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Voorwoord
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Daar zetten ouders, docenten, mentoren en andere professionals 
zich elke dag samen voor in. Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om 
welke reden dan ook) extra ondersteuning nodig heeft. In de regio Zuid-Oost Drenthe zorgen wij ervoor 

dat ieder kind het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Op weg naar inclusiever onderwijs. 

Voor u ligt het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Sterk VO Zuid-Oost Drenthe voor 2022-
2026. In dit plan beschrijven we hoe we in deze periode passend onderwijs in onze regio verder vorm gaan 
geven. We beginnen niet helemaal opnieuw, we bouwen voort op wat goed gaat en willen verbeteren wat 

beter kan en moet. 

We bepalen de koers door ons nadrukkelijk te richten op een vijftal hoofddoelen, die in dit plan uitgewerkt 
worden. Het gaat hierbij om: preventie en inclusiever onderwijs, het versterken van de basisondersteuning, 
de beschikbaarheid van een netwerk van (specialistische) voorzieningen, het samenwerkingsverband als 
netwerkorganisatie en te werken aan een optimalere samenwerking tussen onderwijs en gemeente om 

onderwijs en zorg beter te laten aansluiten en gezamenlijk op preventie in te steken. Deze doelen kunnen 
alleen bereikt worden vanuit een sterke wil om samen verder te gaan in het belang van alle leerlingen. 
In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, de professionals in de school, ouders, 

jeugdhulp en het samenwerkingsverband. Samen kom je verder dan alleen. 

Dit plan is tot stand gekomen in een periode met allerlei beperkingen vanwege het Coronavirus en 
gelijktijdig met een reorganisatie van het samenwerkingsverband. Toch zijn we erin geslaagd om met 

hoofdzakelijk digitale bijeenkomsten een veld aan belanghebbenden te betrekken bij de totstandkoming 
van het nieuwe ondersteuningsplan. Graag wil ik iedereen bedanken voor deze inzet.  Met vertrouwen en 

vol verwachting kunnen we een volgende fase ingaan. Wij zijn samen het samenwerkingsverband.

Roland Zuidema

Directeur-bestuurder
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Scholen binnen het SWV hebben zorgplicht. Dat betekent dat ouders hun kind mogen 
aanmelden bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school 
een zo passend mogelijk aanbod regelen op de eigen school, een andere reguliere school 
of een speciale school binnen de regio. De school heeft een zorgplicht. De zorgplicht is 
niet van toepassing als er op school geen plaatsruimte beschikbaar is.

De school is verantwoordelijk voor het organiseren van de extra ondersteuning:

• in de reguliere school en klas

• via een arrangement in de reguliere school

• via een plek op een andere school

• via een plaatsing in het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs

• via schakelbeleid in de terugplaatsing van speciaal naar voortgezet onderwijs.

Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen.

Samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor het organiseren van de 
ondersteuningsstructuur. Betalen en bepalen van onderwijsondersteuning komen 
hiermee in één hand. Met de invoering van Passend Onderwijs zijn de middelen 
voor zware ondersteuning naar rato van het aantal leerlingen verdeeld over de 
samenwerkingsverbanden. Voor het lichte ondersteuningsbudget is hiervoor een 
vergelijkbaar voorstel in ontwikkeling voor de uitkering van de budgetten voor LWOO 
en PrO. Dit levert mogelijk een fors nadelig herverdeeleffect op voor SWV Sterk VO ZO-
Drenthe. 

1.1 Passend onderwijs

1.2. Eerste ervaringen in de praktijk

Zorgplicht

Bekostiging

Op 9 oktober 2012 is de Wet Passend Onderwijs aangenomen. Met de invoering van deze 
wet wil de overheid Passend Onderwijs voor iedere leerling realiseren. Daarnaast wil de 
overheid minder bureaucratie, meer financiële beheersbaarheid en betere samenwerking 
met het jeugddomein realiseren. 

Wettelijke taak van het Samenwerkingsverband (SWV)
Het SWV van scholen is met de invoering van Passend Onderwijs verantwoordelijk voor de 
lichte en zware onderwijsondersteuning in de eigen regio. Ieder SWV stelt eens in de vier 
jaar een ondersteuningsplan vast waarin de volgende vragen worden beantwoord: 

• hoe worden de middelen voor onderwijsondersteuning verdeeld en toegewezen?

• hoe wordt onderwijsondersteuning in de scholen toegewezen?

• hoe wordt beoordeeld of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs 

of praktijkonderwijs?

• hoe vindt advisering plaats over de ondersteuningsbehoefte van een leerling?

• welk niveau van basisondersteuning kunnen de scholen in het SWV realiseren?

• hoe creëren de scholen een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen?

• hoe worden de ouders geïnformeerd?

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd rondom het SWV. In 2020 kwam er een stevig 
rapport van de inspectie en bleek dat het SWV in zwaar weer verkeerde. 
In 2020 is een analyse gemaakt van de organisatie getiteld ‘Eerst overleven, dan van 
samen naar ons’. Daarnaast is een financiële analyse gemaakt en is de basisondersteuning 
gemonitord en getoetst. In 2021 is een 0-meting uitgevoerd van de basisondersteuning 
binnen het SWV. Dit omdat deze basisondersteuning en de kwaliteit hiervan een 
belangrijk uitgangspunt vormt voor de ontwikkelingen in het SWV. 

Op basis van deze ontwikkelingen heeft de ALV ingestemd met een koersverandering 
van het SWV. We gaan terug naar de bedoeling van Passend Onderwijs: een passende 
onderwijsplek voor iedere leerling op een zo regulier mogelijke school. Het SWV 
functioneert daarbij als een netwerkorganisatie met focus op de wettelijke taken. 
Hierin maakt het SWV de beweging in de inrichting waarbij er wordt gewerkt van een 
expertisemodel naar een professionaliseringsmodel
Hierbij zijn we ons bewust van de benodigde tijd en inzet die deze cultuurverandering van 
alle betrokkenen, op allerlei niveaus, vraagt om dit ook daadwerkelijk te realiseren en te 
ontwikkelen.

Dit wordt zichtbaar door:

 - onderwijs en ondersteuning dat aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van  

 leerling(en)

 - een hoge mate van zelfwerkzaamheid van schoolbesturen

 - een focus in het uitvoeren van de wettelijke taken door het SWV vanuit  een  

 kleine werkorganisatie

 - een professionele kwaliteitscultuur op alle niveau

 - professionalisering van- en tussen scholen

 - laagdrempelige uitwisseling van kennis en expertise tussen de scholen binnen  

 het SWV.

In deze of de volgende kabinetsperiode zal hierover door de staatssecretaris een besluit 
worden genomen en kunnen de werkelijke herverdeeleffecten voor SWV Sterk VO ZO-
Drenthe in kaart worden gebracht.

Bij leerlingen binnen Passend Onderwijs staat de ondersteuningsbehoefte centraal 
om onderwijs te kunnen volgen dat past bij zijn of haar ondersteuningsprofiel. Het 
uitstroomperspectief wordt onderbouwd op basis van de cognitieve mogelijkheden, 
beperkende en stimulerende factoren. In de wet wordt daarom expliciet gesproken over 
extra ondersteuning van leerlingen. Binnen het SWV Sterk VO ZO-Drenthe is afgesproken 
dat zoveel mogelijk van deze ondersteuning in de school wordt aangeboden. In hoofdstuk 
5 wordt deze ondersteuningsstructuur verder uitgewerkt. 

Onderwijs & de klas
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Als de basisondersteuning en de ondersteuningsstructuur van de school onvoldoende 
toereikend zijn om het verwachte uitstroomperspectief van een leerling te realiseren, kan 
de leerling in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze ondersteuning is altijd 
aanvullend op de basisondersteuning. We spreken binnen het SWV Sterk VO ZO-Drenthe 
om die reden van aanvullende ondersteuning. Deze aanvullende ondersteuning wordt 
zoveel mogelijk op groepsniveau in de klas gerealiseerd. De extra ondersteuning waarover 
in de wet wordt gesproken zit in SWV Sterk VO ZO-Drenthe in niveau 3. Dit wordt nader 
toegelicht in hoofdstuk 5. 

Elk schoolbestuur binnen het SWV beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. 
Daarin wordt aangegeven wat ouders van de school mogen verwachten als hun kind 
ondersteuning nodig heeft. Het profiel beschrijft de basisondersteuning en vormen van 
aanvullende ondersteuning binnen de school.

Onderwijs & de leerling

Onderwijs & ouders

1.3. SWV Sterk VO ZO-Drenthe

1.4 Integrale samenwerking

Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe wordt gevormd door 7 schoolbesturen voor voortgezet 
onderwijs en twee schoolbesturen voor voortgezet speciaal onderwijs. De schoolbesturen 
hebben zorgplicht en het is aan het SWV Sterk VO ZO-Drenthe om te zorgen voor een 
dekkende ondersteuningsstructuur in de regio.

Om de continuïteit en de doorgaande lijnen te garanderen werkt het SWV Sterk VO ZO-
Drenthe intensief samen met de volgende kernpartners (zie ook hoofdstuk 8):

• ouders (zie hoofdstuk 4)

• Cluster 1 en 2

• samenwerkingsverband primair onderwijs

• middelbaar beroepsonderwijs

• gemeenten en bijbehorende gemeentelijke structuren

• instellingen voor jeugdhulp.

1.5 Het ondersteuningsplan 
In het ondersteuningsplan beschrijft het SWV hoe leerlingen Passend Onderwijs krijgen 
aangeboden. In de Wet Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 8) is vastgelegd welke 
onderwerpen in het ondersteuningsplan moeten worden beschreven. Het SWV Sterk VO 
ZO-Drenthe heeft bovendien gebruik gemaakt van het referentiekader (opgesteld door de 
sectororganisaties) waarin enkele aanvullende onderwerpen staan beschreven. 

Voor het uitwerken van de thema’s van het ondersteuningsplan is de handreiking van 
het steunpunt medezeggenschap voor de ondersteuningsplanraden (OPR) als richtlijn 
genomen.

Hoe is het tot ondersteuningsplan stand gekomen?

Het voorliggende ondersteuningsplan is tot stand gekomen na een herijking van het SWV 
VO 22.02. 
In december 2020 heeft de ALV de geformuleerde lijnen besproken in de vorm van een 
contourennotitie, waarop definitieve besluitvorming is gekomen op de ALV van 15 januari 
2021. Daarmee heeft de ALV de inhoudelijke lijnen en gewenste ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband vastgesteld voor de toekomst van het SWV. 

Figuur 1 : integrale samenwerking
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Op 18 mei 2021 is het reorganisatieplan SWV Zuidoost Drenthe VO 22.02 ‘Begin bij de 
basis’ vastgesteld met als doelstelling het samenwerkingsverband klaar te maken 
voor de toekomst. Dat wil zeggen dat er een organisatie gevormd wordt met beperkte 
eigen expertise en capaciteit om de wettelijke taken en de kernpunten uit het 
ondersteuningsplan uit te kunnen voeren conform de wens van de ALV (contourennotitie). 
In februari 2021 is een basisconcept ondersteuningsplan besproken met de OPR. Daarna 
zijn consultatierondes binnen de aangesloten besturen uitgevoerd waarbij meerdere 
suggesties opgehaald zijn en verwerkt. De kenniskring van zorgcoördinatoren is twee maal 
als geheel aangesloten geweest, waarbij de leden tevens individuele input konden leveren. 
In enkele gevallen zijn individuele gesprekken gevoerd ter verheldering en uitwisseling.  
De OPR is gedurende het proces meerdere malen geconsulteerd en bijgepraat. Aan een 
van deze bijeenkomsten heeft ook de RVT van het samenwerkingsverband  deelgenomen. 
Gedurende het proces heeft de directeur-bestuurder een interventie in de werkorganisatie 
gedaan rondom ‘kwaliteit’. Vanaf september is met name de koppeling met (interne) 
kwaliteitszorg en de kwaliteitsparagraaf nadrukkelijker meegenomen. Deze gerichtheid 
op kwaliteit heeft geresulteerd in een transparante vierjarenkalender als bijlage op het 
OP, waarin de vertaling naar activiteiten gemaakt wordt. De vier betrokken gemeenten 
zijn tijdens het proces zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken geweest en hebben input 
geleverd op de werkagenda OOGO. 

