
Unita
samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Informatiebijeenkomst voor 

“nieuwe” Directies en Intern Begeleiders

13 september 2018

‘t Visnet -- Huizen



Programma 

13.00  Inloop

13.30  Welkom
Unita samenwerkingsverband Passend Onderwijs

14.45  Pauze

15.15  Unita samenwerkingsverband Passend Onderwijs
- vervolg
- vragen 

16.15  Afsluiting en napraten
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Waar staat Unita voor ?

Ø van informeren van ouders naar samenwerking
met  ouders

Ø van over en voor het kind naar mèt het kind 
Ø van moeilijkheden naar mogelijkheden
Ø van probleemgericht naar handelingsgericht
Ø van herstellen naar proactief handelen
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035 – 800 10 11                     Loket            loket@swvunita.nl

• Jacqueline van Dijk
Groeidocumenten

• Hans Harmsen coördinator Loket  
06 53 26 20 61

• Sabine Romeijn
orthopedagoog Loket 

• Chantal Engels 
Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV)
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Bereikbaarheid
• Telefonisch:  035 – 800 10 11           Website:  www.swvunita.nl 

• Bijeenkomsten: Directies, Intern Begeleiders, Trajectbegeleiders 
(Orthopedagogen/psychologen, Ambulant Begeleiders, Pooldeskundigen)

• Email: loket@swvunita.nl
hans.harmsen@swvunita.nl
chantal.engels@swvunita.nl
sabine.romeijn@swvunita.nl
marjolein.cante@swvunita.nl
johan.vroegindeweij@swvunita.nl
ankie.van.der.wal@swvunita.nl
info@swvunita.nl 5
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Unita in getallen
• 30 schoolbesturen/ leden Algemene Leden Vergadering 
• 8 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek
• 110 reguliere scholen en 8 speciale scholen
• ± 23.800 leerlingen
• 1000 hulpvragen per jaar bij het Loket van Unita
• 50 ambulante medewerkers en experts (30 fte)
• Bestuur en Ondersteunings Plan Raad (OPR)
• Nieuw Ondersteunings Plan (2018-2022)

• Zie ook de website swvunita.nl
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De vijf mythes rond Passend Onderwijs

1. “Je mag geen kind meer weigeren als school…..”
2. “Het is eigenlijk een bezuiniging…..”
3. “Het speciaal onderwijs gaat dicht…..”
4. “Je moet je specialiseren…..”
5     “We krijgen meer moeilijke leerlingen op de scholen…..”

En in de Gooi en Vechtstreek….. is het net weer even anders.
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Doelen Unita 
1. Een samenhangend netwerk van ondersteunings-voorzieningen voor de 

leerlingen binnen haar grenzen ontwikkelen
2. Alle leerlingen naar school, geen thuiszitters, in samenwerking met alle 

ketenpartners
3. Bovenschoolse, complexe hulpvragen conform de MDO werkwijze 

voorzien van arrangementen
4. Borging van de huidige deelname- en verwijzingspercentages
5. Afspraken maken met gemeenten, zorgpartners en schoolbesturen over 

specialistisch aanbod binnen de school
6.  Een bemiddelende rol spelen bij verschillen van inzicht
7. Een uitgebreide, maandelijkse monitoring van bovengenoemde doelen 

voor het bestuur en de leden
8.  Ondersteunings Plan 2018-2022 met nieuwe doelen
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Doelen Ondersteunings Plan 2018-2022

1. Versterken kwaliteit basisscholen/ basisondersteuning

2. Samenwerking intern en in de regio  

3. Professionalisering
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• Besturen maken afspraken over de eigen eisen 
die men aan scholen stelt

• In het referentiekader (landelijk) zijn 
standaarden voor Passend Onderwijs 
genoteerd

• De inspectie heeft standaarden en normen  
geformuleerd waaraan de kwaliteit van 
onderwijs en ondersteuning wordt afgemeten

Basisondersteuning in Unita
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Toezichtkader inspectie



Basisondersteuning
IJkpunten m.b.t. beleid – onderwijs – begeleiding – organisatie

• Scholen voeren zelf beleid op het terrein van leerlingondersteuning, 
gebaseerd op de 7 uitgangspunten van HandelingsGericht Werken 
(HGW)

• School-ondersteuningsprofiel (SOP) en ontwikkelagenda vaststellen
• Effectiviteit leerlingenondersteuning evalueren en doorontwikkelen
• Onderwijs op maat, handelings- en opbrengstgericht werken, in de juiste 

omgeving, met geschikte hulpmiddelen
• Professionalisering van de leerkrachten i.r.t. Passend Onderwijs
• Eigen onderwijs-ondersteunings arrangementen
• Effectieve instructiemethoden hanteren en systematisch volgen van de 

leerresultaten
• Betrokken ouders en een sterke interne ondersteuningsstructuur
• Goed extern kunnen doorverwijzen
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Visie en model Unita 
Kinderen met ontheffing, maar leerbaar

S.B.O.

S.O.

A.L.

