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Inzet herbesteding ambulante begeleiding 

In het kader van de herbesteding middelen ambulante begeleiding zijn door het SWV PO3002 
contracten afgesloten met drie partners, te weten De Kameleon (KPO), de Mytylschool Roosendaal 
en Het Driespan. Gebleken is dat de benodigde inzet van ambulante begeleiding bij de ‘oude 
rugzakken’ en reeds afgegeven arrangementen ver onder de afgesproken aantallen uren ligt. In de 
algemene ledenvergadering van 29 september jl. is afgesproken om uren die niet ingezet hoeven te 
worden op de ‘oude rugzakken’, reeds afgegeven arrangementen en nog af te geven arrangementen 
(inschatting) beschikbaar komen per schoolbestuur naar rato van leerlingaantallen. 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de beschikbare uren. 
 

 Contract AB ‘Oude 
rugzakken’ 

Bestaande 
arrangementen 

Te verwachten 
arrangementen 

Beschikbare 
uren 

Kameleon 654 462 32 120 40 

Mytylschool 1277 158 64 150 905 

Driespan 2393 372 132 400 1489 

 
Per schoolbestuur komen de beschikbare uren uit op (per 1-10-2015, zijnde 10/12 beschikbare uren): 
 

Schoolbestuur % lln Kameleon Kameleon 
per maand 

Mytyl Mytyl per 
maand 

Driespan Driespan 
per 

maand 

KPO 29,4 10 1 222 22 365 37 

OBO 22,4 7 1 56 6 278 28 

Borgesius 24,8 8 1 62 6 308 31 

De Waarden 20,7 7 1 52 5 257 25 

Kroevendonk/
SPCO 

2,3 
1 

- 
6 

1 
29 

3 

Zilverlinde/ 
Pallas 

0,4 
0 

- 
1 

- 
5 

- 

 
 
Om zicht te houden op de besteding van de uren en het verloop van het aantal uren over het jaar 
heen, is het noodzakelijk op, zoals afgesproken, centraal bij te houden hoeveel gebruik er gemaakt 
wordt van deze uren. Bij elke ALV zal een actueel overzicht van restanturen worden overlegd. 
Daarnaast is het van belang om de procedure om te komen tot deze inzet zo licht mogelijk te doen 
zijn. Omdat is afgesproken dat de uren besteed kunnen worden aan consultatie, incidentele 
preventieve ambulante begeleiding en eventueel andere vormen van overdracht is het goed enkele 
basale afspraken te maken over de omvang van de inzet. Daarbij dient zoveel mogelijk bureaucratie 
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te worden vermeden. Structurele inzet van ambulante begeleiding (verschillende bezoeken voor een 
leerling in een schooljaar) valt onder een arrangement en dient conform te worden aangevraagd. 
 
Spelregels: 

1. Aanvraag uren gebeurt door/namens het bestuur via e-mail (secretariaat@po3002.nl) 
2. Toekenning gebeurt via mail. 
3. Consultatie wordt afgegeven in porties van 3 uur  (netto-uren). 
4. Andere inzet gebeurt op basis van een voorstel waarbij de gemiddelde inzet die een 

schoolbestuur beschikbaar heeft per maand niet wordt overschreden. 
 
Aan het eind van het schooljaar zal een korte evaluatie plaatsvinden om te bezien in hoeverre deze 
inzet een bijdrage levert aan de versterking van de basisondersteuning van scholen en daarmee aan 
het verbeteren van het passend onderwijs. 
 
 
 
Jack Biskop 
Directeur SWV PO3002 
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