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“Het belang van goed onderwijs voor jongeren is de 
afgelopen jaren extra duidelijk geworden. Tijdens lock-
downs viel de sociale structuur van de school deels weg 
en daarmee een belangrijke ontwikkelcontext. 
Iedere jongere heeft recht op onderwijs voor kwalificatie, 
socialisatie en ondersteuning van persoonsvorming.  
Iedere jongere heeft ondersteuningsbehoeften in ver-
schillende vorm en mate. In de ontmoetingen voor het 
opstellen van dit nieuwe ondersteuningsplan werd de wil 
onder ketenpartners om samen te werken aan het kansen 
voor jongeren te vergroten heel duidelijk. Door bestaande 
structuren te verstevigen maar ook door nieuwe structuren 
te creëren. Ik zie uit naar de komende jaren!” 

Marjolein de Jager, Directeur-Bestuurder 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht.
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Dit ondersteuningsplan beschrijft de beoogde resultaten 
en werkwijze van het Samenwerkingsverband Voort-
gezet Onderwijs Zuid-Utrecht voor de periode 2022-
2026. De afgelopen vier jaar heeft het verstevigen van 
zorgstructuren in de scholen en het neerzetten van het 
raamwerk rondom passend onderwijs centraal gestaan. 
Met dit nieuwe plan wordt een volgende stap gezet naar 
een fase waarin verstevigen, verbinden en onderzoeken 
centraal staat.

Bij de totstandkoming van dit plan hebben ontmoe-
tingen centraal gestaan. Ontmoetingen gericht op 
inhoudelijke uitwisseling, afstemming en gezamenlijke 
beeldvorming. Hierbij waren verschillende partijen actief 
betrokken: ouders, leerlingen, vertegenwoordigers uit 
het voortgezet onderwijs (vo) en het voortgezet speci-
aal onderwijs (vso) scholen, gemeenten, sociaal teams, 
expertisecentra, primair onderwijs (po) en middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). Duidelijk werd dat er een wens 
is om samenwerking te verdiepen en te bestendigen. 
Binnen scholen worden ondersteuningsvragen opgelost 
die steeds complexer lijken te worden. Bij thema’s waar 
scholen samenwerken zijn mooie resultaten zichtbaar. 
Dat wordt in dit nieuwe plan nog sterker neergezet. 

In de jaren waarin de pandemie veel invloed had op 
het onderwijs is het de scholen gelukt goed in verbin-
ding te blijven met hun leerlingen en ouders. Ouders 
van kinderen die extra ondersteuning hebben gekre-
gen waardeerden de samenwerking hoger dan in het 
oudertevredenheidsonderzoek van twee jaar ervoor. In 
de scholen is een structuur opgezet die de vraag van 
leerlingen grotendeels kan beantwoorden. Het is nu de 
uitdaging bij veranderende en toenemende vraag ook 
te kunnen voldoen aan de behoeften.

De ondersteuning van de deelnemende scholen vormt 
samen een dekkend netwerk aan ondersteunings-
voorzieningen. De schoolbesturen hebben verantwoor-
delijkheid, vrijheid en de middelen om de ondersteuning 
te realiseren vanuit hun eigen visie op onderwijs. 
Alle scholen dragen bij aan een hoog niveau van onder-
steuning. 

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Zuid-Utrecht omvat acht schoolbesturen en tien scholen 
voor middelbaar onderwijs in de regio Lopik, IJsselstein, 
Nieuwegein, Houten en Vianen gemeente Vijfheeren-
landen. De regio is via ministeriële regeling vastgesteld 
en wordt aangeduid als regio vo2605.

Dit ondersteuningsplan bestaat uit drie delen. 
De ambities voor de aankomende jaren, de wijze waar-
op ondersteuning binnen de regio georganiseerd is en 
de manier waarop het samenwerkingsverband georga-
niseerd is. Het plan wordt door de stakeholders herkent 
als een goede weergave van de sessies die met elkaar 
hebben plaatsgevonden. Dat geeft een goede start 
voor het werken aan onze ambities voor de komende 
jaren.

Regio in cijfers (schooljaar 2021-2022)

Inleiding

5 
gemeenten 
10 
scholen 

8 
schoolbesturen

9640 
leerlingen vo

175 
leerlingen pro 
345 
leerlingen vso
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1. Ambities
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De afgelopen vier jaar is in de regio gewerkt aan: 

■ Het vergroten van de integratie van voortgezet
 onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs
 (vso)
■ Het verstevigen van integratie van onderwijs
 en jeugdhulp
■ Versterking van preventie en signalering
■ Doorontwikkeling van kwaliteitszorg
■ Realisatie van de thuiszittersaanpak
■ Het verminderen van de bureaucratie en het 
 vergroten van de flexibiliteit in de organisatie 
 rondom financiering.

De resultaten hiervan zijn te vinden in de evaluatie 2021, 
zie bijlage 3. De doelstellingen in de afgelopen vier jaar 
waren vooral gericht op het versterken van de regierol 
van het samenwerkingsverband en de facilitering in 
procedures en verantwoording van scholen. 
Op een aantal punten, waaronder de realisatie thuis-
zittersaanpak, is in nauwe samenwerking tussen 
individuele scholen, het bureau van het samenwer-
kingsverband en het thuiszittersteam een ketenaanpak 
ontwikkeld. Voor het onderwerp hoogbegaafdheid is 
een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan die heeft 
geleid tot kennisontwikkeling en kennisdeling.
 
Nu is er tussen de samenwerkende scholen meer 
behoefte ontstaan om vanuit één visie samen te 
werken op thema’s. Scholen staan voor een verande-
rende vraag en zoeken daarbij naar oplossingen die 
bijdragen aan een passend onderwijsaanbod. Zo zien 
we bijvoorbeeld dat er bij leerlingen steeds vaker spra-
ke is van multi-problematiek en dat het aantal onder-
wijs-zorgarrangementen is toegenomen. Een andere 
ontwikkeling die we signaleren is dat er meer aandacht 
nodig is voor de aansluiting tussen het primair- en het 
voorgezet onderwijs. Het gaat dan met name om leer-
lingen die een niet-reguliere route doorlopen. 

Na analyse van onze huidige positie en toekomstige 
ontwikkelingen stellen we voor de komende jaren 
zes thema’s centraal. Per thema is een zwaartepunt 
geformuleerd. Een zwaartepunt dat beschrijft waar we 
naartoe ontwikkelen. 

Zwaartepunten 2022-2026

In de komende jaren staat doorontwikkeling op zes 
thema’s centraal:
■ Dekkend netwerk van voorzieningen
■ Het samenwerkingsverband als lerend netwerk 
■ Doorlopende schoolloopbanen
■ Maatwerk in ondersteuning
■ Mogelijkheden passend en inclusiever onderwijs
■ Samenwerking met ketenpartners

In 2026 zijn onderstaande zwaartepunten behaald:

1. Binnen het Samenwerkingsverband 
 Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht zijn alle
 voorzieningen aanwezig om de benodigde
 ondersteuning te bieden.
Het dekkend netwerk aan voorzieningen is een voor-
waarde om aan alle leerlingen de juiste ondersteuning 
te bieden. Door onderzoek en analyse vergroten we het 
inzicht en de kwaliteit van ons dekkend netwerk. 
Met een werkaanpak leemtes wordt gericht gewerkt 
aan het realiseren van de benodigde voorzieningen. 
We zorgen dat we de behoefte in beeld hebben en 
waar leemtes zijn ontwikkelen we gezamenlijk een aan-
bod. Ook werken we samen met het vso om te zorgen 
dat er nieuwe oplossingen ontstaan. 

2. Alle betrokken organisaties in ons samen-
 werkingsverband leren van elkaar.
Het samenwerkingsverband functioneert als lerend 
netwerk. Onder regie van het bureau van het samen-
werkingsverband werken we aan de doorontwikkeling 
van thema’s. We weten welke school over welke 
expertise beschikt. Er zijn uitwisselingen tussen scholen 
om te zorgen dat de expertise op de plek wordt ingezet 
waar de leerling deze nodig heeft. Het bureau van het 
samenwerkingsverband biedt expertise, faciliteert ont-
moetingen, deelt inzichten en verbindt mensen. 

3. Onze leerlingen volgen doorlopende 
 schoolloopbanen, van PO tot en met vervolg-
 onderwijs.
Leerlingen worden begeleid naar de goede plek en er 
is een goede aansluiting bij overstapmomenten. Er zijn 
structuren opgezet waardoor vroegtijdig inhoudelijke 
gesprekken plaatsvinden tussen vo en po om een juist 
advies te kunnen geven. Voor leerlingen in het vso 
realiseren we de bovenbouw in het vo zodat zij voorbe-
reid worden op de setting van het vervolgonderwijs.

1. Ambities
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4. Het samenwerkingsverband biedt 
 maatwerk door flexibel in te spelen op
 veranderende vragen.
We hebben ervaring opgedaan in het opzetten van 
onderwijs-zorgarrangementen. Vanuit deze ervaring is 
het makkelijker geworden om via een multidisciplinaire 
aanpak tot oplossingen te komen. Ontwikkelingen 
binnen onderwijs en de zorgverlening, trends in de 
leeftijdsgroep van onze leerlingen en wetenschappelijke 
inzichten worden gemonitord en gedeeld. We hebben 
zicht op nieuwe vragen of thema’s die aan de orde zijn 
en ontwikkelen een preventief aanbod. 

