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Jaarplan 2018  
 
Het bestuur van het SWV kiest voor een compact en realistisch jaarplan 2018. Kerntaak van het SWV 
is voor alle jongeren een passende onderwijsplek te realiseren. Daarom ligt het accent van het 
jaarplan 2018 op het onderdeel  ‘ondersteuningsvormen’ en worden hierbij meerdere doelen 
gesteld. Bij de overige onderwerpen is steeds 1 doelstelling vastgesteld.  
 
Bestuurlijke zaken 
Doel: Doelstellingen voor 2022 zijn vastgesteld  
Bij het vaststellen van het ondersteuningsplan 2016-2020 is afgesproken dat het volgende 
ondersteuningsplan beknopter moet zijn; een plan op hoofdlijnen dat 4 jaar geldig is, zodat het niet 
elk jaar aangepast hoeft te worden. In 2017 is gebleken dat hiervoor eerst gezamenlijk de 
doelstellingen voor de langere termijn (2019-2022) vastgesteld moeten worden. In 2018 wordt 
daarom een visietraject doorlopen, waarbij alle gremia van het SWV en ook externe stakeholders 
betrokken worden. Dit visietraject moet leiden tot meerjaren-doelstellingen, die in gezamenlijkheid 
bepaald zijn en waarvoor in alle lagen van het SWV commitment is. Deze doelstellingen zullen 
vervolgens vertaald worden naar een nieuw ondersteuningsplan. Streven is dat er in mei 2019 een 
nieuw vastgesteld ondersteuningsplan is, waarmee de OPR heeft ingestemd en dat goedgekeurd is 
door de RvT. Dat plan zal in juni 2019 voorgelegd worden aan gemeenten in het bestuurlijk OOGO.  
 
Financiën 
Doel: het SWV heeft een toekomstbestendige begroting  
Het bestuur van het SWV heeft als uitgangspunt dat het belang van de leerling voorop staat. We  
blijven kijken naar wat een leerling nodig heeft, ook als dat betekent dat er meer leerlingen in het 
VSO zitten dan waarvoor er bekostiging is.  
Het is inmiddels duidelijk dat we de verevening VSO niet gaan realiseren. Het blijkt niet realistisch dat 
er binnen SWV VO 31.02 in 2020 slechts 259 leerlingen in het VSO zitten. Deze constatering, in 
combinatie met het genoemde uitgangspunt, zorgt ervoor dat er financiële keuzes gemaakt moeten 
worden. Om deze keuzes te kunnen maken, dient onderzocht te worden bij welk 
begrotingsprogramma het budget kan verminderen, op zo’n manier dat het risico op negatieve 
gevolgen zo gering mogelijk is. Het is niet de bedoeling om te bezuinigen op maatregelen die er juist 
voor zorgen dat er minder leerlingen naar het VSO gaan.  
Het bestuur zal hierbij met name kijken naar programma 1 (maatwerk & zorgstructuur), programma 
3 (syntheseklassen), programma 4 (organisatiekosten), programma 6 (ambulante diensten). Dit moet 
leiden tot een plan, hoe het bestuur ervoor gaat zorgen dat er ook op lange termijn geen structureel 
financieel tekort is. 
 

Organisatie SWV 
Doel: Er is een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) gestart  
In 2017 heeft het bestuur, gezamenlijk met de RvT, besloten dat er een kleinere, onafhankelijke RvT 
wordt ingericht. Begin 2018 zullen de statuten en het huishoudelijk reglement opnieuw vastgesteld 
zijn. Daarna zullen nieuwe RvT-leden geworven worden. Streven is dat in mei 2018 de nieuwe RvT 
geïnstalleerd is.  
 



