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NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS SWV PO 2203 
nr 27, 04 juni 2020 

 

LEVEN 

De school mag geen voorbereiding zijn op het leven, 

ze is het leven zelf.  

                                                            John Dewey (1859 – 1952) 

PERSOONLIJK 

De afdelingscommissie Meppel heeft in de vacature afdelingscoördinator per 1 augustus 2020 Karin 

Hilgenga-Visser benoemd. Haar huidige functie als voorzitter Commissie Arrangeren blijft daarnaast 

bestaan. Uiteraard is een welkom in de afdeling niet nodig, de hartelijke felicitaties des te meer. 

 

EVALUATIE PASSEND ONDERWIJS 

Bij de start van Passend Onderwijs in 2014 is al toegezegd dat na zes 

jaar het nieuwe stelsel geëvalueerd zou worden. In 2020 wordt de 

overgangsperiode naar verevening en de bijbehorende compensatie 

daarvoor beëindigd. Nu pas is het leerlingenaantal van een samenwer-

kingsverband de enige en zuivere norm om de bekostiging voor ondersteuning toe te kennen.  

Op 27 mei jl. heeft het Nationaal Regie Orgaan (NRO) haar eindrapport aan de minister aangeboden, 

waarbij werd opgemerkt dat er 72 verschillende onderliggende onderzoeken hebben bijgedragen aan 

het totaalbeeld. Het complete rapport alsook de samenvatting ervan zijn digitaal beschikbaar. Bij de 

presentatie werden vier doelen met conclusie genoemd: 

1. Kostenbeheersing. De voorgaande ‘rugzak-regeling’ was financieel onbeheersbaar. Inmiddels 

ligt de keuzevrijheid voor beleid bij de besturen van de samenwerkingsverbanden, uitgaande van 

een gesloten budget (zie boven). Voor de overheid is het doel bereikt. 

2. Een dekkend aanbod realiseren. Voor SBO en SO (ZML en gedrag) is het samenwerkings-

verband verantwoordelijk. Dat is grotendeels gelukt; in Nederland zijn nog enkele knelpunten. 

3. Minder complexiteit. Het aanbod voor arrangementen, SBO en SO (ZML en gedrag) ligt bij één 

loket. Ook dit doel is bereikt. Daarbij werd opgemerkt dat er ook nieuwe complexiteit ontstaat: 

bijvoorbeeld bij de ontbrekende samenhang tussen Onderwijs en Jeugd. Ook ervaren ouders soms 

nog stroperigheid in procedures. 

4. Meer inzicht in doelmatigheid. Het NRO concludeert dat hiervoor geen regels of normen zijn 

opgesteld en dat de doelmatigheid daardoor niet is aan te tonen.      

Tot slot: Iedereen kan waarnemen dat in de Tweede Kamer wordt gevraagd naar controle en 

sturing. Het stelsel is echter gebouwd op autonomie voor de samenwerkingsverbanden. Daarmee 

wordt vertrouwen gevraagd en zelfredzaamheid. Deze spanning blijft voelbaar. 
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DIVERSITEITSMETER EN EXPERTISESCAN 

Vanaf 11 mei staat de Diversiteitsmeter voor schooljaar ’20-’21 open om de nieuwe gegevens in te 

vullen. Het was dezelfde datum dat de basisscholen weer beperkt open mochten. Daarom was het 

niet te verwachten dat velen direct gebruik zouden maken van de mogelijkheid om de komende 

groepsindeling al in MonPas te zetten; des te verrassender was het dat er in de maand mei toch al 

vijftien opgaven binnen waren. Blijkbaar wordt de handelingsvrijheid gewaardeerd: voor, na of zelfs 

in de zomervakantie kiest ieder het best passende moment om aan de afspraak en opgave te 

voldoen. De einddatum is dit jaar vrijdag 11 september voor alle reguliere en gespecialiseerde 

scholen. Scholen van Aves, Catent-S en Florion doen facultatief mee. Bij technische of 

ondersteunende vragen kunt u zich richten tot het bestuurskantoor SWV PO 2203; ook wanneer er 

redenen zijn om de opgave niet tijdig te kunnen doen kunt u zich met dit adres in verbinding stellen. 

Wees ervan overtuigd dat de Commissies Arrangeren goed gebruik maken van uw opgaven.    

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) 

Sinds 2014 is iedere school verplicht een eigen schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In de 

evaluatie van NRO dd. 27 mei jl. staat vermeld dat ouders er weinig steun aan ondervinden: 

‘Schoolondersteuningsprofielen zijn niet altijd goed vindbaar, vaak weinig informatief en ouders 

kennen het bestaan ervan meestal niet.’     

De mogelijkheid om de gegevens van MonPas te gebruiken is geen verplichting, maar kan de school 

helpen de informatie vindbaar te maken. Hierbij staan twee routes ter beschikking: 

a. het Flexibel SOP: hiermee kunt u de tabellen uit MonPas combineren met eigen teksten en het 

geheel zodanig samenstellen dat het een integraal document wordt. Eenmaal ingericht kunt u het 

volgend schooljaar de tabellen ‘verversen’ en bent u sneller klaar met een jaardocument. 

b. het Compact SOP: hierin vat u de ingevoerde gegevens samen op één pagina (bij een grotere 

school misschien twee) in een apart document. Dat past u waarschijnlijk goed als u zelf al een 

complete tekst hebt samengesteld. De genoemde gegevens kunt u er als een bijlage aan toevoegen.  

