
 

 
Bijlage 9 

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 

In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het samenwerkingsverband verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs 

voor alle leerlingen in de regio van het SWV. Voor het schooljaar 2015-2016 zijn reeds een aantal thema’s aangegeven die nader uitgewerkt 

worden in een jaarplan. Daarbij gaat het om de thema’s: 

1. Uitwerking en borging kwaliteitsbeleid 
2. Eerste Opvang Anderstaligen 
3. Dyslexiezorg en de samenwerking tussen SWV PO3002 en de gemeenten 
4. Uitwerking basisondersteuning 
5. Inzet expertise so en sbo op de langere termijn 
6. Hoogbegaafdheid 

 

In het onderstaande worden de doelen van deze thema’s nader uitgewerkt , de kritische succesfactoren benoemd en per thema worden de 

activiteiten voor 2015-2016 nader uitgewerkt. Voor de thema’s ‘Uitwerking en borging kwaliteitsbeleid’, ‘Uitwerking basisondersteuning’ en 

‘Hoogbegaafdheid’ geldt, dat bij het starten van de werkzaamheden bezien wordt welke extra menskracht noodzakelijk is voor het (doen) 

uitvoeren van het plan. Tevens zal voor die thema’s een meer gedetailleerd plan van aanpak uitgewerkt dienen te worden. 

Kwaliteitsbeleid 
Passend onderwijs gaat niet alleen over het terugdringen van plaatsingen in het speciaal (basis)onderwijs, het terugdringen van thuiszitters of 

het vinden van oplossingen voor leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte. De kern van passend onderwijs is het verbeteren van de 

kwaliteit van alle onderwijs, zodat zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij een school kunnen vinden die aansluit bij hun onderwijsbehoeften. 

Versterking van de kwaliteit van onderwijs is een niet te onderschatten doelstelling van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband richt zich 

daarbij op de kwaliteitsaspecten beleid, organisatie, primair proces, mensen, partners en reflectie. Voor het schooljaar 2015-2016 ligt de nadruk 



 

op het versterken van het draagvlak voor het beleid van passend onderwijs o.m. door het versterken van de communicatie met alle betrokkenen, 

het verbeteren van de verantwoording van de middelen, een klanttevredenheidsonderzoek en verbeteren van de aansluiting met andere 

samenwerkingspartners (PO en VO). 

Doelen: 
a. In het schooljaar 2015-2016 wordt passend onderwijs in de regio van het SWV PO3002 versterkt door informatie verkregen vanuit een 

klanttevredenheidsonderzoek (ouders en leerkrachten) en vanuit de verantwoording van de inzet van de zorgmiddelen te gebruiken in 
een informatiecampagne voor alle betrokkenen bij passend onderwijs. Door duidelijk te maken op welke wijze de middelen van het SWV 
worden ingezet ontstaat een beter zicht op de mogelijkheden om lichte en zware ondersteuning in te zetten en de rol van het SWV. 

b. In schooljaar 2015-2016 wordt het netwerk dat bereikt wordt met de inzet van de huidige communicatiemiddelen (o.a. nieuwsbrief en 
website) geëvalueerd en waar nodig uitgebreid en/of versterkt. 

c. De monitorgesprekken van februari 2016 worden gevoerd aan de hand van plannen op hoofdlijnen voor de inzet van de lichte 
ondersteuningsmiddelen. Plannen, inzet en effecten worden op die manier inzichtelijker. 

d. In de overgang van PO naar VO gaat een leerling ook van de ene naar de andere organisatie die zorgdraagt voor de indicatie en de 
bekostiging. De afstemming van de ondersteuning moet op elkaar afgestemd worden om tot een overstap van PO naar VO te komen 
zonder belemmering voor de leerling met een zorgbehoefte. 

 

Kritische succesfactoren: 
- Eind van het schooljaar 2015-2016 hebben de aangesloten basisscholen op basis van te verzamelen informatie 

(klanttevredenheidsonderzoek ouders en leerkrachten, effect inzet arrangementen, verantwoording inzet lichte en zware ondersteuning) 
een goed inzicht in de effectiviteit van het samenwerkingsverband op het gebied van een passend aanbod voor leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag. 

- Voor de klanttevredenheidsonderzoeken bij leerkrachten en ouders wordt een tevredenheidscore van 80% behaald, waarbij tevens het 
aspect van de communicatie vanuit en met het SWV aan de orde is gesteld. 

- In februari 2016 worden met alle besturen monitorgesprekken gevoerd. Alle besturen beschikken over een plannen voor de inzet van 
lichte ondersteuning. De basisscholen van de besturen zijn op de hoogte van dit plan van inzet en stellen hun zorgstructuur in op de 
beschikbare middelen. 

