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Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke aandachtspunten we
hebben voor het komende schooljaar. De belangrijkste
aandachtspunten hebben we verder uitgewerkt. Het
jaarplan is geschreven in relatie tot het schoolplan, dat voor
2020-2024 is vastgesteld door de medezeggenschapsraad
van de Bolder.

We geven verder aan welke zelfevaluatie en vragenlijsten
we plannen en welke actuele ontwikkelingen van belang
zijn.

Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Onze school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat.

2. We verrijken ons onderwijs met activerende werkvormen.

3. Ons onderwijs is toekomstgericht.

4. Onze school biedt passend onderwijs.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal: 17.2991 
Directie: 1.0000 
Zorg en begeleiding: 0.5000 
Leraren: 11.7000 
Onderwijsondersteuning: 3.9426 
11 groepen

Groepen Piraat, Stern, Jol, Top, Schakel, Regenboog, Punter, Botter,
Schouw, Skûtsje, Sloep

Functies [namen / taken] Directeur: Janet Weima 
Intern begeleider: Marco Bos 
Bouwcoördinator OB/MB: Ineke Beerends 
Bouwcoördinator BB: Jack de Boer

Twee sterke kanten Eindopbrengsten over de afgelopen jaren zijn 
voldoende en de school realiseert een evenwichtig
onderwijsaanbod, 
zowel de cognitieve vakken als de creatieve vakken en
mensenvakken komen voldoende aan de orde. Apart te
noemen is het erg goede aanbod voor kinderen met lees-
en spellingmoeilijkheden en Rots&Water. 
Er wordt intensief samengewerkt met het basisonderwijs en
het speciaal onderwijs in de regio en ook met het
gebiedsteam en jeugdzorg.

Twee zwakke kanten Activerende werkvormen staan in de kinderschoenen.

Twee kansen Ontwikkelen van een locatie voor onderwijs en zorg voor
leerlingen uit de regio. 
Leerlingengroei voor het SBO in de regio, waardoor dit
schooljaar 2 groepen extra starten.

Twee bedreigingen Corona en de coronamaatregelen. 
Te weinig mogelijkheden om te vervangen bij ziekte van het
personeel.
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] We vergroten onze didactische vaardigheden door o.a.
gebruik te maken van meer activerende werkvormen tijdens
onze lessen. 
We gaan werken met onderwijszorgarrangementen voor
leerlingen uit de regio en er komt een peutergroep inpandig
voor peuters uit de regio, die wat meer nodig hebben.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

7 8 9 20 13 27 33 14 131

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

De Bovenbouw is aanzienlijk groter dan de onderbouw. Het leerlingenaantal is in korte
tijd fors gestegen, waardoor er twee extra groepen gevormd zijn. Een in de onderbouw
en een in de middenbouw. 
Eénderde van de leerlingen heeft een gediagnosticeerde gedragsontwikkelingsstoornis.
Hierom werken we met gedragsregulerende afspraken als de Boldercoins en met 'time-
out' binnen en buiten de groep. Daarnaast vinden we het belangrijk om goede contacten
te onderhouden met gebiedsteam, GGD en zorgverlenende instanties die bij onze
leerlingen betrokken zijn. Dit willen we in het komende schooljaar uitbreiden en
formaliseren. 
Voor uitgebreidere kijk op de leerlingenpopulatie hebben we een analyse gemaakt in
een apart document (analyse leerlingenpopulatie).

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 15 (4 mannen en 11 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 8 (4 mannen en 4 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 23 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 23 Aantal uitgevoerde POP's

SBO De Bolder

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 5



Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Onze school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat. groot

GD2 Streefbeeld We verrijken ons onderwijs met activerende werkvormen. groot

GD3 Streefbeeld Ons onderwijs is toekomstgericht. groot

GD4 Streefbeeld Onze school biedt passend onderwijs. groot

KD1 Leerstofaanbod We werken met het programma Bouw! klein

KD2 Taalleesonderwijs Op onze school hebben we Bieb op school. klein
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Uitwerking GD1: Onze school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Om de digitale geletterdheid bij ouders/verzorgers te
stimuleren is het project 'Letter Better' voor De Bolder
opgezet. Het projectplan is opgenomen in de bijlage

Plan periode
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Uitwerking GD2: We verrijken ons onderwijs met activerende werkvormen. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten

Huidige situatie + aanleiding Eerder is al begonnen met het verrijken van het onderwijs
met behulp van activerende en actieve werkvormen.
Leerlingen voelen zich beter en leren beter als ze actiever
zijn tijdens de les.

Gewenste situatie (doel) Alle leraren verrijken hun lessen met activerende en actieve
werkvormen.

Activiteiten (hoe) Een teamgesprek en presentaties over het onderwerp
hebben al plaatsgevonden. Hieruit is een werkgroep
ontstaan die het team verder gaat begeleiden bij het
bedenken en uitvoeren van de werkvormen.

Consequenties organisatie Tijdens teamoverleggen en bouwoverleggen zal ruimte
gegeven worden om hieraan te werken.