Besluitvorming 

 - De raad van toezicht (RVT) van het samenwerkingsverband heeft op 6   

 december 2021 het OP goedgekeurd met een positief advies naar de ALV

 - de Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemming gegeven op het   

 ondersteuningsplan op 14 december 2021

 - het ondersteuningsplan is vastgesteld met de schoolbesturen tijdens de   

 algemene ledenvergadering op 15 december 2021

 - op 27 januari 2022 heeft het SWV het ondersteuningsplan schriftelijk   

 voorgelegd aan de 4 gemeenten t.b.v. OOGO en is hierop overeenstemming   

 bereikt

 - de looptijd van dit ondersteuningsplan is van 1 mei 2022 tot 1 mei 2026

Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe staat voor de complexe opdracht om met veel 
verschillende partners samen te werken. Na de reorganisatie van 2021 zijn we 
met elkaar een nieuwe fase ingegaan waarin de ontwikkeling van expertise- naar 
professionaliseringsmodel verder ter hand wordt genomen. Met betrekking tot de 
gemeenten is een gezamenlijke agenda afgesproken om te komen tot de gewenste 
ontwikkeling en een onderlegger voor het te voeren OGOO. Het SWV Sterk VO 
ZO-Drenthe zet in de komende periode in op het bestendigen van een goede 
overlegstructuur met de scholen om de gewenste ontwikkeling planmatig op te pakken. 
Binnen elke school wordt 1 contactpersoon voor inhoudelijke afstemming en 1 persoon 
rondom financiële afstemming aangesteld. Profielen voor deze functies zijn opgenomen 
in de bijlage. 
Het kwaliteitsbeleid binnen het SWV wordt verder uitgewerkt en ontwikkeld conform de 
vierjaren kalender (bijlage). Deze ontwikkeling sluit aan bij het bestuursgerichte toezicht 
waarop de inspectie het toezicht laat afhangen van de mate van de kwaliteitsstructuur en 
cultuur van het SWV. 

Context en middelen
- onze regio kenmerkt zich door een hoog deelnamepercentage van mensen met 
een lage sociaaleconomische status (SES). Dit wordt bij benadering gemeten met de 
indicatoren inkomen, opleidingsniveau en beroepsstatus. Door de demografische krimp 
ontstaat hier een bredere zorg op de leefbaarheid. In de afgelopen jaren zijn er meerdere 
ontwikkelingen die reden tot zorg geven. Dit zijn o.a.
 -  grondslagen/model vereenvoudiging bekostiging VO
 -  grondslagen/model inpassing lwoo en PrO binnen Passend Onderwijs
 -  oplopende tekorten jeugdhulp binnen onze gemeenten.
- Door een stapeling van problematiek in krimpregio’s/dunbevolkte gebieden zijn er 
zorgen of jeugdigen, door een stapeling van overheidsmaatregelen binnen onderwijs en 
gemeenten, voldoende kunnen worden ondersteund om hun toekomstperspectief te 
realiseren.

Samenhang met andere documenten 
De schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen het SWV vormen een 
belangrijke basis voor het ondersteuningsplan. 

Schoolondersteuningsprofiel
Elk schoolbestuur beschikt over een beschrijving van de voorzieningen die zijn 
getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Elk school verwoordt in het 
ondersteuningsprofiel de basisondersteuning en vormen van beschikbare aanvullende 
ondersteuning binnen de school. De school formuleert hierin tevens de ambitie voor 
de toekomst en geeft haar grenzen aan. Bij het vaststellen van het ondersteuningsplan 
kunnen we alleen beperkingen stellen aan de (door de school) gewenste invulling 
van het schoolondersteuningsprofiel, als dat voor het SWV Sterk VO ZO-Drenthe een 
onevenredige belasting vormt met het oog op de beschikbare ondersteuningsmiddelen 
en ondersteuningsvoorzieningen.

1.6. Leeswijzer
Het ondersteuningsplan is opgezet als een compact plan. Uitgebreide informatie zal de 
komende periode (zie de kwaliteitsplanning) worden vastgelegd in:

 • ‘handboek governance’

 • ‘handboek ondersteuning’

 • ‘handboek personeel’

 • ‘handboek kwaliteit’

Deze documenten zullen gefaseerd beschikbaar komen voor de besturen en (waar nodig) 
na besluitvorming als achtergronddocumenten op de digitale omgeving en deels op de 
website van het SWV Sterk VO ZO-Drenthe worden gepubliceerd. Daarnaast zijn er in 
het ondersteuningsplan een aantal schema’s opgenomen die de inhoud van Passend 
Onderwijs en de werkwijze van het SWV Sterk VO ZO-Drenthe tot de kern terugbrengen.
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2.1. Onze missie

2.2. Onze visie 

Een passende onderwijsplek voor iedere leerling op een zo regulier mogelijke school. 
Dat is de missie voor het SWV Sterk VO ZO-Drenthe. Het SWV draagt er met de scholen 
zorg voor dat alle leerlingen in de regio staan ingeschreven op een school en daar 
onderwijs volgen. Daarbij werken we in deze ondersteuningsplan periode aan de volgende 
doelstellingen:

1. verhoudingsgewijs meer leerlingen in het regulier onderwijs (peildatum 1 juli 2021)

aantoonbaar betere basisondersteuning voor leerlingen en docenten (peildatum 1 juli 

2021)

2. uitvoering van de werkagenda (zie bijlage 6) tussen gemeente en 

samenwerkingsverbanden over integrale arrangementen (met jeugdhulp, WMO/

participatie/rond inclusie/normaliseren)

3. vermindering van het aantal thuiszitters, elke thuiszitter een integraal plan van aanpak 

binnen 3 maanden.

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten en heeft recht op gelijke kansen om die te 

ontplooien. Het is de taak van de samenwerkende schoolbesturen in het SWV om elke 

leerling zo passend mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden, eventueel aangevuld 

met ondersteuning vanuit de gemeenten. 

Elke dag zetten scholen en besturen zich in voor het geven van goed onderwijs dat past 

bij de talenten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Zij doen dat 

samen met directeuren, docenten, externe deskundigen, ouders en leerlingen zelf. Samen 

zorgen zij voor een dekkend aanbod van voorzieningen. Echte ondersteuning begint bij 

gewoon goed onderwijs. Echt contact tussen de leerling en de docent en echt contact 

tussen de docenten en ouders. Binnen een context met tijd, die dit mogelijk maakt.

Het SWV ondersteunt schoolbesturen en scholen in het bieden van passend en steeds 

inclusiever onderwijs. Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe wil een krachtige netwerkorganisatie 

zijn, waarin scholen en schoolbesturen in de regio op gemeentelijk en wijkniveau optimaal 

en transparant samenwerken om expertise en middelen doelmatig in te zetten voor 

leerlingen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. Dit betekent dat we ons inzetten 

om binnen het regulier voortgezet onderwijs, en waar nodig met arrangementen of 

in speciale voorzieningen, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren 

dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Het uitgangspunt daarbij is dat de 

ondersteuning plaatsvindt in de groep in de school. Als aanvulling op dit aanbod kan 

eventuele individuele ondersteuning aangeboden worden.  

Voor deze ondersteuningsplanperiode zijn vijf pijlers vastgesteld (op basis van de 

uitgangspunten zoals vastgesteld door de aangesloten schoolbesturen in de ALV van het 

SWV) waaraan in de ondersteuningsplanperiode wordt gewerkt:

samenwerking onderwijs en gemeente met 

betrekking tot preventie, zorg (waaronder 

jeugdhulp, WMO, participatie), VSV en thuiszitters.

beschikbaarheid netwerk 

van (specialistische) 

voorzieningen
kwaliteit van 

basisondersteuning

preventie en inclusiever 

onderwijs, op school en 

in de klas

SWV Sterk VO 

ZO-Drenthe als 

netwerkorganisatie

5.

3.

2.

1.

4.

2.3. Doelstellingen  
Doelstelling 1: Preventie en inclusiever onderwijs op school en 
in de klas.
Alle leerlingen doen mee en als basis geldt dat ieder kind onderwijs volgt in/vanuit 
een reguliere school. Dit wordt gerealiseerd door een positief pedagogisch klimaat, 
kwaliteitsverbetering van de basisondersteuning en de inzet van monitoring daarop 
(doelstelling 2). Als dat echt niet anders kan, is er een stevig netwerk van specialistische 
voorzieningen beschikbaar in de scholen (doelstelling 3) om kinderen toch goed 
onderwijs te kunnen geven. Dit vraagt van het SWV een sterke netwerkorganisatie met 
hoogwaardige expertise (doelstelling 4). Met betrekking tot deze doelstelling beogen we 
allereerst preventie, dus het voorkomen en tijdig signaleren van uitval. De beste vorm van 
preventie is goed onderwijs waarin aan leerlingen hoge maar realistische verwachtingen 
worden gesteld, een veilige schoolomgeving wordt geboden en ze dagelijkse in aanraking 
komen met goed opgeleid onderwijspersoneel. Door deze inzet voelen kinderen 
zich welkom op school en ontwikkelen ze zich optimaal. Onder de preventie valt voor 
het SWV ook de goede overgang tussen PO en VO en de overgang tussen VO-MBO/
HBO. Leerlingen komen direct op de goede plek terecht (indicator: afstroom, verzuim, 
ongediplomeerde uitstroom).
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Bij al deze ontwikkelingen is er ook een belangrijk dilemma. De focus op meer inclusief 
onderwijs zal met zich meebrengen dat steeds meer onder de basisondersteuning en 
extra ondersteuning zal komen te vallen waardoor uiteindelijk minder uitstroom naar VSO 
nodig is. Tegelijk is het mogelijk dat er extra ondersteuning wordt geboden zonder dat 
er sprake is van basisondersteuning. Die grens verschuift en dat heeft gevolgen voor het 
onderwijs, de scholen en de financiering. 

Concrete stappen in deze ontwikkeling:

1. er is een vast format met indicatoren/leefgebieden voor het vaststellen van de 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen

2. alle scholen (VO en VSO) monitoren de kwaliteit van de basisondersteuning en de 

aanvullende ondersteuning, het SWV organiseert visitaties en audits conform het 

kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsagenda

3. scholen spannen zich in om naast onderwijs en ondersteuning dit zo thuisnabij te 

realiseren

4. er wordt symbiose- en schakelbeleid vastgesteld (door de gezamenlijke scholen) en 

geïmplementeerd omtrent het terug- of overplaatsen vanuit het voorgezet speciaal 

onderwijs naar het regulier onderwijs en andersom. Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd

5. het SWV sluit aan bij de overleggen PO/V(S)O, V(S)O/MBO, V(S)O/arbeidsmarkt om de 

doorstroom te verbeteren en uitval te voorkomen

6. we ontwikkelen preventieve ondersteuning (gedragsdeskundigen) waarbij expertise 

beschikbaar wordt gesteld om  de expertise van de scholen te vergroten en leerlingen 

vanaf de start in het V(S)O op een passend plek te laten starten.

Doelstelling 2: kwaliteit van de basisondersteuning
De gezamenlijke schoolbesturen in het SWV hebben afspraken gemaakt over 
basisondersteuning op schoolniveau en het vervolgens monitoren van de kwaliteit ervan. 
De basisondersteuning zal in 2022 worden herzien om aan te sluiten bij de overgang naar 
een professionaliseringsmodel. De vervolgstap is het samenwerken aan het verhogen van 
de kwaliteit van deze basisondersteuning. Vanuit het SWV worden periodiek de verschillen 
tussen scholen in beeld gebracht en  wordt in gezamenlijkheid verklaard, vanuit de 
kwaliteit van de basisondersteuning of populatie/doelgroepen, wat dit betekent voor de 
professionalisering. 

Concrete stappen in deze ontwikkeling:

1. het SWV ontwikkelt, samen met beleidsmakers, ondersteuningscoördinatoren en 

externe deskundigen, een format SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Vervolgens stellen 

scholen de basisondersteuning en de aanvullende ondersteuning van de school vast;

2. het SWV ontwikkelt een handreiking voor de herinrichting van de 

ondersteuningsstructuur op basis van het RTI model (Response tot Intervention);

3. er is een digitaal format met concrete indicatoren om de basisondersteuning te 

Doelstelling 3: in stand houden netwerk van (specialistische) 
voorzieningen
Het hoofddoel van het SWV is voor elke leerling de juiste onderwijsplek te realiseren. 
Dat betekent ook dat er situaties denkbaar zijn waarvoor de in het SWV vastgestelde 
basisondersteuning ontoereikend is. In dat geval zijn er binnen (de scholen van het 
SWV) de school voorzieningen beschikbaar om het onderwijs toch op een goede manier 
aan te kunnen bieden. Hiervoor wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
vastgesteld (gezamenlijk met een contextanalyse: welke oplossingen zijn mogelijk 
door aanpassing van de context) en op basis daarvan worden de extra voorzieningen 
aanvullend op het basisaanbod ingezet middels de door het SWV beschikbaar gestelde 
ondersteuningsmiddelen. Daarbij biedt de VSO-voorziening in het SWV naast de 
speciale lesplaatsen ook expertise aan andere scholen en hebben de scholen tevens de 
mogelijkheid elkaars expertise te benutten. Daarnaast ontwikkelt het SWV preventieve 
ondersteuningsmogelijkheden om scholen hierbij te ondersteunen. 

