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Inleiding: 
 

Jaarplan 2020-2021 Samen leren! 
 
Het ondersteuningsplan 2018-2022 is een strategisch beleidsplan waarin de afspraken staan die 
schoolbesturen en hun scholen in onze regio hebben gemaakt. 
 
Wij werken vanuit de visie: 

1. Passend 
2. Thuisnabij 
3. Integraal 
4. Handelingsgericht 
5. Preventief, licht en kort 
6. Effectief en efficiënt 

 
In het ondersteuningsplan zijn 7 kernambities gesteld. Deze ambitiedoelstellingen zijn nader 
uitgewerkt in 7 domeinen: 

1. Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen  
(Kort: dekkend ondersteuningsaanbod) 

2. In pedagogisch partnerschap betrokkenen zelf laten arrangeren richting een oplossing, met 
in achtneming van de zorgplicht (kort: arrangeren en doen wat nodig is) 

3. Een goede samenwerking met gemeenten en ketenpartners om onderwijs overstijgende 
ondersteuningsvragen te kunnen beoordelen (kort: samenwerken met ketenpartners) 

4. Optimale communicatie vanuit het samenwerkingsverband, met name naar ouders  
(Kort: Communicatie) 

5. De financiële beheersbaarheid en financiële transparantie wordt bewaakt en geborgd  
(Kort: beheer en transparantie) 

6. Het bestuursmodel stimuleert tot verwezenlijking van de missie en visie  
(Kort: een stimulerend bestuursmodel) 

7. Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen en zicht hebben op de 
ontwikkeling daarvan. (Kort: kwaliteitszorg) 

 
 
 
Bovenstaand vormt de basis voor de doelstellingen jaarplan 2020-2021. 
Per domein zijn de doelstellingen voor het schooljaar 2020-2021 opgenomen. 
Het jaarplan komt voort uit de twee voorgaande jaarplannen waarbij nadere uitwerking wordt 
gegeven aan het ondersteuningsplan 2018-2022.  Een belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking 
van de doelstelling is dat het SWV werkt vanuit een stimulerend schoolmodel. Hiermee wordt met 
name gedoeld op het stimuleren van en versterken van de mogelijkheden om passend onderwijs 
op de werkvloer, dus binnen de scholen, vorm te geven. 
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Domein 1 Dekkend ondersteuningsaanbod 
 
Het SWV is gids binnen het beschikbare aanbod 

- Van alle 22 besturen is een bestuursondersteuningsprofiel (BOP) beschikbaar  
- Vanuit de BOP’s kunnen wij het aanbod (expertise) in de regio van het SWV in beeld brengen 
- Arrangementen van het SWV zijn voor iedereen duidelijk op doel, toepasbaarheid en wijze van 

aanvragen 
- Het is duidelijk wanneer consultatie van het SWV nodig is 
- Gedragsdeskundigen van het SWV hebben naast de gezamenlijke aandachtsgebieden een eigen 

aandachtsgebied (vergroten expertise team SWV) en hier is helder over gecommuniceerd 
 
Het SWV is coördinerend op het vlak van ontbrekend aanbod 

- De beschikbare arrangementen van het SWV worden minimaal 3 keer per jaar geëvalueerd en 
gemonitord en waar nodig bijgesteld 

- Op basis van trends, analyses en onderzoek wordt initiatief genomen tot verdere 
professionalisering of nieuw aanbod 

- Het Julius project (hoogbegaafd/dubbel bijzonder) wordt verder doorontwikkeld zodat het na dit 
schooljaar een structureel aanbod wordt voor deze leerlingen. 