5. Scholen ontwikkelen mogelijkheden voor
 passend en inclusiever onderwijs.
De afspraken over basisondersteuning zijn in het sa-
menwerkingsverband helder. De ondersteuning wordt 
minder individueel en meer in de klas aangeboden. 
Ondersteuningsteams staan meer in contact met het 
onderwijs. Scholen werken samen om het onderwijs 
inclusiever te maken. Er is een gedeeld beeld over hoe 
dit in de regio vorm moet krijgen. De zij-instroom is 
verminderd. Scholen kijken meer naar kansen en mo-
gelijkheden van hun leerlingen en zetten zich in om op-
timale passende ondersteuning te bieden. Zij zijn zich 
bewust van de parameters die daarvoor van belang zijn 
en kennen de grenzen van hun mogelijkheden.

6. Ketenpartners van het samenwerkings-
 verband werken goed samen.
Afspraken tussen het samenwerkingsverband en keten-
partners zijn duidelijk en transparant. Leerlingen heb-
ben kans op de beste plek doordat er goede afspraken 
zijn met naastgelegen regio’s. Het samenwerkingsver-
band vertegenwoordigt het onderwijs in overleg over 
met jeugdzorg. 
Ieder zwaartepunt wordt in de volgende hoofdstukken 
afzonderlijk omschreven.

Uitgangspunten
Doen wat nodig is en wat het beste past bij de leerling, 
dat staat centraal. Daarbij werkt het Samenwerkings-
verband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht vanuit een 
aantal uitgangspunten:

Inclusiever onderwijs
Alle scholen zorgen voor toegankelijkheid van het 
onderwijs door voorzieningen te realiseren en in het 
onderwijsconcept ruimte te creëren voor leerlingen 
met uiteenlopende ondersteuningsbehoefte. We willen 
jongeren geen labels opplakken, maar recht doen aan 
hun ontwikkeling. De scholen maken de route naar 
een passend aanbod helder en toegankelijk. Door 
elkaars kwaliteiten te kennen, alle betrokkenen aan te 
sluiten en elkaar te ondersteunen, creëren we de juiste 

ondersteuning. Niet iedere school heeft alle voorzie-
ningen in huis, maar als geheel van samenwerkende 
scholen kunnen we antwoord geven op de behoeften 
van leerlingen in de regio. Daarbij ontwikkelen we in de 
komende periode een gezamenlijke visie op inclusiever 
onderwijs en gaan we hier stappen in zetten.

Samenwerking voortgezet onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs
Het percentage leerlingen dat deelneemt aan het voort-
gezet speciaal onderwijs (vso) is in deze regio lager dan 
op landelijk niveau (3,3% in vergelijking tot landelijk 
3,7%). In 2020 heeft onderzoeksbureau KBA de 
regionale ontwikkelingen van de behoefte aan 
vso-scholen en het aantal plaatsen in relatie tot de 
behoefte in beeld gebracht. Daaruit kwam de conclusie 
dat het vso aanbod voor de provincie Utrecht voldoende 
is en het te verwachten aantal leerlingen relatief gelijk zal 
blijven. Op basis hiervan is het bestuurlijke standpunt dat 
er geen uitbreiding van het vso binnen het samen-
werkingsverband zal plaatsvinden. We gaan inzetten op 
het verstevigen van de samenwerking tussen vo en vso. 
De samenwerking met een substantieel aantal vso scholen 
maakt dat leerlingen die dat echt nodig hebben de juiste 
begeleiding krijgen. We ontplooien initiatieven waarbij 
expertise vanuit het vso ingezet wordt in het vo en waarbij 
vso en vo meer met elkaar verweven wordt.

Thuisnabij onderwijs
De regio van het samenwerkingsverband heeft één 
vso school. Zestig procent van onze leerlingen in het 
speciaal onderwijs gaat daardoor buiten de regio van 
het samenwerkingsverband naar school. Voor een deel 
van deze leerlingen is er toch sprake van thuisnabij 
onderwijs. De regionale indeling is voor ouders minder 
relevant en willen we in het zoeken naar de juiste plek 
ook niet centraal stellen. Door de geografische sprei-
ding van onze regio is aansluiting op scholen in bijvoor-
beeld Utrecht, Culemborg en Leerdam een acceptabel 
alternatief. Door te investeren in samenwerking met 
naastgelegen samenwerkingsverbanden zoeken we de 
juiste oplossing als deze niet binnen de regio van het 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-
Utrecht voorhanden is.

“Hoe zorgen we er samen voor dat we ook kwetsbare 
leerlingen kunnen geven wat zij nodig hebben om te groei-
en? Een soepele overgang van het primair onderwijs naar 
het voortgezet onderwijs, of van het voortgezet onderwijs 
naar het mbo/hbo, is hierbij cruciaal. Uitgangspunt daarbij 
is kijken naar wat wèl kan en denken in mogelijkheden.” 

Leontien hooge Venterink, coördinator doorlopende school-
loopbanen bij het samenwerkingsverband.

“De driehoek ouders, school en jeugdhulp was goed op 
elkaar afgestemd en de Fritz Redi school was ook bijzonder 
behulpzaam.”

Citaat van een ouder.
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Binnen onze regio werken we samen aan passend 
onderwijs met: 
■ Acht schoolbesturen, die ook vertegenwoordigd
 zijn in het Algemeen bestuur
■ vso-scholen in de regio
■ Docenten, ondersteuningscoördinatoren, 
 orthopedagogen en directeuren van scholen 
■ Leerkrachten, schoolleiders en bestuurders in het PO
■ Begeleiders passend onderwijs van de aangesloten
 schoolbesturen 
■ Ondersteuningsspecialisten
■ Het bestuur en de medewerkers van Samenwerkings-
 verband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht 
■ De Ondersteuningsplanraad (OPR) 
■ Samenwerkingsverband Profi Pendi voor het 
 primair onderwijs in onze regio
■ Ouders 
■ Leerlingen 
■ Partners die extra ondersteuning bieden
■ Zorg 
■ Jeugdhulp 
■ Gemeenten 
■ Vervolgonderwijs mbo/hbo
■ Collega-samenwerkingsverbanden vo in RMC
 regio 19 en naastgelegen regio’s
■ Collega-samenwerkingsverbanden po in naast-
 gelegen regio’s

Werkwijze realisatie
De zes zwaartepunten geven aan waar de ontwikke-
ling gaat plaatsvinden. Onze stakeholders geven aan 
dat dit noodzakelijk is om het passende en inclusievere 
onderwijs in de regio te realiseren. We starten daardoor 
vanuit een gezamenlijk beeld van onze verantwoor-
delijkheden in het realiseren van ontwikkeling. Daarbij 
willen we doen wat nodig is. De inhoudelijke uitgangs-
punten vormen de basis voor alle activiteiten die 
ingezet worden. Er is een koppeling gemaakt aan de 
begroting waardoor de inhoud ook in de toekenning 
en verantwoording van middelen centraal staat.

OP-Jaarplan
Om de beoogde resultaten te behalen wordt jaarlijks in 
september een OP-Jaarplan opgeleverd. In dit jaarplan 
staan per zwaartepunt de activiteiten die ingezet worden 
om deelresultaten te bereiken. Deze activiteiten sluiten 
aan op wat nodig is op dat moment en inzichten die 
verkregen zijn in de voorliggende periode. 
Er is een standaard opzet voor de OP-Jaarplannen. 
Er is een duidelijke relatie tussen inhoudelijke thema’s 
en de begroting. In het jaarverslag is er een terug-
koppeling op het OP-Jaarplan. Het OP-Jaarplan wordt 
opgesteld in afstemming met het schoolleidersoverleg, 
de OPR en vastgesteld door het bestuur.

Vervolgsessies binnen het netwerk
In de aanloop naar het nieuwe ondersteuningsplan zijn 
diverse sessies georganiseerd waarin we met elkaar 
in gesprek gingen over het beoogde resultaat van de 
samenwerking. Daarbij is tevens besproken hoe de 
overlegstructuren die in en met het samenwerkingsver-
band georganiseerd worden optimaal kunnen bijdragen 
aan de beoogde ontwikkeling. Er wordt een themati-
sche agenda gemaakt voor de overleggen. De aanslui-
ting tussen de overleggen wordt versterkt door deze in 
samenhang te verzorgen. Expertsessies en sessies ten 
behoeve van uitwisseling worden een vast onderdeel 
in de jaarplanning. De totstandkoming van het onder-
steuningsplan is georganiseerd op de manier waarop 
we de samenwerking willen vormgeven. Met aansluiting 
van alle stakeholders, in contact met elkaar, aansluitend 
op wensen en behoeften, met inspiratie van buitenaf 
en met veel ruimte om van elkaar te leren.

In de volgende paragraaf geven we aan waar we nu 
staan, welke ontwikkeling voor ieder zwaartepunt be-
oogd wordt en hoe effecten van activiteiten zichtbaar 
worden.

“In de regio werken onderwijs, gemeenten en jeugdhulp 
steeds beter samen aan passende ondersteuning voor alle 
kinderen. Samen werken we aan integrale oplossingen 
waar nodig. Zo ben ik trots op het visiedocument inclusief 
onderwijs dat alle samenwerkingsverbanden en gemeenten 
in de REA Lekstroom samen hebben opgesteld.”