Concrete stappen in deze ontwikkeling:

1. eenduidige aanpak, op basis van binnen het SWV vastgestelde afspraken (handreiking 

RTI), bij het vaststellen van ondersteuningsbehoefte van leerling en school; 

2. langjarig volgen van de effectiviteit van voorzieningen (HV-ASS, TRACK/LINK, individuele 

arrangementen, O&S klassen, Cluster 2-3-4);

3. inrichten van een onafhankelijke CvA en het vastleggen van de procedures en 

vereenvoudiging van het proces om te komen tot TLV PrO of VSO op basis van eenduidige 

criteria;

4. het uitvoeren van onderwijsondersteuning op basis van de beschikbaar gestelde 

middelen van het SWV;

5. het uitvoeren van een beperkt aantal voorzieningen/arrangementen (HV-ASS, TRACK/

LINK, O&S klassen, individuele arrangementen) door de V(S)O-instellingen op basis van 

collectieve afspraken/budgetten;

6. inzicht in elkaars expertise en afspraken rondom detachering en het benutten hiervan;

7. opstarten van een netwerk ‘maatwerk’ waarin scholen uitwisselen en vanuit het SWV 

Sterk VO ZO-Drenthe worden geïnformeerd over wettelijke mogelijkheden/ruimte als het 

gaat om aanbieden van maatwerk. 

reviewen en recht te doen aan de kwaliteitsopdracht van de scholen;

4. alle scholen maken inzichtelijk op welke manier de basisondersteuning (en de 

aanvullende ondersteuning) is vormgegeven. Op deze manier wordt én recht gedaan 

aan het dekkend netwerk én worden ook verschillen/accenten duidelijk per school, zodat 

ouders op basis daarvan keuzes kunnen maken;

5. scholen dienen jaarlijks voor april het schoolondersteuningsprofiel en een begroting 

met de besteding van de middelen bij het SWV in. De verantwoording vindt plaats op 

basis van ondersteuningsprofiel incl. begroting en realisatie.
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Doelstelling 4: het SWV Sterk VO ZO-Drenthe als 
netwerkorganisatie
Om de doelstellingen 1, 2 en 3 waar te kunnen maken is een stevige netwerkorganisatie 
nodig. In deze organisatie is expertise voorhanden over kwaliteit rondom 
basisondersteuning en voorzieningen, is expertise rondom passend/inclusief 
onderwijs aanwezig, over project- verandermanagement, rondom het vaststellen van 
ondersteuningsbehoeften en zijn er functionarissen die kennis hebben van personeel, 
financiën en organisatie. De organisatie is klein en wendbaar en wordt aangestuurd door 
de directeur/bestuurder. 

Concrete stappen in deze doelstelling:

1. het opzetten en onderhouden van inhoudelijke overleggen/kennissessies tussen 

ondersteuningscoördinatoren;

2. het binnen scholen/besturen laten aanstellen van 1 contactpersoon voor de 

ondersteuning en 1 contactpersoon voor de financiën (zie bijlage);

3. het inrichten, initiëren en uitvoeren van jaarlijkse visitaties1 met betrekking tot de 

kwaliteitsstandaarden en monitoring;

4. het onderhouden van contacten met partners die bijdragen aan de doelstellingen van 

het SWV. 

1 Het uitwerken van deze vistitaties is onderdeel van het kwaliteitsbeleid en wordt 
ondergebracht in de kwaliteitsagenda.

Doelstelling 5: de verbinding tussen onderwijs gemeente
Er zijn veel ontwikkelingen gaande waarbij onderwijs nauw samen moet werken met 
de gemeente. Bijvoorbeeld als het gaat om ondersteuning van thuiszitters, voortijdig 
schoolverlaters, de wens om te komen tot meer preventie (en normaliseren) en de inzet 
van verschillende vormen van jeugdhulp, WMO en participatie. Om deze ontwikkelingen 
planmatig op te pakken is een werkagenda opgesteld met de gemeenten (zie bijlage 
6). Een prioriteit van de scholen binnen het SWV is om algemeen geldende afspraken te 
maken over het samenwerken met jeugdhulppartners (rondom urgentie, afstemming, 
vaste contactpersonen). 

Concrete stappen in deze doelstelling:

1. het ontwikkelen van mogelijkheid voor scholen om expertise uit jeugdhulp, WMO en 

participatie in te zetten of vanuit urgentie erbij te halen;

2. er komt 1 aanspreekpunt/regievoerder vanuit de gemeente per school die zicht houdt 

op alle vormen van jeugdhulp, WMO en participatie;

3. terugbrengen van het aantal indicaties door het inzetten van meer collectief aanbod 

(vanuit gemeente/jeugdhulp en onderwijs) gericht op het versterken en verbreden van de 

onderwijscontext waardoor verwijzingen richting jeugdhulp, WMO en participatie kunnen 

worden voorkomen en leiden tot duurzame participatie;

4. het maken van algemeen geldende afspraken voor de samenwerking met 

jeugdhulppartners (rondom urgentie, afstemming enz.);

5. het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak voor het voorkomen (preventief en 

curatief) van thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters (gebruik van onderwijsaanbod op 

afstand i.c.m. fysiek aanbod, integrale trajecten, wetgeving, samenwerking leerplicht enz.).
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3.1. De bestuurlijke inrichting van de 
vereniging is weergegeven in onderstaand 
organogram.

3.2.  De organisatie

advies
Commissie van

Het SWV heeft de focus op het uitvoeren van de wettelijke taken. Daaronder valt 
toezicht op de kwaliteit en ontwikkeling van de basisondersteuning op de scholen, het 
toewijzen van ondersteuningsmiddelen, het ontwikkelen van integrale onderwijs-zorg 
arrangementen met de gemeenten, aanpak thuiszitters en specifieke expertise gericht 
op meer inclusief onderwijs. Het SWV is een netwerkorganisatie waarin expertise en 
capaciteit aanwezig is om de wettelijke taken van het SWV en de kernpunten uit het 
ondersteuningsplan uit te kunnen voeren. 

SWV Sterk VO ZO-Drenthe voert de kerntaken van een samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs optimaal uit, met daarin drie belangrijke kernpunten:

 • elk kind volgt zo regulier mogelijk onderwijs

 • samenwerking tussen besturen en gemeente

 • hoogwaardige expertise.  

De organisatie heeft een gerichtheid op aanbod binnen de scholen en een streven naar 
meer inclusief onderwijs.  
De organisatie ziet toe op de kwaliteit van de basisondersteuning in de scholen, genereert 
daartoe de juiste sturingsinformatie en ziet toe op kwaliteitsverbetering.  
De organisatie werkt aan meer inclusieve vormen van onderwijs, meer integraliteit met 
jeugdhulp en een sterkere basisondersteuning in het regulier onderwijs. 



ONDERSTEUNINGSPLAN 2022-2026 | Sterk VO ZO-Drenthe14

Inrichting en formatie:
In onderstaand model is de organisatie met bijbehorende functies en fte weergegeven.

advies
Commissie van

Adviseurs Passend onderwijs

Samenstelling

Binnen het SWV is een multidisciplinaire structuur aanwezig die het proces van toekenning 
en uitvoering van aanvullende ondersteuning (en middelen) ondersteunt. In het SWV wordt 
dit geregeld in de vorm van adviseurs Passend Onderwijs.

Zij hebben de volgende taken:

• ondersteunen bij het versterken van de expertise op het gebied van de basis- en 

aanvullende ondersteuning en de ondersteuningsstructuur 

• ondersteunen bij ondersteuningsvragen van de leerling/team/docent/ouders in de school 

bij de toewijzing van ondersteuning

• ondersteunen bij thuiszittende leerlingen (of ter voorkoming van)

• ondersteunen van de scholen in het SWV bij het proces voor het aanvragen van een 

toelaatbaarheidsverklaring

• monitoren van de ondersteuningsvragen

• bewaken van de doorgaande ondersteuningslijn bij:

 o de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs

 o de overgang van het voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs

 o de overgang van voortgezet speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs

 o de overgang van het voortgezet onderwijs naar de arbeidsmarkt

 o De overgang van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs (tussentijdse 

verplaatsingen en verhuizingen)

 o De verplaatsing van en naar voorzieningen binnen het SWV.

 o voorbereiden, initiëren en uitvoeren van beleid binnen het SWV.

Op basis van de evaluaties en de beleidskeuzes van het SWV wordt de personele invulling 
en facilitering van de adviseurs verder ingevuld.

Om de verschillende taken uit te kunnen voeren, bestaat het team minimaal uit begeleiders 
met uitstekende coachings- en begeleidingsvaardigheden en specifieke expertise op het 
gebied van Passend Onderwijs.
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3.3. Communicatie 3.4. Medezeggenschap 
Samenwerking met ouders, leerlingen en personeel is een belangrijk uitgangspunt bij 
het inhoudelijk vormgeven aan Passend Onderwijs. Dat betekent dat deze doelgroepen 
op een goede manier geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden en 
veranderingen. Scholen vormen hierin het eerste en belangrijkste aanspreekpunt voor 
ouders en leerlingen. 

Communicatie door het SWV 
Het SWV is voor ouders (nog) geen herkenbare organisatie. Dat betekent niet dat er geen 
verantwoordelijkheid ligt om zorg te dragen voor een goede informatievoorziening. Door 
scholen te voorzien van goede en heldere informatie zijn die op hun beurt in staat om 
de communicatie richting ouders, leerlingen en docenten te verzorgen. Doordat op dit 
moment nog veel beleid ontwikkeld wordt en de ontwikkeling van Passend Onderwijs 
zowel voor ouders, leerlingen en docenten nieuw is zal er in de komende jaren veel 
aandacht besteed moeten worden aan een goede communicatie. 

De website van het SWV is een belangrijk middel om de scholen en andere doelgroepen 
te informeren. Via de vernieuwde website www.sterkvo-zodrenthe.nl is informatie te 
vinden voor ouders en professionals. Het SWV spant zich in om de informatie actueel, 
overzichtelijk en begrijpelijk aan te bieden. Dit vraagt naar de toekomst toe een 
voortdurende doorontwikkeling van de website, op het gebied van volledigheid en 
gebruiksvriendelijkheid. Ook zullen er tenminste 4 maal per jaar brede nieuwsbrieven 
verschijnen gericht op het informeren en inspireren van een brede groep betrokkenen.

Het SWV vindt het belangrijk dat het beleid dat zij ontwikkelt kan rekenen op 
draagvlak vanuit de ouders en de scholen. Ouders en docenten hebben via de 
ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het 
SWV. Ook de medezeggenschap van het SWV speelt daarbij een belangrijke rol. 
De ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR is vanaf de start van Passend Onderwijs actief betrokken bij het proces rond de 
planvorming. Er moet tenminste eens in de vier jaar instemming worden verleend aan het 
ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad heeft het recht op instemming in het 
voorliggende ondersteuningsplan.

Samenstelling
Het SWV streeft naar een evenwichtige samenstelling van de ondersteuningsplanraad, 
met een afvaardiging vanuit het personeel van de scholen die onderdeel uitmaken van 
het SWV, ouders en leerlingen. De OPR moet draagvlak hebben vanuit de aangesloten 
schoolbesturen en slagvaardig zijn. Dit betekent dat elk schoolbestuur of een ouder 
(eventueel leerling) levert of een personeelslid. Het recht op voordracht is een recht van de 
medezeggenschapsraad van het betreffende schoolbestuur. 

Vergaderfrequentie

• de ondersteuningsplanraad vergadert minimaal vier keer per jaar

• de ondersteuningsplanraad werkt middels een werkgroepenstructuur om zich 

inhoudelijk voor te bereiden op de vergaderingen.  

