
De juiste dingen doenSamen met iedereen die bij 
de leerling betrokken is

Regulier en speciaal 
onderwijs werken samen

SWV 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. Dat doen we door 
samen te kijken waar ze het beste tot hun recht komen. In dit activiteitenplan lees je hoe 
we dit het komende schooljaar willen bereiken.

Activiteiten 2022-2023
Behorend bij het Ondersteuningsplan 2020-2024
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ONS DOEL

Ontwikkelpunten bureau samenwerkingsverband 2022-2023:

Goed samenwerken

‘zodat we samen sterk voor iedere 
leerling kunnen zijn’

• Project ‘In Verbinding’

• Collegiale visitaties Passend Onderwijs op 10 scholen

• Kennisdeling vanuit Quriuz, Scala en  
De Onderwijsspecialisten

• 4x bijeenkomst ondersteuningscoördinatoren  
(zorgplatform)

• Netwerk schoolleiders passend onderwijs

• 4x themabijeenkomst voor alle geïnteresseerden

• 3x bijeenkomst internaliserende problematiek  
(havo/vwo)

• 2x bijeenkomst voor de controllers van de  
schoolbesturen

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:
• Signaleert en anticipeert

• Ondersteunt scholen bij kwaliteitsvraagstukken 

• Werkt binnen de begroting en P&C-cyclus

• Draagt zorg voor heldere en transparante verslaglegging

Onze scholen:
• Bieden maatwerk voor leerlingen, in samenwerking  

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

• Positioneren netwerkpartners nadrukkelijk in de 
ondersteuningsstructuur van de school en bepreken 
verwachtingen over en weer

Het bureau:
• Onderhoudt een constructieve samenwerking met  

gemeenten over de aansluiting onderwijs-jeugdzorg-
jeugdgezondheidszorg

• Signaleert kansen voor betere samenwerking met 
netwerkpartners

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

tot samenwerking

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

• Proberen uit en passen aan waar nodig. Leren al  
werkende weg met elkaar  

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

Het bureau: 
• Coördineert, stimuleert en faciliteert

• Onderzoekt en verbindt

• Borgt en verantwoordt 

Onze scholen:
• Benutten kansen voor samenwerking

• Communiceren, wisselen uit, weten elkaar te vinden

• Willen elkaar beter leren kennen

• Zijn onderdeel van een breder netwerk dan alleen het 
eigen schoolbestuur

Het bureau:
• Coördineert de activiteiten

• Signaleert en stimuleert kansen voor samenwerking 

• Organiseert, verzamelt, faciliteert en borgt 

• Stimuleert de dialoog en samenwerking tussen scholen 
door voorbeelden breed in het netwerk te delen en te 
agenderen

• Verduidelijken TLV-procedure voor ouders en netwerk-
partners

• Ouder- en jeugdsteunpunt: ervaringen van ouders en 
jongeren meenemen in beleidsontwikkeling 

• Waar nodig herzien format OPP

• Hoogbegaafdheid: verder in kaart brengen aanbod

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

‘zodat we gezamenlijk in staat zijn  
leerlingen vanuit onze samenwerking  

te ondersteunen’

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

onderwijs te bieden’
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Samen sterk voor 
iedere leerling

• Ontwikkeltraject naar meer inclusief onderwijs in  
onze regio o.l.v. onderwijsadviesbureau Sardes

 - Versterken basis- en extra ondersteuning
 - Herziening bovenschoolse arrangementen
 - Formuleren doelstellingen, monitoren  

 opbrengsten en vaststellen middelen

• Continuering en doorontwikkeling bestaande  
symbioselocaties

• Voorbereiden symbiose Pro College Bemmel –  
VSO Prisma College 

• Project Symbiose: verkenning van nieuwe  
mogelijkheden tot symbiosesamenwerking

• Pilot Overstapcoach vso-vo 

• Verbetering samenwerking onderwijs-zorg, samen met  
gemeenten

• PO-VO-consultaties i.s.m. SWV PassendWijs en SWV de Liemers 

• Verdieping samenwerking met SWV PassendWijs 

• Continueren samenwerking met ROC RijnIJssel m.b.t.  
doorstroom vo-mbo Entree en mogelijke verbreding naar 
overige ROC’s in de regio

Verzuim: 
• Ontwikkelagenda verzuimbeleid

• Regelmatig bespreken verzuimleerlingen a.d.h.v.  
kwartaaloverzichten

• Continueren inzet verzuimcoaches voor (dreigende) thuiszit-
ters en WRS-leerlingen, inclusief onderwijszorgarrangement 
Grip en het Leercentrum van Playing for Success

• Pilot Maatwerkbudget

• Advisering door projectgroep Financiën o.a.  
verantwoording middelen

• Aanscherping financieel beleid

• Doorlopen kwaliteitszorgcyclus

• Uitvoeren ontwikkelagenda kwaliteitszorg

EEN PASSENDE ONDERWIJSPLEK VOOR IEDERE LEERLING