- Op basis van de in de loop van 2015-2016 te maken afspraken tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO zijn de 
onderwijsarrangementen zodanig afgestemd dat er voor de leerling sprake is van een doorlopende ondersteuning. 

 



 

Plan van aanpak: 
Activiteiten Deelnemer Periode 

Ontwikkelen en uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek SWV Oktober ‘15 

Evaluatie arrangementen SWV Oktober ‘15 

Monitorgesprekken en publiekssamenvatting SWV Februari ‘16 

Afspraken doorloop arrangementen PO-VO SWV + SWV VO Februari ‘16 

 

Financiën 
Voor de uitwerking van het thema ‘Kwaliteitsbeleid’ is voor het ontwikkelen en uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek een budget 

nodig van €5.000,- (uit post Zorgnetwerk).  



 

Eerste Opvang Anderstaligen 
In het samenwerkingsverband PO3002 wordt door de besturen gezocht naar een samenwerking, bij voorkeur samen met de gemeenten, om te 

komen tot een effectieve opvang van anderstaligen. Onderzocht moet worden op welke wijze de deskundigheid van scholen met ervaring in de 

opvang van anderstaligen gedeeld kan worden en op welke wijze effectief gebruik gemaakt kan worden van de diverse regelingen om zoveel 

mogelijk onderwijskundige inzet te genereren. Daarbij is het van belang om ook de inzet van gemeenten daarbij te betrekken, zodat financiering 

op een adequate manier kan worden ingezet en tevens afspraken gemaakt kunnen worden over het leerlingenvervoer. Tevens kan worden 

gekeken naar een betere verdeling van de EOA over de regio of een gezamenlijke inzet van expertise. Tot slot zal daarbij ook bezien moeten 

worden of er een rol is weggelegd voor het samenwerkingsverband in de verdere aanpak en uitwerking van het beleid op het gebied van EOA.  

Doelen: 
e. In het schooljaar 2015-2016 worden gezamenlijke afspraken over de Eerste Opvang Anderstaligen tussen schoolbesturen, gemeenten en 

samenwerkingsverband. 
f. Leerlingen die nieuwkomer zijn in Nederland en de Nederlandse taal niet machtig zijn, worden geplaatst in een leeromgeving waarbij alle 

aandacht gegeven wordt aan het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal, zodat deze leerlingen snel thuisnabij op een reguliere 
basisschool de lessen kunnen volgen. 

 

Kritische succesfactoren: 
- Per 1 augustus 2015 stelt de gemeente Roosendaal een coördinator Eerste Opvang Anderstaligen aan. In het najaar 2015 wordt een 

overzicht opgesteld i.s.m. deze coördinator van de benodigde opvang in 2016 en de beschikbare capaciteit in het 
samenwerkingsverband. 

- 1 januari 2016 is een overzicht beschikbaar van enkele scenario’s voor de EOA. Deze scenario’s worden afgestemd met de aangesloten 
schoolbesturen en in een werkgroep verder uitgewerkt.  

- Indien in het gewenste scenario het samenwerkingsverband een rol speelt, zal voor het nieuwe ondersteuningsplan beleid worden 
ontwikkeld op dit gebied en een aanbod worden geformuleerd (vóór 1 juni 2016) waarbij rekening gehouden wordt met de benodigde 
financiële middelen (óf besturen dragen uit eigen middelen bij óf de benodigde middelen komen uit het gezamenlijke budget via het 
samenwerkingsverband). 

 



 

Plan van aanpak: 
Activiteiten Deelnemer Periode 

In kaart brengen van de benodigde omvang van de EOA in het gebied van het samenwerkingsverband SWV + 
coördinator 
EOA 

Augustus ‘15 

Uitwerken van een aantal scenario’s voor de EOA op grond van de behoefte en de aanwezige capaciteit SWV + 
coördinator 
EOA  

Oktober ‘15 

Overleg met schoolbesturen en gemeenten over de verschillende scenario’s, waarbij aan het eind van het 
traject het meest wenselijke scenario wordt gekozen. 

SWV + 
coördinator 
EOA + 
schoolbesturen 
+ gemeenten 

December ‘15 

Implementatie van gekozen model SWV + 
coördinator 
EOA + 
schoolbesturen 
+ gemeenten 

Februari ‘16 

Financiën 
Voor de uitwerking van het thema ‘Eerste Opvang Anderstaligen’ is vooralsnog geen extra budget noodzakelijk. Afhankelijk van de gekozen 

scenario’s zal voor de uitvoering wellicht een inzet van het samenwerkingsverband noodzakelijk zijn. Dit kan vanuit de lichte ondersteuning gaan 

(vanuit de budgetten van de schoolbesturen), zo mogelijk ook als arrangementen vanuit de zware ondersteuning. 

