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JAARPLAN 2019 
 
In 2018 heeft een visietraject plaatsgevonden binnen het samenwerkingsverband VO 31.02. Dit heeft 
geleid tot enkele thema’s waar het SWV de komende jaren verder mee aan de slag wil gaan. Deze 
thema’s vormen de leidraad voor het jaarplan 2019.  
 
 

1. Stevige ondersteuningsstructuur  

Scholen ondersteunen bij het bieden van de juiste 
begeleiding aan die leerlingen die het nodig hebben is 
één van de belangrijkste doelen van het 
samenwerkingsverband (SWV). Het ondersteunen in 
de zorgstructuur, het inzetten van ambulante 
begeleiding en het faciliteren van de syntheseklassen 
blijven ook in 2019 belangrijke aspecten. Daarnaast 
zijn er enkele specifieke doelen benoemd voor 2019.  
 
Doel: de verdeling van middelen voor zorgstructuur is opnieuw vastgesteld.   
Het SWV verdeelt middelen over VO-scholen, ter versterking van de zorgstructuur. Deze verdeling is 
begin 2016 vastgesteld in overeenstemming met alle scholen. In 2019 zal deze verdeelsleutel 
opnieuw vastgesteld worden.   
 
Doel: er is beleid vastgesteld hoe de middelen voor leerlingen met leerachterstanden (LWOO) binnen 
het SWV verdeeld en verantwoord worden.  
LWOO is nu per wet geregeld. Het kabinet heeft besloten deze wettelijke regeling los te laten. De 
verwachting is dat elk SWV per 1-8-2020 eigen LWOO-beleid gereed dient te hebben. Op advies van 
het directieberaad heeft het bestuur van het SWV besloten al te starten met het verkennen van een 
nieuwe werkwijze LWOO. Middels een bestuurlijke opdracht is een werkgroep van directieleden aan 
de slag gegaan met als doel een voorstel te formuleren voor dit nieuwe beleid. Dit voorstel dient 
medio 2019 gereed te zijn.  
 
Doel: Er is een besluit genomen over wel/geen verlenging synthese-arrangement in hogere leerjaren. 
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. Mogelijk is het verlengen van het 
synthese-arrangement een passende oplossing.  
Daarnaast zijn er leerlingen die vanuit het PO naar het VSO gaan, maar mogelijk meteen in het 
reguliere VO kunnen starten als het synthese-arrangement meerdere schooljaren mogelijk is. Ook 
wordt bekeken of de uitstroom vanuit het VSO vergroot kan worden als het synthese-arrangement in 
meerdere schooljaren beschikbaar is.  
De inhoudelijke, praktische en financiële consequenties van verlenging synthese-arrangement 
worden in 2019 in kaart gebracht, zodat vervolgens besloten kan worden of uitbreiding syntheseklas 
zinvol is.  
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2. Expertise (her)kennen en delen  

Het tijdig inzetten van de juiste expertise kan een belangrijke stap zijn 
om ervoor te zorgen dat een jongere zich zo optimaal mogelijk kan 
ontwikkelen. Het streven is de expertise zo laagdrempelig mogelijk 
beschikbaar te hebben op de scholen zodat uitstroom naar het VSO of 
afstroom kan worden voorkomen. De inzet van ambulant begeleiders 
met specifieke expertise is hierbij van groot belang. Ook in 2019 blijft 
dit een omvangrijk onderdeel binnen het SWV.  
 
Doel: De ambulant begeleiders vormen een netwerk voor kennisdeling en ervaringsuitwisseling. 
In november 2018 is het SWV gestart met het bijeen brengen van alle ambulant begeleiders die 
werkzaam zijn binnen het SWV. In 2019 zullen er meerdere bijeenkomsten volgen waarin het 
netwerk verder vorm zal krijgen, ook buiten deze bijeenkomsten om.  
 
