berseba beleid. 
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HOOFDSTUK 2 EVALUATIE 
 

2.1 KENGETALLEN 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de door het loket toegekende arrangementen en afgegeven 

toelaatbaarheidsverklaringen in onze regio. 
Arrangementen in natura of geld 
Voor (extra)ondersteuning aan leerlingen die de mogelijkheden van de school te boven gaan kennen we 
arrangementen in natura (ambulante begeleiding) en/of geld aan de reguliere scholen toe. Het geld dat met 
een arrangement voor een leerling beschikbaar komt, besteedt de school hoofdzakelijk aan extra handen 
in de klas om de ondersteuning aan een leerling mogelijk te maken.  
In de periode 2018 tot en met 2021 zijn de volgende nieuwe arrangementen in het regulier onderwijs 
toegekend: 

 
 

soort arrangement aantal % aantal % aantal % aantal %

cognitief 5 4,1% 6 5,1% 12 10,3% 10 9,0%

crisis 7 5,8% 10 8,5% 4 3,4% 5 4,5%

didactisch 0 0,0% 3 2,5% 0 0,0% 0 0,0%

EMB 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

extra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

gedrag 49 40,5% 49 41,5% 36 30,8% 39 35,1%

groep 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

HB 11 9,1% 2 1,7% 17 14,5% 13 11,7%

JRK 22 18,2% 24 20,3% 20 17,1% 20 18,0%

medisch 27 22,3% 24 20,3% 28 23,9% 24 21,6%

Totaal aantal 121 100% 118 100% 117 100% 111 100%

% tov voorgaande jaar -2,5% -0,9% -5,4%

2018 2019 2020 2021

#NAAM?
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Toelaatbaarheidsverklaringen  
Het samenwerkingsverband geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor leerlingen, die aangewezen zijn op 
het speciaal (basis)onderwijs. Toelaatbaarheidsverklaringen worden, op basis van een advies van het 
loket, afgegeven door Berseba. In de periode 2018 tot en met 2021 zijn de volgende nieuwe 
toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven en tussen. 
 
TLV SBO en SBO++ 
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TLV SO-bekostigingscategorie 
 
 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

SBO SBO++ Totaal

Overzicht afgegeven (alle) SBO TLV / jaar - regio Zeeland

2018 2019 2020 2021

0

5

10

15

20

25

SO - laag SO - midden SO - hoog

#NAAM?

2018 2019 2020 2021



  Regioplan  ’22-‘23 33 

 
 
 

 
Conclusies: 
Het aantal arrangementen dat via het Loket wordt toegekend neemt af. Echter de flex-ab-uren zijn niet in 
het arrangementenoverzicht opgenomen. Per saldo is er dus juist meer inzet van ambulante begeleiding. 
Flex-inzet heeftg metname invloed op de gedragsarrangementen. Er is een lichte teruggang of stabilisatie 
bij JRK, medisch-lichamelijk en hoogbegaafdheid.  
Het beeld bij de TLV’s: 

- Na een jaar van daling is er nu weer groei van het aantal SBO en SBO++ TLV’s. 
- De groei zit vooral in SBO en in mindere mate in SBO++ 
- Bij de SO TLV’s zien we een stijging van het aantal afgegeven TLV’s. De bekostiging “midden” 

stijgt. 

 

2.2 RESULTATEN GEVOERDE BELEID 
In deze paragraaf geven we een beschrijving van behaalde doelen. 

1 Kwaliteitszorg school 

Alle aangesloten scholen hebben een basisarrangement van de inspectie. De uitgevoerde 

kwaliteitsaudits van de afgelopen jaren bevestigen dit beeld. 

Elke school heeft een interne begeleider. Het opleidingsniveau en de beschikbare competenties lopen 

uiteen. 

Alle scholen beschikken over een schoolondersteuningsprofiel. Verreweg de meeste scholen heeft het 

SOP geintegreerd in het schoolplan. 

Alle scholen hebben middels het daartoe aangereikte format verantwoording afgelegd over de inzet van 

de ondersteuningsmiddelen in 2021. Nagenoeg alle scholen geven, in het kader van passend onderwijs, 

meer uit dan er binnen komt. 

 

2 Kwaliteitszorg regio 

Kwaliteitsaudits worden uitgevoerd op basis van het waarderingskader van de inspectie (2021). In deze 

aanpak heeft de zelfevaluatie een belangrijke rol. 

De werkwijze is afgestemd met de verschillende gremia in de regio (directienetwerk, RC en werkgroep 

onderwijs en kwaliteit Colon, MT-coöperatie scholen ZW). We bundelen de expertise in de ZRO (Zeeuwse 

regiegroep onderwijskwaliteit) en stemmen daar af. 

 

Op een zevental scholen is een audit afgenomen in schooljaar 20-21. 

De uitkomsten van de audits van afgelopen jaren laten zich als volgt samenvatten: 

 
Conclusies  
De geauditeerde scholen laten (op een enkele uitzondering na) voldoende tot goede scores zien op alle 
onderdelen. Op een enkele school zijn er naast voldoende-goede scores ook op diverse onderdelen 
onvoldoendes.  
De onvoldoendes zijn gegeven op de volgende onderdelen: 

- Kwaliteitszorg: Kwaliteitscultuur 

- Onderwijsproces: Aanbod, Didactisch handelen, Extra ondersteuning 

- Onderwijsresultaten: Vervolgsucces 

- Schoolklimaat: Veiligheid, Pedagogisch klimaat 

De centrale vraag vanuit het samenwerkingsverband is: wat heeft de school nodig om uit de negatieve 
scores te komen?  
 