Betrokkenen (wie) werkgroep en team

Plan periode

Eigenaar (wie) Werkgroep

Kosten (hoeveel) Geen.

Meetbaar resultaat Bij de (collegiale) klassenbezoeken wordt vastgesteld dat
activerende en actieve werkvormen worden ingezet.

Borging (hoe) Afspraken worden toegevoegd aan het loodsboek.
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Uitwerking GD3: Ons onderwijs is toekomstgericht. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten

Huidige situatie + aanleiding Om ons heen zien we dat scholen overstappen om het
werken met devices voor de leerlingen. Op onze school
wordt wel met laptops, vast computers en met een aantal
ipads gewerkt. We gaan onderzoeken wat goed is voor de
leerlingen.

Gewenste situatie (doel) Er is een toekomstbestendig teamstandpunt voor het
werken met devices door leerlingen.

Activiteiten (hoe) 1. Onderzoeken wat de andere (SBO)scholen ervaren.
(sept-dec 2020) 
2. Kwaliteitskring ICT formuleert advies aan team (jan
2021) 
3. Voorbereiding uitvoering (aankoop, scholing, software,
inrichting) 
4. Uitvoering (vanaf sept 2021)

Plan periode

Eigenaar (wie) Kwaliteitskring ICT

Kosten (hoeveel) Nog niet bekend

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teambesluit in januari.
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Uitwerking GD4: Onze school biedt passend onderwijs. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Om onze leerlingenpopulatie te verbreden en de
samenwerking met jeugdzorg te verbeteren is er een
projectplan geschreven. Deze is opgenomen in de bijlage.

Plan periode
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Uitwerking KD1: We werken met het programma Bouw! Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Leerstofaanbod

Gewenste situatie (doel) Leerlingen met een leerachterstand op het gebied van
taal/lezen maken gebruik van het programma 'Bouw!' Met
dit programma is aangetoond dat leerlingen betere
leerresultaten halen.

Activiteiten (hoe) 1. 'Bouw!' installeren op devices. 
2. Leerlingen selecteren die het programma gaan
gebruiken. 
3. Betrokken leerkrachten en onderwijsassistenten
informeren over hoe er met het programma gewerkt moet
worden.

Betrokkenen (wie) ib, otrhopedagoog en team

Plan periode sep 2020

Eigenaar (wie) IB

Kosten (hoeveel) Nog niet bekend

Uitwerking KD2: Op onze school hebben we Bieb op school. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Taalleesonderwijs

Gewenste situatie (doel) De bieb op school levert een collectie van 1000 boeken en
ververst die jaarlijks 4 keer. Hierdoor hebben de leerlingen
een uitgebreid aanbod leesboeken.

Activiteiten (hoe) 1. Afspraken bibliotheek maken 
2. Boekenkasten opruimen 
3. Afspraken team over uitlenen

Betrokkenen (wie) directie en kwaliteitskring lezen.

Plan periode sep 2020

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) € 2000,-
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Zorg en onderwijs Zorgteam en
directie

Start september
2020

Effectief
onderwijs

€ 4050,-

SBO start 2 nieuwe
collega's

Schooljaar 20-21 Effectief
onderwijs

€ 2700,-

Devices in de klas
inzetten

Team Vanaf februari
2021

Nog onbekend Nog
onbekend

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Afname Quick Scan veiligheid (Elan) Team September 2020 Geen

Afname Quick Scan rekenen/wiskunde Team Oktober 2020 Geen

Afname Quick Scan pedagogisch handelen Team November 2020 Geen

Afname Quick Scan schoolleiding Team December 2020 Geen

Afname Quick Scan zicht op ontwikkeling (Elan) Team Januari 2021 Geen

Afname Quick Scan communicatie Team Mei 2021 Geen

Schooldiagnose MT + zorg Mei 2021 Geen

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Tevredenheidsonderzoek
ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers Maart
2021

Geen

Tevredenheidsonderzoek personeel Team Maart
2021

Geen

Tevredenheidsonderzoek leerlingen Leerlingen
bovenbouw

Maart
2021

Geen
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Gespecialiseerd centrum onderwijs 
en zorg Franeker 

 

Versie: D 

 

 Datum: juni 2020 

Naam opdrachtgevers 
 

Stichting SO Fryslân, Stichting Elan 
onderwijsgroep, gemeente 
Waadhoeke, samenwerkingsverband 
Friesland 
Nb: overige schoolbesturen in de 
regio zijn welkom voor 
deelname/toetreding.  