Eveline Schell, wethouder sociaal domein IJsselstein.

“Afgelopen november zijn we met het samenwerkingsver-
band een pilot gestart met een spreekuur voor leerkrachten 
en intern begeleiders in het basisonderwijs. Samen bespre-
ken we de situatie en onderwijsbehoefte van de betreffende 
leerling en verkennen we welke mogelijkheden er zijn in 
het voortgezet onderwijs. Ons gezamenlijke doel is om 
voor het kind de meest passende plek te vinden.”

Maaike Lof, orthopedagoog en onderwijskundig adviseur.
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Zwaartepuntenkaart 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Zuid-Utrecht

in opdracht van:

Over deze kaart
Deze Zwaartepuntenkaart toont de zes zwaartepunten waar het SWV Zuid-Utrecht zich op gaat richten in de periode 2022-2026. De zwaartepunten zijn 
bepaald op basis van inbreng van het bestuur van het SWV, de schooldirecteuren, belanghebbenden en medewerkers van het SWV. Zij zijn gezamenlijk 
de ‘we’ die op deze kaart te vinden is. De zes bijbehorende Samenwerkingskaarten laten zien welke rol de verschillende partijen in de samenwerking op 

zich nemen. Deze zwaartepunten vormen de basis van het Ondersteuningsplan 2022-2026, vindbaar via https://swv-zuidutrecht.nl. 2021De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Zwaartepuntenkaart ondersteuningsplan 2022-2026
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht (SWV)

Het SWV biedt maatwerk door flexibel in te spelen op actuele ondersteuningsvragen

Scholen blijven de mogelijkheden voor passend en inclusiever onderwijs doorontwikkelen

Ketenpartners van het SWV werken goed en efficiënt samen

In de regio Zuid-Utrecht zijn alle voorzieningen om de benodigde ondersteuning te bieden

Alle betrokken organisaties in het SWV leren van en met elkaar

Leerlingen volgen doorlopende schoolloopbanen, van PO tot en met vervolgonderwijs

Maatwerk

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

De leerlingen en hun problematiek veranderen zowel in aantal als in ondersteuningsbehoefte.
We willen leerlingen thuisnabij onderwijs bieden en hiervoor zijn soms maatwerkoplossingen nodig.
Het SWV ziet de noodzaak voor innovatieve aanpakken om flexibel en creatief samen te werken ten gunste van leerlingen.
Er is nog onbenutte ruimte om meer flexibel en creatief samen te werken ten gunste van de leerlingen.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren?

Partijen binnen het SWV spelen effectief in op ontwikkelingen in de doelgroep en hun ondersteuningsbehoefte. 
Samenwerkend met ketenpartners zorgen scholen gezamenlijk voor maatwerkoplossingen voor leerlingen.
We onderzoeken innovatieve aanpakken.

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

Doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur is nodig om aan te blijven sluiten op de doelgroep. 
Voor scholen zijn de grenzen van ondersteuning en wanneer zorg op of af te schalen nu soms onhelder.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren?

Scholen werken aan het realiseren van passend en inclusiever onderwijs.
Partijen binnen het SWV hanteren inclusiever onderwijs als een uitgangspunt in het denken over oplossingen.

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

De grenzen van de SWV-regio moeten goede oplossingen voor leerlingen en ouders niet in de weg staan. 
Sommige leerlingen zijn voor hun ondersteuningsbehoefte aangewezen op partijen buiten de SWV-regio.
Door goede afstemming en samenwerking in de regio Zuid-Utrecht zijn de leerlingen het beste geholpen. 
De verschillende werkwijzes, regels en procedures van diverse partners leveren tijdverlies, gedoe en frustratie op.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren?

Het SWV zet binnen en buiten de SWV-regio in op korte lijnen met ketenpartners, ten behoeve van passend onderwijs.
Het SWV zet zich in voor eenduidige werkwijze, regels en procedures in de SWV-regio en aanpalende regio’s.
Binnen de regio van het SWV is overzicht op de samenwerking tussen ketenpartners en scholen.
Het SWV voert regie op samenwerking tussen ketenpartners en scholen waar het passend onderwijs betreft.

Doorontwikkeling
onderwijs

Samenwerking

Dekkend  
netwerk

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

Meer leerlingen kunnen binnen de SWV-regio naar een VO-school gaan, mits deze hierop is toegerust.
Met een dekkend netwerk realiseren we thuisnabijheid en kunnen we nieuwe doelgroepen opvangen.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren? 

VO- en VSO-scholen organiseren zich zo dat er voor alle leerlingen een passende plek is in de regio Zuid-Utrecht.
We zorgen dat we binnen het SWV weten wat er nodig is om een dekkend netwerk te vormen.

We anticiperen op aankomende vragen zodat leerlingen tijdig de juiste ondersteuning kunnen krijgen.

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

De aanwezige kennis vanuit VSO en VO wordt nu niet ten volle benut.
Ontwikkelingen die plaatshebben in de ene school kunnen ook nuttig zijn voor andere scholen.

Leerlingen zouden ermee geholpen zijn als het VO meer gebruik maakt van expertise van het VSO.
Actuele kennis over de doelgroepen helpt verergering van hun problematiek te voorkomen.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren?

We benutten de aanwezige kennis en ervaring van actoren in het SWV en alle ketenpartners en leren van elkaar.
Binnen het SWV verzamelen we data, analyseren ze en leren ervan.

We houden de focus op leren en kennisdeling en openen daarmee de weg naar innovatie in aanpak.
We zorgen dat leren van elkaar binnen het SWV een vanzelfsprekendheid wordt.

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

De zij-instroom van VO naar VSO is in onze SWV-regio hoger dan het landelijk gemiddelde.
Tussentijdse wisselingen van school hebben vaak een negatief effect op leerlingen (en ouders).

De begeleiding bij overstappen is nu beperkt, wat het risico vergroot op alsnog van school moeten wisselen.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren?

We besteden extra aandacht aan plaatsing en begeleiding bij overstap van PO/SO naar VO/VSO en naar MBO/HO/WO.
We voorkomen dat kinderen automatisch vanuit SO naar VSO gaan en kijken per kind objectief naar de mogelijkheden.

We zorgen dat decanen, directeuren, leraren en ouders de voorzieningen in de SWV-regio en in Zuid-Utrecht kennen. 

Lerend SWV

School- 
loopbanen

Wat zijn de 
zwaartepunten  

van het SWV  
voor de periode  

2022-2026?
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in opdracht van:

Over deze kaart
Deze Zwaartepuntenkaart toont de zes zwaartepunten waar het SWV Zuid-Utrecht zich op gaat richten in de periode 2022-2026. De zwaartepunten zijn 
bepaald op basis van inbreng van het bestuur van het SWV, de schooldirecteuren, belanghebbenden en medewerkers van het SWV. Zij zijn gezamenlijk 
de ‘we’ die op deze kaart te vinden is. De zes bijbehorende Samenwerkingskaarten laten zien welke rol de verschillende partijen in de samenwerking op 

zich nemen. Deze zwaartepunten vormen de basis van het Ondersteuningsplan 2022-2026, vindbaar via https://swv-zuidutrecht.nl. 2021De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Zwaartepuntenkaart ondersteuningsplan 2022-2026
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht (SWV)

Het SWV biedt maatwerk door flexibel in te spelen op actuele ondersteuningsvragen

Scholen blijven de mogelijkheden voor passend en inclusiever onderwijs doorontwikkelen

Ketenpartners van het SWV werken goed en efficiënt samen

In de regio Zuid-Utrecht zijn alle voorzieningen om de benodigde ondersteuning te bieden

Alle betrokken organisaties in het SWV leren van en met elkaar

Leerlingen volgen doorlopende schoolloopbanen, van PO tot en met vervolgonderwijs

Maatwerk

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

De leerlingen en hun problematiek veranderen zowel in aantal als in ondersteuningsbehoefte.
We willen leerlingen thuisnabij onderwijs bieden en hiervoor zijn soms maatwerkoplossingen nodig.
Het SWV ziet de noodzaak voor innovatieve aanpakken om flexibel en creatief samen te werken ten gunste van leerlingen.
Er is nog onbenutte ruimte om meer flexibel en creatief samen te werken ten gunste van de leerlingen.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren?

Partijen binnen het SWV spelen effectief in op ontwikkelingen in de doelgroep en hun ondersteuningsbehoefte. 
Samenwerkend met ketenpartners zorgen scholen gezamenlijk voor maatwerkoplossingen voor leerlingen.
We onderzoeken innovatieve aanpakken.

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

Doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur is nodig om aan te blijven sluiten op de doelgroep. 
Voor scholen zijn de grenzen van ondersteuning en wanneer zorg op of af te schalen nu soms onhelder.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren?

Scholen werken aan het realiseren van passend en inclusiever onderwijs.
Partijen binnen het SWV hanteren inclusiever onderwijs als een uitgangspunt in het denken over oplossingen.

