
 
 
 
 
 

 
VOOR DE TOEKOMST 
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 Wij willen voor iedere jongere in de regio passend 
onderwijs bieden en blijven bieden. Een stapeling van 
effecten zal binnen een aantal jaar zorgen voor financiële 
druk op (de scholen in) het SWV.  
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… we een strategie hebben bepaald in het omgaan met 
het ‘open einde’ bij toewijzing van extra ondersteuning 
(taakstelling?). Er is een oplossing bedacht voor de 
spanning tussen toewijzing van individuele aanvragen en 
de aanvraag voor uitvoering van een koersklas. 

… de leerlingweging voor populatiebekostiging 
Trajectvoorziening en inzet Schoolsupport herijkt is op 
basis van de gegevens 2018-2020. 

… minimaal alle VMBO-scholen en bij voorkeur ook de 
andere scholen aantoonbaar werk maken van het 
effectiever en efficiënter organiseren van begeleiding en 
ondersteuning.   

… de innovaties en pilots die uitgevoerd worden 
inzichten opleveren over toekomstbestendig passend 
onderwijs. Specifiek voor de ‘hybride koersklassen’ geldt 
dat kennis en ervaringen zijn gedeeld tussen scholen en 
dat er een praktijkonderzoek is uitgevoerd naar de 

effectiviteit van deze ondersteuningsvorm. 

… we in beeld hebben hoe groot de groep VSO-leerlingen 
is waarvoor de schoolloopbaan te beïnvloeden is naar 
een meer reguliere VO-setting.  

… er een intentieverklaring ligt voor clusteroverstijgend 
VSO (De Sonnewijser en Hub Noord-Brabant) voor 
jongeren met uitstroomprofielen dagbesteding en 
arbeid.  

… er een passende systematiek is ontwikkeld voor 
toewijzing en bekostiging van ondersteuning bij zeer 
complexe problematiek binnen VSO De Sonnewijser 
(Route Arbeid en Traject Op Maat).   

… we een stem hebben in de landelijke ontwikkelingen 
LWOO en PrO.  
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✓ Heisessie met thema Toekomstbestendigheid.  
✓ Ontwikkeling verdeelmodel voor ondersteunings-

middelen met diverse geledingen en extern 
deskundige. Daarbij ook kijken naar herijking 
leerlingweging trajectvoorziening/inzet 
schoolsupport in begrotingsproces 2021. 

✓ Scholen: activiteiten en projecten gericht op 
toekomstbestendig passend onderwijs (in SOP/OJV). 

✓ Nader onderzoek naar huidige VSO-populatie. 
✓ Overleg VSO-scholen, SWV en gemeenten over 

clusteroverstijgend VSO. 
✓ VSO en SWV ontwikkelen voorstel voor bekostiging 

complexe doelgroepen. 
✓ Actieve participatie in werkgroepen en platforms 

aangaande beleid passend onderwijs/LWOO/PrO. 

 
 
 

 

 

 
NAAR DE KLAS 
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 Thuisnabij opgroeien in een zo regulier mogelijke setting 
vinden we van groot belang. Dit vraagt om een 
nadrukkelijke(re) verbinding van begeleiding en 
ondersteuning met de docent en de klas.  
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… de geledingen en medewerkers van het SWV kennis 
hebben genomen van het thema inclusie in het licht van 
de landelijke ontwikkelingen passend onderwijs. De 
eerste ideeën van de ambitie van ons SWV over 

inclusiever onderwijs zijn geschetst. 

… minimaal de VMBO-scholen en bij voorkeur ook de 
andere scholen aantoonbaar werk maken van het 
vergroten van het eigenaarschap op passend onderwijs 

bij docenten. 

… de jaarlijkse conferentie van het SWV  in 2021 beter 
bezocht wordt door docenten dan in 2020.  

… in de taken van de schoolondersteuners zichtbaar is 
dat zij betrokken zijn bij het versterken van het primaire 
proces (directe professionalisering, indirecte 
professionalisering en/of schoolontwikkeling).  

… er een voorstel ligt voor aanscherping van de norm 
voor de basisondersteuning en de grens VO-VSO. 

… er arrangementen uitgewerkt en uitgeprobeerd zijn die 
de kans op (succesvolle) doorstroom van VSO naar VO 
bevorderen.   

… de projecten en pilots gericht op samenwerking VO-
VSO hebben bijgedragen aan kennisuitwisseling tussen 
docenten en een positievere beeldvorming over elkaars 
praktijk. Dit levert informatie op over succesfactoren 
voor een intensievere samenwerking VO-VSO. 

… de scholen die uitvoering geven aan het project hoog- 
en meerbegaafdheid de ontwikkelingen aantoonbaar 
gestalte geven binnen hun school. Er wordt optimaal 

gebruik gemaakt van de beschikbare subsidie.  
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✓ Heisessie met thema Inclusie en vervolgactiviteiten 
met Directeurenoverleg en eventuele andere 
geledingen/deskundigen.  

✓ Scholen: activiteiten en projecten gericht op 
eigenaarschap passend onderwijs (in SOP/OJV). 