Voor akkoord: 
 
Datum: 

Namen opstellers Janet Weima, Oebele Harmsma, Sjoerd Sol (extern) 

Businesscode Deelproject dekkend onderwijsaanbod Franeker, gemeente Waadhoeke 

 

1. Aanleiding  

 

 
De gemeente Waadhoeke gaat in mei 2020 een visie op onderwijs en huisvesting vaststellen. In 
de visie op onderwijs wordt het volgende genoemd:  
‘so it Twaluk en sbo de bolder stellen een plan van aanpak op om leerlingen die in de buurt van 
Franeker wonen een passend aanbod te kunnen geven. Intensieve samenwerking tussen speciaal 
(basisonderwijs) en regulier onderwijs is hierbij het uitgangspunt. De inzet: ‘schoolteam en 
gebiedsteams op elkaar afstemmen’ waarbij de school vind- en werkplaats is voor jeugdhulp. De 
deelnemende schoolbesturen en het samenwerkingsverband PO Friesland willen daarnaast 
uitvoering geven aan de wettelijke en morele plicht om in de regio een dekkend 
onderwijsaanbod te bieden. Het vertrekpunt is een ‘inclusieve mensvisie’ waarbij kinderen 
zoveel mogelijk op de plek waar ze wonen goed onderwijs/zorg ontvangen.  
 
In Franeker is een ambitie om aan de IJsbaanweg 2 een gespecialiseerd centrum onderwijs en 
zorg te realiseren dat gestoeld is op twee belangrijke ambities: 

a. Jeugdzorg voor de leerlingen van de school anders te organiseren 
Van leerlingen wordt de ontwikkelingsbehoefte in kaart gebracht op het gebied van 
onderwijs en zorg. Hiervoor is het nodig dat alle bij de jeugd betrokken partijen samen 
optrekken. Alle partijen werken aan een geïntegreerd aanbod voor de leerlingen.  

b. Het bieden van maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor leerlingen met speciale 
behoeften in hun eigen regio. Om dit te realiseren is verbreding van de toelating nodig. 
Bij verbreding wordt gedacht aan (zie ook visie-document): 

o Vorming van een structuurgroep: een groep voor leerlingen die in gedrag meer 
nodig hebben; 

o Een peuterplusgroep: een groep voor leerlingen van 2-4 jaar met een diffuse 
ontwikkelingsproblematiek; 

o Naschoolse opvang/BSO  
o Een groep die aansluit op de AMS-Einstein in Franeker (optioneel) 

In heel Nederland, gemeente De Waadhoeke niet uitgezonderd, wordt gewerkt aan de IKC-visie. 
Kinderen kunnen voor onderwijs, opvang en vrije tijd op het Integrale Kind Centrum terecht. Dit 
maakt het mogelijk doorgaande lijnen in de ontwikkeling van kinderen te verbeteren, verdiepen 
en te waarborgen. Juist voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is een doorgaande 
lijn in de ontwikkeling essentieel en moeilijk te waarborgen. De segregatie tussen onderwijs en 
zorg is hier debet aan. Alle bij de jeugd betrokken partijen moeten samen optrekken om de 
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ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Dit begint bij het formuleren van de 
ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen. Voor leerlingen in het SBO en het SO zouden onderwijs, 
jeugdzorg en opvang moeten samenwerken om de ontwikkelingsbehoefte te formuleren, maar 
ook om een ontwikkelingsplan te maken die de ontwikkeling op zowel het gebied van onderwijs 
als zorg voor de leerlingen optimaliseert. Ook ouders worden hierin meegenomen.  
 

 

2. Doelgroep en doel 

Doelgroep: 

In de omgeving van Franeker en de gemeente Waadhoeke zijn kwetsbare kinderen van 2-14 jaar 
die niet binnen het reguliere onderwijs passen, aangewezen op de voorziening Bolder/Twalûk. 
Echter kunnen deze scholen maar een deel van de leerlingen een passende plaats bieden. Het 
gevolg is dat jonge, kwetsbare leerlingen naar locaties moeten reizen, die ver van hun 
woonplaats liggen. Hoewel wordt beseft dat niet alle leerlingen opgevangen kunnen worden, is 
de ambitie dat een veel groter deel van deze leerlingen de mogelijkheid krijgt om dichter bij huis 
naar school te gaan in een gespecialiseerd centrum onderwijs en zorg.  

De hoofddoelen zijn: 

- Kind krijgt in bestaande onderwijssetting in eigen regio de benodigde ondersteuning. 

Samenwerken aan een verbreding van de toelatingsmogelijkheden op de locatie 

IJsbaanweg 2 (zie ook het visiedocument) 

- Zorgen voor een integrale en (kosten)effectieve dienstverlening voor kinderen met 

speciale onderwijs- en zorgbehoeften in de gemeente Waadhoeke 

Subdoelen zijn: 

- Voorkomen onnodig reizen (jonge) kinderen 

Voorkomen dat jonge kinderen van 2-4 jaar met een diffuse ontwikkelingsproblematiek 

onnodig in (verderaf gelegen) specialistische voorzieningen terecht komen.  In het 

visiedocument wordt een peuterplusgroep genoemd, naar het voorbeeld van 

peuterplusgroep Harlingen 

SO Twaluk/SBO Bolder verbreden hun populatie door een onderwijsplek te bieden aan  

leerlingen met gedragsproblemen, die meer structuur nodig hebben (bovenop datgene 

wat het SBO biedt). In het visie document wordt deze groep een structuurgroep 

genoemd. 

