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Jaarplan 2018-2019 SWV PO3002 

In het Ondersteuningsplan 2018-2022 zijn de ambities van het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o. (PO 30.02) verwoord om te komen tot thuisnabij passend 

onderwijs voor alle leerlingen in de regio van dit samenwerkingsverband.  

Voor het schooljaar 2018-2019 komen de volgende thema’s aan de orde: 

1. Verantwoording lichte en zware ondersteuning 

2. Vergroting draagvlak – doelgerichte communicatie 

3. Versterking competenties leerkrachten 

4. Inzicht in effectiviteit van arrangementen 

5. Uitbouw arrangementen 

6. Terugdringen bureaucratie en vereenvoudigen van processen 

7. Goed bestuur 

8. Doelgroepgerichte communicatie 

9. Kwaliteitsmeting leerkrachten 

 

In het onderstaande worden de doelen van deze thema’s nader uitgewerkt .  

Verantwoording lichte en zware ondersteuning 
Inzicht in de besteding en de effectiviteit van de middelen van passend onderwijs door middel van de 

invoering van een verantwoordingssysteem voor de ondersteuningsmiddelen. 

 

Uit de Twaalfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs (zie ook website www.po3002.nl) is 

duidelijk geworden dat leerkrachten, ib-ers, directeuren en schoolbesturen niet altijd goed zicht 

hebben op de mogelijkheden van passend onderwijs en de middelen (geld) die beschikbaar zijn om 

extra ondersteuning te organiseren. De minister heeft aangekondigd om iedere school te gaan 

informeren over de hoeveelheid geld die beschikbaar is. 

Binnen het SWV PO3002 wordt sinds januari 2018 gewerkt met een geautomatiseerd systeem van 

aanvragen van arrangementen, TLV’s en EED-diagnostiek. Daarmee kan iedere school online zien hoe 

de afhandeling van de aanvragen plaatsvindt en kunnen de besluiten wordt gedownload. Hiermee 

zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een betere informatievoorziening als het gaat om de 

aanvragen. 

Daarnaast zijn er sinds 1 januari 2018 afspraken gemaakt over het systematisch verantwoorden van 

de inzet van middelen van het samenwerkingsverband door de schoolbesturen. 
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Voor het komend schooljaar komt daar de uitdaging bij om meer inhoudelijke inzicht te krijgen in de 

effectiviteit van de extra inzet ten behoeve van de ondersteuning van een leerling. Samen met de 

schoolbesturen worden de procedures en mogelijkheden van ondersteuning opnieuw tegen het licht 

gehouden om na te gaan of er mogelijkheden zijn om verantwoord te kunnen experimenteren met 

nieuwe vormen van ondersteuning en de oude vormen en interventies beter bij te stellen en op maat 

aan te bieden.  

Doel: 

Aan het einde van het schooljaar zijn alle procedures rond aanvragen en toewijzen van extra 

ondersteuning herijkt. 

In de loop van het schooljaar wordt een overzicht gemaakt door het samenwerkingsverband samen 

met de schoolbesturen van mogelijke arrangementsvormen die in aanmerking komen voor 

ondersteuning door het samenwerkingsverband. Hierbij is speciaal aandacht voor innovatieve 

arrangementen. 

Vergroting draagvlak – doelgerichte communicatie 
Vergroting van het draagvlak voor passend onderwijs bij schoolteams (directies, leerkrachten en IB-

ers) en alle andere stakeholders (ouders, ketenpartners, gemeenten). 

 

De beeldvorming van ‘passend onderwijs’ is in de media vaak negatief. Gevallen, waarbij zaken 

ernstig mis gaan, krijgen volop aandacht, ondanks het feit dat alle scholen voor heel veel leerlingen 

een passende onderwijsplek weten te creëren. Dat het vaak goed gaat, is geen reden om de ogen te 

sluiten voor de knelpunten. Juist door met alle betrokkenen actief te communiceren kunnen die 

knelpunten op tafel komen en worden aangepakt. 