✓ Voor docenten aantrekkelijk programma ontwikkelen 
voor conferentie 2021. Schoolleiders faciliteren en 
stimuleren aanwezigheid.  

✓ Uitvoering arrangementen Schoolsupport 
✓ Ontwikkelen norm basisondersteuning en grens VO-

VSO met directeuren/oco’s en extern deskundige. 
✓ Vervolg op werkgroep Doorstroom VSO-VO, incl. 

stimuleren en uitvoeren van pilots. 
✓ Vervolg aan project hoog- en meerbegaafdheid. 

 
 
 
 
 

 
MET ALLE BETROKKENEN 
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 Succesvol passend onderwijs is een samenspel van veel 
betrokkenen. Naast versterking van de driehoek jongere 
- ouders - school, worden met de partners in de regio de 
banden aangehaald, zoals met PO en gemeenten. 
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… van iedere school minimaal de ondersteunings-
coördinator en bij voorkeur ook een gedrags-
wetenschapper de scholing ‘Arrangeren op 
onderwijsbehoeften’ heeft gevolgd. Daarnaast hebben 
alle schoolondersteuners van het SWV deze 
vaardigheden opgedaan. 

… de jaarlijkse conferentie van het SWV nadrukkelijk 
aandacht heeft voor de samenwerking en de 
pedagogische driehoek. 

… de leerlijn ‘Samen met ouders en jongeren’ gestart is. 

… de medewerkers van het SWV meer kennis hebben van 
de (on)mogelijkheden van het speciaal onderwijs. Er zijn 
afspraken gemaakt over rollen en taken bij de advisering 
over casuïstiek. 

… er minimaal twee pilots zijn gestart voor jeugdhulp in 
de school. 

… er concrete afspraken zijn over de rol en de inzet van 
het Basisteam Jeugd en Gezin op de scholen in Oss en 
eventueel andere subregio’s. 

… er op uitvoerend niveau (ondersteunings-
coördinatoren) structureel overleg is tussen VO en ROC 
De Leygraaf over doorlopende ondersteuning. 

… duidelijk is hoe de samenwerkingsverbanden PO en VO 
een rol kunnen spelen in het bevorderen van 
doorlopende ondersteuning PO-VO. Hiertoe zijn concrete 
activiteiten ontwikkeld en uitgeprobeerd. 

… de positie van ondersteuning voor kinderen met TOS-
problematiek (cluster 2; Kentalis) ten opzichte van de 
opdracht van het SWV helder is. Er is verkend welke 
meerwaarde te halen is uit intensievere samenwerking. 
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✓ Thema conferentie 2021: samenwerken in de 

pedagogische driehoek. 
✓ Ontwikkelen en uitvoeren leerlijn ‘Samen met ouders 

en jongeren’. 
✓ Bijeenkomst(en) kennisdeling VSO en team SWV. 
✓ Overleg en afstemming over BJG/jeugdhulp in en om 

de school tussen scholen/SWV, gemeenten en 
jeugdhulporganisaties, incl. planvorming en pilots. 

✓ Periodiek overleg VO-VSO-MBO organiseren. 
✓ Activiteiten door SWV’s PO en VO gericht op 

ontmoeting en uitwisseling in de doorlopende 
ondersteuningslijn met het oog op ontwikkeling van 
structurele activiteiten, o.a. gezamenlijke scholing 
van beide teams en Titus Tussenjaar. 

✓ Betrokkenheid bij ontwikkelingen Kentalis in de regio. 

 
 
 
 
 

 
CONTINU VERBETEREN 
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Samen worden we steeds beter. Wij werken continu en 
planmatig aan de verbetering van passend onderwijs. We 
werken verder aan de kwaliteitscultuur, waarin kennis-
deling een belangrijk element is. De randvoorwaardelijke 
processen moeten daarvoor in orde zijn. 
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… koersklasdocenten, ondersteuningscoördinatoren én 
schoolleiders meer kennis hebben van de inrichting en 

uitvoering van koersklassen op andere locaties. 

… alle scholen vaardig zijn in het invullen van de 
ondersteuningsjaarverslagen: volledigheid, relevantie, 
reflectie en integraliteit.  

… de medewerkers van SWV getraind zijn in de 
LeerKRACHT-methodiek en de bijbehorende 
kwaliteitscultuur in het team in ontwikkeling is. 

… de zelfevaluatie van de governance, incl. heisessie, 
input levert voor het verbeteren van toezicht, besturen 
en de dialoog met belanghebbenden 
(directeurenoverleg, ondersteuningsplanraad, MRp). 

… er een geactualiseerde notitie ‘Samen werken aan 
kwaliteit’ ligt met aandacht voor collegiale visitatie. 

… informatie over aanvragen en verwijzingen 
toegankelijker is voor de scholen. Het platform is 
ingericht. Ontwikkeling van de volgende dashboards is 
afgerond: Trajectvoorziening, Koersklassen en VSO. Er is 
een duidelijk beeld bij evt. overige dashboards en een 
schets voor een publiek dashboard op de SWV-website.  

… de professionele leergemeenschap voor hoog- en 
meerbegaafdheid gevoed is door de ontwikkelingen in de 
aangesloten scholen. 

