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Algemeen
Ondersteuningsplan
De afgelopen weken is gewerkt aan het tot stand komen van een concept voor het nieuwe ondersteuningsplan. De
eerste deadline is gehaald. Het plan ligt nu bij een meeleesgroep en op 3 februari wordt het concept toegelicht bij
de Ondersteuningsplanraad (OPR). Op 12 maart is het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) met de
Gemeenten gepland en de besluitvorming over het plan komt daarna.

Inspectiebezoek
De Inspecteur van het onderwijs komt het samenwerkingsverband bezoeken. Uit de brief van de Inspectie:
De rol van besturen is startpunt van ons toezicht. Het beleid van uw bestuur dat gericht is op de kwaliteit van de
uitvoering van uw taken en het financieel beheer, vormt dan ook het uitgangspunt van het vierjaarlijks
onderzoek. In samenhang daarmee onderzoeken wij de doorwerking van uw beleid bij een van de deelnemers aan
uw samenwerkingsverband ‘Bestuur St. RSG Magister Alvinus (41442)’.
Op basis van het nieuwe waarderingskader controleren we of het samenwerkingsverband voldoet aan de wet- en
regelgeving en rapporteren we hierover. Daarnaast ontvangt u - indien nodig - een overzicht met verbeterpunten
voor de kwaliteit.
We plannen voor dit onderzoek twee dagen bij uw samenwerkingsverband:
1. op 23 mei 2018 voert de inspectie rondetafelgesprekken en
2. op 20 juni 2018 bezoekt de inspectie het samenwerkingsverband voor het vierjaarlijks onderzoek.
Ik wil u verzoeken de data in uw agenda te noteren en deze vooralsnog vrij te houden. Binnenkort wordt het
definitieve programma samengesteld en volgt er meer informatie.

Organisatie van het samenwerkingsverband
Op 31 januari heeft Marjan van Maasakker na vele jaren afscheid genomen van haar werkzame leven en van Fultura.
Het is een feestelijk en warm afscheid geweest en vele mensen hebben Marjan de hand geschud.

Basisondersteuning binnen de school
Themaochtend
Op 24 januari is er een thema bijeenkomst geweest waarbij de leden van het scholenoverleg, de leden van de PCLPO, de OPR, beleidsmedewerekrs van de Gemeenten en de orthopedagogen van Fultura bij aanwezig waren. Thema
van de bijeenkomst was ‘de basisondersteuning versterkt’. In een zeer goede sfeer werd constructief met elkaar van
gedachte gewisseld over een aantal aspecten van de basisondersteuning:
•

samenwerking met ouders en informatie naar de ouders bij toewijzing van ondersteuning

•

differentiatie

•

preventieve ondersteuning en curatieve zorg die de school (samen met ketenpartners) kan bieden

Van de bijeenkomst is een kort verslag gemaakt en op verzoek kan die toegestuurd worden.

Basisondersteuningsprofiel
Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke taak om het niveau van de basisondersteuning te formuleren. Een
werkgroep heeft een voorstel gedaan voor dit basisondersteuningsprofiel van Fultura. Op 11 januari jl heeft het
bestuur een voorgenomen besluit genomen tav dit profiel en op 13 februari ligt het ter instemming voor bij de OPR.

Financien
BTW dossier
Uit een email van Renn4 dd 25-01-2018:
Samen met de fiscalisten van Taxquis zijn we bezig om een zo’n ruim mogelijke vrijstelling te krijgen inzake de
BTW op detacheringen tussen schoolbesturen en SWV-en. Hiervoor is een voorstel gedaan aan de belastingdienst
waarbij we onderbouwd hebben aangegeven waarom we vinden dat veel detacheringen vrijgesteld moeten
kunnen. We hebben daarbij het personeel ingedeeld in 4 categorieën met daarbij voorbeeld functies (niet
limitatief).
Van de belastingdienst hebben we onlangs daarop een reactie ontvangen. Kort gesteld komt het erop neer dat
alleen onderwijsondersteuning (met onderwijs gerelateerde werkzaamheden) en leden van de CvA met
ondersteunende functies vrijgesteld zijn. Coördinerende, besturende en administratieve functies zijn, naar de
mening van de fiscus, niet vrijgesteld. Dit heeft een forse impact voor de meeste SWV-en omdat o.a.
directeuren/coördinatoren veelal op de loonlijst staan van één van de aangesloten besturen. Hierover zou, naar
de mening van de fiscus, BTW betaald moeten worden.
Eind februari hebben we een afspraak met de fiscus kunnen plannen om in gesprek te gaan waarom wij van
mening zijn dat deze functies wel vrijgesteld moeten worden.
Wij wachten de ontwikkelingen verder af en zullen met voorstellen komen als daar aanleiding toe is.

Overig
Vanuit OCW
1. Wetsvoorstel onderwijs op een andere locatie: Dit traject ligt nog bij onze minister voor ter politieke
besluitvorming. De inhoud is wel al voorgelegd ter internetconsultatie
(https://www.internetconsultatie.nl/onderwijsopeenanderelocatie/details). Daar kun je zien wat het
voorstel zelf is.
2. Hoe zat het ook alweer met de 50%-regel. Wat de artikelen (Bekostigingsbesluit WVO, Artikel 10.
Leerlingentelling; Bekostigingsbesluit WVO, Artikel 7. Leerlingentelling en Artikel 7a. Leerlingen in
leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs) voorschrijven is dat een leerling niet meegeteld
wordt voor de bekostiging, als die vanaf het begin van het schooljaar tot de teldatum (1 oktober) meer dan
de helft van het aantal schooldagen zonder geldige reden hebben verzuimd. De school registreert of er
sprake is van ongeoorloofd verzuim. Als er sprake is van geoorloofd verzuim, bijvoorbeeld door ziekte, dan
is dit artikel niet van toepassing en telt de leerling gewoon mee voor de bekostiging.
3. Verplicht OOGO met MBO: Er ligt een wetsvoorstel in de TK (met beoogde invoeringsdatum 1 januari 2019)
dat regio’s verplicht om OOGO te voeren met MBO. Het gaat dan om een verplichting voor de MBO’s om
aan te sluiten in de regio’s waar ze ook een vestiging hebben. En een verplichting voor swv’en om ze uit te
nodigen.
4. Experiment samenwerking vo-vso: zie nieuwsbericht van de VO-raad (https://www.vo-raad.nl/nieuws/doemee-met-experiment-samenwerking-regulier-en-speciaal-onderwijs). De bijbehorende beleidsregel is nog
niet gepubliceerd.
5. LWOO en ISK: in het eerste schooljaar mag een ISK-leerling geen lwoo-indicatie ontvangen. Vanaf het
tweede schooljaar wel. Alleen ontvangt de school de eerste twee schooljaren al meer bekostiging dan een
reguliere bekostiging.

Vanuit Steunpunt Passend Onderwijs
Sinds 1 januari 2016 zijn 26 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs via opting out gestart met het loslaten
van de landelijk vastgestelde criteria, duur en/of licenties voor lwoo. In de interactieve doorklik-pdf vindt u snel de
belangrijkste informatie over de verschillende varianten van opting out, de consequenties van de varianten voor het
beleid en de eerste ervaringen van samenwerkingsverbanden met de varianten.
Ook ons samenwerkingsverband is een Opting out aan het voorbereiden.

