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contact 

Voor algemene vragen kunt u e-mailen naar:

info@swv-peelland.nl 

website 

www.swv-peelland.nl

Contact:

Voor algemene vragen kunt u mailen naar:

po@swv-peellandpo.nl

Website:

https://po.swv-peelland.nl

Kwaliteitszorg

Kwaliteitskaarten

• Dashboard stand van zaken kwaliteitszorg.

• Evaluatie met betrokken partners.

Analyses en onderzoeken

• Aandacht voor analyses en onderzoek en n.a.v. 

bevindingen aanbevelingen presenteren.

• Systemen toetsen aan privacywetgeving.

• Digitaliseren processen rondom Kans!overleg en 

kinddossiers.

• Opschonen huidige database.

• Lering uit casuïstiek trekken en bespreken met alle 

betrokkenen.

Kwaliteitssysteem

• Automatiseringsmogelijkheden integraal systeem 

onderzoeken.

Nieuw ondersteuningsplan 2022-2026

• Kadernotitie met tijdpad opstellen.

• Ervaringen en behoeften ophalen uit de praktijk.

7D O M E I N

Een stimulerend 
bestuursmodel

Onderzoek Governance

• Onderzoek is uitgevoerd naar de governance- 

structuur van het SWV. Mogelijke consequenties 

worden afgestemd en ingevoerd.

Visieontwikkeling leden SWV

• Aandacht is voor de verdere ontwikkeling van 

de visie op passend onderwijs. Dit mede naar 

aanleiding van de landelijke evaluatie en als 

voorbereiding op het nieuwe ondersteuningsplan 

2022-2026. 
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Het SWV ten tijde van Corona

• Afstemming met de gemeenten over kinderen en 

gezinnen die uit beeld zijn.

• Bij eventuele sluiting van scholen, ondersteunen 

met Good practice vanuit het veld, van thuison-

derwijs via website en nieuwsbrief.

• Afstemming met gemeenten intensivering inzet 

ondersteuningsprogramma’s zoals Impuls online. 

Gericht op ondersteuning opvoeders bij het onder-

steunen van kinderen.

• Landelijke ontwikkelingen volgen, afstemming 

aanbod met o.a. Nederlands jeugdinstituut.



Samenwerken met ketenpartners

Doorgaande lijn PO-VO

• Optimalisatie van de doorgaande lijn met name gericht 

op kinderen met een ondersteuningsvraag.  Aansluitings-

vraagstukken.

• Verdere uitwerking en afstemming aansluitingspilot 

bovenbouw PO met praktijkonderwijs en afstemming met 

initiatief “vakroute”.

• De competentiewijzer voortkomende uit het raamwerk 

vast en zeker wordt gedigitaliseerd en verder onder de 

aandacht gebracht.

Aansluiting voor en vroegschools

• Intentieverklaring/convenant, gericht op het versterken 

voor- en vroegschoolse aansluiting, met gemeenten is 

opgesteld en (lokaal) vastgesteld .

• Het SWV is zodanig gepositioneerd bij de voor- en vroeg-

schoolse instelling (gemeentelijke) zorgkaart dat kinderen 

vroegtijdig en kansrijk gearrangeerd worden naar een 

passende plek.

Samenwerking met gemeenten

• Samenwerking in het Kans!overleg. Kansrijke en 

afgestemde onderwijs-zorgarrangementen.

• Lokale afstemming om te komen tot een intentiever-

klaring gericht op de voor- en vroegschoolse aansluiting. 

Preventief en inclusiever.

• Beleidsmatige afstemming via lokaal overleg, ARPO en 

OOGO.
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Communicatie

Het SWV is zichtbaar en vindbaar

• Er is een duidelijke, actuele, website. Deze wordt 

aangepast aan de hand van nieuwe ontwikkelingen.

• Er wordt minimaal twee keer per jaar een ouderbijeen-

komst georganiseerd.

• Het SWV monitort de betrokkenheid van ouders bij de 

afgifte van een TLV en ontwikkelt een nameting.

