
 

 

Tussentijdse evaluatie jaarplan – zomer 2020 

We hebben een concreet jaarplan dat loopt vanaf zomer 2019 t/m eind 2020. Inmiddels hebben we een schooljaar lang gewerkt aan onze 

ambities op de acht verschillende speerpunten uit ons ondersteuningsplan. Waar staan we nu?  

 

In  deze tussentijdse evaluatie geven we een globale weergave van de belangrijkste resultaten die er per speerpunt zijn gerealiseerd in het 

schooljaar 2019-2020.  

 

 

        
 

 

Kijk voor meer informatie en nieuwsberichten op onze website: www.swvpo3006.nl  

 

 

http://www.swvpo3006.nl/
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Dit hebben we al gerealiseerd: 

• Aan het begin van het jaar zijn bestuursgesprekken gevoerd over o.a. 

kengetallen, schoolondersteuningsprofielen en verantwoording van 

de middelen. 

• De scholen van reguliere schoolbesturen hebben het nieuwe digitale 

systeem voor het schoolondersteuningsprofiel, Perspectief Op 

School, ingevuld.  

• Met het overzicht van deze gegevens creëert het 

samenwerkingsverband inzicht in de omvang van de 

basisondersteuning en de mate waarin ondersteuning voor kinderen 

met onderwijs-ondersteuningsbehoeften is verdeeld en ingericht.  

• We hebben de voorbereidingen getroffen om in 2020 het gesprek te 

kunnen voeren over de basisondersteuning, de kwaliteit van de 

basisondersteuning, het interpreteren van de kengetallen en het 

versterken van de basisondersteuning. 

 

https://www.swvpo3006.nl/meer-inzicht-door-slimme-tool/
https://www.swvpo3006.nl/meer-inzicht-door-slimme-tool/
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Dit hebben we al gerealiseerd: 

• Er is een bestuurlijk akkoord bereikt om de werkwijze van het 

dyslexieteam, onder aansturing van het samenwerkingsverband, tot 

31-7-2022 te continueren en een vaste plek te geven. Een vast 

dyslexieteam is inmiddels in dienst van het samenwerkingsverband. 

• Het dyslexieteam heeft een plan voor doorontwikkeling gemaakt en 

eerste analyses over aanvraag en beoordeling per gemeente 

opgesteld. Er zijn rapportages opgesteld, gesprekken gevoerd over 

wat opvalt en of er verbeteracties nodig zijn.  

• Op de website van het samenwerkingsverband zijn bovenstaande 

documenten, veel gestelde vragen, nieuwsberichten en factsheets 

terug te vinden op de pagina steunpunt dyslexie. 

• Het dyslexieteam heeft wekelijks een telefonisch spreekuur voor het 

beantwoorden van consultatievragen en het adviseren van Intern 

Begeleiders.  

• De aanvraagprocedure is versneld door met de gemeenten af te 

spreken dat zij de beschikkingen binnen 4 werkdagen na bericht van 

het dyslexieteam versturen naar ouders. 

• In samenwerking met ketenpartners is een informatiedocument 

opgesteld waarin uitgelegd staat hoe om te gaan met een vermoeden 

van comorbiditeit, geïllustreerd door een voorbeeldcasus. De route 

die met elkaar is afgesproken staat in een stroomschema.  

 

https://www.swvpo3006.nl/akkoord-doorontwikkeling-dyslexieteam/
https://www.swvpo3006.nl/steunpunten/steunpunt-dyslexie/
https://www.swvpo3006.nl/tag/dyslexie/
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2020/02/Comorbiditeit-bij-ernstige-enkelvoudige-dyslexie-februari-2020-SWV-PO-30-06.pdf
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Dit hebben we al gerealiseerd: 

• Alle scholen en besturen hebben informatie over de mate van 

ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen opgenomen in het 

schoolondersteuningsprofiel middels Perspectief op School.  

• We hebben een steunpunt meer- en hoogbegaafdheid opgericht. 

• Het steunpunt heeft een plek op de website van het 

samenwerkingsverband waar informatie, ontwikkelingen en nieuws 

wordt gedeeld. 

• Er zijn factsheets en handboeken ontwikkeld voor de basis- en lichte 

ondersteuning voor meer- en hoogbegaafde kinderen. 

• Er zijn twee in company cursusgroepen gestart die door Novilo 

geschoold worden tot Talentbegeleider. 

• Er zijn een aantal projectgroepen actief die bezet worden door 

professionals vanuit verschillende aangesloten besturen. Een 

projectgroep doet onder andere onderzoek naar de mogelijkheden voor 

deel- en voltijds voorzieningen.  

• Samen met het SWV VO hebben we de totstandkoming van het Titus 

Tussenjaar ondersteund. 

• We hebben een aanvraag ingediend voor het landelijk 

stimuleringsbudget meer- en hoogbegaafdheid en dit toegewezen 

gekregen. 

