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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 21, 07 december 2018 

 

Passende samenleving 

Met regelmaat komt de mattenklopper uit de kast om passend 

onderwijs weer even een pak voor de broek te geven. Begrijpelijk, 

want de werkdruk is hoog en op extra papierwerk zit niemand te 

wachten. De kern van passend onderwijs ligt echter verder weg dan 

het klaslokaal en de observatieverslagen. Wereldwijd is in 1994 in 

het Unesco-verdrag van Salamanca vastgelegd dat de rechten van 

kinderen  betekenen dat voor ieder een toegang en een plaats in de wereld, in de 

samenleving en op de scholen beschikbaar moet zijn. Niet erbuiten, maar erin. Op 

Europees niveau is dit uitgewerkt en vastgelegd in het Verdrag van Parijs. De 

Nederlandse onderwijsminister heeft ervoor meegetekend. 

Het betekent dat de kinderen met beperkingen niet meer verstopt worden achter de 

groene muur van de bossen, maar een zichtbare plaats krijgen in ons midden. De 

uitwerking van dit ideaal wordt des te krachtiger als deze visie al bij kinderen handen en 

voeten wordt gegeven. Ook op onze basisscholen is het prachtig en krachtig als we ons 

inspannen om bij te dragen aan een integrale samenleving. Dat gun je toch ieder kind? 

En wat mag het dan kosten aan inspanning, moeite en tijd? 

        Leon ’t Hart, bestuurscoördinator 

Bijlage: UNESCO-verklaring van Salamanca, toelichting door Bert Groeneweg 

 

DIVERSITEITSMETER SCHOOLJAAR ’18-’19  

Rond de zomervakantie hebben alle reguliere basisscholen de gegevens 

voor Diversiteitsmeter en Expertisescan voor schooljaar 2018-2019 

ingevuld of actueel gemaakt (voor het SBO-SO bevindt het instrument zich 

in de testfase). Directeuren en intern begeleiders worden hartelijk bedankt 

voor deze jaarlijkse inspanning. De geleverde schoolgegevens zijn ook van belang om 

weer te geven in het schoolondersteuningsprofiel. Het blijkt dat de publicatie ervan 

vrijwel geheel ontbreekt en het dus ook niet zichtbaar is of deze gegevens worden benut. 

Als publicatie geheel ontbreekt, is zelfs de afweging voor een eigen model of voor het 

model van MonPas niet relevant. Zowel de kamerbrief van minister Slob als ons eigen 

inspectierapport refereren aan de publieke zichtbaarheid ervan.   

 

AVG en privacybescherming 

In SWV PO 2203 wordt privacybescherming voor met name leerlingen en ouders hoog 

opgenomen. Het instrument Grippa helpt daarbij. Mocht u onbedoeld toch informatie aan 

derden hebben gedeeld (verkeerd verzonden e-mails, kopieën zichtbaar voor 

onbevoegden, laptop met persoonlijke gegevens kwijt, enz.), dan moet dat zogenoemde 

‘data-lek’ worden gemeld. Voor SWV PO 2203 heeft het bestuur dhr. Leon ’t Hart 

aangewezen als contactadres en meldpunt voor beveiligingsincidenten.  
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VERSLAG INSPECTIEBEZOEK APRIL & JUNI 2018 

In oktober ontving het bestuur van SWV PO 2203 het 

conceptrapport van de inspectie van het onderwijs. Het goede 

nieuws is dat er geen wettelijke tekortkomingen zijn 

geconstateerd, dat het niveau voldoende is en dat ons SWV 

PO 2203 in het reguliere vierjaarlijkse toezicht zal worden 

bezocht. Voor de leden, het bestuur, de raad van toezicht en 

de OPR is dit een resultaat van gezamenlijke inspanning op bestuurlijke kwaliteit. Voor 

alle werkers in de scholen is het zowel een compliment als een geruststelling: de onder-

steuning in SWV PO 2203 voldoet blijkbaar aan de gestelde kwaliteitseisen.  

Voordat we met dit bericht in rust gaan, zijn er echter ook diverse aandachtspunten te 

melden die om gezamenlijke inspanning van schoolbesturen en scholen vragen: 

a. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt niet optimaal gebruikt.  

Het document dat in de afdelingen Meppel en Hoogeveen in papieren of digitale 

variant beschikbaar is, wordt door diverse scholen niet gehanteerd. Tevens wordt 

het document te laat opgesteld (bijv. wanneer een leerling al is aangemeld voor 

gespecialiseerd onderwijs). Ten slotte zijn ouders hierdoor niet goed betrokken in 

het proces van ondersteuning; het handelingsdeel van het OPP vraagt instemming 

van de ouders. Als ouders hierbij niet zijn betrokken, schaadt dat de relatie met 

hun kind en met de school.   

b. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt niet publiekelijk teruggevonden. 

Iedere school hoort het SOP kenbaar te maken aan de omgeving, bijv. website, 

schoolgids. De inspectie constateert dat deze verplichting in SWV PO 2203 op 

grote schaal niet wordt nagekomen. Overigens constateerde minister Slob in juni 

2018 hetzelfde op landelijk niveau. Daarmee is een inhoudelijke toetsing zelfs niet 

mogelijk. In de twaalfde voortgangsrapportage wordt expliciet aandacht gevraagd 

voor de relatie tussen de ondersteuningsmogelijkheden van een school en 

aspecten als groepsgrootte, groepssamenstelling, het effect van andere 

leerlingen met ondersteuningsbehoeften in de klas en deskundigheid en 

beschikbaarheid van (extra) personeel. Het goed vindbaar maken van 

schoolondersteuningsprofielen, deze opbouwen volgens een min of meer vaste 

structuur en een jaarlijkse inhoudelijke check en actualisering geven richting. 

c. De afstemming met jeugdhulp in de diverse gemeenten vraagt structureel 

aandacht. Ook dit onderdeel is een landelijk aandachtspunt. 

