
 

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen 
 
 
Adaptief onderwijs 
Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk 
(individueel) kind. 
 
Arrangement 
Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van bovenschoolse voorzieningen, 
expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van 
aard tot intensief en langdurend of structureel van aard.  
Een onderwijsondersteuningsarrangement beperkt zich tot het domein van het onderwijs.  
Een onderwijs- en ondersteuningsarrangement betreft altijd een samenwerking tussen 
onderwijs en jeugdzorg.  
 
Basiskwaliteit 
Inspectienorm: leerprestaties zijn ten minste voldoende en het onderwijsleerproces of de 
zorg en begeleiding voldoet op de kernindicatoren.  
 
Basisondersteuning 
Dit is de door het SWV afgesproken onderwijsondersteuning die een school aan alle 
leerlingen moet kunnen biede. Deze is vastgelegd in het ondersteuningsplan.  
Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht 
curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school 
planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.  
 
Beschikking 
Toelaatbaarheidsverklaring voor een speciale school voor basisonderwijs  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 
Commissie voor Indicatiestelling (CvI) 
Bovenschools platform dat beoordeelt of verwijzing naar een (cluster)school voor 
speciaal onderwijs (REC) noodzakelijk is. 
 
Extra ondersteuning 
Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen.  
 
Grensverkeer 
Leerlingen die naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) in een ander 
samenwerkingsverband gaan of van een ander samenwerkingsverband naar  ons SWV 
(PO3002) komen. 
 
Handelingsgericht Werken (HGW) 
 
Inspectietoezicht 
Het toezichtkader van de inspectie bevat een groot aantal indicatoren op het terrein van 
de zorg en begeleiding. Deze indicatoren dienen onderdeel te zijn van de 
basisondersteuning. 
 



 

Intern begeleider (IB’er) 
Meestal een leraar, die de leerlingenzorg binnen de school coördineert, mede aanstuurt 
en de groepsleraar begeleidt bij het verlenen van extra zorg aan (een) leerling(en). 
 
Leerlinggebonden financiering (LGF, oftewel de ’Rugzak’) 
Ouders van een kind met een handicap of stoornis kunnen, indien er een indicatie door 
de CvI is afgegeven, met behulp van deze financiering hun kind het regulier (gewoon) 
basisonderwijs laten volgen. 
 
Leerlingvolgsysteem (LVS) 
(Digitaal) systeem waarmee op geordende wijze de ontwikkeling van elke leerling wordt 
bijgehouden. 
 
Ondersteuningsplanraad (OPR) 
De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit 
medewerkers van de aangesloten scholen en heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien 
van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  
 
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
In hjet Opp beschrijft de school de doelen die een leerling zal kunnen halen. Het bevat in 
el;k geval de uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan met een beschrijving 
van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het 
onderwijsproces. Het OPP biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan 
afstemmen op de behoefte van het kind. De school stelt  een OPP op voor leerlingen die 
extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs die niet in het 
aanbod van de basisondersteuning zit en voor alle leerlingen in het speciaal (basis) 
onderwijs. De school heeft hierover overleg met de ouders en evalueert jaarlijks met 
hen. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. 
 
Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) 
Het bestuur van het SWV overlegt met alle gemeenten in het SWV over het 
ondersteuningsplan. Dit overleg heeft betrekking op de inhoud van het 
ondersteuningsplan van het SWV, het jeugdplan van de gemeenten, de ondersteuning 
aan de leerlingen en de aansluiting op jeugdzorg. 
 
Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) 
Bovenschools platform dat beoordeelt of verwijzing naar een speciale school voor 
basisonderwijs noodzakelijk is en daarvoor al dan niet een beschikking verleent. 
 
Referentiekader 
Het geheel van werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden zich richten bij de vormgeving van de zorgplicht passend 
onderwijs.  
 
Regionale Expertise Centra (REC) 
Clusters van (zeer speciale) scholen voor kinderen met een speciale handicap of stoornis: 

- cluster 1: onderwijs aan leerlingen met visuele beperkingen;   
    

- cluster 2: onderwijs aan leerlingen met auditieve en communicatieve 
beperkingen;   



 

- cluster 3: onderwijs aan leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke 
beperkingen;  

- cluster 4: onderwijs aan leerlingen met gedragsmoeilijkheden en psychische 
problemen.  