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

De grenzen van de SWV-regio moeten goede oplossingen voor leerlingen en ouders niet in de weg staan. 
Sommige leerlingen zijn voor hun ondersteuningsbehoefte aangewezen op partijen buiten de SWV-regio.
Door goede afstemming en samenwerking in de regio Zuid-Utrecht zijn de leerlingen het beste geholpen. 
De verschillende werkwijzes, regels en procedures van diverse partners leveren tijdverlies, gedoe en frustratie op.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren?

Het SWV zet binnen en buiten de SWV-regio in op korte lijnen met ketenpartners, ten behoeve van passend onderwijs.
Het SWV zet zich in voor eenduidige werkwijze, regels en procedures in de SWV-regio en aanpalende regio’s.
Binnen de regio van het SWV is overzicht op de samenwerking tussen ketenpartners en scholen.
Het SWV voert regie op samenwerking tussen ketenpartners en scholen waar het passend onderwijs betreft.

Doorontwikkeling
onderwijs

Samenwerking

Dekkend  
netwerk

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

Meer leerlingen kunnen binnen de SWV-regio naar een VO-school gaan, mits deze hierop is toegerust.
Met een dekkend netwerk realiseren we thuisnabijheid en kunnen we nieuwe doelgroepen opvangen.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren? 

VO- en VSO-scholen organiseren zich zo dat er voor alle leerlingen een passende plek is in de regio Zuid-Utrecht.
We zorgen dat we binnen het SWV weten wat er nodig is om een dekkend netwerk te vormen.

We anticiperen op aankomende vragen zodat leerlingen tijdig de juiste ondersteuning kunnen krijgen.

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

De aanwezige kennis vanuit VSO en VO wordt nu niet ten volle benut.
Ontwikkelingen die plaatshebben in de ene school kunnen ook nuttig zijn voor andere scholen.

Leerlingen zouden ermee geholpen zijn als het VO meer gebruik maakt van expertise van het VSO.
Actuele kennis over de doelgroepen helpt verergering van hun problematiek te voorkomen.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren?

We benutten de aanwezige kennis en ervaring van actoren in het SWV en alle ketenpartners en leren van elkaar.
Binnen het SWV verzamelen we data, analyseren ze en leren ervan.

We houden de focus op leren en kennisdeling en openen daarmee de weg naar innovatie in aanpak.
We zorgen dat leren van elkaar binnen het SWV een vanzelfsprekendheid wordt.

Waarom vinden we dit zwaartepunt belangrijk?

De zij-instroom van VO naar VSO is in onze SWV-regio hoger dan het landelijk gemiddelde.
Tussentijdse wisselingen van school hebben vaak een negatief effect op leerlingen (en ouders).

De begeleiding bij overstappen is nu beperkt, wat het risico vergroot op alsnog van school moeten wisselen.

Wat gaan we doen om dit zwaartepunt te realiseren?

We besteden extra aandacht aan plaatsing en begeleiding bij overstap van PO/SO naar VO/VSO en naar MBO/HO/WO.
We voorkomen dat kinderen automatisch vanuit SO naar VSO gaan en kijken per kind objectief naar de mogelijkheden.

We zorgen dat decanen, directeuren, leraren en ouders de voorzieningen in de SWV-regio en in Zuid-Utrecht kennen. 

Lerend SWV

School- 
loopbanen

Wat zijn de 
zwaartepunten  

van het SWV  
voor de periode  

2022-2026?

“In het proces van het opstellen van dit ondersteuningsplan 
heb ik ervaren dat alle besturen, en niet alleen in woorden, 
samen willen optrekken en van elkaar willen leren, 
om inclusiever onderwijs mogelijk te maken. We zijn er 
dan echt voor alle leerlingen in onze regio!”

Garbiëlle Leijh, Bestuurder Cals College.
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Dekkend netwerk

Het dekkend netwerk van voorzieningen heeft betrek-
king op onderwijs en zorg. De scholen binnen het 
samenwerkingsverband dragen bij aan het realiseren 
van een dekkend aanbod. Met het schoolondersteu-
ningsprofiel maken scholen inzichtelijk welke onder-
steuning de school kan bieden. Idealiter zorgen de 
scholen gezamenlijk voor een dekkend netwerk. 
Alle scholen bieden basisvoorzieningen. De manier 
waarop zij dit doen verschilt op basis van schoolpopulatie 
en onderwijsvisie. Scholen hebben een goede interne 
ondersteuningsstructuur. De leerlingen die ze krijgen 
bedienen ze met passend aanbod. Na het wegvallen 
van de schoollocatie de Linie is een specifiek aanbod 
voor kwetsbare leerlingen weggevallen. Met middelen 
van het samenwerkingsverband is door scholen ingezet 
op goede opvang van deze jongeren. Er moet een lange 
termijnplan gemaakt worden. Daarom gaan scholen 
opnieuw met elkaar in gesprek over het aanbod dat er 
is. Er is beperkt zicht op en afstemming over de ont-
wikkeling van nieuw aanbod. Bij veel scholen wordt 
op dezelfde thema’s een antwoord gezocht. De moge-
lijkheden om samenwerking tussen vo en vso te laten 
plaatsvinden zijn onbekend. Er is een goed overzicht van 
vso-scholen, pro en onderwijs-zorgarrangementen. 
Het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor een volledig dekkend netwerk is een volgende stap.
Uiteindelijk wordt het effect van het dekkend netwerk 
zichtbaar bij individuele leerlingen en hun ouders. 

Het dekkend netwerk is een onderwerp van gesprek 
binnen het samenwerkingsverband. We maken inzich-
telijk waar leemtes zich voordoen en zorgen gezamen-
lijk voor een nieuw aanbod. Daarbij maken we ook 
gebruik van de expertise van het vso. We vinden het 
noodzakelijk om in de komende jaren extra aanbod te 
creëren voor leerlingen waarbij:
■ Onderwijs samengaat met een substantiële 
 inmenging van jeugdzorg en/of andere hulpverlening.
■ Sprake is van ernstige gedragsproblemen (zowel in
 combinatie met een laag- als hoog opleidingsniveau).
■ Sprake is van internaliserende problematiek in 
 combinatie met hoogbegaafdheid.
■ Sprake is van ernstige psychiatrische problematiek.
■ Sprake is van angststoornissen.

De wederzijdse afhankelijkheid tussen onderwijsvoor-
zieningen van de scholen binnen het samenwerkings-
verband en gemeenten en jeugdzorg maakt samen-
werking op dit thema noodzakelijk en uitwisseling 
wenselijk. Er is een aantal bovenschoolse voorzieningen 
om het dekkend netwerk te realiseren:

■ Expertise Kleine Prins begeleiding Langdurig zieken
■ Thuiszittersteam Fritz Redi school
■ OPDC: Rebound voorziening
■ Intensieve klas Berg en Bosch
■ Orthopedagoog van het samenwerkingsverband

Merkbare resultaten Dekkend netwerk:

■ Ouders hebben zicht op de ondersteuning 
 binnen scholen mede dankzij toegankelijke en
 actuele schoolondersteuningsprofielen.
■ Binnen het netwerk van orthopedagogen en
 ondersteuningscoördinatoren vindt structurele 
 uitwisseling plaats over effectieve werkwijzen om
 vanuit ondersteuningsbehoeften te handelen.
■ Er is door jaarlijkse inventarisatie inzicht in het
 functioneren van het dekkend netwerk.
■ Er is een gedragen werkaanpak leemtes waarbij
 we gezamenlijk keuzes maken voor de ontwikke-
 ling van voorzieningen. 
■ Er wordt cyclisch gewerkt bij het verbeteren of
 ontwikkelen van voorzieningen.
■ Er zijn concrete initiatieven voor samenwerking
 tussen vo en vso.
■ Experimenten in samenwerking tussen vp en vso
 worden gestimuleerd vanuit het bovenschools
 innovatiebudget.
■ Het samenwerkingsverband neemt de regierol voor
 experimenten op het gebied van samenwerking
 vo-vso.
■ Het samenwerkingsverband neemt een proactieve
 rol richting gemeenten en jeugdzorg om de aan-
 sluiting met het onderwijs te verstevigen.
■ Er is per school inzicht in de samenwerking tussen
 jeugdzorg en onderwijs. 
■ De uitstroom van leerlingen naar het vso neemt af
 door slimme samenwerking tussen vo en vso.
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Hoe gaan de  
actoren van het SWV 
aan het zwaartepunt 

dekkend netwerk 
werken?

Scholen

•  De scholen kennen de ondersteuningsbehoefte van (aankomende) leerlingen en 
passen ondersteuning hierop aan.

• De scholen nemen de behoefte van de leerling als uitgangspunt en niet de eerdere 
ondersteuningsactiviteiten.

• De scholen anticiperen op leemtes in het dekkend netwerk door met elkaar en het 
SWV initiatieven op te zetten.

• De scholen stellen met de schoolbesturen en het SWV een ‘werkaanpak leemtes’ vast. 

Schoolbesturen

• Schoolbesturen spannen zich gezamenlijk in om samenwerking met het VSO te 
stroomlijnen.

• Schoolbesturen bedenken oplossingen zodra zij merken dat niet alle gevraagde 
ondersteuning geboden kan worden. 

• Schoolbesturen weten welke voorzieningen nodig zijn en verstevigen als nodig hun 
voorzieningenaanbod.

SWV

• Het SWV houdt overzicht over wat er in de regio en daarbuiten aan arrangementen 
wordt aangeboden.