• De OPR vergadert tweemaal per jaar met de RvT. 
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4.1. Samenwerken
Scholen en ouders hebben elkaar nodig bij het vormgeven van onderwijs dat past bij het 
kind. Samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. We zien ouders 
als gelijkwaardige partners en als ervaringsdeskundigen. Daarom betrekken we hen bij 
de totstandkoming van het ontwikkelingsperspectief. Scholen vragen ouders formeel 
toestemming voor de bespreking van hun kind in (multidisciplinaire) besprekingen 
en de uitwisseling met derden. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
stelt de school, in overleg met ouders en de leerling, een ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP) op. Ouders hebben wettelijk instemmingsrecht op het handelingsdeel van het 
OPP. De ouders hebben via de Ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het 
ondersteuningsplan van het SWV.

Ouders zijn gelijkwaardige partners en hebben het recht op inzage in alle informatie 
over hun kind tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar is de leerling zelf verantwoordelijk. Scholen vragen 
hen altijd schriftelijke toestemming voor het delen van informatie met derden. Binnen 
het SWV Sterk VO ZO-Drenthe gaat dit via Indigo. Dit geldt ook voor de bespreking van 
een leerling in het ZAT. Ook gaat het SWV zorgvuldig om met de persoonsgegevens 
die we van scholen ontvangen. Het privacyreglement van het SWV is te vinden op onze 
website evenals de geschillenprocedures. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Ook voor samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs gelden strenge eisen voor het verwerken van persoonsgegevens. De 5 
vuistregels voor privacy 2.0, ontwikkeld door Kennisnet, zijn leidend voor het SWV. 

Inzet onderwijsconsulent
Als blijkt dat het schoolbestuur en het SWV niet voldoende ondersteuning kunnen bieden, 
kunnen ouders, leerlingen en scholen een onderwijsconsulent inschakelen. De
onderwijsconsulent kan helpen bij de volgende problemen:

• de reguliere school weigert een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte te 

plaatsen

• de school schorst de leerling

• de school wil de leerling verwijderen

• problemen bij de geboden ondersteuning aan leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte

• binnen het SWV is afgesproken dat het advies van de onderwijsconsulent wordt 

overgenomen door de deelnemende schoolbesturen.
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5.1. Dekkend aanbod 

5.2. Basisondersteuning & aanvullende 
ondersteuning

De schoolbesturen in het SWV hebben de taak om een dekkend netwerk van onderwijs 
en ondersteuning te realiseren. De scholen beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel 
welk aandeel zij leveren aan dit netwerk. Het uitvoeren van het dekkend aanbod vindt 
plaats in afstemming met de verschillende scholen in het SWV. Eventueel wordt hierbij 
ook de gemeente (zorgpartners) betrokken. De mate waarin het SWV slaagt om het 
dekkend aanbod te realiseren wordt vastgesteld aan de hand van kengetallen. 

In de rapportages worden de volgende kengetallen aangehouden:

• aantal thuiszitters

• percentage verwijzingen naar VSO Cluster 3-4 en zittende leerlingen in VSO Cluster 3-4

• aantal leerlingen met VSO Cluster 1 en 2 indicatie in het SW

• uitstroom en schakeling VSO Cluster 3-4

• verwijzingen en terugschakeling naar MBO, arbeidsmarkt, vervolgonderwijs

• aantal voortijdig schoolverlaters

• aantal combi-arrangementen (met de gemeenten 

• instroom: de afgewezen/doorverwezen leerlingen (i.h.k.v. de zorgplicht) in alle leerjaren

• tussentijdse verwijzing en doorstroom (V10 formulier dat nu al voor DUO wordt ingevuld)

• aantallen OPP’s/groepsplannen

• aantallen/percentages schorsing en verwijdering

• bezwaar en beroepsprocedures CvA/ondersteuning in het VO.

Binnen Passend Onderwijs onderscheiden we de basisondersteuning en de aanvullende 
ondersteuning. Gedurende de planperiode wordt een handboek ondersteuning 
ontwikkeld waarin de criteria voor de ondersteuning binnen SWV Sterk VO ZO-Drenthe 
uitgewerkt wordt. Het handboek komt voor alle scholen beschikbaar. 

Basisondersteuning
Binnen het SWV Sterk VO ZO-Drenthe verstaan we onder de basisondersteuning het 
afgesproken geheel van preventief en licht curatief handelen dat beschikbaar is binnen 
de scholen voor alle leerlingen. Daarbij wordt gedoeld op onderwijskundige maar ook 
leergebiedoverstijgende doelen. 

Onder de basisondersteuning valt:

• een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen)

• onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op meer- of minder dan 
gemiddelde intelligentie

• (ortho)pedagogische en/of orthodidactische pro-sociale veiligheid en het voorkomen/
aanpakken van gedragsproblemen

• fysieke toegankelijkheid

• curatieve ondersteuning in samenwerking met ketenpartners

• consultatieve (leerling)begeleiding

• observatie en onderzoek;

• ondersteuning en begeleiding van docenten.

Bovengenoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school 
en moeten de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. Er wordt 
voor deze inzet geen indicatie afgegeven die recht geeft op extra (leerlinggebonden) 
financiering. Doel van de basisondersteuning is om alle leerlingen binnen het onderwijs te 
laten profiteren van het aanbod van de school. 

Aanvullende ondersteuning
Als de basisondersteuning en de ondersteuningsstructuur van de school onvoldoende 
toereikend zijn om het te verwachten uitstroomperspectief van de leerling te realiseren 
kan de leerling in aanmerking komen voor aanvullende ondersteuning die aanvullend is 
op de basisondersteuning. Deze ondersteuning wordt zoveel als mogelijk op groepsniveau 
in de klas gerealiseerd. Aanvullende ondersteuning kan bestaan uit de ondersteuning 
in de klas, individuele ondersteuning als aanvulling op groepsaanbod, aanbod in een 
tussenvoorziening of plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs. 

Aanvullende ondersteuning middels arrangementen
Als de aanvullende ondersteuning niet binnen de school kan worden geboden zijn er 
binnen het SWV een beperkt aantal arrangementen beschikbaar voor de scholen o.a. 
TRACK, LINK en HVASS (lASSo). Passend bij de ontwikkeling in het groeien naar een 
professionaliseringsmodel worden deze arrangementen gedurende de planperiode waar 
nodig herzien. Om de scholen in deze ontwikkeling te ondersteunen hebben de scholen 
tevens de mogelijkheid elkaars expertise te benutten en in te zetten. Daarnaast ontwikkelt 
het SWV preventieve ondersteuningsmogelijkheden om scholen hierbij te ondersteunen.
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5.3. Vormen van ondersteuning 
De scholen binnen SWV Sterk VO ZO-Drenthe gaan bij het bieden van onderwijs 
uit van het aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen (RTI: Response 
to Intervention) waarbij handelingsgericht wordt gewerkt aan het bieden van 
onderwijsondersteuning.
De schoolbesturen ontvangen jaarlijks van het SWV een ondersteuningsbudget om deze 
ondersteuning in te richten. Hoe deze ondersteuning eruit ziet op de school wordt door de 
schoolbesturen opgenomen in het ondersteuningsprofiel. 

Binnen het SWV kennen alle VO en VSO scholen de volgende ondersteuningsstructuur.
De basisondersteuning en aanvullende ondersteuning krijgt vorm op drie niveaus:

Het toeleiden naar aanvullende ondersteuning kent slechts één route. Deze loopt vanuit 
de basis van de piramide naar de top en indien mogelijk weer naar beneden. Dat wil 
zeggen de route begint in het gebied van de basisondersteuning, overstijgt deze en 
komt uit in het gebied van de aanvullende ondersteuning (arrangementen op een school 
binnen het SWV). 

De aanvullende ondersteuning kan bestaan uit:

• ondersteuning in de klas

• individuele ondersteuning als aanvulling op het groepsaanbod

• ondersteuning binnen een tussenvoorziening van de school voor voortgezet onderwijs

• plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs. 

A. Verdieping op groepsniveau- of leerlingniveau
Het handelen dat ingezet kan worden door alle docenten voor leerlingen die binnen het 
basisaanbod extra uitdaging nodig hebben m.b.t. het behalen van de doelen. De doelen 
zijn hetzelfde, de criteria om deze doelen te behalen worden uitgebreid en opgenomen 
in het groepsplan. Dit wordt bekostigd met de middelen voor de basisbekostiging per 
leerling (lumpsum) en de middelen vanuit het SWV voor de ondersteuningsstructuur.

Hierbij valt te denken aan de inzet van:

• uitdaging

• minder leertijd

• kortere instructie

• complexere stof

• meervoudig strategiegebruik

• cognitieve autonomie etc.

B. Intensivering op groeps- of leerlingniveau
Het handelen dat op groepsniveau kan worden ingezet voor leerlingen die binnen het 
basisaanbod intensivering nodig hebben m.b.t. het behalen van de doelen. Dit kan 
worden opgenomen in een groepsplan/leerlijn/PTA. De doelen blijven hetzelfde als voor 
de overige leerlingen in de klas, de ondersteuning om deze doelen te behalen wordt 
geïntensiveerd. Dit kan, na toekenning op schoolniveau, plaatsvinden met behulp van 
de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen (het 
ondersteuningsbudget).

Hierbij valt te denken aan de inzet van:

• herhaling van instructie 

• meer leertijd

• ondersteunende materialen

• enkelvoudige leerstrategieën

• meer sturing op het leren

• concretere opgaven etc.

Bovenstaand schema geldt ook voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het 
praktijkonderwijs en voorzieningen die in gezamenlijkheid met het SWV zijn ingericht. 
Voor deze leerlingen wordt er altijd op individueel niveau een OPP opgesteld. 

Niveau 1: Basisondersteuning
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A. Verdieping op groepsniveau
Het handelen dat op groepsniveau kan worden ingezet voor leerlingen die aanvullend 
op het basisaanbod extra aanbod bijbehorende doelen nodig hebben. Op basis hiervan 
wordt het groepsplan ingevuld. Dit kan, na toekenning op schoolniveau, plaatsvinden met 
behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen 
(het ondersteuningsbudget). 

Hierbij valt te denken aan:

• verdere intensivering van de ondersteuning die op niveau 1 werd geboden

• de inzet van extra vakken 

• de inzet van vakken op een hoger niveau

• www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs/inhoudelijke-themas/excellentie-

hoogbegaafdheid.

B. Intensivering op groepsniveau
Het handelen dat op groepsniveau kan worden ingezet voor leerlingen die aanvullend 
op het basisaanbod intensivering nodig hebben met betrekking tot het behalen van 
de doelen. Op basis hiervan wordt het groepsplan ingevuld. Dit kan, na toekenning op 
schoolniveau, plaatsvinden met behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die 
beschikbaar zijn binnen de scholen (het ondersteuningsbudget).

Hierbij valt te denken aan de inzet van:

• verdere intensivering van de ondersteuning die op niveau 1 werd geboden 

• trajectklas

• inzet van een klassen-assistent

• intensivering van een deel van het aanbod op groepsniveau

• inzet positive behavior support (PBS) (of andere soorten aanbod)

• inzet individuele ontwikkelingsgesprekken in relatie tot voortgang en doelen.

A. Verdieping op individueel niveau
Het handelen dat ingezet kan worden voor leerlingen die aanvullend op het basisaanbod 
extra aanbod en bijbehorende doelen nodig hebben. Dit wordt opgenomen in een 
ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit kan, na toekenning op schoolniveau, plaatsvinden met 
behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen 
(ondersteuningsbudget). De doelen en bijbehorend handelen van het OPP worden als 
bijlage toegevoegd aan het groepsplan. Het handelingsdeel kan worden opgenomen in 
het groepsplan. In het OPP kan hiernaar worden verwezen.

Hierbij valt te denken aan:

• de inzet van extra vakken

• de inzet van vakken op een hoger niveau

• www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs/inhoudelijke-themas/excellentie-

hoogbegaafdheid.

B. Intensivering op individueel niveau
Het handelen dat ingezet kan worden voor leerlingen die aanvullend op het basisaanbod 
intensivering nodig hebben met betrekking tot het behalen van de doelen. Dit 
wordt opgenomen in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit kan, na toekenning op 
schoolniveau, met behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar 
zijn binnen de scholen (ondersteuningsbudget) worden ingezet. De doelen en 
bijbehorend handelen van het OPP worden als bijlage toegevoegd aan het groepsplan. 
Het handelingsdeel kan worden opgenomen in het groepsplan. In het OPP kan hiernaar 
worden verwezen.

Hierbij valt te denken aan:

• de inzet van een aantal dagdelen ondersteuning in/vanuit een tussenvoorziening

• de inzet van individuele ontwikkelingsgesprekken in relatie tot voortgang en doelen

• intensivering van een deel van het aanbod op individueel niveau

• begeleiding van leerlingen rondom plannen en organiseren 

• kortdurende trajecten in een tussenvoorziening (terugschakelen naar school, schakelen 

naar MBO, toeleiding naar de arbeidsmarkt).