 

 

 
Kwaliteitszorg 
Doel: Op basis van verzamelde kwalitatieve gegevens zijn er normen vastgesteld mbt kwaliteitszorg  
Drie keer per jaar verzamelt het SWV informatieve kengetallen per school, o.a. over leerlingstromen, 
ondersteuningsaanbod, thuiszitters en besteding middelen SWV. In november 2017 is daar een start 
mee gemaakt. De informatie zal ook jaarlijks in het bestuur van het SWV uitgewisseld en toegelicht 
worden. Door de opgevraagde informatie in 2017 en 2018 zal duidelijk worden welke kwalitatieve 
gegevens zinvol zijn om 3 keer per jaar te verzamelen. De informatie die het SWV in 2018 in beeld 
krijgt, zal als basis gebruikt worden voor het vaststellen van normen op het gebied van kwaliteitszorg.  
 

Ondersteuningsvormen 
Doel: Rol van Ambulante Begeleider is vastgesteld en werkwijze m.b.t. inkoop AB is bepaald  
De AB’er werkt minder individueel met leerlingen en moet steeds meer ingezet worden voor 
deskundigheidsbevordering docenten, waardoor de basisondersteuning van de school versterkt. De 
mate waarin AB op deze manier ingezet wordt, verschilt op dit moment per school. In 2018 wordt 
samen met de scholen vastgesteld wat de rol van de AB’er is.  
Daarnaast wil het SWV samen met partners zich gaan herbezinnen op de gekozen werkwijze m.b.t. 
inkoop van ambulante begeleiding. Doordat de herbestedingsverplichtingen zijn afgenomen ontstaat 
er meer ruimte om over andere manieren van inzet na te denken. Zo zal o.a. onderzocht worden in 
hoeverre personeel dat reeds werkzaam is op de V(S)O-scholen, inzetbaar is als ambulant begeleider 
op andere scholen.  
 
Doel: Er is een besluit genomen over wel/geen continuering OPDA 
Bij de overgang van OPDC naar OPDA heeft het bestuur van het SWV het doel geformuleerd dat op 
termijn deze bovenschoolse voorziening niet meer nodig is. Elke school moet dan in staat zijn om 
leerlingen zelf te begeleiden, danwel afspraken te hebben met ander scholen over tijdelijke 
plaatsingen. Er wordt momenteel zeer gering gebruik gemaakt van het huidige OPDA. In 2018 zal 
verkend worden of het OPDA stopt en zo ja, of er (tijdelijk) andere maatwerkregelingen nodig zijn, 
om te voorkomen dat leerlingen thuiszitten.  
 
Doel: Er is een besluit genomen over wel/geen opting out LWOO 
Het bestuur van het SWV heeft vooralsnog niet voor opting out LWOO gekozen. Dit o.a. vanwege de 
onduidelijkheid die er is m.b.t. de allocatie van de LWOO-gelden. Hier zal een wetwijziging voor nodig 
zijn. Het is onduidelijk of en wanneer die wetswijziging er komt. In het nieuwe regeerakkoord van 
Rutte III wordt niet gesproken over LWOO. Het bestuur heeft besloten om in het eerste kwartaal van 
2018 samen met betrokkenen opting out LWOO te verkennen. In deze verkenning zullen mogelijke 
opties in kaart gebracht worden, de (financiële) risico’s en mogelijke gevolgen. Op basis van deze 
verkenning én de actuele stand van zaken vanuit het ministerie zal het bestuur opnieuw een besluit 
nemen over wel of geen opting out LWOO vanaf 1-1-2019.  
 
Doel: Er is een besluit genomen over wel/geen verlenging syntheseklas H/V met een 3e jaar 
Leerlingen uit de syntheseklas hebben twee jaar de tijd om de overstap te maken naar de reguliere 
klas. De schakeling naar een reguliere klas vindt gefaseerd plaats. Het streven is dat de leerlingen in 
de loop van het tweede jaar alle vakken in de reguliere klas volgen. Dit lukt sommige leerlingen niet, 
waardoor ze afstromen, doubleren of doorstromen naar het VSO. Hiervoor is een 3e synthesejaar 
mogelijk een passende oplossing.  
Daarnaast zijn er leerlingen die vanuit het PO naar het VSO gaan, maar die mogelijk rechtstreeks in 
het reguliere VO kunnen instromen als er een 3e  synthesejaar is. Dit speelt vooralsnog het meest bij 
de syntheseklas HAVO-VWO. De inhoudelijke, praktische en financiële consequenties van een 3e 
synthesejaar worden in 2018 in kaart gebracht, zodat vervolgens besloten kan worden of uitbreiding 
syntheseklas HAVO-VWO zinvol is.  



