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Een vernieuwd samenwerkingsverband
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Voor de tweede keer een start midden in een pandemie. Toen ik
twee weken geleden op een VO-school in Emmen kwam, merkte iemand op dat er nog maar twee
omgevingen zijn met een mondkapjesplicht: het OV en het VO. Ik spreek de hoop uit dat we de
komende maanden steeds meer terug kunnen naar een normale leef-, werk- en leeromgeving.
Normaal is dan niet per se ‘zoals voorheen’. We hebben allemaal ontdekt dat werken, leren en
ontmoeten niet altijd aan een fysieke plek gekoppeld hoeft te zijn. De digitalisering van onze omgeving
heeft een enorme versnelling gekregen. Alle docenten hebben een versnelde professionalisering
doorgemaakt in het afstandsonderwijs. En hoewel we de negatieve kanten hebben gezien van het
gebrek aan ontmoeting en fysieke lessen, hebben we ook gezien dat veel leerlingen het bijzonder goed
doen bij lessen op afstand. De vraag die bij mij opkomt is of de nieuwe aanpakken een blijvende
bijdrage gaan leveren in het bieden van meer passend onderwijs. Een belangrijke thema, waarover je
veel kunt vinden op https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/onderzoek/
In het afgelopen jaar is er veel beweging gekomen rondom het samenwerkingsverband. Er zijn
duidelijke keuzes gemaakt voor de toekomst van het samenwerkingsverband. Sommige van deze
keuzes waren pijnlijk en ingrijpend. Op 8 juli jl., vlak voor het begin van de zomervakantie, heb ik een
laatste bijeenkomst gehad met de collega’s van het OPDC. Dit markeerde het einde van een periode
waarbinnen het samenwerkingsverband als organisatie onderwijs en begeleiding aan leerlingen
verzorgde en waarbij het expertisecentrum van het samenwerkingsverband een centrale rol nam.
Hiermee zijn we nu gestopt. De meeste collega’s hebben een andere functie gevonden binnen een van
de scholen van het SWV of het bredere netwerk in de regio.
Per 1 augustus 2021 heeft het samenwerkingsverband de naam Sterk VO ZO-Drenthe. Met die naam
geven we uitdrukking aan dat waar we met alle scholen en partners in de regio voor willen gaan: een
sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet.
We zien elkaar!
Roland Zuidema
Directeur-bestuurder Sterk VO ZO Drenthe

Waar ligt de focus van het SWV?
Samen met de leden van het samenwerkingsverband hebben
we de afspraak gemaakt om als organisatie beperkt van omvang
te blijven en vooral gericht te zijn op het uitvoeren van de
wettelijke taken. De aangesloten scholen zijn volledig
verantwoordelijk voor de uitvoer van het onderwijs en de
ondersteuning. Het SWV is daarbij een netwerkorganisatie die
de scholen ondersteunt en stimuleert. In zowel het
reorganisatieplan met als titel ‘Begin bij de basis’ als in het
ondersteuningsplan in wording, zijn de onderstaande taken
leidend voor het SWV:
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1. Ondersteuningsplan, kwaliteit en monitoring
Ze stelt formeel (in afstemming met OPR) het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband vast, ze monitort de kwaliteit van de (basis)ondersteuning op de
scholen en de voorzieningen op de scholen. Speelt een centrale rol in het proces van dialoog
om te komen tot een dekkend aanbod. Om dit te faciliteren zal een kwaliteitskader opgesteld
worden, een proces van kwaliteitstoetsing/audits ingevoerd worden en jaarlijks op het niveau
van school- en samenwerkingsverband gerapporteerd, geëvalueerd en bijgesteld worden. Het
samenwerkingsverband is hierbij kaderstellend waar het gaat om de kwaliteit.
2. Toewijzing en verantwoording ondersteuningsmiddelen
Ze wijst de ondersteuningsmiddelen toe aan de scholen, vraagt hiervoor verantwoording en
organiseert en implementeert het financieringsmodel ‘de school die verwijst betaalt’. Jaarlijks
wordt de inzet van de middelen geanalyseerd en beoordeeld op doelmatigheid en
rechtmatigheid.
3. Ontwikkelen en toezien op kwaliteit van integrale onderwijs-zorg (jeugdhulp) arrangementen &
(basis)ondersteuning
Ze fungeert als gesprekspartner en initiator voor arrangementen, nieuwe vormen van
symbiose (naast de bestaande), onderwijs(-zorg)arrangementen, al dan niet met
deelfinanciering van de gemeenten. Ze stimuleert vernieuwende vormen van ondersteuning
om uitvoering te geven aan de richting van inclusiviteit en thuisnabijheid.
4. Actieve en integrale aanpak thuiszitters
Ze voorkomt, samen met de partners, thuiszitters en ontwikkeld aanpakken om deze weer
naar school te geleiden. Daarbij werkt het SWV aan de uitvoering van een regionale aanpak
VSV, de doorontwikkeling van een voorziening met de betrokken scholen, de gemeente,
RMC/leerplicht, partners uit de arbeidsmarktregio en het MBO. Het inrichten van de
organisatie als het gaat om de nieuwe wettelijke taak rondom doorzettingsmacht waar het
gaat om thuiszitters.
5. Expertise
Ze heeft expertise om de beweging naar inclusief onderwijs te faciliteren, leerrecht, het in
kaart brengen van ondersteuningsbehoeften, monitoring en kwaliteit.
Onze nieuwe contactgegevens zijn:

SWV STERK VO ZO DRENTHE
Hoenderkamp 22c
7812 VZ EMMEN
Telefoon:0591-612989
Mail: info@sterkvo-zodrenthe.nl
Onze nieuwe website (NB: nog in de steigers):
www.sterkvo-zodrenthe.nl
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Nieuwe gezichten bij het Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe verwelkomd twee nieuwe Adviseurs Passend Onderwijs. Gijs en Linda zullen binnenkort contact met de scholen opnemen om persoonlijk kennis te
maken.
Via deze nieuwsbrief willen wij van de gelegenheid gebruik maken om de adviseurs alvast aan u voor
te stellen.
Linda van der Linden
Sinds 1 september jl. ben ik werkzaam als Adviseur Passend Onderwijs bij
het samenwerkingsverband. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam, maar ben
5 augustus jl. verhuisd naar Drenthe en bij een nieuw huis hoort in mijn geval dan een nieuwe baan.
Ooit begonnen als leerkracht/docent en later als Ondersteuningscoördinator in het VSO. Daarna heb ik diverse functies gehad: in de tijd van de rugzakleerlingen als Ambulant Begeleider cluster 4 en met de introductie van
Passend Onderwijs werd het de functie van Begeleider Passend Onderwijs.
Mijn nieuwe baan sluit daar ook prima bij aan.
Mijn passie is het werken met leerlingen die net een beetje meer ondersteuning nodig hebben om te kunnen groeien. Hoe mooi is het om net dat stukje
toegevoegde waarde te zijn in het leven van een kind.
Ik ben inmiddels met veel enthousiasme begonnen en hoop snel
ingeburgerd te zijn in mijn nieuwe werkomgeving. Uiteraard kijk ik ernaar
uit om kennis te maken en binnen en buiten de scholen mijn functie vorm
te geven.
Gijs de Groot
Met ingang van 1 november 2021 start ik fulltime bij het samenwerkingsverband als Adviseur Passend Onderwijs. Tot dan werk ik naast mijn uren als
adviseur nog op PRO Emmen als docent en mentor van de extra ondersteuningsgroep.
Het lijkt mij geweldig om samen met jullie te werken aan een sterk en toekomstgericht samenwerkingsverband, waarbij passend onderwijs een centrale rol speelt. De komende weken zullen wij, Linda en ik, gebruiken om
nader kennis te maken met de scholen en de bevlogen mensen die daar
werken. Wij kijken hier erg naar uit en hopen op een goede samenwerking.

Ook verwelkomen we Mevr. Willeke Doornbos. Tot voor kort was zij uitvoerend bestuurder van het SWV Groningen Ommelanden. Zij ondersteunt
ons de komende tijd als projectleider bij de herinrichting van de Commissie
van Arrangeren (CvA). Ook adviseert zij het SWV rondom kwaliteitszaken.

Nieuwsbrief 1 – schooljaar 2021/2022 SWV Sterk VO ZO-Drenthe

Schoolverlatersonderzoeken
Rondom
de
organisatie
en
uitvoer
van
de
schoolverlatersonderzoeken (SVO) werken we sinds dit jaar
samen met de organisatie Cedin. Inmiddels is een mailing
verzonden naar de betrokken scholen in PO en VO. Mocht je
deze informatie niet hebben ontvangen, stuur dan een mailtje
naar onze front office collega Marjon Daalder:
marjon.daalder@sterkvo-zodrenthe.nl

We zijn nog op zoek naar een collega adviseur passend onderwijs!
Lijkt het jou een uitdaging om samen met ons te gaan werken aan de
netwerkorganisatie Sterk VO ZO-Drenthe? Op onze site vind je de volledige
vacaturetekst:
https://www.sterkvo-zodrenthe.nl/assets/files/20210915vacature-adviseur-passend-onderwijs-extern.pdf
Neem voor meer informatie contact op met Roland Zuidema,
directeur/bestuurder via telefoonnummer 06-11838925 of Agnes Bleijleven,
HR-adviseur a.i. via telefoonnummer 06-30169815. Zij vertellen je graag meer
over deze toffe functie.
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