
Ondersteuningsplan 2020-2024
Jaarplan 2020-2021

September-oktober 2020



Dit zijn wij

Astrid Berendsen 
De Onderwijsspecialisten

Gijs Beekhuizen
SGOMB (mandaat)

Eric Bouwens
Pro College



Ruim 21.000 leerlingen
36 schoollocaties
9 gemeenten: Arnhem, Duiven, Lingewaard, Montferland, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Westervoort, Zevenaar



Onze opdracht: passend onderwijs

“Elke school heeft de taak haar leerlingen passend onderwijs te bieden. Sámen hebben we de 
verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen in onze regio een passende onderwijsplek te organiseren. Hiervoor 
werken de scholen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband wil een dekkend geheel 
van voorzieningen voor ondersteuning realiseren, vaak in samenwerking met ketenpartners. Deze ondersteuning 
moet de leerling in staat stellen het onderwijs te volgen dat past bij zijn talenten en capaciteiten. De scholen 
binnen het samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze passend onderwijs organiseren met het geld dat 
het samenwerkingsverband van de overheid ontvangt.”



Onze visie op ondersteuning

1) Leerrecht voor alle kinderen

2) De ontwikkeling van de leerling staat centraal

3) Naar een perspectiefrijke toekomst 

Uitgangspunten voor ons beleid

1) Ouders en jongeren zijn optimaal betrokken

2) De basis is op orde

3) Ondersteuning op maat

4) De school als werkplaats



Onze visie op onze
samenwerking

1) Een sterk netwerk met gedeelde verantwoordelijkheid

2) Openheid naar elkaar 

3) Denken in mogelijkheden

4) Financiën zijn niet leidend, maar ondersteunend



Zo hebben we het geregeld
▪ Basisondersteuning

▪ Extra ondersteuning / arrangementen / OPP

▪ Toewijzing van ondersteuning
- door de school zelf
- door het bureau: pro en vso

▪ Samenwerking met ketenpartners
- gemeenten
- jeugdhulpverlening
- jeugdgezondheidszorg
- leerplicht
- gespecialiseerde instellingen
- PO en MBO

▪ Doorstroom van VSO naar VO

▪ Aanpak thuiszitters
- preventie en signalering
- regionaal convenant
- samenwerking leerplicht
- inzet verzuimcoaches

▪ Doorzettingsmacht

▪ Privacy

▪ Klachtenprocedures



Dit verwachten we van elkaar

Bestuur
=

initiator

Scholen 
=

uitvoerder

Bureau
=

ondersteuner



Financiën

• In Ondersteuningsplan: de uitgangspunten voor ons financieel beleid

• Inkomsten SWV worden gebaseerd op het leerlingaantal in onze regio

• Bestuur stelt de verdeling van de beschikbare middelen vast

• Vaste planning- & controlcyclus

• Begroting (jaarlijks) en meerjarenbegroting (4 jaar) per kalenderjaar

• Jaarverslag per kalenderjaar (factsheet binnenkort beschikbaar)



Kwaliteit en effectiviteit

1
Visie op kwaliteit

- Bewuste beleidskeuzes
- Wat we doen, doen we goed
- Leren van eerdere ervaringen

In ontwikkeling:
- Kwaliteitszorgsysteem
- Visie op verantwoording



Onze plannen
4 speerpunten: 

▪ Versterking van de samenwerking binnen ons netwerk

▪ Richting een integratieve ondersteuningsstructuur

▪ Intensiveren van de samenwerking met ketenpartners

▪ In control zijn 

In het Ondersteuningsplan: Waar staan we nu? Wat staat ons te doen? 

In het jaarplan: Wat gaan we dit schooljaar doen? Activiteiten en projecten.

Structuur kwaliteitszorgsysteem: 
✓ Jaarlijks een concrete vertaling in jaarplannen (jaardoelen en activiteiten)
✓ Evaluatie in jaarverslag
✓ Leidt tot nieuw jaarplan




