EXTRA
Nieuwsflits Passenderwijs
April 2022

Uiterste inleverdatum groeidocument
Stimuleringsbijdrage extra ondersteuning binnen het regulier basisonderwijs

Uiterste inleverdatum groeidocument

Om de aanvragen aan het einde van het schooljaar zorgvuldig en tijdig te kunnen
verwerken is het van belang dat de groeidocumenten op tijd bij het Loket binnen
zijn. Voor het aanvragen van een TLV S(B)O of een EOB is de uiterste inleverdatum
van een volledig ingevuld groeidocument 1 juni 2022 bij het Loket.
Het heeft de voorkeur om de TLV aanvragen eerder aan te leveren, als plaatsing
na de zomervakantie gewenst is. Dit ook in verband met het aantal beschikbare
plekken in het S(B)O en de aanvragen voor vervoer bij de gemeente.

Stimuleringsbijdrage extra ondersteuning binnen het regulier basisonderwijs
Waarom een stimuleringsbijdrage vanuit Passenderwijs?
Passenderwijs wil in samenwerking en afstemming met netwerkpartners op basis
van ondersteuningsbehoeften en inclusiegedachte een zo thuisnabij mogelijk
passend aanbod voor elk kind realiseren.
Eén van de concrete activiteiten om bovenstaande opdracht te realiseren is het
verbreden en verdiepen van het aanbod binnen het onderwijs met als doel meer
kinderen binnen de school een passend aanbod bieden en daarmee verwijzing te
voorkomen. In de vorige planperiode is gestart met verbrede toelating binnen het
SBO. Komende planperiode wordt deze ontwikkeling verbreed naar het regulier
onderwijs. Scholen zijn gericht op het bieden van de basisondersteuning en
hebben vaak in hun schoolondersteuningsprofiel ambities benoemd.
Passenderwijs wil middels een stimuleringsbijdrage het verbreden en verdiepen van
het aanbod binnen de reguliere basisscholen mede bevorderen.
Doel stimuleringsbijdrage
Het doel van de bijdrage is verbreding van de ondersteuningsmogelijkheden van
de school waardoor meer kinderen passend onderwijs kunnen ontvangen. De inzet
van de subsidie wordt helder verantwoord op basis van een beknopt plan van
aanpak waaruit blijkt dat de school extra ondersteuning biedt welke de
basisondersteuning overstijgt en aanvullend is op hetgeen de school al biedt.
De subsidie is doelmatig besteed wanneer:
•
kinderen die voorheen werden afgewezen bij aanmelding nu wel passend
onderwijs op de school ontvangen
•
kinderen die reeds ingeschreven staan een meer passend aanbod
ontvangen waardoor minder kinderen worden verwezen
•
minder kinderen gebruik maken van de arrangementen van Passenderwijs

Voorwaarden aanvraag
•
Totaal bedrag stimuleringsbijdrage bedraagt €150.000 voor schooljaar
2022-2023
•
De maximale toekenning per initiatief bedraagt €25.000
•
De bijdrage blijft gedurende de planperiode beschikbaar na toekenning
van de eerste aanvraag op basis van positieve evaluatie, dit om
continuïteit te borgen. Het ligt in de lijn der verwachting om de bijdrage
door te zetten na verloop van de planperiode.
•
De bijdrage is bedoeld om het aanbod van de reguliere basisschool te
verdiepen dan wel te verbreden, er is geen sprake van het inrichten van
een voorziening vanuit het samenwerkingsverband.
•
Het SWV wordt in staat gesteld de ontwikkelingen van aanvraag tot aan
uitvoering en evaluatie te volgen en waar wenselijk te adviseren.
Aanvraag subsidie
De scholen ontvangen de beschrijving van de stimuleringsbijdrage en het
aanmeldformulier deze week. Hierin staat aangegeven op welke wijze de
stimuleringsbijdrage aangevraagd kan worden.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Iris Ostendorf (coördinator
Passenderwijs; i.ostendorf@passenderwijs.nl)
Toetsing en toekenning van de subsidie
De aanvraag wordt eerst getoetst op basis van de volgende criteria:
1.
In het plan van aanpak wordt aantoonbaar extra ondersteuning (lees: de
basisondersteuning overstijgend) beschreven, aanvullend op het huidige
aanbod van de school.
2.
Uit het plan wordt duidelijk op welke wijze de school behaalde resultaten wil
monitoren en evalueren.
3.
De financiële dekking (inzet bijdrage) in het plan van aanpak is passend bij
hetgeen wordt geboden.
4.
De aanvraag is binnen de deadline ingediend: 13 juni 2022 ten behoeve
van inzet in schooljaar 2022-2023 (uiterlijke start 1 januari 2023).
Toekenning
De subsidie kent een plafond van €150.000, bij overinschrijving worden de
volgende prioriteiten gesteld:
1.
Aanvragen die inspelen op het verstevigen van het dekkend aanbod van
Passenderwijs krijgen prioriteit. Het betreft aanbod op de volgende
onderwijsbehoeften:
•
Extra ondersteuningsaanbod voor kinderen met externaliserend
gedrag die gebaat zijn bij een gestructureerde, individueel gerichte
aanpak
•
Extra ondersteuningsaanbod voor kinderen met kenmerken van
begaafdheid in combinatie met leer- en of gedragsproblemen
(dubbel bijzonder)
2.

Er wordt gestreefd naar regionale spreiding

Het besluit over toekenning/afwijzing wordt per mail gecommuniceerd naar de
aanvrager in de week van 20 juni.
Zoals vermeld, de scholen ontvangen bovenstaande inhoudelijke toelichting en
het aanmeldformulier per mail.

