
 Projectplan Opvanggroepen Noordoostpolder 

Projectgroep Aart Reussing (Zonnebloemschool), Ali Pubben (gemeente Noordoostpolder), 
Marjet Ruitenberg (gemeente Noordoostpolder) Peter van Diermen  (’s 
Heerenloo),  Kees de Bondt (SWV PO VO) en  
Ina Oosterhuis (SWV PO PO). 

Aanleiding Recente ontwikkelingen: 
- Complexere en meer psychiatrische problematiek leerlingen 
- Afwezigheid van dagbehandeling en driemilieuvoorzieningen in de regio. Er 

is geen vangnet aanwezig 
- Zorgboerderijen en andere vormen van dagactiviteiten zijn geen structurele 

oplossing als onderwijs of zorgvoorziening. 
- Teveel (gedeeltelijke) thuiszitters en de verwachting dat  meer leerlingen op 

korte termijn thuis komen te zitten. 
- Het ondersteuningsaanbod voor leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte wordt steeds per casus bepaald en is daarmee 
sterk versnipperd en overall voor de gemeente kostbaar. 

Ambitie  - Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het goed ontwikkelen en het 
gezond en veilig opgroeien van alle kinderen in de Noordoostpolder de 
samenwerking tussen gemeente en onderwijs optimaliseren 

- Versterking van het aanbod jeugdhulp, door middel van zorg in combinatie 
met onderwijs 

- Clustering van individuele begeleiding 
- Vloeiende doorstroming van onderwijs naar zorg en andersom 
- Geen (dreigende) thuiszitters 
- Thuisnabije voorziening voor thuiszitters 
- Preventie: uitval en ernstige problematiek in de toekomst (waarbij volledig 

gebruik gemaakt dient te worden van bijvoorbeeld dagactiviteiten en 
ondersteuning) zoveel mogelijk voorkomen. 

Doel Onderwijs en zorg zodanig combineren dat ook binnen de doelgroep met de 
meest intensieve behandeling/begeleiding niet langer schooluitval is/blijvend 
schooluitval dreigt. De betreffende leerlingen voor de lange termijn een beter 
toekomstperspectief realiseren door maximale kansen binnen het onderwijs te 
bieden. 

Eindresultaat Geen thuiszitters binnen gemeente Noordoostpolder. 

Doelgroep Bij bepaalde leerlingen speelt  dusdanig ernstige gedragsproblematiek in 
combinatie met belemmerende factoren in de thuissituatie dat deze niet in staat 
zijn om in een so-groep van normale omvang te functioneren. Daardoor komen 
deze leerlingen thuis te zitten.  Deze leerlingen zijn aangewezen op een 
aangepaste setting. De problematiek speelt zowel in de leeftijd 4 tot 12 jaar als in 
de leeftijd 12 tot en met 18 jaar. 

Organisatie Er zullen twee Opvanggroepen ingericht worden voor: 
- Leerlingen van het basisonderwijs (4-12 jaar) 
- Leerlingen van het voortgezet onderwijs (12-18 jaar)  
 
In een Opvanggroep worden maximaal 4 tot 5 leerlingen opgevangen. 
De groep wordt gedraaid door een ervaren so-leerkracht (1 fte, ervaren LB-
leerkracht) en een jeugdhulpmedewerker van ’s Heerenloo (1 fte, ervaren, HBO 
werk-/denkniveau). 
 
Leerlingen worden tijdelijk in de Opvanggroep geplaatst met als doel om op 
termijn weer in te stromen in een reguliere (speciaal) onderwijs groep. 

Aanbod In iedere Opvanggroep:  
- Maatwerk voor iedere leerling. Het accent ligt op een pedagogische 

benadering. Gecombineerd met een aanbod met veel voorspelbaarheid en 
structuur.  



- Intensieve begeleiding op sociaal emotioneel vlak. Werken aan zaken die 
voorwaardelijk zijn om te kunnen leren. Hierbij zal de jeugdhulpmedewerker 
een belangrijke taak hebben. 

- Vanuit een intensieve sociaal emotionele begeleiding overgang naar 
didactische doelen.  