  



 

Dyslexiezorg 
Met het inwerking treden van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de dyslexiezorg (diagnose en 

behandeling). In het ondersteuningsplan is afgesproken dat het samenwerkingsverband de functie van poortwachter heeft om te bewerkstelligen 

dat een onderzoek pas wordt gestart na een zorgvuldig doorlopen proces op de scholen. Het SWV toetst o.a. aan de hand van het leerlingdossier 

dat een overzicht bevat van e-scores op lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp op school. Na controle  door  het SWV 

beslist het SWV voor extra inzet op school vanuit het SWV of aanvraag voor een diagnostisch onderzoek bij een zorgaanbieder. Bij akkoord van 

het SWV voor diagnostisch onderzoek bespreekt de school samen met de ouder, de aanvraag met de Jeugdprofessional. De jeugdprofessional is 

bevoegd om een beschikking voor onderzoek aan te vragen. De jeugdprofessional beoordeelt de aanvraag niet meer inhoudelijk. 

Hoewel met de afgesproken werkwijze de dyslexiezorg inhoudelijk binnen het domein van de school terecht gekomen is, valt de bekostiging nog 

steeds binnen het bereik van de gemeente. Datzelfde geldt voor afspraken met zorgaanbieders, hoewel de zorginkopers geen uitgebreide 

expertise hebben van de dyslexiezorg. 

Doelen: 
a. In het schooljaar 2015-2016 wordt de dyslexiezorg onder de verantwoordelijkheid gebracht van het samenwerkingsverband passend 

onderwijs, waarbij contractafspraken en bekostiging daarbij worden betrokken. 

Kritische succesfactoren: 
- Dyslexiezorg wordt per 1 januari 2017 verstrekt op basis van een deugdelijke afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg. Dat betekent 

dat de beoordeling of een nader onderzoek noodzakelijk is beoordeeld wordt door onderwijsinhoudelijke beoordelaars (MDC), waarbij 
het SWV minimaal betrokken wordt bij het afsluiten van contracten en beoordelen van contractpartijen. 

- Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft (bevestigen diagnose EED) dan zal de jeugdprofessional goedkeuring geven aan verder 
behandeling. 

- In de loop van 2015-2016 wordt onderzocht of het SWV naast de reeds afgesproken poortwachtersfunctie een verdergaande rol kan 
spelen bij het uitvoeren van de dyslexiezorg. 

 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/default.aspx?a=012b34&umbPageId=15362%20


 

Plan van aanpak: 
Activiteiten Deelnemer Periode 

Implementeren van procedure poortwachtersfunctie bij SWV SWV Augustus ‘15 

Registreren van aanvragen dyslexieonderzoek en uitkomst van doorverwijzing en onderzoek SWV  September ‘15 

Overleg met zorginkoopteam gemeenten om mogelijkheden te onderzoeken voor verdergaande inzet SWV in 
dyslexiezorg. Hierbij wordt tevens overleg gepleegd met de werkgroep dyslexie  vanuit het REA (gemeenten). 

SWV + ZIT + 
werkgroep 
Dyslexie 

September ‘15 

Financiën 
Als het uitbreiden van de rol voor het SWV in het kader van dyslexiezorg leidt tot extra benodigde middelen, zullen in eerste instantie de kosten 

voor de gemeenten zijn. Het SWV neemt de poortwachtersfunctie voor eigen rekening als serviceverlening voor de eigen scholen. De kosten zijn 

begroot op €15.000,- en komen ten laste van de post MDC.  

 

  



 

Uitwerking basisondersteuning 
Basisondersteuning is door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De 

basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Omdat de basisondersteuning niet landelijk is 

vastgesteld, zijn er regionale verschillen. Samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het 

samenwerkingsverband bieden. Uitgangspunt is wel, dat de kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door de onderwijsinspectie 

vastgestelde normen. Het gaat onder andere over afspraken met betrekking tot: een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, 

toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben, programma's en 

methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen en een protocol voor medische 

handelingen. 

De basisondersteuning zorgt dat ouders weten wat zij ten minste van iedere school in de regio mogen verwachten op het gebied van onderwijs 

en onderwijsondersteuning. In het samenwerkingsverband PO 3002 is het streven om de basisondersteuning op iedere school te versterken. 