• Het SWV stimuleert samenwerking tussen scholen en gemeenten met het oog op 
een dekkend netwerk.

• Het SWV neemt indien nodig regie bij het realiseren van aanvullende voorzieningen 
door scholen. 

• Het SWV overlegt met gemeenten over inzet van Jeugdzorg en jongerenwerk op 
scholen.

• Het SWV maakt afspraken met aangrenzende SWV’en over het gebruikmaken van 
elkaars voorzieningen.

• Het SWV daagt scholen uit om hun ondersteuningsaanbod te innoveren.

Zwaartepunt

In de regio Zuid-Utrecht zijn alle voorzieningen om de benodigde ondersteuning te bieden

Samenwerkingskaart 
dekkend netwerk

“Samen met een aantal andere scholen uit het samen-
werkingsverband, richten we ons nu op een betere voorlich-
ting aan ouders en leraren in het basisonderwijs als het gaat 
om de keuze tussen leerwegondersteuning en praktijk-
onderwijs. Zo zorgen we voor een flexibele overstap naar 
het voortgezet onderwijs en voorkomen we dat een leerling 
vastloopt. Bovendien is niet iedere keuze gelijk in beton 
gegoten. We kunnen steeds beter maatwerkoplossingen 
aanbieden en dat werpt z’n vruchten af.” 

Henny van Nimwegen, afdelingsleider bij het Oosterlicht College.
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Lerend netwerk

Iedere school heeft een eigen profiel en bedient de 
eigen leerlingen. Het aanbod overlapt en is complemen-
tair. Nu de leerlingaantallen dalen en de vraagstukken 
op het gebied van extra ondersteuning toenemen of 
veranderen, is samenwerking tussen scholen belang-
rijker geworden. Het is voor iedereen belangrijk dat de 
huidige scholen blijven bestaan en dat we slim omgaan 
met onze kennis. Er is een goede vaste structuur voor 
overleg tussen het samenwerkingsverband, schoollei-
ders, orthopedagogen, ondersteuningscoördinatoren en 
begeleiders passend onderwijs. Daarnaast zijn er werk-
groepen waar thematisch wordt samengewerkt. Voor 
de vaste overleggen is de rol en het doel onderwerp 
van gesprek geweest. Er is veel behoefte aan het delen 
van kennis, maar er miste inhoudelijke focus. Informa-
tie die binnen het samenwerkingsverband beschikbaar 
was, was niet altijd bij iedereen bekend. Er zijn veel per-
soneelswisselingen in de ondersteuningsteams geweest 
en door corona zijn contacten verwaterd. Er is behoefte 
elkaar te kennen en samen te werken. De samenspraak 
hierover heeft geleid tot het herijken van de overleg-
structuur op doel, inhoud en werkwijze.

Het samenwerkingsverband faciliteert betekenisvolle 
ontmoetingen. Door van elkaar te leren en samen-
werking op ontwikkeling centraal te stellen, wordt de 
expertise in de breedte versterkt. Het samenwerkings-
verband faciliteert, biedt zelf expertise en organiseert 
kennissessies. Maar het zicht op kennis die aanwezig is 
in het netwerk wordt ook vergroot. Door meer aan-
dacht te besteden aan evaluatie en merkbare veran-
deringen krijgen we een goed beeld van wat werkt. 
Daardoor kunnen we beter sturen op resultaten. Het 
samenwerkingsverband voert de regie op gezamenlijke 
ontwikkeling op thema’s zoals:
■ Doorontwikkeling aanbod (hoog-)begaafdheid
■ Thuiszittersaanpak
■ Samenwerking vo-vso
■ Samenwerking lwoo-pro

Het samenwerkingsverband neemt een stuwende rol 
aan om de kwaliteitscultuur te verstevigen. Daarin staat 
transparant en doordacht werken centraal. 
Door informatie uit het netwerk en van buiten het 
netwerk met elkaar te delen, krijgen we zicht op wat 
werkt. Het leren binnen het netwerk maakt dat we 
individuele leerlingen beter kunnen bedienen in hun 
ontwikkeling. Dit doen we door:
■ Jaarlijks een jaarplan op te stellen met de 
 activiteiten en de beoogde resultaten voor het
 komende schooljaar. 
■ Analyse en evaluatie van toegekende ondersteuning. 
■ Tweejaarlijks onderzoek naar tevredenheid onder
 ouders over extra ondersteuning in de regio.
■ Tweejaarlijks onderzoek onder scholen naar
 tevredenheid over het samenwerkingsverband. 
■ Relevante kengetallen en ervaringen met 
 schoolbesturen te delen.
■ Collegiale visitatie te organiseren.
■ Schoolbezoeken uit te voeren waarbij opbrengsten
 van verrichte activiteiten besproken worden.

Merkbare resultaten Lerend netwerk:

■ In netwerkbijeenkomsten wordt kennisdeling
 gestimuleerd door dit specifiek te agenderen.
■ We analyseren de kennis en expertise en bepalen
 welke acties nodig zijn.
■ Binnen de overleggen van het samenwerkings-
 verband is een duidelijke thematische agenda
 beschikbaar.
■ Het samenwerkingsverband organiseert 
 ontmoetingen gericht op kennisdeling.
■ Er wordt jaarlijks een bovenschools trainings-
 aanbod verzorgd door het samenwerkingsverband. 
■ Expertise van ondersteuningsteams wordt vergroot
 door kennisdeling.
■ Het samenwerkingsverband maakt inzichtelijk 
 welke expertise er binnen het netwerk is.
■ Uitwisseling tussen scholen en gezamenlijk 
 ontwikkelen wordt gefaciliteerd door schoolbesturen.
■ Op thema’s, zoals inclusiever onderwijs of kansen-
 gelijkheid, ontwikkelen het samenwerkingsverband
 en de scholen een gezamenlijke visie.
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Hoe gaan de  
actoren van het  

SWV aan het 
zwaartepunt lerend 

SWV werken?

Scholen

• Scholen verzamelen en leveren data aan het SWV zoals over het succes van de door 
hen ingezette interventies. 

• Scholen maken kenbaar welke expertise ze in huis hebben en delen deze met andere 
scholen.

• Scholen maken gebruik van de kennis en ervaring van andere scholen.

Schoolbesturen

• Schoolbesturen delen met het SWV wat de effecten zijn van de ondersteunings- 
 activiteiten van hun scholen.

• Schoolbesturen stellen kennis over VSO en VO ter beschikking aan PO. 

• Schoolbesturen onderzoeken welke deskundigheidsbevordering regionaal opgezet 
kan worden.

SWVV

• Het SWV ontwikkelt zich tot een kenniscentrum dat actuele kennis en data verzamelt, 
bijhoudt en deelt.

• Het SWV organiseert kennisuitwisseling tussen experts van binnen en buiten de 
SWV regio. 

• Het SWV beheert een actueel overzicht over waar binnen het SWV welke expertise 
beschikbaar is en maakt dit openbaar.

• Het SWV borgt een cultuur waarin de kwaliteitscyclus doorlopen wordt.

• Het SWV helpt scholen met professionalisering in het kader van passend onderwijs. 

Zwaartepunt

Alle betrokken organisaties in het SWV leren van en met elkaar

Samenwerkingskaart 
lerend SWV

“Samen met collega’s van drie andere scholen binnen het 
samenwerkingsverband, maak ik onderdeel uit van een 
stuur- en werkgroep gericht op hoogbegaafdheid. 
Juist omdat we verschillende visies hebben, kunnen we veel 
van elkaar leren. Voor kinderen die naast hun hoog-
begaafdheid ook last hebben van problematiek zoals adhd 
of autisme, is het soms lastig een passende plek te vinden. 
Ik hoop dat we daar in de toekomst gezamenlijk een oplos-
sing voor kunnen vinden.” 

Sharon Duijveman, hoogbegaafdheidsspecialist bij het Cals College.
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“We moeten af van het hokjesdenken en juist met een 
integrale blik naar passende oplossingen zoeken. 
Zowel binnen als buiten het onderwijs verdienen jeugdigen 
een plek om zich te ontwikkelen. 
Dit valt of staat met een goede samenwerking tussen scho-
len, jeugdhulp en gemeenten.”

Lazlo van Donkelaar, procesbegeleider 
regionaal beleidsvoorbereidend onderwijsoverleg en REA binnen 

de Lekstroom.

Schoolloopbanen

Leerlingen verdienen de beste start bij een overgang 
tussen scholen. In onze regio is er meer zij-instroom 
naar het vso dan in landelijk opzicht. Bij de onderin-
stroom (leerlingen die vanuit het po een vervolgop-
leiding krijgen) naar het vso wordt de toelaatbaar-
heidsverklaring pas na aanmelding aangevraagd. Om 
de overstap tussen het po en vo te verbeteren zijn er 
binnen de regio verschillende initiatieven opgezet. Zo 
werken we samen met School’s cool, kunnen leerlingen 
een tussenjaar volgen en wordt 10-14 onderwijs aange-
boden. Er zijn ouderavonden ingezet om ouders in het 
po te ondersteunen bij de keuze voor bijvoorbeeld pro 
of lwoo. Er is jaarlijks een conferentie voor leerkrachten 
uit het po. Om hier verbetering in te brengen wordt de 
samenwerkingsstructuur po-vo in de komende jaren 
versterkt. We intensiveren het contact met het po en so 
en realiseren activiteiten die nodig zijn voor een goede 
aansluiting.