Doel: Expertise NT2 is beschikbaar voor alle scholen binnen het SWV. 
Binnen veel scholen van het SWV is behoefte aan NT2-expertise. Vanaf 2019 wordt deze expertise 
een vorm van ambulante begeleiding binnen het SWV. Scholen kunnen aangeven welke hulpvragen 
er zijn, waarna de beschikbare uren verdeeld worden in het huidige schooljaar. Scholen die ook het 
komend schooljaar NT2-expertise nodig hebben, kunnen dit meenemen in hun plan voor Ambulante 
begeleiding 2019-2020.  
 
 

3. Flexibel VO-systeem  

Binnen het SWV vinden we het belangrijk dat alle jongeren zich zo 
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Wat een jongere nodig heeft om 
optimaal te groeien verschilt. Maatwerk is zeer belangrijk. We streven er 
naar het schoolsysteem zo flexibel mogelijk te maken, zodat het 
makkelijker wordt om elke jongeren te bieden wat hij/zij nodig heeft. 
Regulier waar kan, specialistisch waar nodig.  
 
Doel: Het SWV biedt een platform om ervaringen en vraagstukken mbt 
maatwerk uit te wisselen. 
Iedere school biedt maatwerk voor bepaalde leerlingen. De manier waarop varieert, passend bij de 
school. Door de ervaringen en gekozen oplossingen uit te wisselen tussen de scholen, zullen de 
mogelijkheden voor maatwerk groeien. Ook in 2019 zijn er binnen het SWV overlegmomenten 
waardoor deze uitwisseling plaats kan vinden (directieberaad, projectgroep).  
 
Doel: Er zijn minder leerlingstromen tussen scholen (van VO naar VSO) en tussen leerniveaus.   
In 2019 starten er diverse projecten. In al deze projecten is er samenwerking tussen minimaal 2 
scholen van het SWV. Enkele projecten, zoals Trainingsklas (Broekhin Roermond, Ortolaan 
Roermond, Berkenschutse) en Kansstroom (MAVO Roermond, Lyceum Schöndeln) zijn gericht op het 
verminderen van leerlingstromen. Door passendere ondersteuning en maatwerk te bieden op de 
school van inschrijving is de verwachting dat leerlingen hun ontwikkelingsperspectief beter kunnen 
realiseren en niet naar het specialistisch onderwijs hoeven te gaan.  
Daarnaast loopt er binnen het SWV een adviestraject van Infinite. Uit dit traject volgen mogelijk 
verdere aandachtspunten m.b.t. leerlingstromen en het voldoen aan de vereveningsdoelstelling.  
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4. Doorgaande ontwikkelingslijnen voor leerlingen   

Het is van belang dat het VO goed aansluit op het PO. Hiertoe 
heeft het SWV nauwe contacten met het SWV PO 31.02 en 
wordt er in werkgroepen POVO gewerkt. Tevens is het 
belangrijk dat de jongeren vanuit het VO een goede aansluiting 
hebben op het vervolg, of dat nu onderwijs, arbeid of 
dagbesteding is. Hiervoor zijn contacten met gemeenten en 
het MBO o.a. van belang.  
 
Doel: de doorgaande ontwikkelingslijnen van leerlingen verbeteren.  
Enkele projecten die in 2019 starten, dragen bij aan het verbeteren van de aansluiting PO-VO-
Vervolg. In de Tendogroep (Agora, de Wijnberg) worden leerlingen begeleid voor wie het nog niet 
duidelijk is wat de meest passende onderwijsplek is: Agora, ander regulier onderwijs of specialistisch 
onderwijs. In het jaar van de Tendogroep wordt dit verder bekeken, ook met experts van andere 
scholen. Indien nodig, wordt voor een goede overstap gezorgd na het eerste jaar.  
Het project Heftruck (Herman Broeren, NT2, Praktijkonderwijs) heeft als doel om de bestaande 
heftruckopleiding aan te passen aan de doelgroep van deze scholen. Het beschikken over deze 
vaardigheden verbetert de aansluiting naar arbeid.  
 