… er een plan ligt voor de doorontwikkeling van Past. 

… de specialisten Complexe Problematiek en de 
uitvoerenden van de Past-arrangementen een systeem 
hebben waarin logboek/dossiers efficiënt en AVG-proof 
beheerd kunnen worden. 

… uitvoering is gegeven aan de ‘Maand van de Privacy’  
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✓ Vervolg uitwisselingssessies koersklassen en 
ontwikkeling collegiale consultatie schoolleiders. 

✓ Diverse activiteiten over planmatige, data-
geïnformeerde ontwikkeling van passend onderwijs 
in de scholen (kennisoverdracht en ondersteuning). 

✓ Implementatie LeerKRACHT-methodiek in team SWV. 
✓ Zelfevaluatievragenlijsten governance. Presentatie en 

uitwisseling tijdens heisessie met dit thema. Evt. 
vervolgactiviteiten indien van toepassing. 

✓ Opstellen notitie ‘Samenwerken aan kwaliteit’ i.s.m. 
Werkgroep Kwaliteitszorg & Verantwoording. 

✓ Inrichten (platform voor) dashboards. 
✓ Tussenevaluatie Past-arrangementen en vervolg-

activiteiten. 
✓ DocuWare voor Complexe Problematiek en Past. 

JAARPLAN 2020-2021: “VAN PUZZEL NAAR PASSEND.” 



 
 
 

ROUTEKAART “VAN PUZZEL NAAR PASSEND.” 

 

AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL 

 

2021-2022: aanloop naar Ondersteuningsplan 2022-2026 

 

Pilots & innovaties op de scholen, o.a. hybride koersklassen en samenwerking VO-VSO 

Activiteiten van de scholen gericht op: eigenaarschap bij docenten, effectiviteit en efficiëntie van ondersteuning 

Versterking van scholen door inzet Schoolsupport, regionale kennisdeling en kwaliteitszorg 

Doorstroomarrangementen VSO naar VO 

Pilots jeugdhulp in de school 

Vervolg activiteiten i.h.k.v.         doorlopende ondersteuning PO-VO 

Leerlijn ‘Samenwerken met ouders en jongeren’ 

Scholing ‘Arrangeren op onderwijsbehoeften’ 

Normering grenzen basisondersteuning en VSO 

Dashboard ontwikkeling, incl. platform 

Governance zelfevaluatie  

Visieontwikkeling op inclusief onderwijs  

Kiezen en delen: ontwikkelen verdeelmodel ondersteuningscapaciteit  

Onderzoek beïnvloedbaarheid VSO-populatie  

Naar intentieverklaring clusteroverstijgend VSO (uitstroom dagbesteding en arbeid)  

Uitwerking bekostigingssystematiek ondersteuning complexe VSO-lln 

Concretisering samenwerking SWV en cluster 2 (Kentalis)  

Volgen van en bijdragen aan landelijke ontwikkelingen LWOO, PrO en toekomst passend onderwijs  

Belangrijke thema’s najaar 2021 (heisessies): 

✓ Collectieve ambitie 

✓ Verwerken van landelijke stip aan de 

horizon en beleidsontwikkelingen (n.a.v. 

de evaluatie Passend Onderwijs). 

✓ Kiezen & delen: Welke ontwikkelingen 

van de huidige periode moeten 

structureel worden geborgd in het 

nieuwe ondersteuningsplan en 

ondersteuningsaanbod? 

1 augustus 2022:  

Start van het nieuwe ondersteuningsplan 

De toekomstbestendigheid van passend onderwijs in SWV VO 30 06 staat onder druk door de volgende ontwikkelingen: 

• Daling van de inkomsten in verband met de landelijke herverdeling van de LWOO-middelen en leerlingenkrimp; 

• Stijging van de kosten door groei van VSO en praktijkonderwijs. 

De maatregelen in deze routekaart worden ingezet met als doel om de kosten te laten dalen met een minimaal gelijke kwaliteit van ondersteuning. 

 

In dit jaarplan staat beknopt weergegeven hoe we in schooljaar 2020-2021 gaan puzzelen om:  

1. scholen te VERSTERKEN in het realiseren van effectieve en efficiëntere ondersteuning; 

2. een nog passender aanbod voor onze jongeren te ontwikkelen (ARRANGEREN); 

3. weloverwogen keuzes te kunnen maken over doelgerichte inzet van de ondersteuningsmiddelen (KIEZEN & DELEN). 

Toekomstbestendigheid 

Governance 

Inclusie 

Conferentie 

IJkmomenten 2021-2022: 

✓ Oktober-januari:  

meerjarenbegroting 

✓ November-januari:  

Concept ondersteuningsplan in 

directeurenoverleg, 

ondersteuningsplanraad en bestuur 

✓ Februari-april: 

Definitieve versie ondersteuningsplan 

directeurenoverleg (advies), 

ondersteuningsplanraad (instemming) en 

bestuur (goedkeuring) 

✓ Maart:  

Op overeenstemming gericht overleg 

(OOGO) met gemeenten 

✓ 1 mei:  

Aanbieden ondersteuningsplan aan 

Inspectie van het Onderwijs 