Bij de overstap van vo of vso naar het mbo-hbo of wo 
gaan we door nauwere samenwerking betere aanslui-
ting realiseren. De samenwerking die plaatsvindt vanuit 
de Schoolwerkt Agenda wordt ingevuld door iemand 
vanuit ons netwerk. In voorgaande jaren was deze rol 
belegd bij een vertegenwoordiger voor drie regio’s. In 
samenspraak met de schoolbesturen wordt binnen het 
samenwerkingsverband een projectcoördinator school-
loopbanen ingezet. 

Het samenwerkingsverband gaat investeren in activitei-
ten die gericht zijn op doorlopende schoolloopbanen 
voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het 
doel is dat ouders en leerkrachten goed zicht hebben 
op de mogelijkheden binnen het vo, dat zij het on-
derwijslandschap goed leren kennen en realistische 
verwachtingen hebben van de ondersteuningsbehoefte 
van de leerling. De doorstroom naar het vso vanuit 
Speciaal Basisonderwijs (sbo) of Speciaal Onderwijs (so) 
wordt zoveel mogelijk opgenomen in de reguliere pro-
cedure voor aanmelden zodat deze in Overleg Toewij-
zing Onderwijsondersteuning (OTO) behandeld wordt.

Merkbare resultaten Schoolloopbanen:

■ Er is een visie op doorlopende schoolloopbanen
 voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
■ Er zijn heldere afspraken over samenwerking tussen
 po-vp en vo-mbo/hbo/wo.
■ De warme overdracht wordt geregeld door een
 eenduidige werkwijze.
■ Het samenwerkingsverband heeft een preventief
 aanbod voor leerlingen met grotere risico’s bij de
 overstap.
■ Het aantal activiteiten gericht op tijdige uitwisseling
 tussen vo en po over geschikte vervolgstappen
 wordt uitgebreid en geëvalueerd.
■ Het samenwerkingsverband verzorgt gezamenlijke
 voorlichtingsmomenten voor ouders van jongeren
 met extra ondersteuningsbehoefte.
■ Er is informatie voor scholen po en so beschikbaar
 over de overstap naar het vo.
■ De OTO is vóór aanmelding bij vso aangesloten
 voor afgifte TLV.
■ Er is minder zij-instroom.
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Hoe gaan de  
actoren van het SWV 
aan het zwaartepunt 

schoolloopbanen 
werken?

Scholen

• Scholen stemmen hun overdrachtsprocessen op elkaar af zodat warme overdracht 
gewaarborgd is.

• Scholen besteden tijd aan de oriëntatie op vervolgonderwijs en betrekken hierbij alle 
aspecten zoals ook reisafstand en schoolomvang. 

• PO-scholen helpen VO-scholen bij het inschatten wat PO-leerlingen met onder-  
 steuningsbehoefte in het VO nodig hebben.

Schoolbesturen

• Schoolbesturen committeren zich aan het zorgvuldig plaatsen van leerlingen, 
om afstroom te voorkomen. 

• Schoolbesturen maken hun procedures voor overdracht van leerlingen zoveel 
mogelijk uniform.

• Schoolbesturen zorgen ervoor dat PO en vervolgonderwijs weten welke ondersteuning 
in het VO wordt geboden.

SWV

• Het SWV bouwt en onderhoudt een netwerk met basis- en vervolgonderwijs en stelt 
dit beschikbaar aan de VO scholen.

• Het SWV organiseert sessies waarin PO, VO en vervolgonderwijs kennis delen over 
wat ze te bieden hebben.

• Het SWV organiseert dat PO, VO en vervolgonderwijs gezamenlijk passend onderwijs 
verkennen.

• Het SWV monitort studiesucces in vervolgonderwijs van leerlingen met ondersteunings- 
 behoefte en deelt bevindingen.

Zwaartepunt

Leerlingen volgen doorlopende schoolloopbanen, van PO tot en met vervolgonderwijs

Samenwerkingskaart 
schoolloopbanen

Jongeren begeleiden op hun unieke pad naar kansrijke 
deelname aan de samenleving: dát is wat we sinds 2015 doen 
met 27 organisaties uit het voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en gemeenten uit de regio Utrecht. 
We werken met succes samen aan vermindering van voortijdig 
schoolverlaten in het regionale programma SchoolWerkt. 
Het Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs Zuid-
Utrecht is voor ons een belangrijke partner. 

Pauline Krauss, afdelingsmanager ROC MN, 
lid programmaraad SchoolWerkt.
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Merkbare resultaten Maatwerk:

■ Er is een visie op flexibele manieren om 
 ondersteuning te bieden.
■ Er is zicht op trends in de ondersteuningsbehoefte. 
■ Op basis van trends wordt voor de overleggen een
 thematische agenda opgesteld.
■ Er is doorontwikkeling op de kennis van onderwijs-
 zorgarrangementen.
■ Er zijn gezamenlijke preventieve aanpakken op
 afgestemde thema’s. 
■ Het samenwerkingsverband is actief betrokken
 bij innovatie op het gebied van samenwerking
 tussen onderwijs en zorg rondom leerlingen.
■ Het samenwerkingsverband ontwikkelt handvatten
 die scholen helpen in de samenwerking met 
 zorginstanties.
■ Het multidisciplinair overleg (MDO), waarbij het
 samenwerkingsverband is aangesloten, is het start-
 punt voor de individuele aanpak van een leerling.
■ Binnen het MDO wordt cyclisch gewerkt, leer-
 ervaringen worden in het netwerk gedeeld.
■ Thuiszitters zijn in beeld en er is tijdig een integrale
 aanpak.
■ Er zijn heldere rapportages over aanpak, duur van
 de begeleiding en effectiviteit van interventies.
■ In projecten onderzoeken we de inzet en het effect
 van digitale leermethodes.

Maatwerk

De leerlingengroep verandert in aantal, in behoefte aan 
ondersteuning, in zwaarte van de problematiek en in 
complexiteit van de vraag. Vanuit een goed inzicht in de 
doelgroep en deze veranderingen speelt de regio beter 
en eerder op de behoefte in. Er is een andere manier 
van denken nodig om thuisnabij onderwijs te realiseren. 
Er is behoefte aan maatwerkoplossingen. We willen 
graag beter samenwerken met jeugdzorg en gebruik 
maken van de expertise uit het vso. Meer flexibiliteit en 
creativiteit in de samenwerking is in het belang van de 
leerling. Hier mag lef op getoond worden. 
In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen met een 
onderwijszorgarrangement (oza) gestegen. 

Onze insteek is dat ontwikkeling altijd mogelijk en be-
langrijk is, hoe klein ook. In samenwerking met onder 
meer het Berg en Bosch College hebben we ervaring 
opgedaan met complexe vraagstukken rondom samen-
werking tussen jeugdhulp en onderwijs. Groeps-oza’s 
zijn relatief nieuw. De opgedane ervaringen kunnen 
gebruikt worden om ook binnen regulier onderwijs te 
kijken wat mogelijk is. Binnen de regio wordt de werk-
wijze rondom onderwijs-zorgarrangementen verbeeld 
met een stroomdiagram. Hierin wordt duidelijk wie 
wanneer aangesloten zijn en hoe de besluitvorming en 
evaluatie verloopt.

Het aantal thuiszitters is sinds schooljaar 2021-2022 
gestegen. De gemeenten ondersteunen de inzet van 
een brugfunctionaris voor thuiszitters vanuit NPO-
middelen. Daarmee breiden we het aanbod richting 
scholen uit op een manier dat de deskundigheid binnen 
teams versterkt wordt. Ten aanzien van thuiszitterspro-
blematiek investeren we in preventie en adequate en 
tijdige ondersteuning. Binnen de regio is een initiatief 
opgezet door het Cals College Nieuwegein waar 
ondersteuners outreachend werken om thuiszitten te 
voorkomen. De effecten hiervan volgen we op de voet.
Door de ervaring met online onderwijs weten we dat 
dit voor bepaalde onderdelen en bepaalde groepen 
leerlingen werkt. Er is een groot aanbod aan online 
ondersteuningsmiddelen die leerlingen kunnen helpen 
in de schoolgang en het studiesucces. We stimuleren 
scholen om zich op dit vlak blijvend te ontwikkelen. 
Hiervoor is jaarlijks een innovatiebudget beschikbaar.
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Hoe gaan de actoren 
van het SWV aan  
het zwaartepunt  

maatwerk werken?

Scholen

• Scholen zorgen met input van het SWV dat ze de aankomende ondersteuningsbehoeftes 
goed in beeld hebben.

• Scholen ontwikkelen samen nieuwe ondersteuningsmogelijkheden zodat ze passend 
zijn én blijven voor leerlingen.

• Scholen overleggen met elkaar over het bieden van ondersteuning en werken samen 
aan expertiseopbouw.

Schoolbesturen

• Schoolbesturen bespreken waar expertise te vinden is.

• Schoolbesturen bepalen samen zinvolle nieuwe ondersteuningsmogelijkheden voor 
de regio en hoe deze vorm te geven.

• Schoolbesturen stimuleren maatwerkoplossingen die het mogelijk maken leerlingen 
in het VO te laten blijven.