- Het IncluZief (Down/licht verstandelijk beperkt) arrangement wordt verder doorontwikkeld zodat 
een ruimere doelgroep met vergelijkbare ondersteuningsvraag de kans op inclusief onderwijs krijgt 
en het een structureel aanbod wordt 

- Onderzoek naar mogelijke leemtes in het dekkende aanbod op het gebied van kinderen met een 
verstandelijke beperking en een gedragsmatige ondersteuningsvraag 

- Onderzoek naar mogelijke leemtes in het dekkende aanbod tussen Emilius en Antoon van 
Dijkschool in relatie tot dagbestedingsplaatsen 
 
Het SWV werkt aan preventief aanbod en is hierbij gericht op vormen van inclusiever 
onderwijs 

- Nadere oriëntatie op de experimenteerruimte beleidsregel 2020-2021 en mogelijk volgend 
schooljaar. Mogelijkheden onderzoeken tot samenwerken S(B)O en regulier onderwijs. 

- We geven kinderen een stem als het gaat om extra ondersteuningsbehoeften. Hiervoor wordt een 
project opgezet. 

- De evaluatie van de pilot instroom jonge kinderen vanuit de Mikkel of Binderen bij de Antoon van 
Dijkschool (goede aansluiting en doorlopende lijnen) wordt in november 2020 afgerond en een 
mogelijk vervolg wordt onderzocht.  

- Evaluatie van de pilot gericht op gedifferentieerde arrangementen SO (preventie) tussen betrokken 
gemeenten Prodas/PlatOO en Aloysius vindt plaats voor 31-12-2020. Vanuit evaluatie voorstel 
voor mogelijk vervolg. 

- Aansluiting voor en vroegschools. Het SWV en de preventieve arrangementen zijn duidelijk bij 
iedere gemeente gepositioneerd en methodisch afgestemd. 

- Inclusiever onderwijs door het aanbieden van arrangementen voor extra ondersteuning 
Beschikbare arrangementen voor reeds schoolgaande kinderen zijn duidelijk gepositioneerd en 
methodisch afgestemd. (De zgn. BO-SBO+ BO-SO+ en SBO-SO + arrangementen) 
 
Het SWV heeft concreet zicht op de residentieel geplaatste leerlingen 

- Er wordt onderzoek gedaan naar de leerlingen die geplaatst zijn in residentiele instellingen en 
mogelijke aanbevelingen worden voorgesteld. 
  



 

  Pagina 3 van 7 

3 

Domein 2: Arrangeren en doen wat nodig is 
 
Het SWV heeft een actueel zicht op de afgegeven TLV’s en de bijbehorende procedures 

- Evaluatie van de huidige TLV-procedure met betrokken partners. 
- Analyse naar de toename van leerlingen die naar het S(B)O gaan. 
- Procesmatige analyse op de aanvraag TLV’s voor kinderen die instromen bij de Hilt in de midden 

en bovenbouw.  

• TLV midden en hoog: Samen met uitvoerende partners en omringende samenwerkingsverbanden 
afgestemd beleid formuleren 

• Analyse van de afgegeven TLV midden en hoog beschikkingen 
- Vanuit de analyses en nadere onderzoeken worden mogelijke aanbevelingen gedaan 

 
Het SWV heeft arrangementen opgesteld die preventief moeten werken en de kans bieden 
op inclusiever onderwijs 

- Het Kans! Overleg is duidelijk gepositioneerd, methodisch en procesmatig. 
- Beleid m.b.t de instroom van kinderen met een arrangement onderbouw in relatie tot de zorgplicht 

is opgesteld. 
- Onderzoek om te komen tot beleid op het gebied van terugkeer van kinderen vanuit het S(B)O 

naar het regulier onderwijs in samenwerking met besturen. 
- Onderzoek met betrokken partners om tijdelijke arrangementen op het S(B)O mogelijk maken in 

combinatie met zorg. 
- Actief beleid opstellen en invoeren om instroom van kinderen in de onderbouw van het S(B)O 

alleen mogelijk maken na betrokkenheid van het SWV. 
 