• Het SWV onderzoekt de mogelijkheid om te komen tot 

een ouderklankbord groep. Mogelijk bij speci� eke ontwik-

keling, bijvoorbeeld Julius.

• De uitgewerkte animaties waarin kernbegrippen worden 

gepresenteerd worden in meerdere talen ondertiteld.

• Met de OPR wordt een wervings- en informatievideo 

opgesteld. 
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Dekkend ondersteuningsaanbod

• Het SWV kan gidsen binnen het beschikbare aanbod. 

Ieder bestuur heeft een bestuurondersteuninigspro� el.

• Arrangementen zijn verder ontwikkeld en beschreven. 

Julius (dubbel bijzonder), IncluZief, (voorheen Down).

• Prioriteit wordt gelegd op de preventieve arrange-

menten die aangevraagd kunnen worden middels het 

Kans!overleg. 

• Het is duidelijk beschreven op welke wijze en wanneer het 

SWV consultatief betrokken kan worden.

• Het SWV is gericht op vormen van inclusiever onderwijs 

middels de (preventieve) arrangementen en de prioriteit 

die gegeven wordt aan de voor en vroegschoolse 

aansluiting.

• Het SWV doet onderzoek naar mogelijk ontbrekend 

aanbod (ZMOLK, onderwijs in relatie tot dagbesteding).

• Het SWV coördineert in ontbrekend aanbod en organi-

seert oriëntatie en informatiemomenten. 
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Arrangeren en doen wat nodig is

• Het SWV heeft zicht op de afgegeven TLV’s  en evalueert 

de huidige procedures.

• Speci� ek aandacht voor de instroom in de midden- en 

bovenbouw van het SO.

• Het SWV stemt de toekenningsprocedure categorie 

midden en hoog af met aangrenzende SWV’en.

• Het SWV heeft arrangementen ontwikkeld die gericht zijn 

op preventiever en inclusiever werken.

• Het SWV heeft beleid ontwikkeld gericht op terug-

plaatsing.

• Het Kans!overleg is duidelijk gepositioneerd in procedure 

en methodiek. Via dit overleg worden in samenwerking 

met gemeenten arrangementen afgegeven.

• Het SWV heeft actief beleid in het voorkomen van thuis-

zittende kinderen. Er is een actuele lijst met aandachtskin-

deren die afgestemd wordt met gemeentelijke partners.

• Speci� eke arrangementen om kinderen die (gedeeltelijk) 

thuiszitten worden actief onder de aandacht gebracht 

(AV1 Robot, impulsonline).
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Beheer en transparantie

Rapportages

• 3 keer per jaar wordt een totale integrale rapportage 

opgemaakt en gepresenteerd aan Bestuur, ALV en OPR.

Risico’s SWV

• Risico’s voor het SWV zijn bekend en beheersmaatregelen 

worden getro� en

Reserves SWV

• Hoogte minimale reserves wordt vastgesteld. Plan van 

aanpak voor een eventueel surplus of tekort.

• Doelmatige besteding van de middelen.

• Schoolbesturen kunnen inzicht geven in wat met 

inhoudelijk heeft bereikt op het gebied van Passend 

Onderwijs.
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€

Via Kans! Op de weg naar inclusiever.

Het ondersteuningsplan 2018-2022 is een strategisch beleidsplan waarin de afspraken staan die schoolbesturen en hun scholen in 

onze regio hebben gemaakt. Het SWV werkt vanuit een stimulerend schoolmodel, gericht op het versterken en ondersteunen van de 

onderwijspraktijk.

Wij werken vanuit de visie:

1. Passend

2. Huisnabij

3. Integraal

4. Handelingsgericht

5. Preventief, licht en kort

6. E� ectief en e�  ciënt

Dit is het derde, opvolgende, jaarplan voortkomende uit het ondersteuningsplan “Samen leren” 2018-2022.

SWV Helmond-Peelland PO