Ontwikkelpunten scholen 
In de auditrapporten staan een veelheid aan soms heel specifieke/situatiegebonden aandachtspunten 
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voor de scholen. Zaken die tenminste op 3 scholen genoemd worden zijn (samenvattend): 
 

4x Professionele cultuur, Leergemeenschap/lerende organisatie 
Gesprek in het team. Samenwerking verbeteren. Elkaar waarderen. Elkaar 
aanspreken. 
Kwaliteiten worden intern onvoldoende benut.  
Er zijn onvoldoende kenmerken van een professionele cultuur 

3x Doelgericht werken 
Opbrengstgesprekken scherper. Doelen stellen. Gerichtheid op ondersteuning van 
leerling en leerkracht. 

3x Eigenaarschap kinderen 
Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen bij leerproces en gedrag 
verbeteren. 

3x Ouders 
Communicatie/contacten/betrokkenheid  onvoldoende op orde. 
Wederzijdse verwachtingen verhelderen 

 
 

 

   

3 Ondersteuningsteams 

In de Oosterschelderegio zijn er op alle scholen ondersteuningsteams. In deze teams werken we samen 

met de GGD (middels de inzet van een jeugdverpleegkundige). In Z. Vlaanderen is hetzelfde model 

gekozen. In de gemeenten Kapelle/Reimerswaal en Borsele worden jeugdconsulenten ingezet die 

aansluiten bij de Ondersteuningsteams. In enkele andere gemeente zijn jeugdconsulenten op afroep 

beschikbaar. 

 

De periodieke contacten/evaluaties met gemeenten en GGD zijn over het algemeen naar tevredenheid op. 

De tevredenheid over het functioneren van de OT’s is goed. De OT’s slagen er aantoonbaar in om 

adequaat te handelen bij de ingebrachte casussen.  

Regio Walcheren kent sinds 2016 ondersteuningsteams waarin maatschappelijk werk (MWW) participeert. 

Deze zijn niet meegenomen in de evaluatie. 
- Aantal nieuw ingebrachte casussen neemt, na een daling vorig jaar, opnieuw weer toe.am 

jarenlang toe. Ervaren problematiek lijkt dus toe te nemen. 
-  Het aantal casussen wat voor vervolgbespreking in aanmerking komt is fors afgenomen ten 

opzichte van vorig jaar. De opschalingen liggen op hetzelfde niveau. Casussen worden 
waarschijnlijk dus eerder als (succesvol) afgehandeld gezien.  

- Er is een geringe afname van het aantal enkelvoudige problemen, terwijl meervoudige 
problematiek sterk toeneemt.  

- Het aantal OT-bijeenkomsten gaat weer richting het hoge niveau van voor de coronacrisis. 
De tussentijdse contacten tussen leden van het OT blijven nog duidelijk achter. 

- Opschalingen/verwijzingen blijven op het hoge niveau van vorig jaar. 
Het algehele beeld is dat de lock-down periode toen de scholen waren gesloten enige invloed had op het 
aantal en soort casussen. Overigens missen we twee scholen in de evaluatie!  
Algehele conclusie is dat de ondersteuningsteams overduidelijk in een behoefte voorzien. 

    

4 Werken aan gedrag 

Een aantal mensen zijn in het bezit van de het diploma master SEN, gedragsspecialist of hebben meer 

kortdurende cursussen gevolgd. Een groep IBers, gedragsspecialisten en leerkrachten hebben de PCM-

terugkombijeekomsten gevolgd.  

7 deelnemers (5 ABers en 2 IBers) hebben de opleiding PCM coach gevolgd. Zij zijn in staat om een 

ondersteunende rol in de regio te nemen bij het verder gestalte geven van PCM. 

5  scholen zijn het schooltraject gestart. 6  scholen gingen het vervolgtraject in op schoolniveau. Door de 
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lock-downs werden de trajecten vertraagd. Totaal 1 scholen werken intensief met PCM. 

    

5 Hoogbegaafdheid 

Nagenoeg alle scholen zijn bezig met beleid en uitvoering rondom hoogbegaafdheid. De wijze waarop 

scholen dit vorm geven varieert en heeft mede te maken met de omvang van de school en de mogelijkheid 

om al of niet samen te werken. 

Er zijn arrangementen HB via het loket beschikbaar: zowel middelen als expertise via ambulante 

begeleiding.  Na een sterke stijging van het aantal arrangementen in voorgaande jaren zien we na een 

daling nu een stabilisatie. 

Er zijn (in samenwerking met Colon) bijeenkomsten (ook in combinatie met de IBers) voor talentcoaches 

belegd. Tijdens de jaarlijkseSOP/ kwaliteitsgesprekken is het thema hoogbegaafdheid een agendapunt. 

Sinds maart 2020 werken we met een PO-VO-plusklas (onder de naam Jex). Doel is een doorgaande lijn te 

ontwikkelen van PO naar VO voor hoogbegaafde kinderen.  

