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JAARPLAN SWV VO 31.02 2020 
 
Het SWV bouwt in 2020 voort op de huidige organisatie, waar inmiddels een onafhankelijke Raad van 
Toezicht is geïnstalleerd. De doelstelling blijft om een (lerende) netwerkorganisatie van 
samenwerkende scholen en besturen te zijn en zoveel mogelijk coördinerend, faciliterend en 
ondersteunend te zijn voor de scholen en de processen Passend Onderwijs die op de scholen 
plaatsvinden. In dit licht worden de komende jaren verschillende onderdelen en taken van het SWV 
geëvalueerd en waar nodig aangepast om in lijn te zijn met de visie van het SWV. Het (belang van) 
cyclische en planmatige werkwijze speelt hierbij een belangrijke rol. 
Enige tijd geleden heeft er een adviestraject van Infinite plaatsgevonden bij samenwerkingsverband 
VO 31.02. Het advies dat hieruit voortkwam was “breng focus aan”. Dit door enerzijds gerichter en 
bewuster de thema’s en onderwerpen te kiezen waar je elk (school)jaar aan werkt, anderzijds door het 
meer planmatig en opbrengstgericht werken in te voeren. Dit alles geldt evenzeer voor het SWV als 
voor de aangesloten scholen.  
Naar aanleiding hiervan is besloten om het huidige jaarplan op te stellen rondom de 4 thema’s waar 
in kalenderjaar 2020 het meest de focus op ligt. Dit zijn: 
- Kwaliteitszorg 
- Ambulante begeleiding 
- Aansluiting PO-VO, met speerpunt opting out LWOO 
- Maatwerk (onderwijs-jeugdhulp) 

De doelen waar in 2020 aan gewerkt wordt zijn in deze categorieën (soms in aangepaste vorm) 
ondergebracht. De twee doelen die niet binnen een van deze thema’s pasten, maar wel een plek 
moeten hebben in dit jaarplan, zijn in de categorie “overig” geplaatst. Per thema wordt in dit jaarplan 
duidelijk op welke wijze en door wie er uiting en vorm aan wordt gegeven en wanneer we in december 
2020 tevreden zijn. Voor alle thema’s geldt dat, buiten de in dit jaarplan genoemde acties, de landelijke 
ontwikkelingen altijd worden gevolgd. 
De kernwaarden die bij al deze ambities een rol spelen zijn het (nog meer) creëren van eigenaarschap 
bij de verschillende partijen, het verder verbinden van de verschillende onderdelen en ‘spelers’ binnen 
ons SWV (‘elkaar beter leren kennen’) en zo de integraliteit van de werkwijze vergroten en het dekkend 
aanbod optimaliseren.  
 
Er is gezien de aangebrachte focus (die geleid heeft tot de nieuwe thematische indeling van dit 
jaarplan) ook weloverwogen voor gekozen om bepaalde doelen vanuit het Ondersteuningsplan door 
te schuiven naar 2021. De doelen die doorgeschoven zullen worden naar een later tijdstip zijn: 
- Het in kaart brengen van de behoefte gemeenschappelijke scholing op inhoud (in het kader van 

het versterken van de basisondersteuning). Het SWV gaat wel in 2020 aan de slag om met 
scholen te bekijken hoe het SWV kan ondersteunen bij het versterken van de 
basisondersteuning. De inschatting is echter dat dit per school verschilt en er vooralsnog geen 
gemeenschappelijke scholing ingekocht zal worden.  

- Onderzoeken of we meer maatwerk kunnen geven voor een bredere doelgroep vanuit het 
concept van syntheseklassen. We gaan nog niet kijken naar een verbreding van de doelgroep. 
Wel heeft de syntheseklas H/V vanaf 01-08-2019 een derde leerjaar erbij gekregen en gaan we 
in 2020 onderzoeken of het nodig is een tweede synthesevoorziening H/V in te richten. 

- De schoolbezoeken, die in 2020 georganiseerd zouden worden, waarbij PO het VO bezoekt en zo 
kennisneemt van de mogelijkheden van extra ondersteuning in het VO. 