Daarmee kan voor steeds meer kinderen een passende plek gecreëerd worden op een thuisnabije school. Wanneer basisondersteuning niet 

toereikend is, kan extra ondersteuning ingezet worden. Andersom geredeneerd betekent dit dat voor het kunnen toekennen van extra zorg een 

duidelijk beeld van de basisondersteuning aanwezig moet zijn. Een versterkte basisondersteuning op de reguliere scholen voor basisonderwijs in 

het samenwerkingsverband betekent dat de inspectiecriteria 6, 7 en 8 minimaal op niveau 3 zijn. Dit niveau van basisondersteuning 

veronderstelt dat elke school in staat is tot preventieve en curatieve interventies.  

 

Doelen: 
a. Begin schooljaar 2015-2016 wordt in goed overleg met de schoolbesturen een format vastgelegd voor de beschrijving van de 

basisondersteuning. 
b. In het schooljaar 2015-2016 wordt de basisondersteuning omschreven in eenduidige termen, zodat voor alle betrokkenen bij het 

basisonderwijs duidelijk is wat er van een school in het samenwerkingsverband minimaal verwacht mag worden. 
 

Kritische succesfactoren: 
- Ieder schoolbestuur stelt minstens 1 IB-er beschikbaar voor een werkgroep Basisondersteuning met daarin vertegenwoordigers van alle 

schoolbesturen (niveau IB), MDC en SWV. 



 

- Vaststellen van een format om tot een beschrijving te komen, aansluiten bij een handelingsgerichte aanpak. 
- Aan de hand van het format brengt de werkgroep de basisondersteuning voor PO3002 in kaart. 

 

Plan van aanpak: 
Activiteiten Deelnemer Periode 

Instellen werkgroep Basisondersteuning SWV + ALV Augustus ‘15 

Uitwerken van een format om te komen tot een beschrijving van de basisondersteuning SWV+ 
werkgroep + 
IB-netwerken  

Oktober ‘15 

Uitwerken van de basisondersteuning; goedkeuring via algemene ledenvergadering en OPR (aanvulling op 
ondersteuningsplan) 

SWV + 
werkgroep 

Juni ‘16 

Financiën 
Voor de uitwerking van het thema ‘Basisondersteuning’ is vooralsnog geen extra budget noodzakelijk. Afhankelijk van de inzet van de werkgroep 

kan in goed overleg met de schoolbesturen een vergoeding voor de werkgroepleden worden afgesproken. Te verwachten kosten zullen maximaal 

€5.000,- bedragen en kunnen ten laste komen van de post Zorgnetwerk. 

 

  



 

Expertisecentrum S(B)O 
Passend Onderwijs is erop gericht om voor elke kind een passend plaats in het onderwijs te realiseren; bij voorkeur thuisnabij. Dat betekent kort 

gezegd dat de leerling minder vaak naar de zorg wordt gebracht (plaatsing op een school voor speciaal onderwijs) en dat vaker de zorg naar de 

leerling wordt gebracht. Voor de ondersteuning van leerkrachten bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsproblemen zijn 

deskundigen beschikbaar van het speciaal basisonderwijs en van het speciaal onderwijs, cluster 3 en 4 (de clusters 1 en 2; visuele en auditieve of 

taal- beperkingen). Voor deze begeleiding is de wens uitgesproken om deze bij voorkeur collectief in te zetten vanuit een nog vorm te geven 

expertisecentrum. In de komende planperiode wordt bezien in hoeverre de gewenste expertise gebundeld kan worden in een expertisecentrum 

en op welke wijze dat binnen of buiten het samenwerkingsverband kan worden georganiseerd. De expertise van het speciaal onderwijs zou 

eventueel ook gebundeld kunnen worden met de expertise van de scholen voor speciaal basisonderwijs. Dit betekent dan wel dat in een op te 

richten expertisecentrum zowel middelen vanuit de zware ondersteuning als vanuit de lichte ondersteuning samen kunnen komen. 

Doelen: 
a. Eind van het schooljaar 2015-2016 is de expertise vanuit SBO en cluster 3 en 4 gebundeld in een expertisecentrum. Het expertisecentrum 

bundelt de expertise van de s(b)o-scholen en stelt deze beschikbaar aan alle aangesloten basisscholen via onderwijsarrangementen. 
b. Binnen 2 weken na afgifte van een arrangement wordt de ondersteuning op de school gerealiseerd.  

 

Kritische succesfactoren: 
- Er is voldoende zicht op de ondersteuningsbehoefte binnen het samenwerkingsverband. 
- Er is voldoende expertise aanwezig om op de vragen in te gaan; wanneer er hiaten zijn in de expertise wordt aanvullende expertise 

ingeschakeld of wordt de expertise verworven. 
- Er zijn afspraken gemaakt met S(B)O om hoogwaardige expertise te behouden. 
- Elk schoolbestuur beschikt over een gedragswetenschapper die kan ondersteunen in het bepalen of expertise noodzakelijk is.  