 

6 Dekkend netwerk 

We kennen twee soorten casussen die we op onze reformatorische scholen in Zeeland niet op kunnen 

vangen. Ernstige risicokleuters, waarvoor we contacten hebben met de Kind-observatiegroepen van  

samenwerkingsverband Kind-op-1. 

Voor kinderen die aangewezen zijn op de Mytylonderwijs hebben we contacten met de Mytylschool in Goes 

en Roosendaal. 

Een enkele maal kiezen ouders voor voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs. Ook in het afgelopen jaar hebben 

we ingezet op scholing, expertise-uitwisseling en extra ondersteuningsarrangementen HB. Daarnaast draait 

er een experiment om de doorgaande lijn po en vo te verbeteren voor (dubbelbijzonder) hoogbegaafde 

leerlingen. 

Dekkend netwerk neemt toe door symbioseplaatsingen van regulier en speciaal. Daar waar leemtes hebben 

we ook in het achterliggende jaar crisisarrangementen inzet. 

      

7 Onderwijszorg-loket 

Evaluatie van de werkwijze en beoordeling van de resultaten van het loket heeft plaatsgevonden. 

De gemiddelde score die de “klanten” van het loket gaven was 8.5. opnieuw iets hoger dan in voorgaande 

evaluatie. We zien een hogere score bij “afgegeven advies luit aan en “gebruikte OPP-format” . Met name 

nieuwe IBers geven aan de duidelijkheid over de route en inhoud van het loket  en arrangementen te 

wensen overlaat. 

 

 

8 Dienst ambulante begeleiding 

De kwaliteit van de geleverde diensten wordt hoog gewaardeerd door de scholen. De inzet voldoet aan de 

verwachtingen, kwaliteit van de beantwoording van de hulpvragen wordt hoog gewaardeerd. De 

waarderingen liggen op hetzelfde niveau dan vorig jaar. Afstemming op schoolsituatie ontvangt een iets 

lagere score dan voorgaande jaren. Coronabeperkingen lijken hier van invloed te zijn geweest. 

De DAB participeert in de HB-expertgroep en opdrachten die daaruit naar voren komen. 

Diverse ambulante begeleiders participeren in het IB-netwerk in de regio. Regelmatig vindt afstemming 

plaats met Berseba betreffende beleid en praktijk. 

Ambulante begeleiders volgende diverse scholingen. Door 5 ABers werd de opleiding PCM-coach gevolgd.. 

Flex-AB, een meer consultatieve vorm van ambulante begeleiding wordt door 9 scholen ingezet. Een groei 

derhalve van 2 scholen ten opzichte van een jaar eerder. 

 

 

9 Netwerken en professionalisering 

IB-netwerk 

De volgende activiteiten werden ondernomen: 

Subregiobijeenkomsten van interne begeleiders en directeuren over verkennen van nieuwe 

ondersteuningsplan. Een tweedaagse conferentie waarbij naast actuele ontwikkelingen passend onderwijs 
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ook visie rondom meer inclusief aan de orde kwam. 

Twee netwerkbijeenkomsten in het kader van ontwikkeling van de interne begeleider en beleid m.b.t. 

passend onderwijs. 

Directienetwerk 

Subregiobijeekomsten (zoals hierboven genoemd). Twee bijeenkomsten waarin ondersteuningsplan, 

opleiden (SAM), financiën, kwaliteitszorg aan de orde kwamen, Het thema financiële 

medeverantwoordelijkheid werd uitgewerkt, 

Algemene ledenvergadering 

.  

10 Gemeenten 

Middels de REA’s en diverse werkgroepen zijn er afspraken (in ontwikkeling) m.b.t.:  

- Thuiszitters 

- Leerlingenvervoer 

- Aansluiting jeugdzorg en onderwijs 

Op het thema verbinding jeugdzorg en onderwijs is een intensief traject gezet waarin alle zeeuwse 

gemeenten en vertegenwoordigers van het onderwijs samenwerken. Een startrapportage is gereed en 

geaccordeerd door alle gemeenten. Er is een projectgroep ingericht om experimenten/pilots op te starten. 

Per subregio/REA verschilt de mate waarin zaken gerealiseerd zijn. 

 

11. Ondersteuningsplan 

In 2021 is op verschillende niveaus gewerkt aan het nieuwe ondersteuningsplan van Berseba.  

Najaar 2021 zijn een vijftal subregiobijeenkomsten  belegd waarin input is opgehaald  bij directeuren en 

interne begeleiders. Verdieping en reflectie op de uitkomsten en conclusies is met de RC uitgevoerd. 