- Jeugdzorg is preventief in school aanwezig. Door te werken in interprofessionele teams, 

met onderwijs en jeugdzorg met dezelfde aanpak kan er tot één plan, één regisseur en 

een eenduidige aanpak worden gekomen. 

- Demedicaliseren, normaliseren en ontzorgen 

De bedoeling is dat minder individuele leerlingen een beroep gaan doen op 

specialistische jeugdhulp en het aantal indicatiestellingen afneemt. Er wordt overgestapt 

op een model van groepsbekostiging in plaats van bekostiging door middel van 

individuele indicatiestellingen. Dit doel wordt mede bereikt door te werken in 

interprofessionele teams die ernaar streven om een einde te maken aan bureaucratie, 

onnodige doorverwijzing en onnodige medicalisering van problemen van kinderen. De 
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inzet is gericht op ‘normaliseren’ door het optimaliseren van samenwerking van 

personeel uit verschillende organisaties in en om de school. Om dit doel te bereiken 

wordt het zorgteam uitgebreid met een deskundige jeugdwerker. Hulp is sneller ter 

plaatse en er gaat minder of geen tijd meer verloren met invullen van formulieren en 

indicatiestellingen voor jeugdhulp. Daarnaast is een belangrijk pluspunt dat er zicht is op 

hulp die gecombineerd kan worden met andere kinderen. Er ontstaan ook meer 

mogelijkheden voor een doorgaande lijn naar de opvang als het gaat om 

ontwikkelingsdoelen. 

Ouders, leerlingen, personeel krijgen duidelijkheid over de aanpak en wat men mag verwachten 
van jeugdhulpondersteuning in de school.  
 

 

3. Alternatieve oplossingen 

Handhaving van de huidige situatie is geen optie. Dit betekent dat scholen en jeugdhulp 

instellingen hun eigen problemen blijven organiseren met kinderen en ouders. Volgens 

prognoses zal het aantal indicatiestellingen voor jeugdhulp blijven toenemen bij ongewijzigd 

beleid. Gemeenten kampen momenteel met een open einde begroting op het terrein van 

jeugdhulp. 

Wanneer niets wordt gedaan zullen aanzienlijke groepen kinderen met speciaal door de 
gemeente bekostigd vervoer, naar voorzieningen buiten de gemeente worden vervoerd. Dit is 
ongewenst, werkt stigmatiserend en is kostbaar. 
 

 

4. Beweegredenen van het besluit 

Er wordt in het ‘Gespecialiseerd Centrum Onderwijs en Zorg Franeker’ ingezet op een versterking 

en verbreding van een structuur voor kinderen met speciale behoeften in de gemeente 

Waadhoeke om hen meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.  

Het gespecialiseerd centrum is niet meer alleen de plaats waar de educatie en ontwikkeling van 2-
12 jarigen plaatsvindt, het wordt ook de plaats waar alle obstakels voor die ontwikkeling worden 
gesignaleerd, gediagnosticeerd (zo nodig) en van een systeem- en gezinsgerichte aanpak worden 
voorzien, inclusief de regievoering die daar bij hoort. Door deskundigheid, casemanagement, 
diagnostische bevoegdheid en doorzettingsmacht toe te voegen aan het team van het 
gespecialiseerd centrum vormt zich een interprofessioneel team. Vanuit deze samenwerking 
wordt de afweging gemaakt wat er per kind en zijn gezin moet gebeuren. Met de nadrukkelijke 
focus op vroegsignalering en versterken van de eigen leefomgeving van kind en ouder. 
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5. Opbrengsten 

 

• Door collectieve arrangementen, financiële en organisatorische integratie tussen 
onderwijs en jeugdhulp  (1 kind, 1 plan, 1 regisseur), met de school als vind- en werkplaats,  
wordt effectievere hulp en (jeugd)hulp  geboden; 

• Het jonge kind (2-6) met een ondersteuningsvraag krijgt deze thuisnabij; 

• Het gespecialiseerd centrum onderwijs en zorg levert mede de specialistische expertise die 
nodig is voor realisatie van passend onderwijs  in het regulier onderwijs. 
 

 

6. Maatregelen 

Indicatie externe begeleiding:  
Ervaringen elders maken duidelijk dat externe procesbegeleiding bij de start voor twee dagdelen 
per week gewenst is. Er zal met behulp van co-financiering van partijen een project starten. Het 
‘Actieplan Fryske Bern’ kan tevens co-financier zijn.   
  
Het project wordt als volgt uitgevoerd: 

- Er wordt naar het voorbeeld van het Nederlands Jeugd Instituut een kwaliteitskompas 
ingezet om een ‘nulmeting’ voor het gebied te kunnen uitvoeren. Het is de bedoeling om 
de uitgangspunten van het Kwaliteitskompas van het Nederland Jeugd Instituut gedurende 
het proces te blijven gebruiken om ken- en stuurgetallen in beeld te brengen en te 
houden. Er wordt nader onderzoek gedaan naar leerlingstromen in de gemeente, 
populatie onderzoek, behoeften aan jeugdhulp in kaart brengen.  