SWV

• Het SWV analyseert de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en de mate waarin 
scholen deze kunnen adresseren.

• Het SWV adviseert schoolbesturen hoe het palet aan ondersteuningsmogelijkheden 
het beste kan worden uitgebreid.

• Het SWV stimuleert en ondersteunt scholen om nieuwe ondersteuningsmogelijkheden 
te ontwikkelen.

Zwaartepunt

Het SWV biedt maatwerk door flexibel in te spelen op actuele ondersteuningsvragen

Samenwerkingskaart 
maatwerk

“Onze dochter werd echt gezien als een individu. 
Dankzij het maatwerk dat zij kreeg aangeboden, kon ze het 
examenjaar op een goede manier doorlopen.”

Citaat van een ouder.
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Merkbare resultaten Doorontwikkelen 
onderwijs:

■ Meer interventies richten zich op preventie door te
 focussen op motivatie en interactie in de klas.
■ Er wordt deskundigheidsbevordering aangeboden
 om het handelingsgericht werken te verstevigen.
■ De expertise van het vso wordt ingezet in het vo.
■ Jaarlijkse evaluatie van de effectiviteit van de eigen
 ondersteuningsstructuur en interventies. 
■ Het team van de Rebound wordt meer outreachend
 ingezet.
■ Principes in specifiek aanbod zoals trajectklas of
 structuurklas vertalen we naar reguliere klassen.
■ Verkennen van specialisaties op doelgroepen 
 (angstige leerlingen, hoogbegaafd e.d.).
■ Helder inzicht hoe iedere school preventieve 
 maatregelen opzet ten behoeve van het versterken
 van het handelingsgericht werken in de klas.
■ Er is een regionale visie op inclusiviteit in relatie tot
 het dekkend netwerk.

Doorontwikkelen onderwijs

De afgelopen jaren is door scholen een ondersteu-
ningsstructuur opgezet die effect heeft. Het vormgeven 
van passend en inclusiever onderwijs in het vo heeft 
voortdurend aandacht nodig. Alhoewel de resultaten 
verbeterd zijn, wordt veel ad hoc gewerkt. Pas als de 
leerling een vraag voor ondersteuning heeft, komt de 
actie. In het schoolklimaat leiden aanpassingen in het 
didactisch concept, inrichting en roostering al tot meer 
succeskansen voor bepaalde leerlingen. Het kennis-
niveau voor signalering, het inzetten van ondersteuning 
en opschaling moet op peil zijn. Daarnaast is er binnen 
het netwerk expertise beschikbaar die leerlingen kan 
helpen op hun school te blijven. Op dit vlak gaan we 
meer samenwerken. Er is de afgelopen tijd veel ontwik-
keld, denk aan workshops, lesmethodes en didactische 
interventies. Tijdens de schoolbezoeken merken we 
duidelijk dat er een hoge mate van energie aanwezig 
is om met nieuwe werkwijzen in te spelen op nieuwe 
omstandigheden en vragen. Er is vooral aandacht voor 
de implementatie. Gestructureerde evaluatie van werk-
wijzen en interventies komt minder voor. Daar mag 
meer aandacht voor komen.

Er is een standaard voor basisondersteuning afge-
sproken. Iedere school heeft een begeleider passend 
onderwijs en mogelijkheden voor extra steun. Bij de 
aanmeldingen kan het overgrote deel van de leerlingen 
op de school naar keuze geplaatst worden. Er wordt 
zorgvuldig gekeken naar de ondersteuningsbehoefte 
van de leerling als de opleiding start. Scholen hebben 
de expertise in huis om daar ook een goed antwoord 
op te formuleren. In het Ontwikkelperspectief geeft de 
school de ondersteuning en evaluatie ervan aan. Hierbij 
is het gesprek met de ouders van groot belang.
Studentwelzijn is een direct gevolg van motivatie. 
Motivatie ontstaat in de interactie met de leraar. In 
de klas wordt de leerling geactiveerd en gemotiveerd. 
Daarbij past de docent zijn stijl aan de behoefte van de 
leerling aan en is het klimaat in de groep essentieel. 
Docenten dragen bij aan een inclusieve sfeer door 
vanuit autoriteit te sturen op een respectvolle omgang. 
Voor docenten betekent dit dat zij moeten kunnen 
omgaan met zeer uiteenlopend gedrag. Om docenten 
hierbij te ondersteunen is er Begeleiding van passend 
onderwijs. Dit betreft niet alleen de begeleider passend 
onderwijs, maar is het geheel van interventies dat 
beschikbaar is om in de klas begeleiding op maat te 
bieden en een cultuur te creëren waarin ondersteuning 
minder buiten de les nodig is of plaatsvindt.
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Hoe gaan de  
actoren van het SWV 
aan het zwaartepunt 

doorontwikkeling 
onderwijs werken?

Scholen

• Scholen ontwikkelen de kennis van medewerkers op het gebied van de zorgplicht.

• Scholen versterken de competenties van docenten om de basisondersteuning te 
kunnen bieden. 

• Scholen lichten ouders tijdig voor over de mogelijkheden en werkwijze bij extra 
ondersteuning binnen het SWV.

Schoolbesturen

• Schoolbesturen stellen concrete, merkbare en realistische doelen voor hun scholen. 

• Schoolbesturen bewaken dat scholen aan hun zorgplicht voldoen en dat de 
ondersteuningsstructuur op orde is.

• Schoolbesturen borgen een leerklimaat zodat docenten competenties ontwikkelen 
om passend onderwijs te bieden.

SWV

• Het SWV reserveert en beheert budget voor initiatieven voor passend en inclusiever 
onderwijs op alle scholen.

• Het SWV organiseert visitatie gericht op het versterken van randvoorwaarden voor 
passend en inclusiever onderwijs.

• Het SWV faciliteert scholen met expertise en advies bij vragen. 

Zwaartepunt

Scholen blijven de mogelijkheden voor passend en inclusiever onderwijs doorontwikkelen

Samenwerkingskaart  
doorontwikkeling onderwijs

“De coronacrisis heeft ons doen beseffen hoe belangrijk het 
is om voldoende aandacht te hebben voor het welzijn van 
leerlingen, zowel in goede - als in slechte tijden. Ik ben 
daarbij een groot voorstander van een preventieve aanpak.”

Siety Meijer, orthopedagoog bij het samenwerkingsverband.
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Merkbare resultaten Samenwerking 
ketenpartners:

■ Er is een jaarlijks ouderpanel waar ouders hun input
 kunnen geven.
■ Er is inzicht in de behoeften van ouders en 
 jongeren aan informatie over passend onderwijs.
■ Iedere school heeft een vast contactpersoon bij het
 sociaal team waardoor een directe lijn met de 
 gemeente gewaarborgd is.
■ Er is een goede ondersteuning en overdracht bij het
 terugstromen van vso naar vo.
■ Leerlingen kunnen zonder wachttijden een 
 passende plek in het vso krijgen.
■ Er is afstemming tussen sociale teams in de regio
 en samenwerking op thema’s.
■ Er is een heldere structuur voor overleg tussen
 onderwijs en jeugdhulp.
■ Jeugdhulp in onderwijstijd is geconcretiseerd en 
 op basis van evaluaties verstevigd.
■ Bovenregionale samenwerking tussen samen-
 werkingsverbanden in de regio is verstevigd door
 met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
 nieuwe doelen te realiseren.

Samenwerking ketenpartners

Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met 
verschillende ketenpartners. Deze zijn later benoemd in 
de paragraaf ‘Verbindingen’. De belangrijkste keten-
partners zijn gemeenten, jeugdzorg en ouders. Daarbij 
werken we niet alleen regionaal, we proberen juist ook 
goed aan te sluiten op werkwijzen en afspraken die 
binnen naastliggende gemeenten van kracht zijn.
De regionale samenwerking binnen de RMC regio 
Utrecht heeft veel gebracht. Afstemming van processen 
rondom het aanmelden bij het vso, samenwerking op 
de overstap van vo naar mbo of het doen van geza-
menlijk onderzoek maken dat het voor de scholen 
makkelijker wordt om met verschillende gemeenten 
samen te werken. 

Verschillen in werkwijzen bij gemeenten, sociale teams 
en jeugdzorg maken het moeilijker een regionaal beeld 
te krijgen. We streven naar een gelijk niveau van voor-
zieningen binnen onze regio. Daarvoor is inzicht een 
eerste stap. De afspraken die er zijn kunnen we steviger 
communiceren, zowel via de media als via overleggen.
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“Het samenwerkingsverband is de laatste tijd een stuk 
zichtbaarder geworden. Ik merk dat de samenwerking met 
de scholen steeds beter van de grond komt en dat geeft mij 
veel energie. De komende tijd ga ik aan de slag met het 
nieuwe Ouder- en leerlingsteunpunt Passend Onderwijs. 
Ik kijk ernaar uit om ouders en leerlingen goed op weg te 
helpen zodat kinderen op een plek terecht komen die bij ze 
past.”

José van der Veer, managementassistent 
bij het samenwerkingsverband.

Hoe gaan de  
actoren van het SWV 
aan het zwaartepunt 

samenwerking  
werken?

Scholen

• Scholen proberen via kleine projecten samenwerkingsvormen uit en delen uitkomsten 
met de rest van het SWV.