Niveau 2: Aanvullende ondersteuning op groepsniveau Niveau 3: Ondersteuning op individueel niveau
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5.4. Ondersteuning onderwijs  
Het voorkomen van thuiszitten is afhankelijk van een effectieve gezamenlijke aanpak van 
onderwijs en gemeenten. Door de ‘zorgplicht’ van het onderwijs en de ‘jeugdhulpplicht’ 
van gemeenten krijgen onderwijs, leerplichtambtenaren en jeugdhulppartners meer 
mogelijkheden om samen met de ouders de ondersteuning van de leerlingen te 
versterken. Thuiszitten kan daarmee worden voorkomen. In de komende jaren wordt 
nieuwe wetgeving rondom dit thema verwacht. 

Onderwijs & gemeenten
Eén van de speerpunten van Passend Onderwijs is het voorkomen en opvangen van 
thuiszittende leerlingen. Naast het terugdringen van schoolverzuim is de opdracht 
voor samenwerkingsverbanden verbreed naar het terugdringen van alle vormen van 
ongeoorloofd verzuim. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van ongeoorloofd verzuim 
ligt bij gemeenten. Passend Onderwijs geldt voor alle leerlingen. Schoolbesturen dienen 
dan ook voor alle leerlingen die zich bij school aanmelden een passend onderwijsaanbod 
te verzorgen. Binnen SWV Sterk VO ZO-Drenthe geldt dat dit aanbod altijd plaatsvindt 
binnen een school. 

Vormen van niet-bekostigd onderwijs komen niet in aanmerking voor bekostiging vanuit 
het SWV. Er kan wettelijk gezien geen sprake zijn van het plaatsen van leerlingen op 
trajecten en plekken buiten het onderwijs waarbij de leerling is ingeschreven op een 
school. Indien er sprake is van ontheffing, is een schoolbestuur/SWV niet langer verplicht 
voor dat deel een onderwijsaanbod te doen. Hiermee is de leerling/jongere aangewezen 
op ondersteuning vanuit de gemeente. De onderwijsinspectie en OCW controleren deze 
trajecten op rechtmatigheid. In afwachting van het vastgestelde perspectief en plaatsing 
heeft de school een verplichting vanuit de zorgplicht om de leerling een passend 
onderwijsaanbod te bieden.
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6.1. Handelingsgericht werken 

6.2. Toekennen van ondersteuning 

6.3. De toelaatbaarheidsverklaring 
PrO of VSO

Handelingsgericht werken is een benadering waarbij, uitgaand van de hulpvraag van de 
docent, de onderwijsbehoeften van de leerling worden vastgesteld. Het onderwijsaanbod, 
de pedagogische benadering en eventueel de aanvullende ondersteuning worden hierop 
afgestemd.
Het vaststellen van de onderwijsbehoeften en de hulpvraag en de besluitvorming die 
erop volgt zijn doelgericht, systematisch, inzichtelijk en transparant. Alle betrokkenen (de 
professionals, de ouders en eventueel de leerling) werken constructief samen op basis van 
gelijkwaardigheid. Het benoemen van bevorderende en belemmerende factoren is een 
wezenlijk onderdeel van handelingsgericht werken. 

Ouders zijn nauw betrokken bij het vaststellen van de belemmerende en stimulerende 
factoren en moeten instemmen met het handelingsgerichte deel van het 
ontwikkelingsperspectief dat de school opstelt wanneer een leerling extra ondersteuning 
nodig heeft. Hierover dient de school op overeenstemming gericht overleg te voeren met 
ouders.

Om de aanvullende ondersteuning toe te kennen moet handelingsgericht 
werken ingebed zijn in de structuur van de basisondersteuning in de school. Deze 
staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Iedere school heeft een 
ondersteuningsteam dat bestaat uit de ondersteuningscoördinator (die onder 
eindverantwoordelijkheid van de directeur/teamleider besluiten kan nemen), eventueel 
aangevuld met een orthopedagoog, schoolpsycholoog, leerling/docentbegeleiders en een 
deskundige van het basisteam van de gemeente (o.a. CJG, wijkteam) wanneer signalen 
over de ontwikkeling van een leerling/groep daartoe aanleiding geeft (één gezin, één kind, 
één plan, één regisseur). 

Als een leerling toegang wil krijgen tot het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of 
praktijkonderwijs (PrO) dan heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het 
SWV Sterk VO ZO-Drenthe heeft eigen beleid voor het beoordelen van de toelaatbaarheid 
naar het VSO en PrO (formele toets) en de manier waarop het de advisering door 
deskundigen organiseert. 

Er is per 1 februari 2022 gewerkt aan een ombouw van de CvA. In deze ombouw komt het 
accent meer te liggen op de kwaliteit in het voortraject. 

Het adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het VSO is door het SWV 
gemandateerd aan:

a. een externe onafhankelijke eerste deskundige (Cedin)’;

b. een tweede deskundige2 werkzaam in de schoolorganisaties voor VSO bij consensus of 

een onafhankelijk tweede deskundige van het SWV bij geen consensus;

c. afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste 

een deskundige uit de Commissie van Advies, zijnde een kinder- of 

jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of 

een arts.

Hiermee is de onafhankelijk geborgd en treed een verwijzende school niet op als 
deskundige voor het SWV. Wel wordt ouders evt. de leerling en de school van herkomst 
gevraagd om een zienswijze.

Op verzoek kan de school onderwijsprofessionals met specifieke expertise inschakelen. 
Deze professionals kunnen helpen om het schoolondersteuningsteam vast te stellen, te 
bepalen wat er nodig is en wat er mogelijk is. Dat kan onder andere door de inzet van: 

• adviseurs Passend Onderwijs;

• aanvullende expertise vanuit het praktijkonderwijs, Cluster 1, 2, 3 of 4.

Het landelijk doelgroepenmodel is ontwikkeld ter ondersteuning en verbetering van de 
communicatie met stakeholders zoals ouders, professionals, samenwerkingsverbanden, 
externe ondersteuners, scholen in het regulier onderwijs en bijv. de Inspectie. Door 
gebruik te maken van het doelgroepenmodel en de onderliggende instrumenten zijn 
de scholen in staat een goed beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat het 
toekomstperspectief is. In de aanvraag (Indigo) heeft het doelgroepenmodel (LECSO) een 
duidelijke plek gekregen ter ondersteuning van de aanvraag. 

2 De eerste onafhankelijk deskundige van het SWV en de tweede deskundige (van de 
ontvangende school of bij geen consensus een tweede onafhankelijk deskundige van 
het SWV) zijn een orthopedagoog (generalist), GZ-psycholoog of registerpsycholoog NIP/ 
Kinder- en Jeugd. De deskundige van de commissie van advies is een (ortho)pedagoog 
of een (kinder- en jeugd)psycholoog. Dit kan, afhankelijk van het dossier, ook een andere 
deskundige zijn, zoals een medisch specialist. 
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De uiteindelijke toekenning vindt formeel plaats door het SWV, waarbij de CvA inhoudelijk 
adviseert en de CvA de dossiers op proces, volledigheid en inhoud beoordeelt en de TLV 
nummers administreert. Hierbij gehouden aan de wettelijke criteria en voorschriften zoals 
in de WPO/WVO/WEC/Wet Passend Onderwijs3 vastgelegd, inclusief dossiervorming. 

De secretaris van de CvA is op basis van een schriftelijk mandaat gemandateerd om het 
advies i.o. te ondertekenen namens de directeur/bestuurder. 
Bij dossiers waar geen consensus op is wordt dit door de directeur/bestuurder zelf 
ondertekend. In geval van bezwaar en beroep is de directeur/bestuurder van het SWV het 
eerste aanspreekpunt. 

Betrokkenen bij de aanvraag
De werkwijze is uitgewerkt in een handleiding TLV VSO en een handleiding TLV PrO. 
Doel van de handelswijze is om de procedure zo doelmatig mogelijk te maken (met een 
lage bureaucratische last) én daarbij te voldoen aan wetgeving waarbij we uitgaan van de 
professionaliteit van de deskundigen binnen de VSO en PrO scholen.

Aanvragen en beschikkingen TLV, VSO of PrO
Op de website van het SWV is nadere informatie over de aanvraag van de 
toelaatbaarheidsverklaring te vinden. TLV’s worden in principe toegekend voor de 
schoolloopbaan binnen VSO en PrO, herindicaties vinden niet meer plaats. De inhoudelijke 
afweging of een leerling schakelbaar is naar regulier wordt door professionals cyclisch 
gemaakt. De uiteindelijke toekenning vindt formeel plaats door het SWV hierbij gehouden 
aan de wettelijke criteria en voorschriften zoals in de WPO/WVO/WEC/Wet Passend 
Onderwijs vastgelegd, inclusief dossiervorming. Het SWV voert audits en/of visitaties op 
verschillende onderdelen van de route4 uit om de kwaliteit te bewaken, te borgen en 
indien nodig te verbeteren. Jaarlijks wordt over de inhoud van deze audits en visitaties 
gerapporteerd aan de ALV. 

6.4. ondersteuning op basis van 
leerrendement LWOO

6.5 symbiose en schakelbeleid

6.6. bezwaar en termijnen

In 2017 is door de scholen en besturen in het SWV op basis van de verschillende scenario’s 
het besluit genomen om te kiezen voor opting-out voor de criteria en duur van de 
ondersteuning op basis van het gemiddelde percentage LWOO per VO school in de jaren 
2014, 2015 en 2016. De scholen ontvangen hiermee de middelen voor de ondersteuning 
aan leerlingen in het VMBO (basis, kader en beperkt binnen de theoretische leerweg). 
Deze percentages zullen weer periodiek bijgesteld worden, zodat het principe van ‘geld 
volgt leerling’ maximaal toegepast kan worden.

Het gesprek rondom de herziening van het symbiose en schakelbeleid wordt 
opgestart om van daaruit toekomstige scenario’s te schetsen in de planperiode van het 
ondersteuningsplan. Hierbij zal de insteek zijn om binnen de scholen zo regulier mogelijk 
onderwijs en ondersteuning te bieden met een zo hoog mogelijk civiel effect (diploma’s 
en certificaten).

De kwaliteit van het inhoudelijk voortraject in de school en de kwaliteit van de TLV-
aanvraag bepalen in hoge mate de snelheid waarmee de VSO en PrO scholen en de CvA 
advies kunnen uitbrengen aan het bestuur van het SWV. Het aanvragende schoolbestuur 
is verantwoordelijk voor het bewaken van de termijnen bij de aanvraag van een TLV (zie 
ook de handreiking TLV VSO). Als er een positief advies is afgegeven over de toelating 
krijgen de ouders hierover bericht en een kopie van de beschikking. Het SWV verzorgt de 
administratieve afhandeling hiervan. Vervolgens kunnen zij hun zoon/ dochter aanmelden 
bij de school voor (V)SO.

Bezwaar en beroepsprocedures
Als ouders en school het oneens zijn over het aanvragen van een 
toelaatbaarheidsverklaring kunnen zijn er een aantal mogelijkheden om dit kenbaar te 
maken.
Hiervoor is een geschillenprocedure beschikbaar op de website van het SWV.

Thuiszitten
Het voorkomen van thuiszitten is mede afhankelijk van een effectieve gezamenlijke 
aanpak van onderwijs en gemeenten. Door de ‘zorgplicht’ van het onderwijs en 
de ‘jeugdhulpplicht’ van gemeenten krijgen onderwijs, leerplichtambtenaren en 
jeugdhulppartners meer mogelijkheden om samen met de ouders de ondersteuning van 
de leerlingen te versterken. Thuiszitten kan daarmee grotendeels worden voorkomen.  

Onderwijs
Eén van de speerpunten van Passend Onderwijs is het voorkomen en opvangen van 
thuiszittende leerlingen. Naast het terugdringen van schoolverzuim is de opdracht 
voor samenwerkingsverbanden verbreed naar het terugdringen van alle vormen van 
(on)geoorloofd verzuim. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van (on)geoorloofd 
verzuim ligt in de regio. Passend Onderwijs geldt voor alle leerlingen. Schoolbesturen 
dienen dan ook voor alle leerlingen die zich bij school (schriftelijk) aanmelden een 
passend onderwijsaanbod te bieden. Echter, dit vindt plaats binnen een groep/klas van 
één van de aangesloten scholen binnen het eigen of een ander SWV en dit betreft geen 
thuisonderwijs5. 

