Strippenkaartmethodiek
De dienstverlening voor extra ondersteuning is beschikbaar via een strippenkaartmethodiek. Op
het niveau van het schoolbestuur is de omvang en capaciteit beschikbaar gesteld met een aantal
uren. De specialist maakt samen met de intern begeleider een plan van aanpak en bespreekt
daarbij het aantal uren welke wordt ingezet ter uitvoering van het plan van aanpak.
Wat valt onder extra ondersteuning en wat niet?
Het gaat bij de extra ondersteuning om consultatieve vragen, handelingsgerichte diagnostiek en
arrangementen van leerkracht, kind en groep. De omvang voor de extra ondersteuning is gebaseerd
op 1% van het aantal kinderen in het regulier basisonderwijs. Alle andere vragen voor ondersteuning
en interventies worden vanuit de middelen Passend onderwijs door de schoolbesturen en scholen
ingericht. Het Samenwerkingsverband heeft geen onderwijsassistenten beschikbaar en kent geen
budgetten toe voor aanschaf materialen, ondersteuning e.d.
Capaciteit
Om ervoor te zorgen dat gedurende het gehele jaar voldoende capaciteit beschikbaar is heeft het
bestuur er voor gekozen om een strippenkaartmethodiek in te stellen. Tijdens de consultatieve
rondes in 5 november 2015 is daarvoor voldoende draagvlak getoond door het onderwijsveld.
Handig om daarbij te weten is hoeveel capaciteit beschikbaar is:
Capaciteit = 6.2 fte. Voor regulier basisonderwijs is daarvan beschikbaar 8400 uur inzet, overige uren
zijn voor overhead, scholing , intern overleg en inzet bij terugplaatsingen SBO en SO.
De klankbordgroep is geconsulteerd over de inzet van de strippen. Daaruit is het volgende
voortgekomen:
Op basis van de input wordt aan het bestuur voorgesteld om de capaciteit te verdelen op het niveau
van de schoolbesturen. Dit op basis van de 1 oktober telling van het voorafgaande jaar.
Schoolbesturen kunnen zelf de strippen per school verdelen. Per kwartaal krijgt het schoolbestuur
een rapportage van de uitputting. Het bestuur stelt een tussentijds meetmoment in halverwege het
schooljaar (op 15 januari 2017), de beschikbare inzet moet dan voor 45 tot 50 % van de capaciteit
zijn ingezet. Is die capaciteit nog niet ingezet dat vervalt dat deel.
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