
Waarom een budget inclusief onderwijs?
Om een meer inclusieve werkwijze binnen de Rotterdamse basisscholen te
st imuleren.
 
Waar is het budget inclusief onderwijs voor bedoeld?
Vanuit  het budget inclusief  onderwijs worden meerjarige act iviteiten
gefinancierd,  passend binnen de onderwijsvisie van school en
schoolbestuur,  die stadsbreed bi jdragen aan de real isatie van het dekkend
netwerk.  Jaarl i jks wordt het budget inclusief  onderwijs vastgesteld.  Concreet
gaat dit  om 20 inclusieve scholen. 
 
Kan iedere Rotterdamse basisschool een inclusieve basisschool worden?
Nee, voor de ondersteuningsplanperiode 2020-2024 is  er in de begroting
ruimte opgenomen voor maximaal 20 scholen. Bi j  de toekenning van het
budget inclusief  onderwijs zal  daarom ook gekeken worden naar de
spreiding van de inclusieve scholen over de stad en de schoolbesturen. Op
dit  moment is  de Noord-oever goed bedeeld met scholen die een budget
inclusief  onderwijs ontvangen. Het komende jaar zal  daarom extra aandacht
worden gegeven aan de Zuid-oever.   
 
Kan iedere vorm van onderwijs dit aanvragen (BaO, SBO, SO)?
Alleen regul iere basisscholen (BaO) en speciaal  basisonderwijs (SBO) scholen
komen voor het budget in aanmerking,  waarbi j  de voorkeur van PPO uitgaat
naar regul iere scholen. De beoogde doelgroep die wordt opgenomen binnen
de inclusieve scholen zi jn leerl ingen met een speciaal  onderwijs (SO) profiel .  
Het oorspronkel i jke idee ging uit  van de deelname van regul iere
basisscholen. In de startfase van het  budget inclusief  onderwijs hebben ook
meerdere SBO scholen het init iat ief  genomen. Met elkaar moeten we op
termijn evalueren welk aantal  SBO scholen dat dit  aanvraagt als wensel i jk
wordt gezien.

Hoe hoog is het budget inclusief onderwijs per school?
Het budget inclusief  onderwijs bedraagt voor basisscholen die wi l len
deelnemen aan dit  init iat ief  50.000 euro per schooljaar.  Dit  dekt de kosten
van een ful lt ime onderwijsassistent en eventuele materiële kosten. 
 
Wordt dit bedrag overgemaakt naar de school?
Nee, middels een beschikking wordt het bedrag overgemaakt naar het
bestuur van de school ,  uiteraard onder vermelding van de naam van de
school.
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Het plan is  besproken door school met het bestuur van de school en het
bestuur heeft  er mee ingestemd. 
Het plan is  besproken met de schoolcontactpersoon en de regiomanager
van PPO. 
Het plan wordt besproken in de wijk met de andere scholen en daarbi j
wordt ook besproken hoe wordt omgegaan met plaatsingsvraagstukken
(niet al le lasten op één schouder) .  
Leerl ingen van al le besturen zi jn welkom.
Afhankel i jk van de school vorm (SBO of BaO) wordt gestuurd op een
minimaal aantal  leerl ingen. Waarbi j  tenminste:  5 leerl ingen met een SO
profiel  op een BaO en 10 leerl ingen met een SO profiel  op een SBO. Dit
zal  geen vaststaande groep zi jn over de jaren. Ontwikkel ing van de ene
leerl ing leidt tot het kunnen aannemen van een andere leerl ing.  
Door de betreffende school wordt krit isch meegedacht samen met de
schoolcontactpersoon of leerl ingen van een SO school met SO
ondersteuningsbehoeften of van de SO wachtl i jst  een plek kunnen kri jgen
op de inclusieve basisschool.
Indien mogeli jk wordt structurele samenwerking gezocht met een SO
school om het onderwijs voor de betreffende doelgroep binnen de
school,  die het budget inclusief  onderwijs aan vraagt,  vorm te geven.

De uitkomst van overleg met het eigen schoolbestuur over het plan en de
instemming van het eigen schoolbestuur met het plan.
De uitkomst van overleg in de wijk over het plan.
Leerl ingen van al le schoolbesturen zi jn welkom.
Aangegeven wordt hoe de samenwerking met het SO vorm wordt gegeven.
Een businesscase op basis van het aantal  leerl ingen dat kan worden
geplaatst  waaruit  bl i jkt  dat dit  plan ook f inancieel  een posit ieve uitkomst
heeft ,  omdat er minder schoolbudget of TLV bekostiging nodig is .

Wat zi jn de voorwaarden?

 
Wie vraagt aan?
De directeur van de school doet,  in overleg met de schoolcontactpersoon en
de regiomanager,  de aanvraag voor een budget inclusief  onderwijs.
 
Voor wanneer moet de school dit budget aanvragen? 
De aanvraag voor het budget inclusief  onderwijs moet voor 1 apri l
voorafgaande aan het betreffende schooljaar ingediend worden. 
 
Onderdelen in de aanvraag:
In het plan bi j  de aanvraag dient tenminste te zi jn opgenomen:

Krijgt een inclusieve school ook een schoolbudget? 
Ja ,  op dit  moment wel.  De verwachting is  dat het aantal  aanvragen
voor extra ondersteuning vanuit  het schoolbudget afneemt ( leerl ingen
worden in het inclusieve plan meegenomen).  Vraag is  of  het schoolbudget
uiteindel i jk noodzakel i jk bl i j f t .  Dit  zal  meegenomen worden in de evaluaties.
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Hoe monitoren en evalueren we de inzet van het inclusieve budget? 
Minimaal twee keer per jaar wordt het plan geëvalueerd door school met de
schoolcontactpersoon. Indien gewenst sluit  de regiomanager hierbi j  aan. Op
de website van PPO Rotterdam is een format te vinden om te kunnen
gebruiken als r ichtl i jn t i jdens de evaluatie.  De insteek is  dat de plannen voor
een langere periode gaan lopen. Dit  is  wel  afhankel i jk van wat er uit  de
evaluaties komt.  Voor de plannen die lopen zal  dan ook jaarl i jks voor 1 apri l
een geactual iseerde versie van het plan met evaluatie aangeleverd moeten
worden bi j  PPO voor de aanvraag van de beschikking voor het schooljaar
daarna. 
 
Waar kan ik deze scholen vinden? 
Op de website is  een overzicht beschikbaar van de scholen die een budget
inclusief  onderwijs ontvangen. 
 
Komt er nieuw aanvraagformulier en zo ja,  wanneer is deze klaar?
In Kindkans is  het aanvraagformulier voor een budget inclusief  onderwijs
toegevoegd. In de handleiding Kindkans zi jn de stappen te vinden hoe de
aanvraag in Kindkans gezet kan worden. Het plan kan in eigen format
worden opgesteld in word of pdf,  maar moet in ieder geval  de genoemde
onderdelen bevatten.
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