Doel: Het VO is tijdig betrokken bij de overstap van leerlingen vanuit het PO  
Sinds enkele jaren werken we met een POVO-wegwijzer, waarin alle belangrijke informatie en de 
afspraken m.b.t. de overstap vermeld staan. Het vroegtijdig betrekken van het VO is een punt dat 
nog verbetering behoeft. Het project ‘adviseur passend onderwijs’ dat van 2019-2021 zal lopen, zal 
hier naar verwachting een belangrijke stimulans zijn.   
 
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 tot nu 
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 2019 toewerken naar een goedlopende 
overlegstructuur, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau.  
 
 

5. Passende organisatie  

Het SWV bouwt in 2019 voort op de huidige organisatie, 
waar inmiddels een onafhankelijke RvT is geïnstalleerd. 
Doelstelling blijft om zoveel mogelijk faciliterend en 
ondersteunend te zijn voor de scholen en de processen 
Passend Onderwijs die op de scholen plaatsvinden.  
 
Doel: Er is een ondersteuningsplan 2019-2023   
De thema’s die uit het visietraject voortgekomen zijn, worden momenteel vertaald naar meerjaren-
doelstellingen. Deze worden beschreven in het nieuwe ondersteuningsplan. In mei 2019 dient het 
ondersteuningsplan 2019-2023 vastgesteld te zijn, met instemming van de OPR en goedkeuring van 
de RvT. Dat plan wordt tevens aan gemeenten voorgelegd in het bestuurlijk OOGO. De jaarplannen in 
de periode 2019-2023 zullen telkens afgeleid worden van de doelen in het ondersteuningsplan.  
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6. Kwaliteitszorg 

Het belang van cyclisch werken wordt onderschreven. Nagaan of de gestelde doelen bereikt worden, 
is daarbij belangrijk. Het SWV streeft ernaar om dit zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve 
manier te doen.  
 
Doel: er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop scholen verantwoording afleggen over de 
besteding van middelen verstrekt door het SWV.  
De verantwoordingsafspraken dienen een onderdeel te zijn van het kwaliteitsbeleid. Dit beleid is in 
ontwikkeling. Belangrijk is om eerst gezamenlijk de belangrijkste doelen van het SWV vast te stellen, 
om vervolgens te bepalen welke informatie aan scholen gevraagd wordt en hoe de verantwoording 
plaats zal vinden. 
 
Doel: het SWV heeft een goede werkwijze ontwikkeld waarop eenvoudig kwantitatieve gegevens 
verzameld worden.  
Er is binnen het SWV nog geen efficiënte en vlotte werkwijze om data te verzamelen. Dit maakt het 
monitoren van processen lastig. In 2018 is een eerste aanzet hiertoe gedaan. In 2019 wordt dit 
proces vervolgd met als doel verder verdieping.  
 
 

7. Financiën  

Het SWV werkt sinds 2018 met een financieel risicoprofiel. Dit wordt halfjaarlijks bijgesteld. 
Daarnaast is er elk kwartaal een financiële rapportage, waarin de realisatie vergeleken wordt met de 
begroting.  
Momenteel is het eigen vermogen van het SWV groter dan het vastgestelde risicoprofiel.  
 
Doel: het SWV heeft een plan voor besteding reserves  
De omvang van de reserves na aftrek van het bedrag benodigd ter dekking van de risico’s laat zien 
dat het verstandig is een plan op te stellen voor besteding van de reserves. Er is echter nog geen 
duidelijkheid over de financiering m.b.t. LWOO en Pro. Ook de financiering en vormgeving van de 
ambulante begeleiding is onzeker. De verwachting is dat in het voorjaar van 2019 de nieuwe 
financiering LWOO en Pro duidelijk is. Het bestuur streeft ernaar om in maart 2019 een voorstel 
gereed te hebben voor de besteding van een deel van de reserves. Hierbij zullen de uitkomsten van 
het visietraject, de geformuleerde doelstellingen in het ondersteuningsplan, de ontwikkelingen 
ambulante begeleiding en het adviestraject van Infinite richtinggevend zijn. 
 
 