 

 

 
Doel: Tijdige signalering en inschakelen van extern advies is verbeterd 
Voor elke jongere is het belangrijk om daar waar nodig, tijdig ondersteuning te krijgen. Uit ervaring 
blijkt dat er nog verbetering mogelijk is in het eerder signaleren van bijzonderheden. Vaak wordt met 
alle goede bedoelingen te laat doorgeschakeld naar een zwaardere vorm van ondersteuning. Samen 
met de scholen en extern betrokken partners wordt in 2018 bekeken welke acties ondernomen 
kunnen worden om te zorgen dat er eerder gebruik gemaakt wordt van de ondersteuning en 
expertise die in het totale netwerk (zowel binnen de partners van het SWV als daarbuiten) 
beschikbaar is.  
 

Doel: Er is doorstroom mogelijk vanuit VSO-bovenbouw naar regulier VO.  
Leerlingen in het VSO behalen middels staatsexamens hun VMBO-diploma. Ze volgen daarom geen 
PTA. Hierdoor is er onvoldoende aansluiting vanuit bovenbouw VSO op het reguliere VO, waardoor 
het bijna niet mogelijk is om vanuit de bovenbouw VSO over te stappen naar het VO. Het is belangrijk 
om samen met VSO en VO te onderzoeken deze overstap wél mogelijk kan worden, als een leerling 
qua ondersteuningsbehoeften er ook aan toe is om naar het VO over te stappen.   
 
Doel: Het is duidelijk tot hoever het leerlingaantal VSO redelijkerwijs nog verder kan dalen.  
Er zijn meerdere SWV’en die kampen met een forse vereveningsopdracht. De vraag die steeds vaker 
naar voren komt, is in hoeverre het realistisch is dat het aantal VSO-leerlingen gelijk verdeeld is over 
het land. Dat is namelijk het uitgangspunt bij de verdeling van de middelen vanaf 2020. Het bestuur 
wil in 2018 samen met andere SWV’en onderzoeken in hoeverre dat uitgangspunt klopt. Men wil 
zicht krijgen op grenzen, zowel in het VO als het VSO. Wat kan redelijkerwijs nog gevraagd worden 
van een docent, op het gebied van differentiatie en expertise? Hier dient meer zicht op te komen, 
zodat duidelijk is in hoeverre het leerlingenaantal in het VSO nog verder zou kunnen dalen.  
 
Doorgaande lijnen 
Doel: Het VO is tijdig betrokken bij de overstap van leerlingen vanuit het PO. 
Sinds twee jaar wordt binnen het SWV gewerkt met de wegwijzer PO-VO. Deze wegwijzer biedt een 
leidraad voor allen die betrokken zijn bij de overstap van PO naar VO. Tevens blijkt dat er nog 
verbetering mogelijk is in deze werkwijze. Met name het tijdig betrekken van het VO in het 
meedenken over een passende vervolgstap is hierbij belangrijk. In 2018 wordt verkend welke acties 
op dat gebied ondernomen kunnen worden.  
 

Samenwerking externe partners 
Doel: er is een goede overlegstructuur  tussen gemeenten en SWV, zowel ambtelijk als bestuurlijk.  
Op meerdere terreinen raken gemeenten en SWV elkaar, zoals jeugdhulp en toeleiding naar arbeid. 
Beide organisaties ervaren grote uitdagingen, om in gezamenlijkheid tot een goede, financieel 
sluitende, aanpak te komen. Daarom is het belangrijk om nog meer samen te werken dan dat er 
momenteel gebeurt. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het SWV en gemeenten, met name op 
ambtelijk niveau. Het doorvertalen van deze overleggen naar een bestuurlijk overleg gebeurt nog 
onvoldoende. Het SWV wil, samen met gemeenten, in 2018 toewerken naar een goedlopende 
overlegstructuur, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.  
 