 
 
  



 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van de 
basisondersteuning en de eventuele extra onderwijsondersteuning die een individuele 
school biedt. Elke school stelt een SOP op. Hierin beschrijft de school welke 
ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De 
medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het 
ondersteuningsprofiel. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het SWV 
samen zorgen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend onderwijs krijgen. 
 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Een van de wettelijke verantwoordelijkheden van het SWV is het afgeven van 
toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO en SO, op basis van een deskundigenadvies. 
 
Verevening 
In de wet is bepaald dat de omvang van het budget is bepaald op basis van het aantal 
leerlingen van het SWV. 
Naar rato krijgt elk verband dus evenveel  ondersteuningsbekostiging. Het aantal 
indicaties voor zware ondersteuning (Speciaal onderwijs categorie 1,2 en 3 en de 
leerlinggebonden financiering) verschilt sterk per   
Verband. Daarom is er een overgangsregeling. Daarmee wordt het SWV gecompenseerd 
voor het verschil tussen de niet verevende  situatie en de verevende situatie. Dit verschil 
is eenmaal bepaald op basis van het aantal leerlingen van 1-10-2011. In het schooljaar 
2015-2016 wordt dit verschilbedrag voor 100%. In die jaren die volgen is dit percentage 
respectievelijk 90%, 75%, 60% en 30%. 
 
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) 
Ongeacht de afspraken die er binnen een samenwerkingsverband worden gemaakt over 
de uitvoering van de zorgplicht is voor alle individuele schoolbesturen in alle sectoren de 
Wgbh/cz van kracht. Artikel 2 van deze wet bepaalt dat individuele schoolbesturen ertoe 
verplicht zijn doeltreffende aanpassingen te verrichten voor een leerling met een 
beperking (zoals bedoeld in de Wgbh/cz), tenzij deze een onevenredige belasting voor de 
school vormen.  
 
Wet op de Expertisecentra (WEC) 
Dit betreft de beleidsmaatregelen rond de leerlinggebonden financiering (LGF), ook wel 
de ‘Rugzak’ genoemd. De maatregelen zijn vooral van belang voor de instellingen die 
onder de WEC vallen: de scholen voor speciaal onderwijs, de zogenaamde REC 
(Regionale Expertise Centra). Deze zijn geclusterd. 
 
 
Zorgplicht 
De plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen 
met extra ondersteuningsbehoeften, die op school worden aangemeld of staan ingeschreven. Het 
passend aanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of bij een van de andere scholen 
van het SWV. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Lijst met afkortingen 
 
ALV  Algemene leden vergadering 
AMK  Advies- en meldpunt kindermishandeling 
AMVB  Algemene maatregel van bestuur 
AWBZ  Algemene wet bijzondere ziektekosten 
BJZ  Bureau Jeugzorg 
BJG  Basis team jeugd en gezin 
CGB  Commissie gelijke behandeling 
CJG  Centrum voor jeugd en gezin 
CVI  Commissie voor indicatiestelling 
(G)MR  (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 
HGW  Handelingsgericht werken 
IVO  Indiceren vanuit Onderwijsbehoefte 
KvK  Kamer van Koophandel 
LEA  Locale educatieve agenda 
LG  Lichamelijk gehandicapten 
LGF  Leerlinggebonden Financiering 
LZ  Langdurig zieken 
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 
OCW  Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
OOGO  OP overeenstemming gericht overleg 
(V)OPR (voorlopige) Ondersteuningsplanraad 
OP  Ondersteuningsplan 
OPP  Ontwikkelingsperspectiefplan 
PCL  Permanente Commissie Leerlingenzorg 
PGB  Persoonsgebonden Budget 
PO  Primair onderwijs / Passend Onderwijs 
REA  Regionaal Educatieve agenda 
REC  Regionaal Expertise centrum 
SBO  Speciaal basis onderwijs (evt. SBAO) 
SMW   Sociaal Maatschappelijk werk 
SO  Speciaal Onderwijs 
SOP  Schoolondersteuningsprofiel 



 

SWV  Samenwerkingsverband 
TLV  Toelaatbaarheidsverklaring 
VNG  Vereniging voor Nederlandse Gemeenten 
VO  Voortgezet Onderwijs 
VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs 
VSV  Voorschoolse voorzieningen 
VVE  Voor- en vroegschoolse educatie 
WBP  Wet bescherming persoonsgegevens 
WEC  Wet op de expertisecentra 
WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WMS  Wet Medezeggenschap scholen 
WOT  Wet op het onderwijstoezicht 
WPO  Wet op het primair onderwijs 
WSNS  Weer Samen Naar School 
ZAT  Zorg- en Advies Team 
ZMLK  Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 
 