 

https://www.swvpo3006.nl/steunpunten/steunpunt-meer-en-hoogbegaafdheid/
https://www.swvpo3006.nl/?s=Novilo
https://www.swvpo3006.nl/nieuws-van-het-steunpunt-meer-en-hoogbegaafdheid/
https://www.swvpo3006.nl/subsidie-hoogbegaafdheid-ontvangen/
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Dit hebben we al gerealiseerd: 

• We zijn gestart met de ontwikkelingen richting specialistische 

voorzieningen (in Uden, Oss, Meierijstad en Veghel) en één 

voorziening voor gespecialiseerde onderwijs-zorgarrangementen 

(Reek). In Oss hebben we inmiddels een intentieovereenkomst 

getekend.  

• De leerlingen en leerlingenstromen zijn in aantallen per regio in 

kaart gebracht. 

• Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke 

ontwikkelgroe p regulier-speciaal. 

• De SO en SBO directeuren hebben gezamenlijk overleg gehad en 

kennis over Onderinstroom met elkaar gedeeld.  

Per sub regio zijn verkennende gesprekken gevoerd over de 

mogelijkheden om naast de drie specialistische voorzieningen ook 

tot komen tot kort tijdelijke voorzieningen/arrangementen. Naar 

aanleiding van lokale wensen worden stappen gezet. 

 

https://www.swvpo3006.nl/samenwerking-richting-een-specialistische-voorziening-in-meierijstad/
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Dit hebben we al gerealiseerd: 

• De lokale overlegtafel passende kinderopvang in Oss komt elke 

maand bij elkaar.  

• Voorschoolse voorziening kunnen adviesvragen indienen bij de 

ACTA.  

• Er zijn drie ondersteuningsspecialisten die als specialist 

onderinstroom ingezet kunnen worden. 

• De ACTA heeft regelmatig afspraken met specialistische 

kinderopvang. 

• Er zijn al leerlingen in samenwerking met een specialist 

onderinstroom, de ACTA en een traject begeleider passend 

onderwijs, verwezen naar de best passende onderwijssetting. 

• Er wordt een stroomschema en factsheet onderinstroom 

ontwikkeld.  

• We hebben een training gegeven bij de kinderopvang over de 

communicatie met ouders.  

 

https://www.swvpo3006.nl/over-ons/de-acta/
https://www.swvpo3006.nl/training-communicatie-met-ouders/
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Dit hebben we al gerealiseerd: 

• De ACTA heeft de leerlingen die mogelijk zouden kunnen 

overstappen vanuit het huidige SO en SBO in beeld. 

• Bij afgifte van een TLV wordt met de betrokken trajectbegeleider 

passend onderwijs besproken of een leerling in aanmerking komt 

voor mogelijke terugplaatsing.  

• We zijn bij meerdere overstaptrajecten betrokken. 

• Er is een werkgroep overstappen die begeleiding biedt bij 

overstaptrajecten en deze gezamenlijk bespreekt. 
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Dit hebben we al gerealiseerd: 

• Het samenwerkingsverband heeft input geleverd aan het Regionaal 

Beleidsplan Jeugd (inkoopregio) en het Inkoopbeleid Jeugdhulp. 

• Er hebben Regionaal Ambtelijk Overleggen en OOGO’s plaats 

gevonden. 

• Het onderwijszorgarrangement op SBO Het Baken (De Schakel) 

wordt met ingang van 2020 uitgebreid met een tweede 

behandelgroep. Er zijn afspraken gemaakt over de financiering 

hiervan. 

• We hebben gesprekken gevoerd om deze 

onderwijszorgarrangementen uit te breiden binnen onze regio.  

• Stafmedewerkers van het samenwerkingsverband ondersteunen bij 

het organiseren van een combinatie van zorg/jeugdhulp en 

onderwijs bij individuele complexe problematiek. 

 

https://www.swvpo3006.nl/pilot-de-schakel/
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Dit hebben we al gerealiseerd: 

• De ondersteuningsspecialisten zijn in eigen dienst genomen per 01-

01-2020 en er is een jaarplan opgesteld voor het team 

ondersteuningsspecialisten. 

• De ondersteuningsspecialisten zijn een teamvorming- en 

professionaleringstraject gestart onder leiding van Teamplayers. 

• We hebben een vernieuwd organogram en functieboek. 

• We hebben het besluit genomen om over te stappen op een nieuw 

aanvraag- en monitoringssysteem, TOP dossier. 

• We zijn bij een aantal gemeenten betrokken bij het opstellen en 

uitwerken van het onderwijsachterstandenbeleid.  

• Er vindt overleg met cluster 2 plaats om afspraken te maken om 

elkaar op verschillende niveaus (ondersteuningsspecialisten, 

trajectbegeleiders passend onderwijs, ACTA en SO) te ontmoeten en 

te versterken.  

• We hebben bijeenkomsten georganiseerd voor professionals en 

ouders in Oss, Uden en Veghel. De input die hier is opgehaald is 

verwerkt in het ondersteuningsplan en jaarplan van het 

samenwerkingsverband. 

 

https://www.swvpo3006.nl/over-ons/ondersteuningsspecialisten/
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2020/02/Jaarplan-ondersteuningsspecialisten-2020.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2020/02/SWVPO_3006_Organogram_staand_2020.pdf
https://www.swvpo3006.nl/terugblik-feedbackavonden-professionals/
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2019/04/Ondersteuningsplan-2019-2023-SWV-PO-30-06-def.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2019/06/Jaarplan-SWV-PO-30-06-2019-2020.pdf