Arrangementen en 
Expertise pool Unita

R.G.T.G.

Arrangement Plus en Basisondersteuning
bij 30 schoolbesturen en op 110 scholen

Groeidocument

Toelaatbaarheidsverklaring

Eigen arrangementen van scholen

> 92 % kinderen

< 5 % van de kinderen

Ieder kind een passende plek in 
samenwerking met alle 
schoolbesturen en 8 gemeenten. 
Daarnaast een dekkend netwerk in 
de regio

Doel: geen thuiszitters

Meer dan 96% van de van 
de leerlingen  zitten op de 
reguliere scholen. 

Totaal 23.800 leerlingen van 4-12 jaar

> 1000 hulpvragen 
in het Loket van Unita

1% van de leerlingen

2,7% van de leerlingen

S.V.T.
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PASSEND ONDERWIJS

IN HOEVEEL MATEN
IS DAT
VERKRIJGBAAR



Groeidocument – Multidisciplinair Overleg (MDO)

1. Aanvraag digitaal Groeidocument met handtekening ouders
2. Invullen Groeidocument door leerkracht/ intern begeleider + ouders 
3. Digitaal versturen naar Loket
4. Loket beoordeelt hulpvraag en wijst Trajectbegeleider en/of 

Pooldeskundige en/of Extern deskundige toe

Website Unita: MDO/ Aanvragen MDO/ Documenten aanvraag MDO
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5. MDO met Trajectbegeleider + ouders (& leerling) + lkr + IB-er (+ Directeur)
6. Event. aanvraag Onderwijskundig (Jeugdhulp) Arrangement
7. MDO traject event. met ambulante begeleiding en/of hulpverlening
8. MDO-traject afsluiten
9. Evaluatie MDO-traject
10.Archiefschool
11.Heropenen bij nieuwe hulpvraag met toestemming van ouders

(nieuw nummer – NAW gegevens – hulpvraag – actuele gegevens)

Groeidocument 2.0: pilot start binnenkort
Informatiebijeenkomst 28 november 2018: Groeidocument 2.0  &  AVG 
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Hulp en arrangementen van Unita
• Als er sprake is van meervoudige problematiek, die de basisondersteuning van de 

school te boven gaat, kan via het Groeidocument een hulpvraag ingediend worden 

bij samenwerkingsverband Unita

• Vanuit een MultiDisciplinair Overleg (MDO) zijn dan beschikbare arrangementen:

– Onderzoek, observatie, diagnose en advies

– Ambulante Begeleiding

– Dyslexie

– Ambulatorium lezen (30 behandelingen)

– Taalgroep (gedurende 1 schooljaar 3 dagen per week taalonderwijs)

– Rekengroep (gedurende 1 schooljaar 2 dagen per week alleen rekenonderwijs)

– Sociale Vaardigheids Training (12 bijeenkomsten van 90 min.)

– Plaatsing op een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal 

Onderwijs (SO)

– Arrangement Plus 17



Arrangement Plus
• Meervoudige, complexe hulpvraag die de basisondersteuning overstijgt
• Basisschool is de meest passende plek voor dit kind
• Ter voorkoming van plaatsing op SBO of SO
• Co-financiering 50% - 50%
• Max. 1 schooljaar, hernieuwde aanvullende aanvraag is mogelijk
• Voor procedure rond aanvraag en criteria zie website:

- middels Groeidocument + MDO
- Formulier Bestuursaanvraag Arrangement Plus
- N.B. ondertekening akkoord bestuur

• Beoordeling door Loket + Johan Vroegindeweij
• Eindevaluatie: inhoud + verantwoording totale kosten (100%)

daarna volgt bijdrage Unita (50%)
18



Werkwijze MDO met Jeugdconsulent
• Meestal zijn er systemische problemen, hiervoor is de Jeugdconsulent van de gemeente 

doorgaans nodig voor een passende gecombineerde oplossing

• Het onderwijs is dan vindplaats

• De MDO werkwijze is basis, de Jeugdconsulent wordt hierbij uitgenodigd door de 

Trajectbegeleider (voorzitter MDO) van Unita 

• Meestal omdat er ook een jeugdhulp en/of zorgvraag op school en/of na school is 

geformuleerd door de IB-er

• Samen met ouders kiezen we de gewenste en passende onderwijs en jeugdhulp 

arrangementen of een onderwijs- zorgcombinatie of een combinatie van onderwijs, 

jeugdhulp en zorg

• Tijdens het MDO maken we duidelijke afspraken over de arrangementen, de duur en het 

vervolg

• Evaluatie en vervolg doen we ook weer samen

• De consulent kan toegang krijgen tot het Groeidocument via het Loket van Unita
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Hoe werken we samen?
Simpele hulpvragen

Verantwoordelijkheid van:
Schoolbestuur en School

Basisondersteuning op school (Memo)
Enkelvoudige hulpvragen
Arrangementen altijd na een Multi 
Disciplinair Overleg (MDO)

