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Dekkend ondersteuningsaanbod

Arrangeren en doen wat nodig is

•

•
•

Het SWV kan gidsen binnen het beschikbare aanbod.
(Ieder bestuur heeft een bestuursondersteuningsprofiel)

•

Het SWV heeft procedure vastlopende casuïstiek

•

Arrangementen zijn verder ontwikkeld en beschreven,

•
•

Het SWV is in staat om als wegwijzer te fungeren naar

•

Julius Project

•

Arangementen dubbel/bijzonder
Down arrangementen
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•

•

Het SWV is zichtbaar en vindbaar voor ouders.

»
»
•

Het SWV werkt met kwartaalrapportages die zodanig zijn
aangepast dat trends en mogelijke consequenties voor

Ouderbijeenkomsten, minimaal 2 per schooljaar

ieder inzichtelijk zijn.

Het SWV evalueert de betrokkenheid van ouders bij de
TLV procedure.

op doelgroep bekostiging, categorie midden en hoog.

Het SWV evalueert de ouderbetrokkenheidsmonitor

Het SWV heeft de aansluitingspilot A.v.Dijkschool met KDC

»
»
•

€

Website

Het SWV voert een pilot uit i.s.m. de A.v.Dijkschool gericht

nuering of beëindiging

DOMEIN

Financiële beheersbaarheden en
transparantie

Binderen geëvalueerd en een voorstel beschreven tot conti-

Het SWV coördineert in het dekkende ondersteunings-
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Communicatie- en educatief
partnerschap

Het SWV heeft afgestemd beleid met uitvoerende
partners op TLV aanvraag midden en hoog.

zodat ze voor alle betrokkenen duidelijk zijn:

»
»
»

Kaders ‘knellende’ casuïstiek zijn duidelijk beschreven.

DOMEIN

beschikbaar aanbod in combinatie met jeugdzorg.

beschreven.

•

VOOR WAARDELIJKE DOMEINEN

•

Het SWV heeft de verantwoordingsformat, die besturen
invullen, aangepast aan het nieuwe ondersteuningsplan.

•

Het SWV heeft een voorstel ontwikkeld waarbij middelen

Mogelijke nameting

geoormerkt worden, gekoppeld aan kinderen in de

Op welke wijze de respons verder te verhogen

aansluiting voor en vroegschools (kansen bieden aan

Het SWV wil de uitgangspunten en kernbegrippen vanuit

aanbod en realiseert een lerend platform.

het ondersteuningsplan toegankelijk communiceren.

Het SWV beschrijft een voorstel rondom aanbod ZMOLK.

Het SWV werkt samen met ouders uit de OPR meerdere

kinderen met een complexe ondersteuningsvraag).

animaties uit.
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Samenwerken met ketenpartners
Doorgaande lijn POVO

•
•

•

Onderzoek pilot naar aansluitingsmogelijkheden bovenbouw

samen met Prodas, Platoo, Gemeenten Deurne, Asten en Someren

PO met praktijkonderwijs en Vakcollege.

Samenwerking met gemeenten

Het SWV heeft een procedure beschreven op welke wijze

•

beide samenwerkingsverbanden, POVO, te consulteren zijn bij
aansluitingsvraagstukken.
Het SWV is zodanig gepositioneerd in de voor en vroeg-

•

Het SWV heeft i.s.m. een gemeente minimaal 1 impulsklas
gefaciliteerd.

•

De Afstemming onderwijs-jeugdzorg wordt actief verder

schoolse aansluiting dat kinderen met een ondersteunings-

vormgegeven door:

vraag gericht en kansrijk gearrangeerd worden naar een

»
»
»

passende plek.

•

Passende arrangementen onderwijs-zorg worden opgezet
met een vast contactpersoon vanuit de gemeenten.

Aansluiting voor en vroegschools

•

Uitwerking gedefragmenteerde arrangementen So (Aloysius)

Het SWV voert dit uit in meerdere gemeenten.

ARPO
Lokaal afstemming
OOGO
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Een stimulerend bestuursmodel
•

Het SWV heeft een managementstatuut opgesteld en
vastgesteld.

•

7

Kwaliteitsontwikkeling en goed
onderwijs
•

Het SWV heeft het toezichtskader aangescherpt en
geïmplementeerd.

•

DOMEIN

Het SWV heeft de kwaliteitskaarten aangescherpt aan het
nieuwe ondersteuningsplan.

•

Het SWV organiseert minimaal twee keer per jaar een

Het SWV heeft de statuten gereviseerd passende bij de

consultatie (specificatie) bijeenkomst om de koers van het

huidige ontwikkelingen.

SWV te evalueren.

»
»

Code goed bestuur
Ondersteuningsplan 2018-2022

•

Het SWV heeft een verbetering aangebracht in het kwaliteitssysteem zodanig dat hier nadrukkelijk beleidsimpulsen
uit te genereren zijn.