Het bestuur SWV PO 2203 heeft in haar reactie aan de inspectie aangegeven deze 

aanwijzingen serieus te nemen. Deels vallen ze samen met de beleidsvoornemens in het 

nieuwe Ondersteuningsplan 2019-2023; deels zijn het gemaakte afspraken die blijkbaar 

niet volledig worden nagekomen.  
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ONDERSTEUNINGSPLAN 2019-2013 

Net als iedere school moet ook het SWV PO 2203 voor een vierjarige planperiode 

beschrijven hoe de ondersteuning in ons gebied is ingericht. Sinds 2015 zijn er veel 

zaken verbeterd en heringericht. Dit schooljaar wordt benut om een nieuw 

Ondersteuningsplan te ontwerpen. Coördinatoren 

en bestuur lopen voorop om dit document samen te 

stellen. De OPR, de raad van toezicht en ook de 

zeven onderwijswethouders van de betrokken 

gemeenten wordt om instemming gevraagd, 

voordat het in april 2019 aan de ALV wordt 

voorgelegd. Daarna wordt het ingezonden aan de 

inspectie. 

Een aantal verschillen is nu al duidelijk: 

a. De aparte afdelingsplannen komen te vervallen: het Ondersteuningsplan ’19-’23 

wordt één document. 

b. De leestekst wordt ingekort: veel regelingen en toelichtingen worden in de 

bijlagen opgenomen als naslagtekst. 

c. De echte werkdoelen worden ingekort tot drie thema’s: 

- Aandacht voor de leerkrachten en het werkveld, 

- Aandacht voor preventieve i.p.v. curatieve ondersteuning, 

- Aandacht voor de afstemming ondersteuning en jeugdhulp. 

d. De aandachtspunten uit het inspectierapport worden benadrukt, alsook de nieuwe 

privacy-maatregelen. 

Om de daad bij het woord te voegen wordt de 

relevante informatie komend voorjaar 2019 op alle 

scholen bezorgd in een publieksversie, zodat iedere 

leerkracht inzage heeft in de inspanningen van 

SWV PO 2203 in de voorliggende jaren en van de 

voornemens voor 2019-2023. 

 

PLAATSINGSWIJZER PO-VO 

De digitale versie van de Plaatsingswijzer wordt 

door twee derde deel van de scholen in SWV PO 2203 gebruikt. Een derde deel van de 

scholen blijkt nog niet geregistreerd in deze nieuwe toepassing, waarvoor een 

gezamenlijk lidmaatschap is aangegaan. De scholen die het betreft ontvangen hierover 

een apart bericht. Aansluiting bij ‘De Overgang’ kan uw administratie voor 

schoolverlaters aanzienlijk beter faciliteren. Voorlichting is beschikbaar en aan te vragen.  
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AGENDA ’18-’19  

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

Bestuur  28 jan, 01 apr, 24 jun 

Coördinatoren 24 jan, 21 mrt, 16 mei, 04 jul 

OPR   12 feb, 10 apr 

RvT   11 dec, 01 apr 

ALV    17 apr 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht: 

 

 

Evaluatie van aflopende TLV’s per 31-07-2019: 

SBO/SO afd Meppel  di  05 mrt Mackayschool wo  06 mrt ROS 

SBO/SO afd Steenwijk wo  13 mrt ’t Ravelijn   do  14 mrt ’t Ravelijn  

SBO/SO afd Hoogeveen ma  18 mrt Carrousel/vdPloeg di  19 mrt Kameleon/A 
 

*) aanvragen voor verlenging TLV worden in maart besproken; alle onderzoeks- en adviesaanvragen aan de CA 

worden voor 1 mei 2019 verzonden, waarna toetsing en toewijzing door de CT tijdig kan plaatsvinden. In 

verband met overstap is dit in het belang van leerlingen, ouders/verzorgers en ontvangende SO-SBO-scholen. 

Bijlage bij deze nieuwsbrief: UNESCO-verklaring van Salamanca (1994) 

 
Colofon 

De Nieuwsbrief van Samenwerkingsverband SWV PO 2203 verschijnt elk kwartaal voor 

alle medewerkers aan de scholen van het samenwerkingsverband. 

Volgende uitgave nr. 22, maart 2019 

Inleverdatum kopij 01 maart 2019 

Secretariaat  Schoolstraat 2b, 7921 AV Zuidwolde 

   T 0528 – 35 34 77 E info@po2203.nl  

periode aanvraag door CA uiterlijk 

te verzenden op: 

vergadering CT bericht van CT aan CA 

uiterlijk te verzenden op: 

04 07 dec 2018 18 dec 21 dec 2018 

05 18 jan 2019 29 jan 31 jan 2019 

06 15 feb 2019 05 mrt 08 mrt 2019 

07 22 mrt 2019 02 apr 05 apr 2019 

08 26 apr 2019 14 mei 17 mei 2019 

09 * 29 mei 2019 11 jun 14 jun 2019 

dubbel 07 jun 2019 18 jun 21 jun 2019 

10 21 jun 2019 02 jul 05 jul 2019 

dubbel 28 jun 2019 09 jul 12 jul 2019 

mailto:info@po2203.nl