- Gefaseerd toewerken naar volledige schoolgang en naar integratie binnen 
een reguliere (s(b)o-)groep. Bij de start van de plaatsing wordt een 
perspectiefplan opgesteld, waarin opgenomen hoe gewerkt wordt aan 
terugkeer naar een reguliere onderwijssetting. 

 
In de thuissituatie: 
Daarnaast zullen er intensieve trajecten met betrekking tot het systeem van het 
kind komen. De jeugdhulpmedewerker heeft naast het werken binnen de groep 
wekelijks 12 uur beschikbaar om in te zetten voor de afstemming tussen school 
en thuissituatie. Deze ondersteuning zal niet altijd voldoende zijn – in dat geval 
wordt op maat intensievere ondersteuning geboden in de thuissituatie. Dit 
gebeurt door dezelfde aanbieder die de jeugdhulpmedewerker op school levert. 
Voor deze aanvullende ondersteuning geeft de gemeente een separate 
beschikking af. Het zal per casus verschillen  welke vorm en omvang de 
aanvullende ondersteuning heeft en daarmee variëren ook per casus de kosten 
voor de ondersteuning thuis. Dit geldt ook wanneer de leerling naast school 
aangewezen is op een plaatsing in een zorgboerderij en/of GGZ-behandeling. 

Toeleiding Basisonderwijs: 
De toeleiding zal plaatsvinden door een commissie op maat, bestaande uit: 
- Vertegenwoordiger school van herkomst 
- Vertegenwoordiger Zonnebloemschool 
- Leerplichtambtenaar gemeente Noordoostpolder 
- Casusregisseur sociaal team of jeugdconsulent gemeente Noordoostpolder 
- Gedragsdeskundige Vitree 
- Directeur samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Afhankelijk van de casus kan deze commissie worden uitgebreid met andere 
betrokkenen na goedkeuring van de directeur van het samenwerkingsverband. 
De ouders maken geen deel uit van de commissie, maar worden wel uitgenodigd 
aanwezig te zijn bij de bespreking. 
 
Voortgezet onderwijs: 
De toeleiding zal plaatsvinden door: 
- De Permanente Commissie Leerlingenondersteuning en toelating (PCLT) van 

het samenwerkingsverband, 
- Casusregisseur sociaal team / jeugdconsulent gemeente Noordoostpolder 
- Gedragsdeskundige Vitree 
 
Beide commissies worden, op maat en volgens bij de start van de plaatsing te 
maken afspraken, betrokken bij de voortgang tijdens de plaatsing en bij de 
beslissing om te integreren binnen een reguliere (s(b)o-)groep. 

Tijdspad  De eerste groep (leeftijd basisonderwijs) is op 11 januari 2019 gestart in de vorm 
van een individueel aanbod voor één leerling. De groep krijgt een vervolg voor 
meer leerlingen zodra de gemeente haar fiat geeft op dit plan. 
Daarnaast draait al enige tijd een tweede groep (leeftijd voortgezet onderwijs) 
op de locatie boven de Jumbo. Dit gebeurt nu op experimentele basis en op 
eigen kosten van het onderwijs. Dit is een speciaal en zeer kleinschalig aanbod 
voor uitvallende vso-leerlingen. 

Voorwaarden Gezin 
- Het gezin moet de ondersteuning door de jeugdhulpaanbieder  

(‘s Heerenloo) in de thuissituatie accepteren. Dit is een voorwaarde voor 
plaatsing in een Opvanggroep.  

- Gemeente Noordoostpolder en de Samenwerkingsverbanden Passend 



onderwijs  Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs dragen gezamenlijk de 
kosten. 
 

Financiën en verantwoording  

- Naast de kosten voor de Opvanggroepen kan bekostiging vanuit de 
gemeente voor tijdelijke opvang in een zorgboerderij onder schooltijd in de 
eerste fase(s) nodig zijn, omdat er voor deze kinderen een overgangsfase 

nodig kan zijn van zorgboerderij naar volledige schoolgang.  
- Gemeente Noordoostpolder betaalt de bijdrage uit aan de 

Zonnebloemschool. De Zonnebloemschool draagt zorg voor uitbetaling aan 
’s Heerenloo. 