- Het concretiseren van een protocol waarbij de overstap PO-VO geëvalueerd wordt.  
- Het uitvoeren van een zelfevaluatie (gerelateerd aan de standaarden van de 

basisondersteuning) door scholen. In 2020 willen we wel helder krijgen hoe ingezette 
ondersteuning op school/leerling niveau gericht geëvalueerd gaat worden en maken we 
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afspraken op welk moment elke school dit doet. Dat is echter geen zelfevaluatie zoals het bij het 
opstellen van het ondersteuningsplan bedoeld was.  

Tot slot waren er vorig (school)jaar bijeenkomsten waarbij zoco’s inhoudelijke casuïstiek konden delen. 
Deze zijn in overleg met de zoco’s stopgezet. Dit omdat er een heel schooljaar geen gebruik is gemaakt 
van de ingeplande bijeenkomsten. Dit doel uit het ondersteuningsplan is dus komen te vervallen.  
 
 

1. Kwaliteitszorg 
 

Doelen Uitvoerende(n) 

Aan het eind van het 2e kwartaal van 2020 is er een kwaliteitszorgsystematiek 
ontwikkeld op basis van draagvlak en betrokkenheid en met een uitvoerbaar 
implementatieplan.  

Scholen SWV 
Bureau SWV 
Externe adviseur 
 

Bij de start van schooljaar 2020-2021 wordt er gestart met de uitvoering en 
implementatie van het plan. 
 

Scholen SWV 
 

 
De stappen die nodig zijn om deze hoofddoelen te behalen, zorgen voor een realisatie van diverse 
doelen uit het ondersteuningsplan:  
 

Doelen Uitvoerende(n) 

Zicht krijgen op wat binnen het SWV precies basis- en extra ondersteuning is. SWV, scholen 

Het is duidelijk hoe de basisondersteuning vorm krijgt binnen het 
cascademodel 

Projectgroep, 
directieberaad 

Er zijn afspraken hoe ingezette ondersteuning op school/ leerling niveau 
gericht geëvalueerd wordt. 

Bureau SWV 

Elke school werkt met het cascade model waarbij expertise intern en extern 
tijdig wordt ingeschakeld. 

Scholen, 
directieberaad 

Voor het SWV duidelijk krijgen waar zij, een tijdelijke, rol kan spelen in het 
helpen verstevigen van de basisondersteuning. 

Directieberaad 

Samen met het directieberaad invulling geven aan de sleutelpositie directeuren 
in Passend Onderwijs. 

Directieberaad 
Bestuur SWV 

Er wordt gekeken naar hoe informatie van de betrokken instanties en partners 
(BTO, leerplicht, AB, gemeente etc.) ingezet kan worden om het proces Passend 
Onderwijs op de scholen te verstevigen. 

Directieberaad 
Bureau SWV 

Er wordt een verkenning uitgevoerd om te bepalen of de omvang en 
organisatie van het bureau in lijn is met de ambities van het SWV.  

Bureau SWV 

Evalueren van het bestuurlijk functioneren. Met daarbij expliciet aandacht voor 
de bestuurlijke slagkracht. 

Bestuur SWV 

Het monitoren van de projecten die uitgevoerd worden/zijn en waar mogelijk 
opbrengsten ophalen. (NB. dit vloeit niet direct voort uit het huidige traject 
kwaliteitszorg, maar het monitoren en zichtbaar maken van opbrengsten 
heeft wel met kwaliteitszorg te maken).  

Projecten,  
bureau SWV 

 
Wanneer zijn we tevreden?  
• In mei is er een gedragen kwaliteitszorgsysteem met implementatieplan. 
• In september start de implementatie. Eind december zijn de eerste resultaten hiervan zichtbaar. 

 
Wat doen scholen?  
• Input leveren en deelnemen aan gezamenlijke bijeenkomsten. 
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• Implementatie kwaliteitszorgsysteem vanaf augustus 2020 op school starten. 
 

Wat doet het SWV?  
• Het project leiden en ‘lijnen’ uitzetten. 
• De input van scholen verwerken tot een advies aan het bestuur. 
• De implementatie begeleiden waar nodig. 
 
 

2. Ambulante begeleiding  
 

Doelen Uitvoerende(n) 

Er ligt een duidelijke visie rondom “de AB” inclusief kaders van werkzaamheden 
en een richtlijn m.b.t. verhouding docentgerichte-leerlinggerichte inzet. Er is 
tevens overeenstemming over het tempo waarin scholen naar deze gewenste 
situatie dienen toe te werken. 