Het SWV heeft actief beleid om het thuiszitten van kinderen in beeld te hebben en waar 
mogelijk te voorkomen 

- Beschrijving knellende casuïstiek is helder beschreven, ook in relatie tot de verantwoordelijkheid 
betrokken schoolbestuur, ambtenaar van de gemeente, jeugdzorg en leerplicht. 

- Aandachtslijst van het SWV wordt op verantwoordelijkheid afgestemd met de betrokken 
gemeenten 

- Afstemming met Gemeente, leerplicht, jeugdzorg en SWV VO op verantwoordelijkheid en rol 
- Er is zicht op (dreigende) thuiszitters en van onderwijs vrijgestelde leerlingen op perspectief en 

verantwoordelijkheid. 
- Oriëntatie met de gemeente Asten op beleid om frequent schoolverzuim van specifieke doelgroep 

(Sinti/Roma) te verminderen. 
- Specifieke arrangementen die bijdragen in de preventie worden onder de aandacht gebracht of 

uitgevoerd. (AV1 robot, Impulsklas) 
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Domein 3: Samenwerken met ketenpartners 
 
Het SWV werkt aan de doorgaande lijn POVO – Samenwerking SWV VO 

- Optimalisatie van de doorgaande lijn POVO voor kinderen met een ondersteuningsvraag 
- Pilot waar leerlingen van de bovenbouw kennismaken met Praktijkonderwijs wordt geëvalueerd en 

gevolgd 
- Afstemming met de pilot OBSH en het vakcollege. “De vakroute”.  Mogelijkheden om deze te 

verbreden binnen het SWV   
- Mogelijkheden voor een gezamenlijke 10-14 aanpak onderzoeken. 
- Verdere invoering van het raamwerk vast en zeker en digitaliseren “competentie wijzer”. 
- Analyse van de TLV’s van kinderen waarvoor in groep 8 nog een TLV aangevraagd wordt en 

komen tot mogelijke aanbevelingen 
- Opstellen tijdpad aansluiting POVO en communicatie hierover 

 
Het SWV werkt samen met ketenpartners in het belang van de voor- en vroegschoolse 
aansluiting 

- Intentieverklaring/convenant met gemeenten om eenduidige afspraken te maken over de 
samenwerking in het Kans!overleg 

- Samenwerking met betrokken partners in het Kans! Overleg. Hierbij wordt de gehanteerde 
methodiek (HGPD) afgestemd. Prioriteit hierbij ligt op de voor- en vroegschoolse aansluiting. 

- Samenwerking met ketenpartners in de betrokken gemeenten m.b.t. de totstandkoming van een 
zorgkaart waarbij het Kans! Overleg duidelijk wordt gepositioneerd. 

- Het is voor voorschoolse instellingen duidelijk wanneer het SWV geconsulteerd moet worden of 
een aanvraag gedaan moet worden voor een bespreking in het Kans! Overleg 
 
Het SWV werkt samen met en voor scholen binnen het SWV  

- Er wordt 8 keer per jaar een “specialistenoverleg” ingericht. In dit overleg met vertegenwoordigers 
vanuit de schoolbesturen wordt beleid afgestemd, gewerkt aan draagvlak, samen geleerd en 
samen ontwikkeld 

- Organisatie van lerende bijeenkomsten rondom een onderwerp voortkomende uit gesignaleerde 
trends in relatie tot het dekkend ondersteuningsaanbod 

- Organisatie van een expertise netwerk. Hier worden ontwikkelingen afgestemd en trends 
besproken 

- Organisatie van een directieoverleg S(B)O. Afstemming beleid en monitoren plaatsing leerlingen. 
- Organisatie van een casuïstiekoverleg 

 
Het SWV werkt samen met gemeenten in het kader van de afstemming jeugdzorg 

- Actief initiatief nemen om te komen tot een met betrokken partners afgestemde zorgkaart voor- en 
vroegschools. 