3 Onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving en/of nadere richtlijnen 
vanuit OCW en Inspectie. 
4 We denken hierbij o.a. aan audits op de TLV’s en visitaties rondom o.a. OPP, overstap 
PO-VO, uit- en instroomniveaus.

5 Thuisonderwijs kan bij langdurige ziekte incidenteel alleen na tussenkomst van 
onderwijsconsulent, onderwijsinspectie na een zeer uitgebreid en zorgvuldig traject 
plaatsvinden waarbij er slechts een deel bekostigd onderwijs plaats vindt. Dit kan gaan 
om o.a. één of twee vakken IVO afstandsonderwijs.



ONDERSTEUNINGSPLAN 2022-2026 | Sterk VO ZO-Drenthe26

Indien er sprake is van een ontheffing van leerplicht (art 5a of 7a) komen vormen van niet-
bekostigd onderwijs niet in aanmerking voor bekostiging vanuit het SWV. Er kan wettelijk 
gezien geen sprake zijn van het plaatsen van leerlingen op trajecten en plekken buiten het 
onderwijs waarbij de leerling is ingeschreven op een school en er geen integraal plan van 
aanpak is opgesteld�. Het vormgeven van een maatwerkaanbod onder de variawet vindt 
plaats vanuit de school van inschrijving en is geen criterium voor een verplaatsing naar het 
VSO.

Indien er na het doorlopen van passende ondersteuning en de inzet van de wettelijke 
mogelijkheden om maatwerk te bieden sprake is van ontheffing, is een schoolbestuur/
SWV niet langer verplicht voor dat deel een onderwijsaanbod te doen. Hiermee 
is de leerling/jongere aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente. De 
onderwijsinspectie en OCW controleren deze trajecten op rechtmatigheid. 

Passend aanbod thuiszittende leerlingen ingeschreven bij een van de bij het SWV 
aangesloten scholen
In afwachting van het vastgestelde perspectief en plaatsing heeft de school van 
inschrijving een verplichting om de leerling een passend onderwijsaanbod te bieden. 

Toetsingskader: 

1. in de schoolgids/ondersteuningsprofiel vermelde afspraken, regels en procedures en de  

binnen de schoollocatie geldende schoolregels

2. toetsingskader Inspectie Onderwijs

In het ondersteuningsprofiel van de school wordt beschreven hoe deze 

inspanningsverplichting wordt vormgegeven.

� Hierin kan gebruik gemaakt worden van de variawet waarbij de school van inschrijving 
dit via het internetschooldossier moet indienen bij de onderwijsinspectie.
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7.1. De begroting 7.2. Programmalijnen en toedeling van 
middelenDe jaarlijkse begroting is de financiële uitwerking van het ondersteuningsplan op basis 

van de meest recente ontwikkelingen en de voorgenomen doelen en doelstellingen. De 
begroting wordt ieder jaar in het najaar opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
directeur/bestuurder van het SWV. De begroting wordt daarbij direct doorvertaald naar 
een meerjarenbegroting voor de komende vier jaren. 

De aangesloten schoolbesturen ontvangen jaarlijks middelen vanuit het SWV voor de 
financiering hun basisondersteuning. Aan het einde van het kalenderjaar verantwoorden 
de schoolbesturen deze middelen via een jaarlijkse verantwoording volgens een 
gezamenlijk model. Deze verantwoording moet tijdig ingediend worden bij het SWV 
omdat dit de basis is van de totale verantwoording van deze middelen in het jaarverslag 
van het SWV. Te laat indienen van deze verantwoording kan leiden tot opschorting van 
nieuwe ondersteuningsmiddelen aan het betreffende schoolbestuur.

Ook het SWV legt jaarlijks verantwoording af over de ingezette middelen aan de 
schoolbesturen door het bestuursverslag aan te leveren voor 1 juni.  

Budget SWV
De omvang van het budget per SWV wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen 
binnen het SWV, vermenigvuldigd met een normbedrag. Zo ontstaat er een normatief 
ondersteuningsbudget voor het SWV. Bij de open onderwijsdata van DUO is de hoogte 
van het budget te vinden dat beschikbaar is voor SWV Sterk VO ZO-Drenthe. 
De bekostiging lichte- en zware ondersteuning is gebaseerd op de meest recente 
tarieven. Er is geen rekening gehouden met een mogelijke aanpassing van de tarieven. 
De afdrachten aan het PRO en VSO worden ingehouden op de bekostiging door DUO. 
Doordat het SWV heeft gekozen voor opting-out van de LWOO-gelden, worden deze 
maandelijks door het SWV doorbetaald aan de betreffende aangesloten VO-scholen.     
De afdracht aan de VSO-scholen is de afgelopen jaren fors gestegen doordat er ieder jaar 
meer leerlingen zijn doorverwezen naar het VSO. 

Overschrijding zware ondersteuningsbudget
Binnen het ondersteuningsplan dient vastgelegd te worden hoe de overdracht van de 
bekostiging bij ontoereikend budget voor de VSO-scholen (artikel 17a WVO, lid 8h) plaats 
vindt. Binnen SWV Sterk VO ZO- Drenthe zullen de tekorten op de zware ondersteuning 
worden gedekt uit de exploitatie of – indien nodig – uit de vergoeding aan de reguliere 
VO-scholen. 

De lichte en de zware ondersteuning van leerlingen wordt op verschillende manieren 
gerealiseerd. We onderscheiden daarbij de volgende programmalijnen:

• middelen voor het voortgezet onderwijs

 o basisbedrag van 30 euro per leerling als tegemoetkoming voor de   

 instandhouding van de ondersteuningsstructuur en de inzet voor de contacten  

 met gemeenten en SWV

 o variabel bedrag aan lichte ondersteuningsmiddelen ten behoeve van de   

 verhoging van de kwaliteit van de ondersteuning aan leerlingen in het reguliere  

 onderwijs. Dit budget is afhankelijk van de verwijzingen richting PRO en VSO. Bij  

 een lagere verwijzing zal dit budget stijgen en omgekeerd.

• middelen voor het voortgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs

 o de ondersteuningsbekostiging wordt op basis van afgegeven tlv’s ingehouden  

 op de bekostiging van het SWV en door DUO rechtstreeks doorbetaald aan het  

 VSO en PRO

 o een budget voor expertisebekostiging aan het VSO voor het instandhouden  

 van de maatwerkgroepen 

 o professionaliseringsbudget voor VSO/PRO waardoor expertise wordt   

 ingehuurd bij het VSO/PRO om de expertise bij het reguliere VO te vergroten om  

 leerlingen in het reguliere onderwijs te behouden.

• middelen voor maatwerk/arrangementen

 o garantiebekostiging voor VSO voor de TRACK en LINK groepen. Het werkelijke  

 gebruik van de capaciteit wordt bekostigd door de verwijzende school

 o voor de ass-problematiek is een arrangement beschikbaar. De rechtstreekste  

 instroom vanuit het PO wordt door het SWV bekostigd op basis van de   

 LWOO-tarieven. Rechtstreekse instroom vanuit de VO-scholen wordt bekostigd  

 door de verwijzende school

 o voor specifiek maatwerk waar geen overige vormen van bekostiging voor   

 beschikbaar is, is incidenteel budget beschikbaar. Hierbij wordt altijd   

 gezocht naar een structurele oplossing vanuit de middelen van de    

 schoolbesturen en/of gemeente. 

• middelen voor de uitvoering van het ondersteuningsplan

 o dit betreft het budget voor de uitvoering van de werkorganisatie van het SWV  

 (directie, administratie, adviseurs Passend Onderwijs, kantoorkosten,   

 vergaderkosten, werkgroepen en projecten)
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7.3. Meerjarenbegroting  7.4. Risicoanalyse en weerstandsvermogen 
Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe is een vereniging met een inhoudelijke en financiële 
verantwoordelijkheid. Om deze verantwoordelijkheid goed te besturen is het noodzakelijk 
dat er een meerjarenbegroting wordt opgesteld voor de middellange termijn en een 
jaarbegroting voor ieder boekjaar. In deze begrotingen wordt een heldere en duidelijke 
koppeling gelegd tussen de concrete doelstellingen en de inzet van de beschikbare 
financiële middelen. Door de koppeling tussen concrete doelstellingen en de inzet van de 
middelen en de financiële en inhoudelijke verantwoording ontstaat er ook aandacht voor 
de effectiviteit en de efficiency van het gebruik van de middelen.

De jaarlijkse begroting is taakstellend. Het doel is dat de meerjarenbegroting over een 
periode van 4 jaren sluitend is. De meerjarenbegroting voor de periode 2022 - 2026 is 
opgesteld per kalenderjaar voor de periode van vier jaar (opgesteld op basis van de 
nieuwste cijfers).

Jaarlijkse wordt er een advies uitgebracht over risicomanagement en 
weerstandvermogen. Dit advies wordt  vervolgens voorgelegd aan de RvT en ALV 
(afvaardiging van). Door beheersmaatregelen en door nadere beoordeling van de 
geïdentificeerde risico’s kunnen we een benodigd / gewenst weerstandsvermogen 
concreet vaststellen. Het gewenste weerstandsvermogen is momenteel vastgesteld op € 
350.000,-. Dit houdt in dat het eigen vermogen van het SWV per 31-12-2022 op dit niveau 
moet zijn.
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8.1. Ketensamenwerking 8.4. De gemeente 

8.2. Regionale samenwerking 

8.3. OOGO 

Gemeenten en schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid de ondersteuning 
aan een jongere of gezin af te stemmen met andere voorzieningen op het gebied 
van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Het is de 
verantwoordelijkheid van het onderwijs en de gemeenten dat de jongere bij voorkeur in 
zijn eigen omgeving kan opgroeien en onderwijs kan volgen. Het onderwijs zorgt daarbij 
voorgoed onderwijs en de gemeente zorgt voor een goede leefomgeving.  

Het SWV werkt samen met vier gemeenten, Emmen, Coevorden, Westerwolde en Borger-
Odoorn. Deze gemeenten vallen niet allemaal in dezelfde jeugdhulpregio en niet alle 
leerlingen die op de scholen in het SWV naar school gaan komen uit deze gemeenten. In 
sommige gevallen is er zelfs sprake van grensverkeer met Duitsland. Deze ‘grensgevallen’ 
zijn onderwerp van gesprek met de gemeenten. 

Sinds de jeugdhulp gedecentraliseerd is naar de gemeenten vormen de gemeenten een 
nog meer belangrijke samenwerkingspartner van het SWV. Temeer omdat de wens in 
deze ondersteuningsplanperiode de samenwerking verder te ontwikkelen op het gebied 
van integrale onderwijs en zorg trajecten. Daarvoor zijn gezamenlijke toegang en integraal 
arrangeren nodig. Daarvoor worden de komende periode gezamenlijke afspraken 
ontwikkeld.
Tegelijk wordt bezien in hoeverre het mogelijk is om samen met de gemeente collectief 
aanbod te ontwikkelen voor leerlingen op de scholen. 

Rondom thuiszitters zijn er de komende tijd ontwikkelingen te verwachten rondom de 
doorzettingsmacht die belegd zal worden bij gemeenten en samenwerkingsverbanden. 
Ook daar zijn afspraken nodig en is ontwikkeling benodigd. 

De jeugdgezondheidszorg heeft een wettelijke rol op de scholen, maar valt formeel onder 
de gemeenschappelijke regeling van de gemeente. De komende periode willen we 
verkennen of het mogelijk is om analyses van de GGD te gebruiken bij ontwikkeling van 
collectief aanbod op de scholen, ontwikkeling van Verzuim als Signaal/Mazzel methode 
om preventief te werken aan het voorkomen van thuiszitters, vroegtijdig schoolverlaters, 
vanzelfsprekend in nauw contact van leerplicht en RMC. 

Vanzelfsprekend is afstemming over onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer (jaarlijks 
terug laten komen). 

Ontwikkeling samen met gemeenten
De komende jaren wil het SWV samen met de gemeenten een aantal ontwikkelingen 
verder vormgeven ten bate van de scholen. 

1. Ontwikkelrecht en verkleinen aantal leerplicht ontheffingen
Kinderen hebben een ontwikkelrecht en zouden optimaal moeten kunnen profiteren van 
het aangeboden onderwijs. Zowel maatschappelijk alsook wettelijk zijn er de komende tijd 
verdere ontwikkelingen te verwachten rondom leerplicht en ontwikkelrecht. Samen met 
gemeenten worden hiertoe ontwikkelingen opgepakt. 