Scholen 

De ambulant begeleiders van de verschillende disciplines vormen een netwerk 
voor kennisdeling en ervaringsuitwisseling, die elkaar weten te vinden op 
casusniveau. 

SWV, partner AB 

Het SWV heeft inzicht in de inzet/werkzaamheden van de ambulante 
begeleiding en de resultaten die dit opgeleverd heeft. 

Scholen, SWV 

 
Wanneer zijn we tevreden?  
• Er zijn gezamenlijke afspraken over de mate waarin AB’ers docentgericht en leerlinggericht 

werken, waarbij waar nodig recht gedaan wordt aan de diversiteit tussen scholen.  
• Scholen die nog niet op de afgesproken verhouding docentgericht-leerlinggericht zitten, hebben 

een plan hoe ze dit kunnen realiseren (inclusief implementatie en tijdspad) 
• Er is duidelijkheid over wat een stevige zorgstructuur minimaal zou moeten omvatten.  
• In schooljaar 20-21 is er tijdig AB-inzet naar tevredenheid van scholen, passend binnen de 

financiële kaders. 
• Leerlingen blijven onderwijs volgen op de school van inschrijving. 
• Er is voldoende kennis van de AB’er overgedragen aan medewerkers van de scholen. 
• Docenten zijn meer handelingsbekwaam. 
• Mentoren zijn in staat eerder te signaleren en weten waar ze terecht kunnen met 

ondersteuningsvragen. 
• De grenzen van het handelen van de professionals zijn duidelijker geworden. 

 
Wat doen scholen?  
• Zij hebben een stevige zorgstructuur, die nodig is voor de ‘transformatie AB’. 
• Zij sturen de AB’ers aan binnen de afgesproken koers, passend binnen ontwikkelingen in de 

school. 
• Zij geven aan het SWV aan wat ze nodig hebben aan extra ondersteuning binnen school, op 

basis van verantwoording van de ontvangen middelen. Dit betreft externe ondersteuning door 
ambulante begeleiding (begrotingsprogramma 4) en tijdelijke ondersteuning bij ontwikkeling 
m.b.t. passend onderwijs (begrotingsprogramma 9) 

 
Wat doet het SWV?  
• Het tijdig regelen van ambulante begeleiding (grotendeels via Europese Aanbesteding). 
• De scholen ondersteunen om hun hulpvraag m.b.t. Passend Onderwijs en inzet AB helder te 

krijgen en daar waar nodig ondersteuning inzetten. 
• De scholen ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de opbrengsten van AB. 
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3. Aansluiting PO-VO, met speerpunt opting out LWOO 
 
Wat willen we bereiken? 

Doelen Uitvoerende(n) 

De nieuwe werkwijze LWOO is vastgesteld en bevat alle aspecten rondom 
ondersteuning voor leerlingen met forse leerachterstanden 

Werkgroep 
LWOO 

Netwerk van uitwisselingen rondom LWOO wordt goed opgezet en de nieuwe 
werkwijze LWOO wordt geïmplementeerd. 

Werkgroep 
LWOO casuïstiek 

Het PO is door het SWV VO geïnformeerd over wat ten aanzien van de nieuwe 
LWOO-regeling hun rol en taak is. 

Bureau SWV 

Er is sprake van frequente kennisdeling tussen scholen. Scholen SWV 
Bureau SWV 

Een besluit nemen of er een 2e synthesevoorziening H/V komt binnen het SWV Bestuur SWV 

Het VO is tijdig betrokken bij de overstap van PO-leerlingen met (forse) 
ondersteuningsbehoeften. 

Kerngroep POVO 

De APO draagt bij aan vroegtijdige verkenning in het PO, zodat er een passende 
aansluiting is in het VO 
 

Project APO 
Kerngroep POVO 
Bureau SWV 

 
Wanneer zijn we tevreden?  
• De nieuwe werkwijze (LWOO incl. vangnet PRO) is goed geïmplementeerd. 
• Het is voor alle scholen helder wat een PRO(-vangnet) leerling is.   
• De scholen kennen elkaar beter op het gebied van LWOO en PRO. 
• Er zijn afspraken over de manier waarop resultaten LWOO in kaart worden gebracht. 
• Er wordt vanuit het VO tijdig meegedacht in het PO over een passend vervolgtraject in het VO 
• Het is duidelijk of er een 2e synthesevoorziening H/V binnen het SWV komt.  