 

Plan van aanpak: 
Activiteiten Deelnemer Periode 

Instellen werkgroep Expertisecentrum PO3002 SWV + cluster 
3-4 + SBO 

September ‘15 

Opstellen uitgangspunten expertisecentrum SWV + cluster 
3-4 + SBO 

Oktober ‘15 



 

Opzet werkwijze toewijzing expertise aan arrangementen SWV + cluster 
3-4 + SBO 

December ‘15 

Draagvlak creëren in werkgebied voor expertisecentrum SWV + ALV Januari ‘16 

Opzet logistiek programma om inzet van expertise te monitoren en te evalueren SWV + cluster 
3-4 + SBO 

Mei ‘16 

Financiën 
Voor de uitwerking van het thema ‘Expertisecentrum’ is vooralsnog geen extra budget noodzakelijk. Gelet op het belang van de betrokken 

deelnemers kunnen de kosten vanuit de deelnemende partijen worden gedragen.  

 

  



 

Hoogbegaafdheid 
Gebleken is dat verschillende scholen in het samenwerkingsverband onvoldoende in staat zijn om een aanbod te formuleren voor leerlingen met 

een hoge begaafdheid gecombineerd met (vrij ernstige) gedragsproblemen. Zonder een uitspraak te doen over de herkomst van de 

gedragsproblemen of richting te geven aan mogelijke oplossingsrichtingen, is in het ondersteuningsplan opgenomen dat dit thema nadere 

uitwerking verdient. Hiermee wordt tevens aangesloten bij een thema dat ook landelijk is aangekaart en waarvoor de staatssecretaris voor de 

komende jaren extra geld (oplopend tot 29 miljoen in 2019) beschikbaar stelt via de bekostiging van samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs. 

Doelen: 
a. In juni 2016 is binnen het SWV een voorziening aanwezig voor hoogbegaafde leerlingen met een bijkomende gedragsproblematiek 
b. In juni 2016 is het voor alle scholen van het SWV duidelijk wat er van hen wordt verwacht vanuit de basisondersteuning en lichte 

ondersteuning op het gebied van hoogbegaafdheid. 
 

Kritische succesfactoren: 
- Inventarisatie van het huidige aanbod van scholen ten aanzien van hoogbegaafdheid en de beschikbare expertise binnen de scholen van 

het samenwerkingsverband; 
- Inventariseren van de visies van de aangesloten schoolbesturen op hoogbegaafdheid en hoogbegaafde leerlingen; 
- Ontwikkelen van een gedeelde visie en aanpak; 
- Creëren van draagvlak voor de gedeelde visie en aanpak via HandelingsGericht Werken; 
- Adequate communicatie over visie en aanpak via de scholen naar leerkrachten en ouders. 

 

Plan van aanpak: 
Doel b. ligt in het verlengde van het ontwikkelingsdoel: basisondersteuning en wordt daar verder uitgewerkt. 

Activiteiten Deelnemer Periode 

Onderzoeken van de schoolondersteuningsprofielen op aanpak hoogbegaafdheid SWV Augustus ‘15 

Inventariseren specifiek aanbod hoogbegaafdheid plus en beschikbare expertise SWV + scholen September ‘15 

Instellen werkgroep met ‘expert’-deelnemers o.b.v. SOP’s SWV + 
werkgroep 

September ‘15 



 

Ontwikkelen (gedeelde) visie op hoogbegaafdheid in combinatie met gedragsproblematiek Werkgroep Oktober ‘15 

Ontwikkelen scenario’s voor aanpak begeleiding hoogbegaafdheid i.c.m. gedragsondersteuning Werkgroep Oktober ‘15 

Themabespreking met deelnemende schoolbesturen SWV + 
werkgroep 

November ‘15 

Afspraken met deelnemende besturen over communicatie met alle scholen over aanpak hoogbegaafdheid SWV + ALV November ‘15 

 

Financiën 
Voor de uitwerking van het thema ‘Expertisecentrum’ is vooralsnog geen extra budget noodzakelijk. Afhankelijk van de gekozen scenario’s zal 

voor de uitvoering wellicht een inzet van het samenwerkingsverband noodzakelijk zijn. Dit kan vanuit de lichte ondersteuning gaan (vanuit de 

budgetten van de schoolbesturen) als het gaat om generieke inzet, zo mogelijk ook als arrangementen vanuit de zware ondersteuning. 

 

 