- Kern- en ketenpartners in beeld brengen en hun rol en inbreng nader bepalen 
- Er wordt een zakelijke overeenkomst gesloten met partijen die diensten leveren in 

samenspraak met SDF (substitutie = groepsbekostiging). Wanneer er orthopedagogisch 
medewerkers worden ingezet zal dit mede bekostigd moeten worden uit een vorm van 
substitutie van middelen. Dit betekent dat door een andere inzet van middelen er niet 
meer wordt uitgegeven.  

 Projectinrichting:  
- Installeren stuurgroep die bestaat uit een adviseur van het SWV Friesland, bestuurders SO 

Fryslan, Elan onderwijsgroep, wethouder Waadhoeke. 
- Projectgroep met directeuren so en sbo school en deelname ambtenaren 

onderwijs/jeugdhulp.  
 

7. Uitvoering van de verandering 

 
Onderzoek en voorbereidingen tussen maart 2020 en augustus 2020 
Starten met concrete implementatie per september 2020 (zorgteam) en januari 2021 
(structuurgroep). Vanaf het schooljaar 2021/2022 volledig draaien met de structuurgroep. De pilot 
loopt door tot en met december 2023 waarbij voor 2024 een besluit genomen wordt over 
structurele voortzetting.  
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8. Samenhang 

• er is samenhang met ambities van de gemeente Waadhoeke om schoolteams en 
gebiedsteams nauwer met elkaar te laten samenwerken.  

• er is samenhang met het actieplan ‘foar fryske bern’. Het project beantwoordt aan één 
van de vier pijlers van het programma: inclusief onderwijs en de ambitie:  

‘ieder kind heeft maximale mogelijkheden binnen het onderwijsstelsel om zich goed 
voor te bereiden op maatschappelijke zelfredzaamheid’ 

• er is samenhang met de ambities van het Samenwerkingsverband Friesland om een 
‘dekkend onderwijsaanbod’ voor alle kinderen te realiseren. 

 

 

9. Deelprojecten 

 

o Deelproject gemeente Waadhoeke  

Completeren nulmeting op gemeentelijk niveau en inzet 6 stappen 

kwaliteitskompas Nederlands Jeugd Instituut.  

Stap 1: Monitoring en ambities (gemeente werkt met NDC-indicatoren) 

Stap 2: Maatschappelijk resultaat (benoemd in beleidsplan) 

Stap 3: Activiteiten (zie beleidsplan gemeente Waadhoeke) 

Stap 4: Input kwaliteit 

Stap 5: Outcome 

Stap 6: Verbetercyclus 

De gemeente Waadhoeke stelt zich voor dat naar het voorbeeld van de Mbc 

Einstein eenzelfde businesscase wordt uitgewerkt en gevolgd.  

 

Deelprojecten locatie IJsbaan:  

o Samensmelten zorgteam + organiseren multidisciplinair overleg – tot sept 2020. 

Stap 1: zorgteams Twaluk en Bolder samenvoegen voor de leerlingen op de locatie 

Bolder. 

o Januari 2021: starten structuurgroep 

o 2021: starten peuterplusvoorziening 

o September 2021: starten groepsbekostiging 

 

10. Baten 

 
De middelen voor individuele indicatiestellingen voor jeugdhulp komen steeds meer ten goede 
aan groepsbekostiging. Het huidige aantal leerlingen dat naar een sbo of so school maakt in 47% 
tot 69 % gebruik van een vorm van jeugdhulp. Deze budgetten komen geheel ten bate aan het 
gespecialiseerd centrum voor onderwijs en zorg. De permanente groei van uitgaven aan jeugdhulp 
aan deze doelgroep kinderen wordt geremd/gestopt. 
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11. Kosten 

Er wordt ingezet op substitutie. Hiermee wordt bedoeld dat de middelen die anders individueel 

uitgegeven worden aan jeugdhulp nu via een vorm van groepsbekostiging naar het onderwijs gaan 

(of via detachering of anders). De projectkosten worden door deelnemende partijen gedragen met 

een vorm van cofinanciering. Er wordt een projectsubsidie aangevraagd bij Actieplan Foar Fryske 

Bern. Het SWV Friesland PO heeft toegezegd te willen bijdragen aan dit project.  

 

12. Risico’s 

Welke risico’s zijn in het algemeen aan de orde wanneer onderwijs en jeugdhulp gaan 

samenwerken? 

• de daadwerkelijke mogelijkheden binnen de gemeente om substitutie toe te passen. 

• risico op een ‘aanzuigende werking’. Hiermee wordt bedoeld dat een sterk aanbod ook 

een toename in behoefte tot gevolg kan hebben. 

• werken in een interprofessioneel team kan tot gevolg hebben dat men zich op het terrein 

van de ander begeeft.  