Een gezamenlijke IB- en directiebijeenkomst stond in het teken van de herbergzame school. Zowel 

visie/ambitie, achtergronden als een meer praktische gerichte invulling kwamen aan bod. aandacht 

gegeven aan de visie en ambitie, nl. wat is een herbergzame school en hoe geeft ik dat vorm? In de Sop-

gesprekken is de visie en ambitie een gesprekspunt: welke ontwikkeling maakt de school door m.b.t. 

meer inclusie? Alle reguliere scholen maken ontwikkelingen door richting meer inclusief. De mate waarin 

varieert. Scholen benoemen deze ontwikkeling veelal niet in termen van meer inclusief. 
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BIJLAGE 1  ZAKELIJKE GEGEVENS 

 

Basisschool Adres Postcode Plaats Brin  

Jhr. W. Versluysschool Prelaatweg 22 4363 NE Aagtekerke 07HN  

Joos van Larenschool Clasinastraat 3 4341 ER Arnemuiden 00IM    

Ds. G.H. Kerstenschool Cleeuwendamme 1 4454 BX Borssele 07KB  

Ds. Pieter v. Dijkeschool Stenenpad 3 4311 AJ Bruinisse 21NL  

Koelmanschool Merellaan 1 4460 MA Goes 03HB  

Dr. C. Steenblokschool Zuidvlietstraat 140 4461 HB Goes 04AM  

Kon. Julianaschool Hazelaarstraat 5/Postbus 75 4430 AB ‘s-Gravenpolder 07LS  

Juliana van Stolbergschool Kerkplein 15 4421 AA Kapelle 06YK  

Julianaschool Hinkelingestraat 10/Postbus 17 4413 AG Krabbendijke 07JN  

Dr. A. Comrieschool Marconistraat 16/Postbus 7 4416 ZG Kruiningen 03KV  

Boazschool Valkenburgstraat 10 4365 AC Meliskerke 07OK  

Herman Faukeliusschool K. Rietbergkwartier 33/Postbus 88 4333 BK Middelburg 06EE  

Petrus Immensschool Schoutstraat 3/Postbus 88 4336 HN Middelburg 09JH  

School met de Bijbel Schoolstraat 34 4306 CH Nieuwerkerk 07ZZ  

De Bornput Moerdamme 26 4415 AP Oostdijk 04RC  

Ds. J. Bogermanschool Weelstraat 1 4307 BR Oosterland 06EA  

Eben-Haëzerschool Vlaamse Gaai 2 4356 DC Oostkapelle 05RT  

De Zandbaan Swaanhilstraat 15 4411 BL Rilland 05SP  

Gr. van Prinstererschool Watertorenstraat 10 4694 AZ Scherpenisse 06VJ  

School met de Bijbel Schoolstraat 34 4697 GM St. Annaland 07IA  

Juliana v. Stolbergschool Oosterscheldestraat 1-3 4695 EN St. Maartensdijk 06FJ  

Kon. Julianaschool Achterstraat 2a 4675 BW St. Philipsland 07CO  

Rehobothschool Pilootweg 2 4696 RJ  Stavenisse 07CN  

Aangeenbrugschool W. Andriessenlaan 4 4536 CA Terneuzen 21NL  

Eben-Haëzerschool Molenvlietsedijk 7/Postbus 34 4690 AA Tholen 03IK  

Gr. J. van Nassauschool Van Doornlaan 40 4386 AK Vlissingen 03IA  

D’n Akker Gr. Kruisstraat 12 4414 AL Waarde 04VL  

Joh. Calvijnschool Gardenierhof 31 4471 CN Wolphaartsdijk 04WQ  

Ds. G.H. Kerstenschool Jolstraat 1 4401 JC Yerseke 15BW  

      
      

 

Speciale scholen Adres 
 

Postcode Plaats Brin  

Samuel-school Coxstraat 9/Postbus 99 4420 AC Kapelle 04EW  

Eben-Haezerschool Coxstraat 9/Postbus 99 4420 AC Kapelle 26NE  



Bijlage 2 Kengetallen 2021 

 

 

brin school
% 

gewicht
type plaats gemeente

Berséba - 

Zeeland

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

07LS  's-Gravenpolder, Kon. Julianaschool bao s-Gravenpolder BORSELE x 17 12 15 11 33.825€            22.898€            35.800€            23.500€            399 236 408 306 31.673€            20.878€            37.528€            24.394€            

A Aagtekerke, Jhr. Willem Versluijsschool bao Aagtekerke VEERE x 4 6 4 6 26.250€            33.792€            20.678€            37.580€            142 196 94 204 30.249€            30.904€            33.807€            27.330€            

B Arnemuiden, Joos van Larenschool bao Arnemuiden MIDDELBURG x 0 1 1 3 -€                       -€                       -€                       11.000€            0 28 28 100 -€                       -€                       917€                  10.083€            

07KB Borssele, Ds. G.H. Kerstenschool bao Borssele BORSELE x 5 6 7 5 10.500€            18.143€            9.077€              9.000€              143 158 146 170 11.779€            14.528€            4.960€              9.000€              

21NL Bruinisse, Ds. Pieter van Dijkeschool bao Bruinisse SCHOUWEN-DUIVELAND x 0 2 2 3 -€                       -€                       -€                       -€                       0 66 50 80 -€                       -€                       -€                       -€                       

14OJ Goes, De Tweern bao Goes GOES 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

E Goes, De Wingerd bao Goes GOES 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

04AM Goes, Dr. C. Steenblokschool bao Goes GOES x 2 2 1 4 -€                       6.000€              2.900€              4.400€              34 66 26 114 3.000€              3.000€              2.175€              4.025€              

03HB Goes, Koelmanschool bao Goes GOES x 6 7 5 6 16.630€            19.646€            15.745€            19.632€            165 110 156 168 25.969€            24.624€            24.488€            13.650€            