2. Flexibel ambulant Onderwijs
De afgelopen tijd is er ervaring opgedaan met het digitale afstandsonderwijs. Scholen 
hebben apart van elkaar ervaringen opgedaan en ook gemeenten hebben zicht gekregen 
op de ontwikkeling van welzijn van kinderen. De komende tijd wordt verkend hoe (deels) 
onderwijs op afstand kan worden geboden binnen zorg en ondersteuning. 

Het SWV is met partners in gesprek om de komende vier jaar samen te werken aan het 
oplossen van het vraagstuk:  ‘Hoe kunnen we minder zelfredzame jongeren tussen de 
16 en 27 jaar samen slim en slagvaardig ondersteunen zodat ook zij binnen hun eigen 
mogelijkheden zo duurzaam mogelijk kunnen participeren in de maatschappij?’ Veruit 
de meeste jongeren slagen erin op eigen kracht, met steun van ouders en hun omgeving, 
hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Toch zijn er landelijk 
nog veel jongeren die niet naar school gaan of werken.  De ondersteuningsvragen van 
deze jongeren raken bijna altijd meerdere levensgebieden, meerdere beleidsterreinen en 
meerdere organisaties. Wetgeving en uitvoering van de bijbehorende systemen sluiten 
niet altijd aan op de leefwereld van jongeren. In samenwerking met kernpartners zijn we 
bezig dit vraagstuk regionaal op de agenda te krijgen. Het streven is te komen tot een 
agenda die verder uitgewerkt kunnen worden.

Het op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) is het formele overleg tussen 
gemeenten en het SWV. OOGO wordt gevoerd op de beleidsmatige hoofdlijnen. De 
uitvoering en de uitwerking van het ondersteuningsplan vindt plaats op lokaal of regionaal 
niveau. 

Op lokaal of regionaal niveau bestaat tevens de mogelijkheid om overleg te voeren over 
de ondersteuningsprofielen van separate schoolbesturen evenals dat op dat niveau ook 
lokaal of regionaal educatief overleg kan worden gevoerd. 

Het OOGO voor het ondersteuningsplan vindt wettelijk gezien om de vier jaar plaats. 
In het OOGO worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten en het primair en 
voortgezet onderwijs over de ontwikkelopgaven voor de korte- en lange termijn vanuit de 
jeugdhulpplicht en de zorgplicht (1 jaar – 4 jaar). Deze afspraken worden vastgelegd in een 
gezamenlijke werkagenda en opgenomen in het ondersteuningsplan van het SWV en de 
jeugdhulpplannen van de gemeente(n).

Uitgangspunt bij het maken van deze opgaven zijn de vragen:

• wat heeft de gemeente nodig van het onderwijs?

• wat heeft het onderwijs nodig van de gemeente? 

• welke ontwikkelopgaven kunnen we hiervoor benoemen?
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3. Onderwijs zorg arrangementen op individueel en groepsniveau
Op enkele scholen in het SWV zijn goede afspraken met jeugdhulpaanbieders, 
bijvoorbeeld over deelnemen in multidisciplinaire overleggen. De komende tijd zal samen 
met gemeenten worden bezien op welke wijze individuele- en groepsarrangementen 
kunnen worden uitgewerkt waarin jeugdhulp, WMO en participatie een rol speelt. Hierbij 
worden afspraken gemaakt over privacy.

8.5. Kernpartners 

8.6. Overige partners  

Voor het optimaal uitvoeren van de basisondersteuning & ondersteuning op de scholen en 
vanuit het SWV, zijn een aantal externe partners van groot belang. 

De gemeente
Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe ziet het als haar ambitie om in de looptijd van dit 
ondersteuningsplan de samenwerking met de gemeenten te verbeteren en uit te breiden. 
De samenwerking richt zich op de basisondersteuning binnen de scholen (denk aan 
jongerenwerk, de onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg en de gezamenlijke ambitie 
voor het onderwijs in de regio). 

De jeugdgezondheidszorg (GGD)
De jeugdgezondheidszorg heeft een wettelijke rol binnen de scholen als het gaat om de 
jaarlijkse gezondheidsonderzoeken en de jaarlijkse vragenlijsten die afgenomen worden. 
De vragenlijsten geven een goede indicatie van het pedagogisch klimaat in de scholen 
(ervaren veiligheid) en ervaren problematiek (die binnen de basisondersteuning kan 
worden aangepast). 

Toegang/wijkteams/CJG
De toegang tot jeugdhulp is bij de verschillende gemeenten verschillend geregeld. Met 
alle gemeenten wordt gesproken over 1 vaste contactpersoon en de mandatering gericht 
op het integraal indiceren. 

Jeugdhulp/WMO/participatie
Binnen de regio is de wens om tot verdere samenwerking te komen met verschillende 
jeugdhulppartijen om zowel in groepen, preventief als gericht op individuen onderwijs-
zorg arrangementen te ontwikkelen. De gesprekken met jeugdhulp zullen altijd verlopen 
in samenwerking met de gemeente. 

Cluster 1 (visuele handicap)
Wanneer leraren, ouders of andere verwijzers vermoeden dat een jongere een visuele 
beperking heeft, kunnen de ouders hun kind aanmelden bij Visio of Bartiméus. 

Het schoolbestuur kan leerlingen aanmelden als zij daarvoor toestemming hebben 
van de ouders. Na aanmelding worden de medische gegevens (waaronder de 
oogheelkundige gegevens) opgevraagd en worden er zo nodig onderzoeken uitgevoerd, 
zoals visueel functieonderzoek, psychologisch onderzoek en pedagogisch en/of didactisch 
onderzoek. Op grond van de resultaten van dit onderzoek beoordeelt de Commissie van 
Onderzoek van de betreffende onderwijsinstelling of het kind op basis van de landelijke 
toelatingscriteria recht heeft op ambulante onderwijskundige begeleiding of op onderwijs 
van een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking.

Wanneer de jongere toelaatbaar is, wordt in afstemming met de ouders en (indien van 
toepassing) de reguliere school een passend arrangement samengesteld:

ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school, ieder arrangement 
wordt op maat ingevuld op basis van de behoeften en ondersteuningsvragen van de 
betreffende leerling

(voortgezet) speciaal onderwijs bij een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele 
beperking. 

Hierin geldt dat bij afspraken die van invloed zijn op het ondersteuningsaanbod en de 
ondersteuningsmiddelen van het SWV de besluitvorming hierover in het SWV plaats 
vindt.

Cluster 2 (auditieve handicap, spraaktaalstoornis)
De instellingen van Cluster 2 hebben vanaf 1 augustus 2014 ondersteuningsplicht. De 
overheid heeft bepaald dat Cluster 2 niet tot het SWV behoort, maar een landelijke 
positie heeft. Cluster 2 is verantwoordelijk voor het leveren van expertise aan de 
leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan het regulier onderwijs kan 
bieden en voor die leerlingen die toelaatbaar zijn tot een instelling van Cluster 2. Voor 
leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof, slechthorend 
en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden), waarbij de ondersteuningsbehoefte de 
zorgplichtmogelijkheden overstijgt, werken het SWV en de scholen samen met 
Stichting Kentalis Onderwijs. Hierin geldt dat bij afspraken die van invloed zijn op het 
ondersteuningsaanbod en de ondersteuningsmiddelen van het SWV de besluitvorming 
hierover in het SWV plaats vindt.
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Andere samenwerkingsverbanden
Het SWV voert periodiek overleg met de andere  samenwerkingsverbanden in de 
provincie Drenthe en Groningen. Hierbij ligt het accent op de afstemming rondom 
verwijzing en leerlingenstromen over de grenzen van de samenwerkingsverbanden. Voor 
de samenhang in beleid en een dekkend ondersteuningsaanbod is samenwerking met 
deze omliggende samenwerkingsverbanden van belang. Het SWV is aangesloten bij ‘de 
sectorraad samenwerkingsverbanden’ als orgaan van de VO raad.

SWV Primair Onderwijs; 
Het SWV werkt nauw samen met SWV PO. Belangrijke thema’s in de samenwerking zijn: 

• ontwikkelingsperspectief (OPP)

• doorgaande ondersteuningslijn PO-VO

• ondersteuningsprofielen

• regionale samenhang

• afstemming en verbinding van de Commissie van Advies (CvA).

Er wordt jaarlijks afgestemd om te komen tot gezamenlijk integraal toelatingsbeleid 
scholen vallend onder de samenwerkingsverbanden. De scholen voor primair onderwijs 
en voortgezet onderwijs vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat, in 
samenwerking met de ouder, voor elke leerling een passende plaats in het eerste jaar van 
het voortgezet onderwijs bij de start van het schooljaar wordt gerealiseerd.

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)
Het LWOE ondersteunt leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische 
stoornissen kunnen, als er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften. 

Voor de regio Noord is hiervoor een expertisecentrum ‘De Waterlelie’ in Zwolle. Zij kunnen 
de school ondersteunen bij de juiste begeleiding en advies.
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9.1. Inrichting kwaliteitszorg
CIIO Systeem kwaliteitszorg. 
De thema’s uit het ondersteuningsplan zijn gekoppeld aan de zes thema’s van de 
CIIO-maatstaf, een praktische vertaling van de ISO 9001:2008 norm, die internationaal 
erkend is als model voor kwaliteitsmanagement. De CIIO Maatstaf is ontwikkeld 
vanuit de praktijk van een kennisintensieve organisatie en biedt houvast voor een 
kwaliteitsmanagementsysteem. Op basis van deze thema’s zijn in een basale uitwerking 
voor vier schooljaren (de looptijd van het ondersteuningsplan) de meest relevante 
ontwikkelthema’s beschreven. Per jaarschijf wordt vervolgens een meer concrete vertaling 
gemaakt in een jaarplan. 

Waarom CIIO? 
Zoals gezegd is de CIIO Maatstaf een praktische vertaling van ISO-9001 en bedoeld 
voor organisaties in de professionele kennisintensieve dienstverlening, waar ook 
samenwerkingsverbanden toe behoren. Tot slot heeft CIIO als organisatie veel 
ervaring binnen onderwijsinstellingen. Zij toetsen o.a. voor het de sectorraad GO) 
onderwijsinstellingen op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. En CIIO heeft ook alle 
(ruim 50) scholen in het VO beoordeeld die het predicaat Technasium voeren. Ook heeft 
CIIO vanuit de praktijk zicht op de transitie Passend Onderwijs en de positie van het 
speciaal onderwijs. 

CIIO-maatstaf 
De CIIO-maatstaf kent zes aandachtsgebieden: 

1. beleid: de beleidsvorming en innovatie

2. organisatie: de afstemming van de organisatie en het kwaliteitsmanagementsysteem 

op het beleid

3. kern- of primair proces: het maken van heldere afspraken met ‘de klant’ en deze ook 

nakomen

4. mensen: het inzetten van mensen met de benodigde competenties

5. partners: het samenwerken met relevante partners en leveranciers

6. reflectie: het evalueren van en reflecteren op de uitgevoerde werkzaamheden en het 

beleid. 

Elk aandachtsgebied is uitgewerkt in een aantal onderliggende eisen die zijn gebaseerd 
op de ISO 9001 norm. 

De zes aandachtsgebieden krijgen een plek in het ondersteuningsplan, die weer zijn 
afgeleid van de voorgestelde indeling van het Steunpunt Medezeggenschap Passend 
Onderwijs: 
- Thema 1: visie, missie en doelen (beleid) 
- Thema 2: personeel, organisatie en medezeggenschap 
- Thema 3: toeleiding ondersteuning (primair proces) 
- Thema 4: ondersteuning en aanbod (primair proces) 
- Thema 5: financiën (primair proces) 
- Thema 6: samenwerking met derden (partners) 
- Thema 7: samenwerking met ouders en informatievoorziening
- Thema 8: reflectie kwaliteitszorg

9.2. Toezicht, verantwoording en borging  
De Scan bestuurlijke samenwerking is een zelfevaluatie-instrument dat is ontwikkeld door 
de PO en VO-raad en input geeft aan het management, bestuur, deelnemende besturen 
en intern toezicht van het SWV om het gesprek met elkaar te voeren over de kwaliteit 
van de processen en de samenwerking binnen samenwerkingsverbanden. De scan legt 
de resultaten van de respondenten naast elkaar en geeft een uitvoerig beeld van de 
manier waarop de samenwerking binnen het SWV door de deelnemers wordt ervaren. 
De resultaten geven mogelijk taal en handvatten om de kwaliteit van samenwerking ter 
sprake te brengen, te begrijpen en te verbeteren. Ook levert de scan input voor het maken 
van een SWOT-analyse waarbij de concrete acties een plek kunnen krijgen in 
 a. de vierjarenplanning/activiteitenkalender
 b. jaarlijkse evaluatie en bijstelling van het ondersteuningsplan.