• strijdige belangen van schoolbesturen en strijdige belangen jeugdhulpverleners 

• cultuurverschillen tussen jeugdhulp/onderwijs. Men spreek niet dezelfde taal 

• onbekendheid van personeel met de bovengenoemde inzet 

• mogelijke stigmatisering van ‘probleemscholen’ wanneer onderwijs/jeugdhulp gekoppeld 

worden.  

• Het is voorwaardelijk nodig dat oa. gebiedsteams, IVH (integrale vroeghulp), TOS-experts 

(taalontwikkelingstoornissen), JGZ kern- en of ketenpartner willen zijn.   

• ‘projectfinanciering’ waarbij schoolbesturen uiteindelijk vast komen te zitten aan 

personeel terwijl men hier niet meer de middelen voor ontvangt. 

Welke maatregelen kunnen we nemen? 

• risico aanzuigende werking: aanmeldprocedure scherp formuleren en de doelgroep helder 

in beeld 

• risico interprofessioneel team: heldere functie- en taakbeschrijvingen afspreken. 

• een krachtige leidende coalitie van schoolbestuurders/gemeenten/opvang/jeugdhulp 

vormen en deze op den duur ook als krachtig ‘bestuur’ positioneren. 

• het belang van het kind is leidend bij alle acties van gezamenlijke organisaties 

• ‘back up’ organiseren op provinciaal niveau en op gemeentelijk politiek niveau voor lange 

termijn financiering en ontwikkeling van een aanpak/methodiek invulling businesscase.  

Welke kritische succesfactoren zijn nu bekend? 

Visie:  

• kijken vanuit het doen, niet kijken vanuit het systeem  

• er vroeg bij zijn  

• een visie van de gemeente 
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• inzetten op lange termijn financiering (dus: zo min mogelijk ‘pilot’)  

Strategie: 

• werken met ‘gezichten’ niet met organisaties 

• mensen die honderd procent voor de kinderen gaan 

• een kernteam op school, met jeugdhulp en gebiedsteam erin 

• budgetten ontschotten 

• laagdrempeligheid van een gebiedsteam 

Uitvoering:  

• aanwezigheid op scholen 

• combineren van de functie leerplichtambtenaar/jeugdhulp 

• beschikbaarheid eerste lijns jeugdhulp op scholen 

• daadwerkelijk systemisch werken 

• Het gevoel samen te zoeken naar wat goed is voor een kind 

 

13. Investeringen 

Welke overwegingen in kosten en baten moeten worden meegenomen op korte en lange 

termijn 

De kosten gaan voor de baten uit. Het project Gespecialiseerd Centrum voor Onderwijs en Zorg 

moet gefinancierd worden voor minstens twee jaar. Het gaat deels om financiering van een 

projectleider en om gedeeltelijke projectkosten voor coördinatie/overleg van direct betrokken 

personen bij het project. 

Welke Return On Investment heeft deze investering? 

• geen verdere toename van de uitgaven van jeugdhulp in de komende jaren 

• afname van indicatietellingen/diagnoses en de kosten die hiermee gepaard gaan 

• afname van bureaucratie 

• een daling van de huidige kosten inzet jeugdhulp 3 jaar na inzet.  

Wat gebeurt er wel of niet als we de business case nu bevriezen en verder niets doen? 

• Het continueren van jeugdhulp waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 

dat  4 van de 5 behandelingen niet effectief zijn en kinderen er weinig of niets mee 

opschieten. De schadelijke gevolgen van begeleiding die niets oplevert zijn onbekend. 

Verondersteld mag worden dat stigmatisering/etikettering van kinderen niet bevorderlijk 

is voor hun ontwikkeling (‘baat het niet, het schaadt wel!).  

• Slechte dienstverlening aan kinderen/ouders met speciale behoeften.  

• Een dreigend faillissement van gemeenten. Gemeenten krijgen de rekening gepresenteerd 

voor processen waar ze zelf momenteel weinig invloed op hebben.  

• Toename van gedragsproblemen met kinderen in scholen. 
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14 Aannames en review 

Welk mechanisme (meten = weten) is voorhanden om te monitoren dat het resultaat nog bij deze 

business case past. Dit geldt zowel voor, tijdens als na afloop van het project. 

Ingrediënten voor metingen: 

- Kwaliteitskompas Nederlands Jeugd Instituut (deze bevat tevens met de OAJ monitor een 

benchmarkvergelijking tav andere gemeenten in Nederland) 

- Onderzoek doelgroep jonge kinderen (zg. kindreizen) 

- Tevredenheid leerlingen/ouders 

- Tevredenheid personeel 

- Kostenmonitor  

 

15. Evaluatie 

Op welke punten wordt geëvalueerd? 