F Goes, Odyzee bao Goes GOES 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

26NE Kapelle, Eben-Haëzerschool (SO) so Kapelle KAPELLE x 0 0 0 1 -€                       -€                       -€                       1.800€              0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       1.800€              

06YK Kapelle, Juliana van Stolbergschool bao Kapelle KAPELLE x 12 9 3 3 10.550€            3.900€              12.890€            3.680€              302 254 64 84 10.626€            5.360€              8.353€              3.707€              

14EW Kapelle, Samuëlschool (SBO) sbao Kapelle KAPELLE x 5 2 4 5 -€                       1.155€              2.892€              5.911€              106 6 76 78 1.155€              -€                       3.788€              5.015€              

10JU Kapelle, 't Honk bao Kapelle KAPELLE 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

07JN Krabbendijke, Julianaschool bao Krabbendijke REIMERSWAAL x 4 2 2 2 5.250€              -€                       8.800€              2.000€              100 50 53 56 5.434€              2.292€              7.675€              1.999€              

03KV Kruiningen, Dr. A. Comrieschool bao Kruiningen REIMERSWAAL x 3 4 4 6 5.250€              -€                       5.500€              11.000€            98 118 130 184 5.434€              -€                       8.708€              7.792€              

H Meliskerke, Boazschool bao Meliskerke VEERE x 2 4 2 0 2.260€              1.365€              -€                       -€                       28 100 40 0 3.625€              -€                       -€                       -€                       

X Middelburg, Burcht-Rietheim bao Oost-Souburg VLISSINGEN 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

I Middelburg, Herman Faukeliusschool bao Middelburg MIDDELBURG x 0 4 7 4 -€                       5.956€              20.650€            6.700€              0 144 138 110 1.450€              11.271€            13.427€            7.158€              

J Middelburg, Klimopschool bao Middelburg MIDDELBURG 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

K Middelburg, Petrus Immensschool bao Middelburg MIDDELBURG x 5 3 2 5 14.475€            -€                       2.500€              3.056€              140 78 52 154 7.756€              875€                  4.283€              4.481€              

Y Middelburg, Springtij bao Middelburg MIDDELBURG 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

02CO Middelharnis, De Wegwijzer bao Middelharnis GOEREE-OVERFLAKKEE 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

07ZZ Nieuwerkerk, School met de Bijbel bao Nieuwerkerk SCHOUWEN-DUIVELAND x 2 1 2 1 -€                       -€                       5.500€              -€                       62 40 54 28 -€                       2.292€              3.208€              -€                       

04RC Oostdijk, De Bornput bao Oostdijk REIMERSWAAL x 2 1 5 4 8.400€              8.400€              13.900€            15.257€            68 48 170 84 8.694€              8.400€              14.857€            14.300€            

06EA Oosterland, Ds. J. Bogermanschool bao Oosterland SCHOUWEN-DUIVELAND x 2 7 2 0 8.225€              18.993€            8.900€              -€                       42 179 40 0 7.408€              13.220€            12.525€            4.708€              

05RT Oostkapelle, Eben-Haëzerschool bao Oostkapelle VEERE x 1 2 7 3 5.250€              5.450€              15.043€            15.400€            32 64 210 88 4.658€              9.850€              19.600€            8.800€              

L Oud-Vossemeer, De Schutse bao Oud-Vossemeer THOLEN 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

M Rilland, De Zandbaan bao Rilland REIMERSWAAL x 3 4 0 2 1.137€              1.107€              -€                       -€                       50 68 0 44 2.244€              -€                       -€                       -€                       

N Roosendaal, Mytylschool bao Roosendaal ROOSENDAAL 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

O Scherpenisse, Groen van Prinstererschool bao Scherpenisse THOLEN x 6 5 4 3 -€                       3.990€              11.800€            4.400€              208 106 132 104 2.436€              2.652€              11.802€            3.300€              

07IA Sint-Annaland, School met de Bijbel bao Sint-Annaland THOLEN x 3 4 3 3 8.690€              10.890€            7.317€              8.700€              58 112 88 102 4.995€              13.229€            8.550€              5.800€              

06FJ Sint-Maartensdijk, Juliana van Stolbergschool bao Sint-Maartensdijk THOLEN x 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

07CO Sint-Philipsland, Kon. Julianaschool bao Sint-Philipsland THOLEN x 1 3 2 2 12.600€            1.800€              13.360€            8.800€              42 76 84 76 13.041€            1.800€              13.360€            8.800€              

P Stavenisse, Rehobothschool bao Stavenisse THOLEN x 2 1 1 1 5.250€              1.450€              4.400€              -€                       60 36 36 36 725€                  4.380€              3.056€              -€                       

00MY Terneuzen, De Springplank bao Terneuzen TERNEUZEN 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

Q Terneuzen, Ds. D.L. Aangeenbrugschool bao Terneuzen TERNEUZEN x 6 9 4 2 22.363€            20.007€            3.422€              9.040€              177 284 128 96 17.111€            20.421€            7.358€              4.970€              

R Terneuzen, Tjasker bao Terneuzen TERNEUZEN 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

04EY Tholen, De Veste SO so Tholen THOLEN 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       2.100€              

00NY Tholen, De Veste SBO sbo Tholen THOLEN 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

