Samenwerkingsovereenkomst 2020-2021
Schoolbesturen primair onderwijs Stichtse Vecht, Gemeente Stichtse Vecht en
SWV Passenderwijs
en
Taalschool Utrecht, Taalschool Hilversum (Dubbeldekker-Cobo)

Waarom samenwerking?

Het bieden van passend taalonderwijs is een verantwoordelijkheid van schoolbesturen.
Binnen de gemeente Stichtse Vecht biedt elke school structureel taalonderwijs binnen de
basisondersteuning. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van leesondersteuning
(Lezenderwijs) of consultatie van Passenderwijs. In incidentele gevallen is de inzet van een
eigen ondersteuningsbudget mogelijk wanneer sprake is van extra ondersteuning. Bij een
taalontwikkelingsstoornis, heeft cluster 2 de verantwoordelijkheid om een passend aanbod te
bieden.
Schoolbesturen geven aan moeite te hebben om een passend aanbod te bieden aan
kinderen die nog geen of nauwelijks taalaanbod hebben ontvangen en als gevolg hiervan
op meerdere vlakken de aansluiting in de groep missen. Ten behoeve van deze doelgroep,
zoeken de schoolbesturen en gemeente samenwerking met voorzieningen in de regio.
Passenderwijs speelt hierbij een verbindende en faciliterende rol.

Nadere definitie van de doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn, nauwelijks
Nederlands onderwijs hebben gevolgd en de taal onvoldoende machtig zijn.
Kenmerkend is dat deze kinderen zonder een periode van intensief fulltime taalonderwijs niet
in staat zijn het onderwijsaanbod in de reguliere groep te volgen en aansluiting dreigen te
missen. Het betreft hier niet alleen vluchtelingen kinderen maar ook bv. kinderen van expats.
Leidend zijn de onderwijsbehoeften op het gebied van de Nederlandse taal.
Contra-indicatie
Kleuters

Uit de onderwijspraktijk blijkt dat de
taalontwikkeling van deze kinderen vaak met
extra aandacht voldoende op gang komt in de
reguliere groep. Indien de taalschool toch het
meest wenselijk lijkt wordt contact opgenomen
met Passenderwijs en de betreffende taalschool
om te overleggen.

Groep 8

Overweging om voorzieningen van VO te
benaderen zoals Ithaka ISK Utrecht

Kinderen met een ernstige taalachterstand
(enkelvoudige problematiek)

De schoolbesturen hebben een eigen
verantwoordelijkheid om binnen de
reguliere basisschool, zo thuisnabij mogelijk
een passend aanbod te bieden.

Kinderen met een taalstoornis

Hier heeft cluster 2 een wettelijke taak.
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Kaders van samenwerking

De schoolbesturen richten zich inzake passend onderwijs aan bovengenoemde doelgroep
op fulltime, basale ontwikkeling van de Nederlandse taal (‘taalbad’). Daarbij worden de
volgende uitgangspunten/aannames benoemd:
•

De te verwachten instroom van statushouders met kinderen in de leeftijd 4 t/m 13 lijkt
komende periode beperkt.
Uitgelicht: prognose vestiging statushouders (juli 2020, cijfers fluctueren)
De gemeente Stichtse Vecht onderzoekt welke woonruimte de statushouders aangewezen
krijgen. Vooralsnog lijkt sprake te zijn van spreiding binnen de gemeente om teveel druk op
een bepaalde wijk te voorkomen en voldoende woonruimte te kunnen genereren.
De taakstelling voor de 1e helft 2020 is 20 en de 2e helft van 2020 is 24. De taakststelling voor
2021 is nog niet bekend. Tevens is onbekend om hoeveel basisschool kinderen het gaat.

•

Gezien de beperkte verwachte instroom en de spreiding van huisvesting, wordt een
nieuw op te starten centrale voorziening binnen de Stichtse Vecht niet haalbaar
geacht. De schoolbesturen willen graag samenwerken met reeds bestaande
voorzieningen.

•

Kwalitatief taalonderwijs gaat boven thuisnabij onderwijs.

Op basis van de geschetste doelgroep en bovengenoemd kader zoeken de schoolbesturen
samenwerking met de Taalschool Utrecht en de Taalschool Hilversum (Dubbeldekker-Cobo).