- Afstemming met jeugdzorg wordt verder vormgegeven door de overlegvormen: 

• ARPO 

• OOGO 

• Lokale afstemmingsoverleg. Met iedere gemeente wordt minimaal 1 keer per jaar een ambtelijk 
afstemmingsoverleg gevoerd. 

- Het SWV heeft in samenwerking met minimaal 1 gemeente een impulsklas georganiseerd. 

- Het SWV heeft in samenwerking met gemeentelijke partners impuls online als aanbod verder 

uitgezet. Dit om achterstanden bij kinderen te voorkomen en thuisonderwijs of uitval te 

ondersteunen 
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Domein 4 Communicatie  
 
Het SWV is zichtbaar en vindbaar 

- Er is een nieuwe website met een duidelijke structuur 
- Organisatie van een bijeenkomst rondom een relevant onderwerp voor ouders 
- Ouderbetrokkenheidsmonitor bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring/ arrangementen 
- Ontwikkelen van een nameting op de ouderbetrokkenheidsmonitor in samenspraak met ouders 
- Mogelijkheden onderzoeken om de respons van ouders om de ouderbetrokkenheidsmonitor te 

verhogen 
- Animaties (3) (waarin kernbegrippen vanuit het SWV worden gepresenteerd worden in meerdere 

talen ondertiteld 
- Er zijn brochures beschikbaar over het aanbod binnen het SWV 
- Mogelijkheden voor een ouderplatform worden nader onderzocht 
- Het jaarplan en jaarverslag wordt d.m.v. Infographic ’s toegankelijk gemaakt 
- Er zijn stroomschema’s waardoor de routes bekend zijn voor ouders en professionals om het SWV 

te consulteren of in samenwerking een mogelijk arrangement aan te vragen via het Kans! Overleg  
 
Domein 5 Beheer en transparantie 
 
Integrale rapportages 

- Er wordt 3 keer per jaar gerapporteerd, zodat stafbureau, bestuur en stakeholders een actueel 
inzicht krijgen in de stand van zaken en indien nodig tijdig kunnen bijsturen 

- Rapportages worden opgemaakt over de periode 1-1 tot en met 30-4, 1-5 tot en met 31 juli en een 
totaalrapportage over het kalenderjaar. 

- Rapportages bestaan uit de volgende onderdelen: 

• Financiële stand van zaken 

• Uitgangspunten van de begroting – versus realisatie 

• Stand van zaken kwaliteitszorg  

• Stand van zaken arrangementen/TLV’s/dossiers SWV 

• Actuele ontwikkelingen 
 
Risicoanalyse en beheersmaatregelen 

- Er is voor 1-1-2021 een actuele risicoanalyse beschikbaar 
- Vanuit de risicoanalyse zijn de partners en het SWV zich bewust van deze risico’s  
- Waar nodig worden beheersmaatregelen genomen of wordt een nader onderzoek uitgezet. (Hier 

wordt een tijdspad voor opgesteld) 
 
Financiële reserves 

- De minimale hoogte van de reserves, mede in relatie tot de risicoanalyse, wordt vastgelegd. 
- Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor een eventueel surplus op deze vastgestelde reserve 

(of indien van toepassing een tekort op deze vastgestelde reserve) 
 
Doelmatige besteding van de middelen 

- We ontwikkelingen een format waarmee we meer zicht gaan krijgen op de doelmatige besteding 
van de middelen die via het schoolmodel worden doorgesluisd naar de schoolbesturen. We 
koppelen hierbij de inhoud aan het financieel model. 
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Domein 6 Een stimulerend bestuursmodel 
 
Onderzoek Governance 

- Op basis van de resultaten uit het onderzoek naar de Governance wordt een implementatieplan 
opgesteld.  
In dit implementatieplan wordt opgenomen: 

• Tijdspad inrichten structuur 

• Mogelijke aanpassingen managementstatuut 

• Vaststellen toezichtskader 

• Mogelijke inzet onafhankelijke voorzitter ALV 
 
OPR  

- Aandacht voor werving kandidaten OPR. Er wordt een animatie gemaakt om de OPR te promoten 
- Organiseren bespreking ALV/bestuur en OPR 