Zie 14 

Evaluatie vindt plaats a.d.h.v. het logboek (tussentijds en ter afronding transitie) 
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1. Inleiding 

Elan Onderwijsgroep staat voor bezieling, vuur, passie, geestdrift en enthousiasme. De 
naam Elan Onderwijsgroep symboliseert zowel de bevlogenheid en aandacht van de 
medewerkers/leerkrachten waarmee zij de leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling, als het 
enthousiasme en de leergierigheid van de leerlingen zelf, die binnen de scholen van Elan 
Onderwijsgroep worden geïnspireerd en uitgedaagd – ieder vanuit zijn of haar eigen talent – 
om het beste uit zichzelf te halen. 
Om de talentontwikkeling nog meer te bevorderen is een educatief thuisklimaat uitermate 
belangrijk. Helaas zijn er veel kinderen die wonen in een gezin met (een) laaggeletterde 
ouder(s). Stichting Lezen en Schrijven schrijft in haar factsheet ‘Laaggeletterdheid in 
Nederland’ (Bijlage 1):  
 
- Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor de taal- en rekenontwikkeling van een kind 

(Bordewijk, Dries Harkink, & Visser, 2007).  

- Laaggeletterde ouders hebben meer moeite met deze taalstimulering thuis en de 
mondelinge interactie met hun kind dan niet-laaggeletterde ouders (Van der Pluijm, Van 
Gelderen, & Kessels, 2017).  

- 17,9% van alle 15-jarigen in Nederland heeft een leesniveau waarbij zij het risico lopen 
om op latere leeftijd onder de noemer laaggeletterd te vallen (Feskens, Kuhlemeier  

- & Limpens, 2016).  
- Kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde ouders presteren minder goed op 

school op het gebied van taal dan kinderen die opgroeien in hoog-geletterde gezinnen 
(Notten & De Wijs, 2017).  

- Het opleidingsniveau, het taalniveau, de voorlees-frequentie en de lees-attitude van 
ouders zijn belangrijke factoren om te voorkomen dat taalachterstanden op jonge leeftijd 
leiden 
tot laaggeletterdheid Christoffels, De Groot, Clement, 
& Fond Lam, 2017).  

- Scholen herkennen taalarmoede in gezinnen en laaggeletterdheid bij ouders nog 
onvoldoende (Van der Pluijm, 2014).  

 
Er is divers aanbod om laaggeletterden taal- reken- en digitale vaardigheden te leren echter 
er blijft een moeilijk bereikbare groep die geen gebruik maakt van het aanbod. Om deze 
ouders bereiken is een andere aanpak nodig. In dit projectplan wordt uitgewerkt hoe deze 
aanpak er uit ziet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Achtergrond en aanleiding 

School is een plek waar kinderen leren lezen, schijven en rekenen. Ook digitale 



vaardigheden worden er ontwikkeld. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze vaardigheden 
beter ontwikkeld worden wanneer er thuis wordt voorgelezen en actief met de vaardigheden 
wordt geoefend. Maar in gezinnen met laaggeletterde ouders wordt dit niet of nauwelijks 
gedaan. De kinderen die opgroeien in zo’n gezin presteren minder goed op school, wat effect 
heeft op hun verdere ontwikkeling.  
Juist in de afgelopen periode, door de Corona maatregelen, is pijnlijk duidelijk geworden hoe 
ingewikkeld het is voor kinderen en laaggeletterde ouders. Bibliotheken, Stichting Lezen en 
Schrijven en scholen hebben in samenwerking mooi aanbod ontwikkeld om de vaardigheden 
van laaggeletterden te vergroten. Er blijft echter een groep ouders die geen gebruik maakt 
van het bestaande aanbod. Voor hen is een andere werkwijze nodig om tot ontwikkeling te 
komen.  
 

3. Doelstelling en werkwijze 

De ontwikkelde werkwijze draagt positief bij aan de ontwikkeling en kansen van 
basisschoolkinderen en hun laaggeletterde ouders.  
 
De werkwijze gaat uit van E (effectiviteit) = K (kwaliteit) x A (Acceptatie) 
Om een groot effect te bereiken wordt meestal ingezet op hoge kwaliteit. In de praktijk stuit 
deze aanpak op weerstand bij de groep laaggeletterde ouders die geen gebruik maken van 
bestaand aanbod op scholen of in bibliotheken. Om hen de mogelijkheid te bieden 
vaardigheden te ontwikkelen om hun kinderen betere kansen voor de toekomst te bieden is 
een insteek op acceptatie nodig om een groter effect te bereiken.  
 
Deze nieuwe aanpak is een combinatie van Design Thinking (o.a. Curedale, 2016) en De 
Nieuwe Route (Siegers, 2016). Deze methodieken zijn uitgebreid getest en evidence based.  
De Design Thinking aanpak is een iteratieve manier van ontwikkelen waarbij wordt begonnen 
met een kleine stap. Deze wordt geëvalueerd en vormt de basis voor de volgende stap en zo 
verder. Op deze manier blijft het ontwikkelde aansluiten bij de wens en behoefte van de 
gebruiker.  
De Nieuwe Route gaat over het samen met betrokkenen ontwikkelen van plannen. 
Betrokken zijn eigenaar en expert van hun eigen leven, mogelijkheden en problemen.  
Beide methodieken gaan uit van al aanwezig draagvlak. Om dit draagvlak aan te boren is 
een procesleider nodig die methodisch mensen kan vinden, verbinden en begeleiden in het 
ontdekken van wensen en mogelijkheden.  
In groepen van 6-8 personen wordt onder leiding van de procesleider methodisch gewerkt 
aan en aangehaakt bij wat de deelnemers willen bereiken. Er is dus geen vastgesteld 
programma welke aangeboden wordt aan elke groep deelnemers. Het uitgangspunt is dat de 
activiteiten gerelateerd zijn aan taal, rekenen en digitale vaardigheden.  
 