- Achteraf zal er verantwoord worden hoe de middelen exact zijn ingezet. Dit 
zal in een evaluatie terug kunnen komen. 
 

Doelgroep 
- De Opvanggroepen zijn bedoeld voor leerlingen uit de regio van de 

samenwerkingsverbanden, maar in eerste plaats voor leerlingen uit de 
Gemeente Noordoostpolder.  

- Wanneer een leerling afkomstig is uit een andere gemeente dan de 
gemeente Noordoostpolder, zal er alleen een plaatsing komen als de 
gemeente van herkomst de kosten voor plaatsing draagt, vergelijkbaar met 
hoe Noordoostpolder dat doet. Plaatsing van leerlingen van buiten de 
gemeente gebeurt alleen wanneer dit plaatsing van leerlingen uit 
Noordoostpolder niet in de weg zit. Wanneer een leerling van buiten de 
gemeente geplaatst wordt, wordt de bijdrage van de betreffende gemeente 
verrekend met de bijdrage van gemeente Noordoostpolder.  
De kosten voor een plaatsing van buiten de gemeente bedragen in totaal  € 
45.000,- per leerling per jaar.  
 

Kosten  Hier een kosten en baten overzicht over hoe de kosten verdeeld zijn en de 
bijdragen uitgesplitst.  
 
Onderstaande berekening is per Opvangroep. De bijdrage van €104.000 is 
dus ook per groep. In totaal zal de gemeentelijk bijdrage €208.000. 
 

Aantal kinderen  4  5  6  
 Kosten      

1 fte leerkracht LB (trede 15) 85.000 85.000 85.000 

1 fte Jeugdhulpmedewerker 
HBO 's Heerenloo 65.000 65.000 65.000 

Huisvesting (niet in 
schoolgebouw) 10.000 10.000 10.000 

Totale kosten 160.000 160.000 160.000 

    

Dekking 
    Samenwerkingsverband 

(€14.000 per leerling) -56.000 -70.000 -84.000 

Gemeentelijke bijdrage 
(€29.000 per leerling bij 4 
leerlingen) 104.000 90.000 76.000 

Totale bijdrage  160.000 160.000 160.000 

  
Als we kijken naar de dekking vanuit de gemeente voor de bijdrage van 
€29.000 per leerling, kunnen we dat opvangen vanuit kosten die anders 



gemaakt zouden worden door plaatsing op ene Zorgboerderij of individuele 
begeleiding op school. We gaan hierbij uit van 200 schooldagen per jaar.  
 

Aantal kinderen  4  5  6  
 Anders gemaakte kosten 

Zorgboerderij individuele 
begeleiding voor 100 
dagen met dagtarief van 
€178,75) 

71.500 
(100 x 

€178,75 x 4 ) 

89.375 
 (100 x 

€178,75 x 5 ) 

107.250 
(100 x 

€178,75 x 6 ) 

Anders gemaakte kosten 
individuele begeleiding in 
het onderwijs voor 100 
dagen met dagtarief van 
€75) 

30.000  
(100 x €75 x 

4) 

 37.500 
(100 x €75 x 

5) 

45.000 
(100 x €75 x 

6) 

Totale kosten voor 200 
schooldagen 101.500 126.875 152250 

    

Gemeentelijke bijdrage 
Opvanggroepen 
(€29.000 per leerling bij 4 
leerlingen ) 104.000 90.000 76.000 

Besparing gemeente  -2500 36875 76250 

 
Hieruit is op te maken bij een groep van 5 kinderen er al een korte termijn 
besparing is van €36.875.  

Evaluatie Er zal rond oktober 2019 een evaluatie plaatsvinden van het eerste half jaar dat 
de pilot draait van beide Opvanggroepen.  

Bij vervolg van de pilot naar regulier aanbod zal er jaarlijks geëvalueerd worden, 
met het accent op de effecten op leerling- en gezinsniveau én op het kosten-
baten-aspect. 

 


