
SWV V(S)O De Verbinding is het samenwerkingsverband van alle voortgezet (speciaal) 
onderwijs-scholen in de regio Arnhem en De Liemers. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling 
in de regio onderwijs kan volgen dat past bij zijn of haar talenten en capaciteiten. Dit doen 
we door samen te kijken naar de manier waarop deze leerling het beste tot zijn recht komt. 
In dit jaarplan lees je hoe we dit het komende jaar willen bereiken.
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OnS DOeL een PASSenDe OnDerWiJSPLek VOOr ieDere LeerLing

Overige activiteiten bureau samenwerkingsverband 2020-2021:

De samenwerking
binnen ons

netwerk versterken

‘Zodat we samen sterk voor  
iedere leerling kunnen zijn’

• Project Op Nieuw: behouden, borgen en ontwikkelen 
van maatwerkmogelijkheden voor leerlingen n.a.v. 
geleerde lessen in de coronaperiode.

• Project SOP: evaluatie schoolondersteuningsprofielen 
(SOP’s), mogelijk herzien format SOP en opstellen van  
planning en instructie voor het opstellen van nieuwe 
SOP’s in schooljaar 2021-2022.

• Project Collegiale Visitatie: deelproject van kwalitei-
tszorg; ontwikkelen van een systeem van collegiale visi-
tatie op het thema ‘passend onderwijs’.

• Continueren kennisdeling vanuit Quriuz, Scala en  
De Onderwijsspecialisten.

• Continueren intervisie ondersteuningscoördinatoren 
(zorgplatform).

• Continuering bestaande symbioseprojecten: 

    - School-in-school VSO De Brouwerij – Olympus College.

    - Structuurklassen Liemers College.

• Start nieuwe symbiosevorm: expertise-overdracht VSO 
Mariëndael – Guido Arnhem.

• Project Symbiose: onderzoek naar en ontwikkeling van 
nieuwe vormen van symbiose, o.a. input projectgroep 
Samenwerking VO-VSO.

• Introduceren van project ontschotting onderwijs (VSO) 
en zorg: opstellen projectplan en eerste verkenning met 
gemeenten.

• Concrete vertaalslag maken van het regionale  
onderwijs-zorgconvenant naar lokale initiatieven  
op gemeenteniveau (door het bureau).

• Continueren PO-VO-consultaties (voorheen 10-14- 
aanpak) i.s.m. SWV PassendWijs t.b.v. trefzekere  
plaatsing leerlingen in V(S)O.

• Verdiepen samenwerking met ROC RijnIJssel m.b.t. 
doorstroom vo-mbo.

• Continueren project Verzuimcoaches. 

• Pilot onderwijs-zorgconcept ‘Grip’ introduceren.

• Project kwaliteitszorg: ontwikkelen van een kwaliteits-
zorgsysteem dat ons samenwerkingsverband zowel 
kwalitatief als kwantitatief verder helpt. Een systeem 
waarbinnen de leerling centraal staat. Met als eerste 
stap: het ontwikkelen van een visie op kwaliteitszorg, 
waarin visitatie als instrument wordt ingezet en er een 
verantwoordingsmodel wordt ontwikkeld. 

Onze scholen:
• Doen mee. Ontwikkelen mee. Leren mee. 

• Beschouwen verantwoorden wat je doet en laten zien 
waar je voor staat als een logisch onderdeel van hun 
handelen binnen ons netwerk.

Het bureau:
• Coördineert.

• Signaleert en anticipeert.

• Draagt zorg voor een sluitende planning- en  
controlcyclus.

• Werkt binnen de begroting.

• Draagt zorg voor heldere en transparante  
verslaglegging.

Onze scholen:
• Gaan altijd voor maatwerk voor leerlingen, in samen-

werking met ketenpartners: wat heeft deze leerling, in 
deze situatie, binnen deze context van school en gezin 
nodig?

• Positioneren ketenpartners nadrukkelijk in de onder-
steuningsstructuur van onze scholen en bepreken  
verwachtingen over en weer.

Het bureau:
• Onderhoudt een constructieve samenwerking met 

gemeenten over de aansluiting onderwijs-jeugdzorg-
jeugdgezondheidszorg.

• Coördineert de uitwerking van het regionaal onderwijs-
zorgconvenant voor het V(S)O.

• Signaleert kansen voor verbeterde samenwerking met 
ketenpartners en initieert ontwikkelingen. 

Onze scholen:
• Zijn actief op zoek naar verbindingen en mogelijkheden 

tot samenwerking.

• Staan open voor elkaar en de leerlingen. Luisteren naar 
elkaar en elkaars handelingsverlegenheid. 

• Proberen uit en passen aan waar nodig. Al werkende 
weg leren met elkaar.  

• Durven te vragen en te delen. Maken gebruik maken van 
de expertise binnen ons netwerk en van het bureau.

Het bureau: 
• Organiseert, coördineert en faciliteert.

• Onderzoekt en verbindt.

• Borgt en verantwoordt.

Onze scholen:
• Gedragen zich als onderdeel van een breder netwerk 

dan alleen het eigen schoolbestuur.

• Benutten kansen voor samenwerking.

• Communiceren, wisselen uit, weten elkaar te vinden.

• Willen elkaar beter leren kennen. 

Het bureau:
• Coördineert de projecten.

• Signaleert en stimuleert kansen voor samenwerking. 

• Organiseert, verzamelt, faciliteert en borgt. 

• Stimuleert de dialoog door zaken inzichtelijk te maken 
en te agenderen.

• We geven op correcte wijze uitvoering aan het primaire 
proces van het SWV.

• We wijzen ondersteuning tijdig, efficiënt en effectief toe.

• We adviseren ouders bij vragen over passend onderwijs.

• We dragen zorg voor een effectieve inzet van middelen.

• We dragen zorg voor een adequate klachtenbehandeling.

• We dragen zorg voor beleids- en planvorming en het 
vaststellen van procedures en criteria.

‘Zodat we in staat zijn meer passende 
onderwijsplekken te realiseren’

‘Zodat we gezamenlijk in staat  
zijn leerlingen vanuit onze  

ketensamenwerking te ondersteunen’

‘Zodat we in staat zijn om kwalitatief  
goed en financieel gezond passend  

onderwijs te bieden’

een meer integratieve 
ondersteuningscultuur 

creëren

intensiveren van de
samenwerking met

ketenpartners
in control zijn
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Samen sterk voor 
iedere leerling