03IK Tholen, Eben-Haëzerschool bao Tholen THOLEN x 9 6 8 10 19.000€            11.065€            13.319€            38.546€            245 130 220 264 21.753€            8.923€              19.984€            36.839€            

03IA Vlissingen, Graaf Jan van Nassauschool bao Vlissingen VLISSINGEN x 4 4 4 7 6.239€              8.600€              12.594€            18.036€            98 94 64 167 5.364€              8.600€              17.663€            14.317€            

04VL Waarde, D'n Akker bao Waarde REIMERSWAAL x 7 5 8 6 17.650€            4.530€              14.729€            3.450€              186 104 152 140 15.530€            9.607€              9.154€              4.697€              

S Wolphaartsdijk, Johannes Calvijnschool bao Wolphaartsdijk GOES x 3 0 3 1 4.200€              -€                       5.720€              2.800€              122 0 66 26 4.347€              -€                       5.720€              2.100€              

15BW Yerseke, Ds. G.H. Kerstenschool bao Yerseke REIMERSWAAL x 5 2 5 3 6.562€              -€                       4.523€              10.160€            132 44 136 90 3.623€              764€                  6.015€              7.780€              

T Zierikzee, De Meie bao Zierikzee SCHOUWEN-DUIVELAND 0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       0 0 0 0 -€                       -€                       -€                       -€                       

Totaal selectie 121 118 117 112 250.555€   209.137€   271.959€   273.848€   3.239 2.995 3.041 3.153 250.077€   217.870€   302.961€   238.945€   

uitbetaalde bedragenaantal arrangementen toegezegde bedragen (startjaar) toegezegde uren
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datum

brin school type plaats gemeente
Berséba 

Zeeland
bestuurs nr.

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

07LS  's-Gravenpolder, Kon. Julianaschool bao s-Gravenpolder BORSELE x 0 370 366 369 0 5 4 3 4 1,4% 1,1% 0,8% 7,1 7,4 5,3 6,7

07HN Aagtekerke, Jhr. Willem Versluijsschool bao Aagtekerke VEERE x 0 175 178 172 0 1 1 0 1 0,6% 0,6% 0,0% 11,5 6,8 6,8

00IM Arnemuiden, Joos van Larenschool bao Arnemuiden MIDDELBURG x 0 124 129 121 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

01JO08 Bergen op Zoom, Auris cl 2 Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9,9

D Bergen op Zoom, Markiezaten voor Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07KB Borssele, Ds. G.H. Kerstenschool bao Borssele BORSELE x 0 158 164 163 0 1 3 2 3 0,6% 1,8% 1,2% 10,4 7,8 7,0 7,4

21NL Bruinisse, Ds. Pieter van Dijkeschool bao Bruinisse SCHOUWEN-DUIVELAND x 0 122 124 112 0 2 0 0 0 1,6% 0,0% 0,0% 6,6

01JO02 Goes, De Kring (Auris) cl 2 Goes GOES 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6,5 7,1

02CK Goes, De Sprienke so Goes GOES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14OJ Goes, De Tweern so Goes GOES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6,0 6,7

02ZY Goes, De Wingerd bao Goes GOES 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6,9 9,8

04AM Goes, Dr. C. Steenblokschool bao Goes GOES x 0 117 114 115 0 0 1 0 0 0,0% 0,9% 0,0% 9,0

03HB Goes, Koelmanschool bao Goes GOES x 0 203 198 187 0 2 1 2 3 1,0% 0,5% 1,1% 7,9 9,9 6,4 7,7

04EY Goes, Odyzee so Goes GOES 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5,5 5,4 6,6

G Goes, Revant Reigerbos voor Goes GOES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26NE Kapelle, Eben-Haëzerschool (SO) so Kapelle KAPELLE x 0 33 36 40 0 1 1 3 0 3,0% 2,8% 7,5% 6,5 8,3 7,8

06YK Kapelle, Juliana van Stolbergschool bao Kapelle KAPELLE x 0 319 314 309 0 3 3 1 2 0,9% 1,0% 0,3% 4,7 7,8 6,8 8,3

04EW Kapelle, Samuëlschool (SBO) sbao Kapelle KAPELLE x 0 109 110 114 0 1 1 3 2 0,9% 0,9% 2,6% 9,9 8,8 10,8 9,1

10JU Kapelle, 't Honk sbao Kapelle KAPELLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07JN Krabbendijke, Julianaschool bao Krabbendijke REIMERSWAAL x 0 270 286 284 0 1 1 3 2 0,4% 0,3% 1,1% 6,3 4,0 7,5 7,6

03KV Kruiningen, Dr. A. Comrieschool bao Kruiningen REIMERSWAAL x 0 290 297 301 0 3 5 2 2 1,0% 1,7% 0,7% 6,3 7,6 8,0 6,3

07OK Meliskerke, Boazschool bao Meliskerke VEERE x 0 165 169 163 0 0 1 2 0 0,0% 0,6% 1,2% 9,7 7,2

06EE Middelburg, Herman Faukeliusschool bao Middelburg MIDDELBURG x 0 260 252 253 0 0 4 3 0 0,0% 1,6% 1,2% 9,1 6,6