Een belangrijk deel van die communicatie ligt in handen van de mensen die iedere dag dat passend 

onderwijs in de praktijk vorm geven. Maar ook het SWV PO3002 kan een bijdrage leveren. Door 

actief te communiceren over de mogelijkheden om voor passend onderwijs ondersteuning te krijgen 

bij het samenwerkingsverband en daarbij de resultaten van passend onderwijs te betrekken wil het 

SWV PO3002 bijdragen aan een positief beeld over thuisnabij passend onderwijs. In overleg met de 

schoolbesturen en hun medewerkers wordt actief gezocht naar mogelijkheden om het draagvlak 

voor passend onderwijs positief te beïnvloeden. 

Doel: 

Het SWV PO3002 verstuurt tenminste vijf keer per jaar een nieuwsbrief aan alle stakeholders. 

Het SWV PO3002 zorgt op de website van het SWV PO3002 voor een heldere verantwoording van de 

beschikbaar gestelde middelen.  

In de overlegvormen van het SWV PO3002 wordt tenminste tweemaal per jaar actief aandacht 

besteed aan de communicatie naar alle stakeholders. 
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Versterking competenties leerkrachten 
Nadruk op versterking competenties leerkracht en versterking basisondersteuning 

Bij alle activiteiten die het samenwerkingsverband uitzet wordt de nadruk gelegd op de versterking 

van de basisondersteuning via het uitbreiden van het competentierepertoire van de leerkracht. In de 

monitorgesprekken met alle besturen wordt geëvalueerd op welke wijze dit binnen het bestuur 

wordt vormgegeven en hoe de het dekkend aanbod en de basisondersteuning wordt vormgegeven. 

Doel: 

In het voorjaar 2019 wordt in aansluiting op de resultaten van de landelijke onderzoeken naar de 

basisondersteuning in het samenwerkingsverband besproken op welke wijze de basisondersteuning 

concreet gemaakt wordt op iedere school. 

Naar aanleiding van het onderzoek naar ambulante begeleiding wordt in het najaar van 2018 in de 
Lunch & Learn bijeenkomst aandacht besteed aan het versterken van de competenties van de 
leerkracht bij de inzet van ambulante begeleiding. Daarbij wordt o.a. ambulante begeleiding 
toegevoegd aan het expertisecentrum van een van de schoolbesturen. 
 

Inzicht in effectiviteit van arrangementen 
Inzicht in de besteding en de effectiviteit van de middelen van passend onderwijs door middel van de 

invoering van een verantwoordingssysteem voor de ondersteuningsmiddelen. 

Vanaf januari 2018 is gestart met het systematisch verantwoorden van de inzet van middelen van het 

samenwerkingsverband. De eerste ervaringen worden gedeeld en met de besturen wordt nagegaan 

of dit leidt tot een beter inzet in de besteding van de middelen voor leerkrachten, ib-ers, scholen en 

schoolbesturen. Waar mogelijk wordt de aanpak van de verantwoording bijgesteld. Tevens worden 

scholen gestimuleerd om  verantwoord te experimenteren met nieuwe vormen van ondersteuning 

via projecten.  

Doel: 

In de beleidsgroep van het samenwerkingsverband wordt in het najaar van 2018 met alle 

schoolbesturen een start gemaakt met het bespreken van de verantwoording besproken en wordt 

nagegaan in hoeverre dit bijdraagt tot een beter zicht op de effectiviteit van de inzet van middelen. 

In de loop van dit en volgend schooljaar wordt een afdoend systeem van verantwoording opgezet. 

Uitbouw arrangementen 
Uitbouw van de arrangementen in het regulier onderwijs  

Inzet van het samenwerkingsverband is om de ondersteuning eerder bij de leerkracht te brengen, 

waardoor er meer kans bestaat dat passend onderwijs voor een leerling wordt geboden. Dit kan er 

toe leiden dat het aantal arrangementen toeneemt, maar ook dat arrangementen uitvoeriger en 

complexer van aard worden (bijvoorbeeld in samenhang met jeugdzorg: integraal arrangeren). 
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Doel 

De uitbreiding van arrangementen heeft naast de directe ondersteuning ten behoeve van een 

leerkracht en leerling ook tot doel om de basisondersteuning binnen een basisschool te versterken 

en daarmee het deelnamepercentage in speciaal (basis)onderwijs te verlagen. Dit zal betekenen dat 

het aantal arrangementen zal toenemen van 178 arrangementen in 2017 naar 250 arrangementen 

vanaf 2020. 