 
Visieontwikkeling leden SWV 
Als voorbereiding op het ondersteuningsplan 2022-2026 worden samen met de leden van het SWV 
vormen van inclusief onderwijs onderzocht (mogelijk een bezoek aan Schotland) 
 
Domein 7 Kwaliteitszorg 
 
Kwaliteitskaarten 

- Kwaliteitskaarten worden actiegericht gemaakt. We formuleren een KPI per domein. Deze 
indicatoren moeten samen een dashboardfunctie hebben voor sturing en signalering.  

- Aandacht voor een concrete verbinding tussen systeem- en leefwereld en het meer cyclisch zicht 
krijgen op wat er binnen het samenwerkingsverband volgens belangrijke stakeholders beter (of 
anders) kan (of moet):  

• ‘Specialisten passend onderwijs’ inzetten als communicatielijn en vertaler. 

• Gebruikmaken van ervaringen van alle betrokkenen om te komen tot betekenisvolle doelstellingen. 
- Vanuit bestaand kwaliteitssysteem input leveren voor ontwikkelingen binnen het huidige 

Ondersteuningsplan (2018-2022).  
- Consultatiebijeenkomsten 

 
Analyses en onderzoeken 

- Processen meer digitaliseren om AVG-proof te kunnen communiceren met de partners 
- Aan het LDOS-systeem worden de arrangementen toegevoegd op zodanige wijze dat aanvragen 

via het systeem kunnen lopen en ontwikkelingen (in relatie tot TLV’s) gemonitord kunnen worden 
- Door ontwikkelen van het huidige Ldos systeem om vanuit de data base meer output te kunnen 

genereren. 
- Opschonen van de huidige database om op basis van juiste informatie te kunnen analyseren 
- Waar nodig nadere onderzoeksopdrachten formuleren en intern/extern uitzetten (Universiteiten)  
- Casuïstiek onderzoeken. Complexe casuïstiek wordt door een externe partij nader doorgelicht en 

samen met de partners worden de resultaten doorgenomen om lerend te kunnen zijn van en voor 
elkaar 
 
Kwaliteitssysteem 
Werken in een systeem waarbij de doelen op basis van meetbare prestatie-indicatoren worden 
gevolgd en waarbij zicht wordt gehouden op de activiteiten en de daadwerkelijke ontwikkeling. 
(automatisering van de kwaliteitskaarten) 
 
Toewerken naar het nieuwe ondersteuningsplan 2023-2027 

- Toewerken naar doelstellingen in het nieuwe ondersteuningsplan die gericht te zijn op ervaringen 
en behoeften uit de praktijk: 

• Met input van voorgaande periode komen tot Kadernotitie ‘Richting een nieuw ondersteuningsplan’ 
(proces). 

• Uitlijnen inzet werken met ervaringen t.b.v. 1) evaluatie OP 2018-2022 en 2) structureel in 
kwaliteitszorg tbv. OP 2022-2026. 

• Consultatiebijeenkomst ‘Arrangeren richting het nieuwe ondersteuningsplan’ 
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Het SWV ten tijde van Corona 
 

- Afstemming met de gemeenten over kinderen en gezinnen die mogelijk door rijksmaatregelen 
onvoldoende in beeld zijn 

- Bij eventuele sluiting van scholen, ondersteunen met Good practice vanuit het veld, van 
thuisonderwijs. Website en nieuwsbrief 

- Afstemming met gemeenten intensivering inzet ondersteuningsprogramma’s zoals Impuls online. 
Gericht op ondersteuning opvoeders bij het ondersteunen van kinderen 

- Landelijke ontwikkelingen volgen, afstemming aanbod met o.a. Nederlands jeugd instituut. 
 