Samenwerkingsafspraken
De schoolbesturen primair onderwijs, de gemeente Stichtse Vecht, SWV Passenderwijs, de
Taalschool Utrecht en de Taalschool Hilversum hebben in het belang van samenwerking de
volgende voorwaarden vastgesteld:
Algemeen
• Er is voldaan aan de vastgestelde aanmeldingsroute zoals opgenomen in de bijlage
• Het kind voldoet aan de definitie van de doelgroep zoals hierboven beschreven
• Besluit tot plaatsing ligt bij de betreffende Taalschool
• De school van aanmelding is de verwijzende school.
• De verblijfsduur op de Taalschool bedraagt in principe een jaar waarbij realisatie van
het uitstroomperspectief leidend is
• Gedurende het verblijf wordt het kind ingeschreven op de Taalschool
• Er wordt gewerkt met vaste uitstroommomenten
• Inzake de taalschool Utrecht voert de gemeente Stichtse Vecht afstemming met de
gemeente Utrecht over gezamenlijke zaken als huisvestiging en bekostiging.
Financiele dekking
Om passend aanbod te kunnen realiseren (kleinere klassen, aanvullende formatie, specifieke
expertise en aanvullende inzet OOP als gevolg van intensieve in- en uitstroom) is aanvullende
bekostiging noodzakelijk. Voor de taalschool Utrecht bedraagt de éénmalige aanvullende
bekostiging per kind per schooljaar €1.200, voor de taalschool Hilversum bedraagt dit €1.900.
De bekostiging wordt voldaan door de gemeente Stichtse Vecht en Passenderwijs op basis
van co-financiering.
Hoewel aantallen moeilijk te voorspellen zijn, verwachten we in 2020 – 2021 zo’n 15 tot 20
kinderen die voor een passend taalaanbod zijn aangewezen op de taalschool.
Afhandeling: de Taalschool verzendt na uitschrijving op basis van de gerealiseerde
onderwijstijd een separate factuur naar de gemeente en Passenderwijs waarin de naam van
het kind en de verblijfsduur op de Taalschool is opgenomen.
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Looptijd overeenkomst
De samenwerking wordt aangegaan voor schooljaar 2020 – 2021 met de intentie deze te
verlengen voor de komende schooljaren. Dit besluit zal op basis van evaluatie in mei/juni
2021 door betrokkenen worden genomen op basis van een overleg tussen Passenderwijs als
vertegenwoordiger namens de schoolbesturen en de taalscholen. Uit de evaluatie
voortkomende ontwikkelpunten worden meegenomen in een update van deze
samenwerkingsovereenkomst.
Vervoer
Kinderen die naar de Taalschool vervoert dienen te worden, kunnen een beroep doen op
het leerlingvervoer van de gemeente Stichtse Vecht.
De gemeente Stichtse Vecht vergoedt vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
Voor deze doelgroep geldt dat dit de Taalschool Utrecht of Hilversum is, gezien het feit dat
het regulier basisschool geen passend aanbod kan bieden.
De wijze van vervoer (fietsvergoeding, ov-vergoeding, vergoeding eigen vervoer, aangepast
vervoer) wordt bepaald door de gemeente. Dit zal per casus worden afgewogen.
Hierbij geven de schoolbesturen Stichtse Vecht aan dat het zelfstandig laten fietsen van
jonge kinderen naar Utrecht of Hilversum niet bijdraagt aan een veilige maatschappelijke
inburgering.
De gemeente heeft in oktober 2020 een positief besluit genomen.
Uitgelicht: besluit gemeente inzake leerlingvervoer (oktober 2020)

In het portefeuillehouders overleg van de gemeente is in oktober een positief besluit genomen over
leerlingvervoer aan deze doelgroep. Hierbij is de volgende opmerking gemaakt: kosten van leerlingvervoer
kunnen uit de hand lopen. Alternatief is lokaal onderwijs aanbieden, dit is duurder. Indien in de toekomst nog
meer kinderen gebruik maken van het leerlingvervoer dient wellicht een heroverweging plaats te vinden.
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Bijlage – aanmeldingsroute en contactgegevens
Aanmeldingsroute vanuit Stichtse Vecht naar Taalscholen Utrecht en Hilversum
Ouders/verzorgers melden aan bij een reguliere basisschool van voorkeur binnen Stichtse Vecht
De school van aanmelding heeft zorgplicht en beantwoord de vraag of de basisondersteuning
van de school voldoende is om het kind een passend aanbod te bieden
JA

NEE

De school schrijft het kind
in

Onderzocht wordt wat het kind nodig heeft (in deze fase kan contact
gezocht worden met de betreffende taalschool)
Bij extra ondersteuning
wordt het Loket
Passenderwijs betrokken

Bij intensieve taalondersteuning meldt
de school aan bij de betreffende
taalschool

School en Passenderwijs
bepalen samen passend
aanbod, dit kan ook de
taalschool zijn
Op basis van uitstroomperspectief vindt door de taalschool een
warme overdracht plaats naar de verwijzende school.

Hiervan kan worden afgeweken indien:
•
Ouders een andere school van voorkeur hebben
•
De ondersteuningsbehoefte plaatsing binnen het speciaal (basis)
onderwijs vraagt

Alleen indien sprake is van een extra ondersteuningsvraag wordt
Passenderwijs betrokken.

Contactgegevens taalschool Utrecht
Locatie Ondiep (hoofdlocatie)
Ondiep 63
3552 EB Utrecht
030-2944664

Locatie Leidsche Rijn
Operettelaan 655
3543 BR Utrecht
06-39266245

Contactpersoon voor aanmelding: Michelle de Jong: start@taalschoolutrecht.nl

Contactgegevens taalschool Hilversum
COBO taalschool
Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum

Contactpersoon voor aanmelding: Joscha van Oorschot: j.vanoorschot@dedubbeldekker.nl

Contactgegevens leerlingvervoer Stichtse Vecht
Hanane Bouhdifi: leerlingenvervoer@stichtsevecht.nl
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AKKOORDVERKLARING
•
•
•
•
•

Schoolbesturen PO Stichtse Vecht, vertegenwoordigd door J. Puttenstein
Samenwerkingsverband Passenderwijs, vertegenwoordigd door J. Puttenstein
Gemeente Stichtse Vecht, vertegenwoordigd door M. van Donselaar
Taalschool Utrecht, vertegenwoordigd door J. Olsthoorn
Taalschool Hilversum (Dubbeldekker-Cobo), vertegenwoordigd door G. Looyschelder

verklaren zich akkoord met de inhoud van deze overeenkomst voor schooljaar 2020-2021 en
bepalen op basis van evaluatie of deze gecontinueerd kan worden

Mevr. J. Olsthoorn (Taalschool Utrecht)

Dhr. G. Looyschelder (Taalschool Hilversum)
De definitieve handtekening zal worden gegeven nadat het advies van de MR is
ingewonnen (09-10-2020). Bestuur en schooldirectie zijn onder voorbehoud akkoord.

Mevr. H. de Boer (gemeente Stichtse Vecht)

Dhr. J. Puttenstein (schoolbesturen PO en Passenderwijs)
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