00OJ Middelburg, Klimopschool so Middelburg MIDDELBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09JH Middelburg, Petrus Immensschool bao Middelburg MIDDELBURG x 0 204 209 210 0 3 0 0 1 1,5% 0,0% 0,0% 8,6 5,3

16OU Middelburg, SBO Het Springtij sbao Middelharnis GOEREE-OVERFLAKKEE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5,8 5,3

02CO Middelharnis, De Wegwijzer bao Middelharnis GOEREE-OVERFLAKKEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07ZZ Nieuwerkerk, School met de Bijbel bao Nieuwerkerk SCHOUWEN-DUIVELAND x 0 188 195 190 0 1 0 0 1 0,5% 0,0% 0,0% 7,8 10,0

01OZ00 Oisterwijk, PI school Hondsberg so Oisterwijk OISTERWIJK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,1

04RC Oostdijk, De Bornput bao Oostdijk REIMERSWAAL x 0 101 98 113 0 2 1 1 1 2,0% 1,0% 0,9% 5,8 10,0 5,8 6,4

06EA Oosterland, Ds. J. Bogermanschool bao Oosterland SCHOUWEN-DUIVELAND x 0 139 156 163 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

05RT Oostkapelle, Eben-Haëzerschool bao Oostkapelle VEERE x 0 119 132 139 0 1 0 1 1 0,8% 0,0% 0,7% 7,5 10,0 6,2

L Oud-Vossemeer, De Schutse voor Oud-Vossemeer THOLEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05SP Rilland, De Zandbaan bao Rilland REIMERSWAAL x 0 67 62 61 0 0 2 0 0 0,0% 3,2% 0,0% 8,8

02SZ Roosendaal, Mytylschool so Roosendaal ROOSENDAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,5

06VJ Scherpenisse, Groen van Prinstererschool bao Scherpenisse THOLEN x 0 144 139 147 0 2 5 1 2 1,4% 3,6% 0,7% 9,0 6,2 8,4 6,8

07IA Sint-Annaland, School met de Bijbel bao Sint-Annaland THOLEN x 0 154 151 142 0 2 1 1 1 1,3% 0,7% 0,7% 8,8 6,0 10,6 5,6

06FJ Sint-Maartensdijk, Juliana van Stolbergschool bao Sint-Maartensdijk THOLEN x 0 104 115 105 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

07CO Sint-Philipsland, Kon. Julianaschool bao Sint-Philipsland THOLEN x 0 122 119 130 0 1 0 1 1 0,8% 0,0% 0,8% 4,0 12,3 6,6

07CN Stavenisse, Rehobothschool bao Stavenisse THOLEN x 0 190 184 194 0 0 3 0 2 0,0% 1,6% 0,0% 7,4 5,0

00MY Terneuzen, De Springplank sbao Terneuzen TERNEUZEN 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10,2

07NE Terneuzen, Ds. D.L. Aangeenbrugschool bao Terneuzen TERNEUZEN x 0 202 203 198 0 1 2 1 1 0,5% 1,0% 0,5% 6,5 7,8 11,1 5,5

R Terneuzen, Tjasker voor Terneuzen TERNEUZEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00NY Tholen, De Veste SBO sbao Tholen THOLEN 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5,9 8,9

04EY Goes, Odyzee so Goes GOES 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5,5 5,4 6,6

03IK Tholen, Eben-Haëzerschool bao Tholen THOLEN x 0 355 365 367 0 0 0 2 5 0,0% 0,0% 0,5% 9,3 5,7

03IA Vlissingen, Graaf Jan van Nassauschool bao Vlissingen VLISSINGEN x 0 146 146 140 0 3 1 0 3 2,1% 0,7% 0,0% 8,6 10,3 8,1

04VL Waarde, D'n Akker bao Waarde REIMERSWAAL x 0 126 124 120 0 3 2 2 1 2,4% 1,6% 1,7% 5,2 7,5 9,3 9,0

04WQ Wolphaartsdijk, Johannes Calvijnschool bao Wolphaartsdijk GOES x 0 74 69 74 0 1 0 0 0 1,4% 0,0% 0,0% 8,4

15BW Yerseke, Ds. G.H. Kerstenschool bao Yerseke REIMERSWAAL x 0 366 365 356 0 2 1 4 0 0,5% 0,3% 1,1% 9,2 7,9 5,3

19QZ Zierikzee, De Meie sbao Zierikzee SCHOUWEN-DUIVELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Selectie 5.516 5.569 5.552 0 48 48 47 48 0,9% 0,9% 0,8%

% tov voorgaande jaar 1,0% -0,3% -100,0% 0% -2% 2%

gem leeftijd bij nieuwe TLV
leerlingen aantallen

(1 oktober)
nieuwe TLV

% nieuwe TLV / lln aantal

per jaar

11-2-2022



  Regioplan  ’22-‘23 3 

Bijlage 3 verbeelding beleid 
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Bijlage 4 Speerpunten beleid 
Regiojaarplan 22- 23 

Speerpunten 
 
Wat zijn de “topics” voor het schooljaar 2021-2022? Ook in het nieuwe schooljaar wil Berseba investeren in expertise en kwaliteit 
van interne begeleiders. Samen met de directeuren zien we hen als de dragers van onze visie/ambitie, nl. de ontwikkeling naar meer 
inclusief onderwijs. Daarnaast blijven onze speerpunten “gedrag” en “hoogbegaafdheid ” actueel.  
 
