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BESTEMMING GEDEELTE ZWARE 
ONDERSTEUNINGSMIDDELEN PASSENDWIJS 
Regio’s	Arnhem,	Rheden/Rozendaal	en	Renkum 
 
Een groot aantal besturen binnen PassendWijs reserveert per bestuur een gedeelte van de 
zware ondersteuningsmiddelen. De ondersteuning die ingezet wordt vanuit deze middelen wordt ‘aanvullende 
ondersteuning’ genoemd en zal in de vorm van een geldbedrag uitbetaald worden. Het gaat hier om een bedrag 
van € 24 per leerling in de regio’s Arnhem en Rheden/Rozendaal. En een bedrag van € 20 in de regio Renkum. Er 
wordt gewerkt met een zogenaamde fictieve pot. De regiocoördinator zal advies uitbrengen aan de bestuurder 
van de desbetreffende school bij een aanvraag. De regiocoördinatoren hanteren de volgende criteria voor het 
inzetten van de aanvullende ondersteuning: 
 

• De aanvullende ondersteuning is handelingsgericht; 

• De aanvullende ondersteuning is altijd gericht op het versterken van de leerkrachtvaardigheden; 

• Aanvullende ondersteuning kan alleen ingezet worden in samenhang met een arrangement; 

• In zeer uitzonderlijke gevallen kan, op grond van de hulpvraag of van solidariteit, los van een arrangement 

(na bespreking in MDO) aanvullende ondersteuning ingezet worden; 

• Aanvullende ondersteuning voor een groep is alleen mogelijk wanneer in een groep meerdere leerlingen zit- 

ten met een complexe onderwijsbehoefte waarbij er minimaal een leerling een arrangement heeft; De doe- 

len waaraan gewerkt wordt (bij het arrangement en de aanvullende ondersteuning) moeten overeenkomen; 

• Aanvullende ondersteuning wordt gegeven in de groep; 

• Aanvullende ondersteuning wordt de komende twee jaren gegeven door een interne of externe partij  

(niet zijnde een ondersteuner uit het Ondersteuningsteam). In deze fase moet helder en transparant 

gemaakt worden welke ondersteuningsvragen met welke intensiteit worden ingezet door OT en welke 

vanuit de aanvullende ondersteuning. Om zo antwoord te kunnen geven op de vraag van het DB PassendWijs 

wat een verantwoorde afbouw is van het aantal FTE ondersteuning OT (besluit DB september 2015); 

• Er vindt na afloop van de ondersteuning een evaluatie plaats met terugkoppeling naar het MDO; 

• Het bedrag wat ingezet wordt bij een aanvraag is maximaal € 3.000. Is er, gezien de hulpvraag meer nodig, 

dan zal het overige bedrag betaald moeten worden uit de zware ondersteuningsmiddelen van het eigen 

bestuur;  

• € 20/24 per leerling is een beperkt bedrag. Wanneer de fictieve pot leeg is zal aan de besturen een 

aanvullend bedrag gevraagd worden;  

• De evaluatie van de aanvullende ondersteuning (zowel inhoudelijk als werkwijze) wordt gekoppeld aan de 

evaluatie van het arrangement. In de evaluatie zal er een koppeling plaatsvinden naar de mogelijke 

ingezette middelen van het bestuur;  

• De monitoring gebeurt door het SWV PassendWijs. 
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