 

KAART SWV EN SOP 

Vanaf het nieuwe schooljaar ’20-’21 zal het Compact SOP ook 

worden benut op de digitale kaart van SWV PO 2203. Per afdeling 

zijn alle schoollocaties in beeld en kan het Compact SOP erbij 

aangeklikt worden. Met deze privacy-beschermde samenvatting 

voldoet SWV PO 2203 aan de ambitie én de verplichting om 

beknopte en vergelijkbare informatie aan te bieden. Uiteraard blijft 

de eigen schoolwebsite de plaats voor het eigen complete 

schoolondersteuningsprofiel.  

Afbeelding: Afdeling Meppel (voorbeeld) 
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HONDENTRAINING 

Om leerlingen met een andere gedragsaanpak te benaderen wordt in sommige gevallen gewerkt 

met dieren, zoals paarden of honden. Voor begeleiding met honden biedt de organisatie Topdog een 

cursus die veelal in het midden van het land werd 

gegeven. Vanaf september 2020 wordt gezocht naar 

mogelijkheden deze cursus in Noord-Nederland aan te 

bieden. Met één schoolbestuur zijn de gesprekken in 

een gevorderd stadium; het aanbod staat uiteraard 

open voor medewerkers van het gehele SWV PO 2203. 

In de bijlage Topdog vindt u nadere informatie en 

contactadressen van de trainer. Voor een toelichting 

vanuit SWV PO 2203 kunt u contact opnemen met 

directeur Leon ’t Hart.    

 

PEILING THUISZITTERS (JUNI) 

Om reden van verplichte schoolsluiting in verband met de coronacrisis en de daaruit voortkomende 

onoverzichtelijkheid/ onzuiverheid wordt de peiling thuiszitters SWV per 15 juni 2020 eenmalig 

overgeslagen. De volgende peiling vindt plaats op 15 september 2020. 

 

SUBSIDIE ONTSTANE ACHTERSTANDEN 

Voor ondersteuning bij de ontstane achterstanden en de trajecten om deze actief weg te werken 

biedt de overheid een subsidie aan van € 900 per lln voor maximaal 10 % van de leerlingen-

populatie. Het bevoegd gezag kan deze subsidie eenmalig aanvragen. De eerste aanvraagperiode 

loopt van 2-21 juni 2020. De volledige regeling vindt u in de bijlage (Staatscourant).  

 

BEGAAFDHEID 

In opdracht van het bestuur SWV PO 2203 doet Cedin samen met de projectleider Yvonne Uiterwijk 

Winkel onderzoek naar ‘de staat van het onderwijs aan begaafde leerlingen’. Door coronaverlof is dit 

onderzoek enigszins vertraagd, maar niet stilgelegd. Ieder die ondanks de diversiteit in 

werkzaamheden informatie heeft aangeleverd wordt hartelijk bedankt. Voor een tussenevaluatie zal 

de onderzoeksgroep eind juni rapport uitbrengen aan het bestuur SWV PO 2203. Aan de hand 

daarvan wordt de route voor schooljaar ’20-’21 uitgezet.  

 

KWALITEITSONDERZOEK OUDERS 

Van de 150 onder ouders verspreide tevredenheidsformulieren is nog geen tien procent 

terugontvangen. Daarmee is de waarde van de respons niet representatief. Het bestuur SWV PO 

2203 heeft besloten dit onderzoek niet uit te laten werken. In ’20-’21 volgt een nieuwe poging.  
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AGENDA ’20-’21   

Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda: 

bestuur  22 jun, 26 okt, 01 feb, 12 apr, 21 jun 

coördinatoren  25 jun, 27 aug, 8 okt, 26 nov, 21 jan, 11 mrt, 20 mei, 1 jul 

OPR   09 nov, 09 feb, 21 apr    

RVT   7 sep, 12 jan, 07 apr 

ALV   28 apr 

 

Comm Toewijzing volgens onderstaand overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van aflopende TLV’s per 31-07-2021: 

SBO/SO afd Hoogeveen ma  01 mrt Carrousel/vdPloeg di 02 mrt Kameleon/A 

SBO/SO afd Meppel  di  16 mrt Mackay/ROS  wo 17 mrt ROS   

SBO/SO afd Steenwijk di 30 mrt  OEC ‘t Ravelijn wo 31 mrt ’t Ravelijn 
*) aanvragen voor verlenging TLV worden in maart besproken; alle onderzoeks- en adviesaanvragen aan de CA worden voor 

1 mei 2021 verzonden, waarna advisering door de CA en toetsing en toewijzing door de CT tijdig kan plaatsvinden. 

 
Colofon 

De Nieuwsbrief van Samenwerkingsverband SWV PO 2203 verschijnt elk kwartaal voor alle 

medewerkers in en rond de scholen van het samenwerkingsverband. 

Volgende uitgave nr. 28: september 2020 

Inleverdatum kopij:  28 augustus 2020 

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: 

09 * 29 mei 2020 09 jun 12 jun 2020 

dubbel 05 jun 2020 16 jun 19 jun 2020 

10 12 jun 2020 23 jun 26 jun 2020 

periode aanvraag door CA uiterlijk 

te verzenden op: 

vergadering CT bericht van CT aan CA 

uiterlijk te verzenden op: 

01 04 sep 2020 15 sep 18 sep 

02 02 okt 2020 20 okt 23 okt  

03 06 nov 2020 17 nov 20 nov 

04 04 dec 2020 15 dec 18 dec 

05 15 jan 2021 26 jan 29 jan 

06 12 feb 2021 02 mrt 05 mrt 

07 19 mrt 2021 30 mrt 02 apr 

08 16 apr 2021 27 apr 30 apr 

09 * 28 mei 2021 08 jun 11 jun 

dubbel 04 jun 2021 15 jun 18 jun 

10 11 jun 2021 22 jun 25 jun 
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