Deelnemers
De scan kan ingevuld worden door:

- directeur/bestuurder (bestuurlijke functie)

- de deelnemende schoolbesturen aan het SWV (eigenaarsfunctie)

- de intern toezichthouders van het SWV (toezichthoudende functie)

- leden van de OPR en MR (medezeggenschapsfunctie).
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Domeinen
De scan bestaat uit negen domeinen, waarbij de oneven onderdelen parallel zijn aan 
het waarderingskader voor de samenwerkingsverbanden van de Inspectie. De even 
onderdelen zijn de verdiepingsonderdelen en geven de ervaringen en de belevingen van 
bestuurlijke samenwerking weer. De domeinen zijn:
1. onderwijsresultaten
2. visie
3. kwaliteitszorg
4. resultaatgerichtheid
5. kwaliteitscultuur
6. samenwerking en relaties
7. verantwoording en dialoog
8. organisatie, rollen en communicatie
9. financieel beheer.

SWV Sterk VO-ZO Drenthe
Binnen het SWV kan de scan bestuurlijke samenwerking jaarlijks worden uitgevoerd en 
kan vervolgens worden uitgewerkt welk zichtbare gedrag hierbij hoort in het SWV en wat 
hierover is vastgelegd (documenten).

9.3. Professionalisering

9.4. Wet bescherming persoonsgegevens 

9.5. Geschillen Passend Onderwijs vindt plaatst in de klas. De gezamenlijke ambitie is gericht op het 
vergroten van de basisondersteuning doordat schoolbesturen gericht inzetten op 
uitbreiding van bijvoorbeeld het handelingsrepertoire van onderwijspersoneel.

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. 
De schoolbesturen zorgen voor het bieden van de basisondersteuning die binnen het 
SWV is afgesproken en zijn hierop aanspreekbaar. 

We vinden het als het SWV belangrijk dat de professionalisering meetbaar ten goede 
komt aan de doorontwikkeling van de basisondersteuning. Alle leerlingen profiteren van 
de extra kennis en expertise in de school en in de klas. 

De docent en de ondersteuningsstructuur van de school vormen de spil waar het 
om draait, ook bij het realiseren van Passend Onderwijs. Daarom is er veel aandacht 
voor het professionaliseren van de medewerkers en het optimaliseren van de interne 
ondersteuningsstructuur  op de scholen. Hierdoor kan ook meer in preventieve zin worden 
gewerkt. 

Het SWV is bevoegd om gegevens over de gezondheid van een leerling te verwerken. 
Dit gebeurt alleen als het noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken. Het SWV 
houdt zich hierbij aan de wet bescherming persoonsgegevens. Het SWV verstrekt de 
gegevens alleen aan het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld 
of ingeschreven. In het kader van de samenwerking tussen onderwijs en partners voor 
jeugdhulp, RMC worden afspraken gemaakt over het omgaan met persoonsgegevens. 

Bewaartermijnen gegevens leerlingen
Het SWV heeft in het privacyreglement (modelreglement PO- en VO-raad) vastgelegd dat 
gegevens van leerlingen bewaard worden, tot drie jaar na afloop van:

• de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het VSO en PrO

• de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag 

van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven

• de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan 

de school, voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling te 

verwerken.

Het SWV heeft het beleid hierover vastgesteld. Uitgangspunt is dat het SWV altijd inzet op 
het intern oplossen van geschillen. Op de website van het SWG is een overzicht te vinden 
van alle interne en externe geschillenprocedures.
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Bijlage 1  Toelichting Begroting Bijlage 2 Vierjarenmatrix 2022- 2026
Jaarlijks moet het bestuur van het SWV de begroting voor het lopende begrotingsjaar 
en de meerjarenbegroting voor de komende drie jaren indienen bij de Inspectie voor het 
Voortgezet Onderwijs. 
Deze onderwerpen moeten worden toegevoegd aan het Ondersteuningsplan en 
behoeven daarom vooraf de instemming van de Ondersteuningsplanraad (OPR).
De regio heeft te maken met een sterke krimp in leerlingaantallen, waardoor er 
steeds minder middelen beschikbaar zijn voor het organiseren van ondersteuning. De 
inhoudelijke ontwikkeling van het daadwerkelijk kunnen bieden van Passend Onderwijs 
op alle scholen is een ontwikkeling die nadrukkelijk aandacht vraagt in de komende jaren.
In 2020 en 2021 heeft het bestuur daarvoor een aantal besluiten genomen die van 
invloed zijn op de begroting en de daaruit volgende beschikking voor de uitkering 
aan de schoolbesturen.  Deze besluiten zijn in deze begroting verwerkt, evenals in de 
meerjarenbegroting. Dit betreft o.a. de besluitvorming omtrent:
 • Uitloop reorganisatie SWV;
 • Herinrichting Commissie van Advies;
 • Monitoring en kwaliteitszorg;
 • De inhoudelijke beweging van expertisemodel naar een 
professionaliseringsmodel.
 • De inhoud van het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026

Op basis van de realisatie van de begroting 2020, bovengenoemde besluitvorming, de 
meest recente financiële beschikkingen, de aanwezige kengetallen en de inhoudelijke 
keuzes in het nieuwe ondersteuningsplan, is de begroting voor het jaar 2022 en de 
meerjarenbegroting 2022-2026 opgesteld. Voor een aantal thema’s en bedragen zal door 
het bestuur eind 2021 nog een besluit genomen moeten worden.
De verplichte toegepaste rekenmethoden van Ministerie van OCW voor solvabiliteit, 
rentabiliteit en weerstandsvermogen zijn nog niet opgenomen in deze begroting. In 
december zal een voorstel worden voorgelegd ten aanzien van het weerstandsvermogen 
en worden de diverse ratio’s op meerdere manieren berekend en toegelicht. De 
liquiditeitspositie is wel opgenomen in de meerjarenbegroting.
Beide begrotingen zijn door de directeur/bestuurder aan de OPR, RVT en ALV  
aangeboden en vastgesteld op 15 december 2021. 

De begroting en Meerjarenbegroting zijn apart als bijlage toegevoegd. 

Bijlage 2 is apart toegevoegd aan het Ondersteuningsplan.
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Bijlage 3 Werkagenda OOGO Gemeenten

1 Afhankelijk van mogelijke wetswijzigingen mogelijk uitgebreid naar 0-27 jaar en door 
betrekken PO SWV



ONDERSTEUNINGSPLAN 2022-2026 | Sterk VO ZO-Drenthe40

Thema 1: Regionaal preventief werken

2 Proces en opdrachtformulering standaard: Beleidsmedewerkers sociaal domein 
gemeenten+ adviseurs PassendOonderwijs SWV VO. Bij lokale opgaven standaard 
schoolbesturen toegevoegd
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Thema 2: Complexe onderwijs en ondersteuningsbehoeften vanuit gemeenten en onderwijs

3 Mogelijk uitgebreid naar PO, de voorschoolse voorzieningen
4 Proces en opdrachtformulering standaard: Beleidsmedewerkers sociaal domein gemeenten+ beleidsmedewerkers SWV PO en VO. Bij lokale opgaven standaard schoolbesturen toegevoegd.
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Thema 3: Thuiszittende jeugdigen, schoolverzuim en voortijdige schoolverlaters

5 Proces en opdrachtformulering standaard: beleidsmedewerkers sociaal domein 
gemeenten+ beleidsmedewerkers SWV VO. Bij lokale opgaven standaard schoolbesturen 
toegevoegd.
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Thema 4: Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en participatiewet/dagbehandeling

6 Proces en opdrachtformulering standaard: beleidsmedewerkers sociaal domein gemeenten+ beleidsmedewerkers VO, MBO (daar waar noodzakelijk en wenselijk). Bij lokale opgaven standaard 
schoolbesturen toegevoegd.
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Thema 5: Leerlingenvervoer & onderwijshuisvesting

7 Proces en opdrachtformulering standaard: Beleidsmedewerkers sociaal domein 
gemeenten+ beleidsmedewerkers SWV VO. Bij lokale opgaven standaard schoolbesturen 
toegevoegd.
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Bijlage 4  Profielen contactpersonen 
scholen
Contactpersonen scholen (financiën en ondersteuning)
Iedere school binnen het SWV heeft in de eigen organisatie contactpersonen aangesteld 
voor de verbinding tussen de school en het SWV.
Deze contactpersonen moeten de schoolbestuurder werk uit handen nemen als het gaat 
om beleidsontwikkeling, implementatie en aanleveren van gegevens en uitwisseling met 
het SWV Sterk VO ZO Drenthe.
Het schoolbestuur stelt twee contactpersonen aan, één contactpersoon op het terrein van 
de ondersteuning en één op het gebied van de financiën. Beide contactpersonen zullen in 
de uitvoering en afstemming in de school samenwerken om het beleid en de benodigde 
inzet van middelen op elkaar af te stemmen. 
De contactpersonen zijn sparringpartner van de bestuurder in de eigen organisatie 
en kunnen de bestuurder adviseren rondom onderwijsondersteuning en financiën. 
Daarnaast stemmen de contactpersonen ondersteuning en financiën onderling af 
rondom de consequenties voor de school rondom beleidsuitvoering en beleidswijzigingen. 
Voor de contactpersonen ondersteuning en financiën zal 2 à 3 keer per jaar centraal een 
bijeenkomst worden georganiseerd door het SWV Sterk VO ZO Drenthe.

Taken contactpersoon ondersteuning 
1. Regievoering op de implementatie en borging van het beleid dat binnen het SWV Sterk 

VO ZO Drenthe is vastgesteld rondom toeleiding naar ondersteuning o.a. betreffende de 

toewijzing: 

 a. naar het speciaal onderwijs; 

 b. praktijkonderwijs; 

 c. ondersteuning leerrendement (voorheen LWOO) 

 d. ECT; 

 e. PO-VO beleid; 

 f. VO-MBO beleid; 

 g. PrO-VSO beleid. 

2. Contactpersoon voor het SWV Sterk VO ZO Drenthe voor uitwisseling, evaluatie 

en bijstelling van het vastgestelde beleid rondom toewijzing en uitvoering van de 

ondersteuning, ondersteuningsplan en ondersteuningsprofielen. 

3. Contactpersoon voor het SWV Sterk VO Emmen voor de uitwisseling en uitvraag van 

gegevens en bijeenkomsten betreffende o.a.: 

 a. jaarlijkse VSV uitvraag; 

 b. uitvoering van uitwisseling in de doorstroom PO-VO, VO-MBO en PrO, VSO; 

 c. inventarisatie rondom ondersteuningstoewijzing; 

 d. gegevens voor onderzoeken en ontwikkelingen m.b.t. basisondersteuning en  

 aanvullende ondersteuning; 

 e. inhoudelijke verantwoording t.b.v. jaarverslag; 

 f. thuiszittersregistratie; 

 g. scholingsbijeenkomsten; 

 h. informatiebijeenkomsten; 

 i. Schoolinterne afstemming met de door het schoolbestuur aangestelde   

 contactpersoon financiën. 

Taken contactpersoon financiën 
1. Regievoering op de implementatie en borging van het beleid dat binnen het Sterk 

VO ZO Drenthe is vastgesteld rondom toeleiding naar ondersteuning in relatie tot de 

financiën (vertaling naar formatie, beschikbaar budget). 

2. Contactpersoon voor het Sterk VO ZO Drenthe voor uitwisseling, evaluatie en bijstelling 

van het vastgestelde financiële beleid rondom begroting, beschikking, toewijzing en 

uitvoering van de ondersteuning, ondersteuningsplan en ondersteuningsprofielen. 

3. Contactpersoon voor het Sterk VO ZO Drenthe voor de uitwisseling en uitvraag van 

gegevens en bijeenkomsten betreffende o.a.: 

 a. jaarlijkse uitvraag ten behoeve van de beschikking; 

 b. gegevens voor onderzoeken en ontwikkelingen m.b.t. basisondersteuning en  

 aanvullende ondersteuning in relatie tot financiën; 

 c. financiële verantwoording t.b.v. jaarverslag; 

 d. scholingsbijeenkomsten; 

 e. informatiebijeenkomsten; 

 f. schoolinterne afstemming met de door het schoolbestuur aangestelde   

 contactpersoon ondersteuning. 
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