 
Wat doen scholen?  
• Deelname aan LWOO-werkgroep & POVO-kerngroep/werkgroep. 
• Het monitoren van de resultaten van LWOO-leerlingen. 
• Participeren in onderzoeksfase mbt 2e synthesevoorziening H/V 
• Contacten blijven onderhouden met andere scholen ter bevordering van de kennisdeling 

 
Wat doet het SWV?  
• Procesbegeleider van de LWOO-werkgroep (coördinator) & inhoudelijke adviseurs (BTO). 
• Het voorzitten van de kerngroep POVO, samen met SWV PO. 
• APO inzetten en het monitoren van het project APO. 
• Samen met het PO het onderzoeksproces mbt verkenning 2e synthesevoorziening leiden 
• Het faciliteren van bijeenkomsten en vergaderingen waar o.a. kennisdeling aan bod komt  

 

 
4. Maatwerk – onderwijs-jeugdhulp-zorg 
 

Doelen Uitvoerende(n) 

De uitwisseling tussen scholen op het gebied van maatwerk vindt plaats in de 
projecten die het SWV opgezet heeft en in de reguliere bijeenkomsten zoals 
het directieberaad en projectgroep. 

Directieberaad 
Projectgroep 

Het is duidelijk welke vormen van onderwijs (met schoolinschrijving) in 
combinatie met een andere vorm van dagbesteding als maatwerktraject 
aangeboden kunnen worden en er zijn afspraken over de uitvoering en 
financiering. 

Ambtelijk OOGO 
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Het SWV krijgt helder of en zo ja welke aanvullende afspraken (m.b.t. domein 
jeugdzorg preventie) nodig zijn om scholen te versterken (passend binnen en 
als versterking van het cascademodel) 

Bureau SWV 
Projectgroep 
Ambtelijk OOGO 

 
Wanneer zijn we tevreden?  
• De scholen zijn op de hoogte van de mogelijkheden m.b.t. maatwerk. 
• Er is een gezamenlijk voorstel van gemeenten & SWV’en over inzet & financiering maatwerk. 

 
Wat doen scholen?  

 Dit speerpunt loopt vanuit een opdracht van het bestuurlijk OOGO. De acties zijn in 2020 
voornamelijk bij het ambtelijk OOGO/regionale werkgroep Midden-Limburg. Voor de scholen van 
het SWV is dit speerpunt grotendeels ‘op de achtergrond’. Scholen zullen wel door het SWV bij 
netwerkbijeenkomsten en vergaderingen vanuit het SWV geïnformeerd worden. Daarnaast zal op 
enkele momenten informatie gevraagd worden aan scholen.  

 
Wat doet het SWV?  
• Deelname aan ambtelijk OOGO en regionale werkgroep. 
• Organisatie informatiemiddag op 29 januari 2020 met als thema “maatwerk”. 

 
 
 

5. Overig  
 

Doelen Uitvoerende(n) 

Vanuit het Project Hoogbegaafdheid wordt een kennisnetwerk opgezet HB-werkgroep 

De website voldoet aan de AVG-eisen, is gebruiksvriendelijk en up to date. Bureau SWV, 
partner ICT 

 
Wanneer zijn we tevreden?  

 Er is een goed functionerende kerngroep hoogbegaafdheid (HB), met een plan voor het uitrollen 
van een expertisenetwerk. Eind 2020 worden de eerste stappen gezet voor de implementatie van 
dit plan. 

 Eind tweede kwartaal heeft het SWV een goed functionerende website die makkelijk toegankelijk 
is en aan de AVG voldoet. 

 
Wat doen scholen?  

 Vijf scholen participeren in kerngroep, onder leiding van projectleider. 
 
Wat doet het SWV?  

 Het SWV monitort het HB-project, met name via de projectleider HB. 

 Informatie aanleveren aan externe organisatie die website bouwt & website vullen als structuur 
gereed is. 

 