4. Resultaten 

Cruciaal onderdeel van de werkwijze is dat de inhoud en activiteiten passen bij wat de groep 
nodig heeft. Middels de hand-methode worden individuele doelen benoemd en gemonitord; 
   
Duim: Waar ben je goed in? Wat kun je goed? 
Wijsvinger: Wat wil je graag worden? Wat wil je graag doen? 
Middelvinger: Wat wil je niet meer? Waar wil je vanaf? 
Ringvinger: Wat vind je heel leuk en wil je altijd blijven doen? Wat vind je belangrijk 
Pink: Wat wil je graag leren? Wat wil je kunnen? 

5. Afbakening 

Er wordt in groepen gewerkt aan de praktische toepassing van taal, rekenen en digitale 
vaardigheden. Er wordt niet toegewerkt naar een diploma.  
 



6. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project 

- De groepen worden samengesteld en begeleid door een adequaat geschoolde 
procesleider.  
- Groepsgrootte 6-8 deelnemers. 
- Deelnemers zijn in staat om naar een centrale locatie te komen. Indien dit niet op eigen 
gelegenheid mogelijk is zal worden voorzien in (middelen voor) vervoer.  
 
 

7. Fasering en planning van tussenresultaten 

Fase Datum 
Deelnemers vinden en spreken September 2020 
Groepen starten Oktober 2020 
Periode 1 Oktober 2020 t/m december 2020 
Periode 2 Januari 2021 t/m maart 2021 

Periode 3 April 2021 t/m juni 2021 
Deelnemers vinden en spreken September 2021 
Groepen starten Oktober 2021 
Periode 1 Oktober 2021 t/m december 2021 
Periode 2 Januari 2022 t/m maart 2022 
Periode 3 April 2022 t/m juni 2022 

 
Elke periode start per met het bepalen van de doelen voor de betreffende periode en het 
maken van een gezamenlijk plan hoe die doelen te bereiken. De periode eindigt met 
evaluatie. Een cyclus voor een groep duurt een schooljaar onder begeleiding van de 
procesleider. Daarna kan de groep er voor kiezen om zelfstandig door te gaan. Tijdens dit 
project vinden twee cycli plaats met elk twee groepen.   
 

8. Projectbeheersing 

Tijd 

Het project loopt tijdens schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 
Gedurende 2 schooljaren (2x 40 weken) zal dit project uitgevoerd, gemonitord en 
geëvalueerd worden onder leiding van de procesleider.  
 
Kwaliteit 

Om een zo groot mogelijk effect te bereiken wordt bij dit project ingezet op acceptatie 
(draagvlak). Monitoring vindt plaatst door een 0-meting, 2 tussentijdse evaluaties en een 
eindevaluatie op de individuele doelen van de deelnemers per schooljaar.  
 
 
 
Organisatie 

Wie Functie Verantwoordelijkheid 
Janet Weima Directeur SBO De Bolder te 

Franeker 
Eindverantwoordelijk voor de financiering 
Beschikbaar stellen van ruimte en indien 
nodig personeel voor voorlichting aan de 
groep(en) 

Tineke Boersma Procesleider Aanmeldgesprekken 
Begeleiden van de groepen 



Facilitering regelen 
Rapporteren van de voortgang en resultaten 
 

 
Geld 

Inzet procesleider  
4 uren per week voor twee groepen.  
2 schooljaren 
2x (4 uren x 40 weken) = 320 uren á 70,- 

€ 22.400 

Facilitaire kosten  
€ 5,- per deelnemer/w  
Begroot 14 deelnemers per jaar.  
2 schooljaren: 
2x (70x40) = € 5600 

€5.600 

Overhead De Bolder  
  
  

 
Bijlages 

1. Factsheet ‘Laaggeletterdheid in Nederland’ 
2. Design Thinking proces in beeld  
3. De Nieuwe Route in lokale democratische processen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1. Factsheet laaggeletterdheid in Nederland 



 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
Bijlage 2: Design Thinking proces 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 3: De Nieuwe Route in lokale democratische processen 
 



 


	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Achtergrond en aanleiding
	3. Doelstelling en werkwijze
	4. Resultaten
	5. Afbakening
	6. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project
	7. Fasering en planning van tussenresultaten
	8. Projectbeheersing
	Kwaliteit
	Organisatie
	Geld
	Bijlages