In de beleidsgroep wordt vanaf 2018 een overzicht aan verstrekte arrangementen besproken. 

Terugdringen bureaucratie en vereenvoudigen van processen 
Vereenvoudiging van processen, procedures en verantwoording 

Processen (aanvragen, informatie-opvraag en verantwoording) worden uitgetekend en waar mogelijk 

versimpeld en gestroomlijnd. Bij het opvragen van verantwoordingsinformatie bij scholen wordt 

aandacht besteed aan het minimaliseren van bureaucratie. Met de werkvloer wordt intensief 

gecommuniceerd om tot vereenvoudigingen te komen en om het gevoel van bureaucratie te 

verminderen. 

Doel: 

In het onderzoek naar ambulante begeleiding (voorjaar 2018) is naar voren gekomen dat voor 

leerkrachten er weinig onderscheid is tussen de verschillende ondersteuningsvormen van het 

samenwerkingsverband, als het gaat om de wijze van aanvragen en verantwoorden. De 

aanbevelingen vanuit het onderzoek worden ter hand genomen en daarbij is voor het schooljaar 

2018-2019 prioriteit gegeven aan het onderwerp ‘terugdringen van administratieve handelingen’. 

De resultaten van de actie worden geoperationaliseerd en in het voorjaar 2019 en geïmplementeerd 

in het schooljaar 2019-2020. 

Goed bestuur 
Zowel in de actuele landelijke discussie over ‘goed bestuur’ binnen samenwerkingsverbanden als in 

de bevindingen van de inspectie tijdens het kwaliteitsonderzoek zijn kritische opmerkingen gemaakt 

over bestuur, toezicht en verantwoording. In de vergadering van 14 november 2017 heeft de 

Algemene Ledenvergadering het besluit genomen om de organisatiestructuur aan te passen. De 

vereniging wordt een stichting met een onafhankelijke Raad van Toezicht. De schoolbesturen vormen 

een deelnemersraad met speciale bevoegdheden als het gaat om het vaststellen van de begroting, 

jaarrekening en de relatie tot de directeur-bestuurder.  

Doel: 
Het samenwerkingsverband beschikt eind 2018 over een heldere scheiding van bestuur en toezicht, 

waarbij de toezichthouder onafhankelijk kan opereren. 
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De schoolbesturen hebben binnen de organisatie van het samenwerkingsverband een plek waar hun 

eigen belang afdoende ingebracht kan worden.  

Kwaliteitsmeting leerkrachten 
In 2017 is het SWV PO3002 begonnen met een systematisch kwaliteitsonderzoek onder ouders. De 

eerste resultaten geven een goed beeld van de ervaringen van ouders en bieden richting aan het 

bijsturen van de organisatie. In dit schooljaar wordt onderzocht in hoeverre een soortgelijke 

systematiek kan worden gevolgd bij het systematisch opvragen van de ervaringen van leerkrachten. 

Doel: 

Aan de hand van de ervaringen met de oudertevredenheidsmeting wordt binnen de beleidsgroep 

afgesproken of een dergelijke meting onder andere betrokkenen (bijvoorbeeld leerkrachten) ook kan 

bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij wordt ook betrokken 

een eventuele effectiviteitsmeting van arrangementen om na te gaan in hoeverre de zware 

ondersteuningsmiddelen in de vorm van arrangementen effectief en efficiënt zijn ingezet. Als dit 

leidt tot een collectief gedragen voorstel wordt voor het einde van het schooljaar 2018-2019 hiertoe 

een voorstel aan alle scholen gedaan. 
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