Complexe hulpvragen
Verantwoordelijkheid: Unita 
Samenwerkingsverband PO Gooi & Vecht

Altijd via een Groeidocument insturen
Loket, mailadres, telefoon & website
Meervoudige complexe hulpvragen MDO
Meestal Onderwijsarrangementen 
School handelingsverlegen

Zorg adviesteam in de basisschool
Samenstelling ZAT: Schoolmaatschappelijk 
werker, RBL, jeugdarts, intern begeleider en 
schooldirecteur. Jeugdconsulent op afroep

Thema’s ZAT:
* Opvoedingsvraagstuk
* Veilig thuis issue
* Armoede problematiek
* Medisch

Huisarts of
Loket van de gemeente
Medische vragen en 
complexe vragen over zorg thuis, jeugdzorg 
en zorgvragen op school. 
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en vragen 
over leerlingenvervoer. Zorgvragen kunnen 
ook via het MDO van Unita en dan in een 
Onderwijs Jeugdzorg Arrangement (OJA)

MDO met 
jeugd-

consulent

Vervolg-
aanpak: 5 

gesprekken 
techniek

O
N
D
E
R
W
I
J
S

Z
O
R
G
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€ Gemeente - contracten Passend Onderwijs Unita         €
Sociale  domein                      SMW              SMW Schoolpsychologen
Psychologen                                                  Visio /                    Ambulant Begeleiders gen.
GGZ                                                               Bartimeus             Logopedist voor ind. screening
EED                                                                Auris                     AB cluster 3 + 4

Scholen
DUO

Ziezon SO

Zorgkantoor                                            Zorgverzekeraar en/of ouders
WLZ                                                                                             Logopedie
PGB                                                                                             Fysiotherapie
Geen perspectief                                                                          Revalidatie

Tandarts

€ Particuliere scholen                   €



Wanneer naar de gemeente?
• Zorg, lichamelijke en psychische gezondheidszorg (psycholoog, (jeugd) psychiater)
• Welzijn en maatschappelijke dienstverlening (maatschappelijk werker)
• Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED): diagnose en behandeling
• Zorg en welzijn in relatie tot de woning (thuiszorg en huishoudelijke hulp)
• WMO voorzieningen ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
• Vrijwilligerswerk 
• Mantelzorg en dagbesteding
• Vragen over vrije tijdsbesteding
• Informatie en educatie
• Financieel-juridische vragen
• Collectief vraagafhankelijk vervoer
• Hulpmiddelen
• Andere vervoersmogelijkheden, zoals leerlingenvervoer
• Diverse activiteiten: Centrum Jeugd en Gezin, rijbewijskeuringen 70 +, open eettafel, 

pilatus, djembe, trombosedienst, etc. 
Voor een actuele agenda kijkt u op: www.wijzerwijzer.nl 22
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• Schooljaar 2017-2018: nieuw beleid gemaakt voor dyslexie 
binnen SWV Unita

• Zie website SWV Unita voor meer informatie over het 
dyslexiebeleid (Website Unita: Arrangementen à dyslexie)

• Coördinatie dyslexie: Jacolien van der Veer (orthopedagoog) 
en Anne Vermue (psycholoog NIP)

• Bereikbaar via dyslexie@swvunita.nl

Dyslexie SWV Unita



Dyslexie -- hulp van de gemeente 

• Zorgniveau 1, 2 en 3 zijn doorlopen, maar de begeleiding slaat onvoldoende 
aan of de leerling profiteert onvoldoende van de geboden hulp

• De Basisschool vermoedt dat er sprake is van dyslexie 
• Ouders en school kunnen aanmelden bij de Gemeente voor specialistische 

dyslexiezorg via de Gemeente

• Zie de paarse route in de Routebeschrijving Dyslexieonderzoek
• De vragenlijsten lees- en spellingsvaardigheid worden gebruikt door 

Gemeente èn Unita.

• Website Unita:  Arrangementen/ dyslexie
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Dyslexie --- hulp van Unita
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Via Groeidocument aanmelden bij Loket wanneer sprake is van:

• Vermoeden van lichtere vorm van dyslexie (achterstand is niet zo ernstig 
als bij EED)
Zie de gele route in de Routebeschrijving Dyslexieonderzoek

• Complexe problematiek die de basisondersteuning overstijgt  
Zie de blauwe route in de Routebeschrijving Dyslexieonderzoek

Website Unita:  Arrangementen/ dyslexie
Workshop in bijeenkomst 11 oktober 2018 voor IB-ers



Geschillen-(commissie)

• Procedure schorsen & verwijderen 
• Juridisering 
• Mediation: event. beroep op SWV bij zorgleerling en/of zorgvraag
• Zodra het samenwerkingsverband middelen beschikbaar stelt moet 

de school een OPP opstellen en met de ouders overleggen over het 
handelingsgedeelte. Dit is wettelijk verplicht.

• Bij inschakeling van de Geschillencommissie wordt een OPP vereist.
• OPP kleuters (informatie en format op website van Unita)
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Vragen ?

Dank u voor uw deelname !
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