
 
  

 
Overlegstructuur SWV VO Zuid Utrecht 
Binnen het samenwerkingsverband is een vaste structuur voor ontmoetingen gericht op uitwisseling. 
 
Overleg directeuren/schoolleiders 
Verantwoordelijken voor het beleid binnen de scholen voor de uitvoering, ontwikkeling en evaluatie van het totale aanbod vanuit 
basisondersteuning en extra-ondersteuning en voor de uitvoering van binnen het SWV gemaakte afspraken. 

- Kennisdeling 

- Gezamenlijke ontwikkeling 

- Monitoren voortgang Ondersteuningsplan/Jaarplan 

- Ontwikkelen en vaststellen beleid 
Focus op de inhoud, inspiratie van elkaar en uit bredere inzichten krijgen, open gesprek over wat werkt, samenwerking 
bestendigen op thema’s waar dat vereist is. 

 
Netwerk Orthopedagogen 
Doel voor het netwerk 

- Elkaar kennen 

- Intervisie 

- Kennisdeling 
Putten uit kennis die we zelf hebben, niet te veel leunen op externen. Wel onderling meer samenwerken, kennis delen. 

 
Thema’s voor overleg orthopedagogen: 

- Meer preventief inzetten op leerling welzijn, hoe werk je gestructureerd aan het pedagogisch klimaat 

- Kennis bij teams van zorgplicht, wellicht ronde langs teams over basis= en aanvullende ondersteuning en 

grenzen aan passend onderwijs. 

- Uitwisseling op aanbod workshops voor collega’s, programma’s voor studiedagen 

- Helderheid over de rol van het Samenwerkingsverband. 

 
Frequentie: 4 keer per jaar 1,5 uur 
 
Netwerk Ondersteuningscoördinatoren 
Ondersteuningscoördinatoren coördineren het aanbod van extra ondersteuning binnen de school, monitoren van de 
basisondersteuning binnen de school en evalueren van de geboden ondersteuning. 

 
Doelen voor het netwerk 

- Elkaar kennen 

- Kennisdeling 

- Beleidsvoorbereiding 

- Casuïstiek bespreking 
Er is veel en we weten elkaar te vinden, daar waar we zien dat er iets nodig is gezamenlijk in actie komen om ook verschil te 
maken. Niet op individu maar meer structureel.  

 
Thema’s voor overleg Ondersteuningscoördinatoren 

- Zij-instroom, werkwijze ontwikkelen die leidt tot soepelere samenwerking ouders en VSO 

- Doorlopende schoolloopbaan overgang PO-VO 

- Samenwerking bovenschoolse voorzieningen optimaliseren 

 
Frequentie: 4 keer per jaar 1,5 uur 



 
 
Netwerk Begeleiders passend onderwijs 
Begeleiders passend onderwijs ondersteunen docententeams in het realiseren van passend onderwijs, gericht op het voorkomen 
van extra ondersteuning. 

  
- Elkaar kennen 

- Inspiratie 

- Ondersteunings-/expertisekaart 

- Intervisie 

Samenwerken door van elkaar te weten welke expertise er is, samenwerken op thema’s en inhoudelijke verdieping 
door inspiratiesessies. 
 
Thema’s voor overleg BPO: 

- Werken met het OPP 

- Groepshandelingsplannen 

- Interventies die werken (executieve functies, groepsinterventies of -handelingsplannen) 

- Inventarisatie expertise binnen scholen 

- Contact BPO VSO en Rebound 

 
Frequentie: 4 keer per jaar 1,5 uur 
 
 
Thematische kennisontwikkeling: 
Voor een aantal thema’s organiseren we sessies waarin de betrokkenen van de scholen aanhaken. 
Centraal staat uitwisseling, gezamenlijk leren, doorontwikkeling van het dekkend netwerk. 

- Trajectklassen 

- Doorontwikkeling Rebound 

- LWOO/ PRO 

- Havo/vwo - VSO 

- Hoogbegaafdheid 

 
Deskundigheidsbevordering 
Vanaf schooljaar 2022-2023 worden activiteiten opgezet om gezamenlijk deskundigheid te ontwikkelen. De 
thema’s waar dit op plaatsvind zijn afgestemd op de behoefte van de verschillende overleggen.  
 

- Begeleide intervisie (3x2 uur) 

o 0rthopedagogen 

o BPO 

o Ondersteuningscoördinatoren 

- Traject samen werken aan studentwelzijn 

- Begeleiden bij aanwezigheidsproblemen 

- Workshop begeleiden terugkeer naar school 

- Training de-escalerend contact met ouders 

 
 
 