KAART INTERNE BEGELEIDING 
Richting 
Doorgaande professionalisering IB 
Aandacht voor persoonlijke groei in het IB-vak. 
Interventies 

1. Onderzoek naar een post-hbo-scholing voor interne begeleiders. We willen een herregistratietraject voor IBers opzetten. De 
start moet plaatsvinden in schooljaar 23-24. 

2. Werkplekonderzoek IBer 
3. Terugkomgesprek voor tandem directeur en IBer  
4. IB-profiel actualiseren: werkgroep inrichten en terugkoppelen naar IB-netwerk 
5. Scholing autismecoach: facultatief 

 
Rol Berseba 
Kosten van de interventies worden voor 100% door Berseba gedragen. 
 

Welke actie vraagt dit van onze school? 
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KAART GEDRAG 
Richting 
Scholen een concrete tool bieden waarmee afstemming van leerkrachten op kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag kan 
verbeteren. 
In de ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs is uitbreiding van de “gereedschapskist” op dit punt van leerkrachten noodzakelijk 
De IBer loopt voorop en is binnen de school facilitator. 
Interventies 
Gedrag/PCM vervolg en concretisering op schoolniveau 

1. Terugkombijeenkomst PCM voor IBers en gedragsspecialisten = kosten Berseba 
2. Schooltraject op max 5 scholen = Kosten 60% school en 40% Berseba 

Vervolg schooltraject regelt de school zelf (met Jelte van der Kooij of een andere nascholer) Ook de aan deze verdieping verbonden 
inzet van een  PCM-coördinator is des schools. Het aanstellen van een PCM-ambassadeur is onderdeel van dit vervolgtraject. 
Rol Berseba 
Kosten voor terugkombijeenkomsten  IBers  en ABers is voor rekening van Berseba 
Kosten voor basiscursus IBers en gedragsspecialisten is voor rekening van Berseba 
 

Welke actie vraagt dit van onze school? 
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KAART AMBULANTE BEGELEIDING 
Richting 
We willen meer maatwerk bieden in (de organisatie van) onze arrangementen. Afstemmen op de behoeften van scholen en inzet 
van expertise in een zo vroeg mogelijk stadium. 
Interventies 

1. Flex-AB zetten we voort. Er is ruimte voor meerdere scholen om hierin te participereb.nWe gaan onderzoeken of we kunnen 
door ontwikkelen naar OT’s die mandaat krijgen voor toekenning van arrangementen. Daarnaast willen we stapsgewijs tot 
uitbreiding komen van het aantal scholen dat werkt met flex-AB. 

2. Onderzoek naar flex-AB-vormen voor kleinere scholen/scholen met minder arrangementen. 
3. Verkennen van de ideale ondersteuningsschil rond de school: hoe positioneer je AB en orthopedagoog? 

Rol Berseba 
De kosten van de inzet van ABers in de pilots komen ten laste van het reguliere AB-budget.  De extra kosten (extra overleg, 
onderzoeksopdrachten, evaluatie, presentatie) van de pilot worden door Berseba gedragen. 
 

Welke actie vraagt dit van onze school? 
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KAART VISIE/AMBITIE EN ONDERWIJSCONCEPT 
Richting 
De ontwikkeling naar herbergzaam onderwijs vraagt visie en durf en daadkracht. Scholen kunnen, indien gewenst, stapsgewijs een 
traject ingaan. De zogenaamde inclusieladder biedt hiertoe mogelijkheden. 
Interventies 

1. Berseba wil scholen die de grenzen willen verleggen om tot meer herbergzaam onderwijs te komen stimuleren en faciliteren. 
2. Berseba wil scholen die herbergzaam onderwijs willen verkennen een bezinningssessie bieden aan de hand van onderdelen 

van bijv. het boek “Gidsen”.  
Rol Berseba 
Pilotkosten tot max 50% Berseba en tenminste 50% school 
 

Welke actie vraagt dit van onze school? 
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HOOGBEGAAFDHEID 
Richting 
Inzet HB subsidie ter versterking HB-expertise op de scholen, duurzame inzet in arrangementen HB en uitvoering van een 
experiment PO-VO. 
Alle scholen hebben een HB-expert/talentcoach (die het netwerk HB bezoekt) 
Interventies 

1. Netwerk HB-specialisten/talentcoaches 
2. Arrangementen HB in middelen en expertise 
3. Experiment plusklas PO-VO (Jex) 

Rol Berseba 
Netwerk HB-specialisten/talentcoaches = kosten Berseba, tijdsinvestering school 
PO-VO plusklas = kosten Calvijn-College en Berseba 
 
 

Welke actie vraagt dit van onze school? 
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KAART STARTENDE LERAREN 
Richting 
Startende leraren zijn van groot belang om passend onderwijs vorm te geven. Input in de vorming van deze mensen alsmede input in 
essentiele didactische en methodische aspecten vinden we belangrijk. 
We willen de inzet van alle scholen in de regio. 
Interventies 
Werkplaats startende leraren  
Rol Berseba 
Inzet uit SAM-subsidie 
Kosten school: in elk geval de tijdsinvestering 
 

Welke actie vraag dit van onze school? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