• Scholen zorgen dat hun medewerkers de voor hen relevante regionale afspraken 
kennen zoals uit het REA en OOGO.

• Scholen geven tijdig aan wat zij van samenwerkingspartners nodig hebben om 
leerlingen goed te bedienen.

Schoolbesturen

• Schoolbesturen stemmen samen met gemeenten en het SWV af wie waarvoor 
verantwoordelijk is.

• Schoolbesturen stimuleren samenwerking op het gebied van passend onderwijs op 
regionaal niveau. 

• Schoolbesturen zien toe op samenwerking binnen de regio Zuid-Utrecht en versterken 
deze waar mogelijk.

SWV

• Het SWV zet zich in voor eenduidige, transparante procedures en voor vaste 
contactpersonen bij de ketenpartners.

• Het SWV organiseert sessies met ketenpartners over samenwerkingsafspraken en 
communiceert deze aan relevante partijen.

• Het SWV houdt de afspraken over regionale problemen bij en maakt deze inzichtelijk 
voor scholen.

• Het SWV zorgt dat de ketenpartners op de hoogte zijn van de doelen en werkwijze 
van het SWV.

Zwaartepunt

Ketenpartners van het SWV werken goed en efficiënt samen

Samenwerkingskaart 
samenwerking
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Over deze kaart
Deze Samenwerkingskaart toont op hoofdlijnen hoe de scholen, schoolbesturen 
en het bureau van het SWV gaan samenwerken op de zes zwaartepunten 
in de periode 2022-2026. Deze verantwoordelijkheidsverdeling is bepaald 
op basis van inbreng van het bestuur van het SWV, de schooldirecteuren, 
belanghebbenden en medewerkers van het SWV. Een bredere uitwerking van 
zowel zwaartepunten als samenwerking is te vinden in het Ondersteuningsplan 
2022-2026, vindbaar via https://swv-zuidutrecht.nl.

Samenwerkingskaart  
ondersteuningsplan 2022-2026
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht (SWV)

in opdracht van: 2021De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

School- 
loopbanen

Lerend SWVHoe gaan de  
actoren van het SWV 
samenwerken aan de 
zwaartepunten van 

2022-2026?

Dekkend  
netwerk

Zwaartepunt

In de regio Zuid-Utrecht zijn alle voorzieningen om de benodigde ondersteuning te bieden

Scholen

De scholen kennen de ondersteuningsbehoefte van (aankomende) leerlingen en passen ondersteuning hierop aan.
De scholen nemen de behoefte van de leerling als uitgangspunt en niet de eerdere ondersteuningsactiviteiten.
De scholen anticiperen op leemtes in het dekkend netwerk door met elkaar en het SWV initiatieven op te zetten.
De scholen stellen met de schoolbesturen en het SWV een ‘werkaanpak leemtes’ vast.

Schoolbesturen

Schoolbesturen spannen zich gezamenlijk in om samenwerking met het VSO te stroomlijnen.
Schoolbesturen bedenken oplossingen zodra zij merken dat niet alle gevraagde ondersteuning geboden kan worden.
Schoolbesturen weten welke voorzieningen nodig zijn en verstevigen als nodig hun voorzieningenaanbod.

SWV

Het SWV houdt overzicht over wat er in de regio en daarbuiten aan arrangementen wordt aangeboden.
Het SWV stimuleert samenwerking tussen scholen en gemeenten met het oog op een dekkend netwerk.
Het SWV neemt indien nodig regie bij het realiseren van aanvullende voorzieningen door scholen.
Het SWV overlegt met gemeenten over inzet van Jeugdzorg en jongerenwerk op scholen.
Het SWV maakt afspraken met aangrenzende SWV’en over het gebruikmaken van elkaars voorzieningen.
Het SWV daagt scholen uit om hun ondersteuningsaanbod te innoveren.

Zwaartepunt

Alle betrokken organisaties in het SWV leren van en met elkaar

Scholen

Scholen verzamelen en leveren data aan het SWV zoals over het succes van de door hen ingezette interventies.
Scholen maken kenbaar welke expertise ze in huis hebben en delen deze met andere scholen.
Scholen maken gebruik van de kennis en ervaring van andere scholen.

Schoolbesturen

Schoolbesturen delen met het SWV wat de effecten zijn van de ondersteuningsactiviteiten van hun scholen.
Schoolbesturen stellen kennis over VSO en VO ter beschikking aan PO.
Schoolbesturen onderzoeken welke deskundigheidsbevordering regionaal opgezet kan worden.

SWV

Het SWV ontwikkelt zich tot een kenniscentrum dat actuele kennis en data verzamelt, bijhoudt en deelt.
Het SWV organiseert kennisuitwisseling tussen experts van binnen en buiten de SWV regio.
Het SWV beheert een actueel overzicht over waar binnen het SWV welke expertise beschikbaar is en maakt dit openbaar.
Het SWV borgt een cultuur waarin de kwaliteitscyclus doorlopen wordt.
Het SWV helpt scholen met professionalisering in het kader van passend onderwijs.

Zwaartepunt

Leerlingen volgen doorlopende schoolloopbanen, van PO tot en met vervolgonderwijs

Scholen

Scholen stemmen hun overdrachtsprocessen op elkaar af zodat warme overdracht gewaarborgd is.
Scholen besteden tijd aan oriëntatie op vervolgonderwijs met oog voor alle aspecten zoals reisafstand en schoolomvang.
PO-scholen helpen VO-scholen bij het inschatten wat PO-leerlingen met ondersteuningsbehoefte in het VO nodig hebben.

Schoolbesturen

Schoolbesturen committeren zich aan het zorgvuldig plaatsen van leerlingen, om afstroom te voorkomen.
Schoolbesturen maken hun procedures voor overdracht van leerlingen zoveel mogelijk uniform.
Schoolbesturen zorgen ervoor dat PO en vervolgonderwijs weten welke ondersteuning in het VO wordt geboden.

SWV

Het SWV bouwt en onderhoudt een netwerk met basis- en vervolgonderwijs en stelt dit beschikbaar aan de VO scholen.
Het SWV organiseert sessies waarin PO, VO en vervolgonderwijs kennis delen over wat ze te bieden hebben.
Het SWV organiseert dat PO, VO en vervolgonderwijs gezamenlijk passend onderwijs verkennen. 
Het SWV monitort studiesucces in vervolgonderwijs van leerlingen met ondersteuningsbehoefte en deelt bevindingen.

Dekkend netwerk
Lerend SWV
Schoolloopbanen
Maatwerk
Doorontwikkeling onderwijs
Samenwerking
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Over deze kaart
Deze Samenwerkingskaart toont op hoofdlijnen hoe de scholen, schoolbesturen 
en het bureau van het SWV gaan samenwerken op de zes zwaartepunten 
in de periode 2022-2026. Deze verantwoordelijkheidsverdeling is bepaald 
op basis van inbreng van het bestuur van het SWV, de schooldirecteuren, 
belanghebbenden en medewerkers van het SWV. Een bredere uitwerking van 
zowel zwaartepunten als samenwerking is te vinden in het Ondersteuningsplan 
2022-2026, vindbaar via https://swv-zuidutrecht.nl.

Samenwerkingskaart  
ondersteuningsplan 2022-2026
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht (SWV)

in opdracht van: 2021De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Samenwerking

Doorontwikkeling
onderwijs

Maatwerk

Zwaartepunt

Het SWV biedt maatwerk door flexibel in te spelen op actuele ondersteuningsvragen.

Scholen

Scholen zorgen met input van het SWV dat ze de aankomende ondersteuningsbehoeftes goed in beeld hebben.
Scholen ontwikkelen samen nieuwe ondersteuningsmogelijkheden zodat ze passend zijn én blijven voor leerlingen.
Scholen overleggen met elkaar over het bieden van ondersteuning en werken samen aan expertiseopbouw.

Schoolbesturen

Schoolbesturen bespreken waar expertise te vinden is.
Schoolbesturen bepalen samen zinvolle nieuwe ondersteuningsmogelijkheden voor de regio en hoe deze vorm te geven.
Schoolbesturen stimuleren maatwerkoplossingen die het mogelijk maken leerlingen in het VO te laten blijven.

SWV

Het SWV analyseert de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en de mate waarin scholen deze kunnen adresseren.
Het SWV adviseert schoolbesturen hoe het palet aan ondersteuningsmogelijkheden het beste kan worden uitgebreid.
Het SWV stimuleert en ondersteunt scholen om nieuwe ondersteuningsmogelijkheden te ontwikkelen.

Zwaartepunt

Scholen blijven de mogelijkheden voor passend en inclusiever onderwijs doorontwikkelen

Scholen

Scholen ontwikkelen de kennis van medewerkers op het gebied van de zorgplicht.
Scholen versterken de competenties van docenten om de basisondersteuning te kunnen bieden. 
Scholen lichten ouders tijdig voor over de mogelijkheden en werkwijze bij extra ondersteuning binnen het SWV.

Schoolbesturen

Schoolbesturen stellen concrete, merkbare en realistische doelen voor hun scholen. 
Schoolbesturen bewaken dat scholen aan hun zorgplicht voldoen en dat de ondersteuningsstructuur op orde is.  
Schoolbesturen borgen een leerklimaat zodat docenten competenties ontwikkelen om passend onderwijs te bieden.

SWV

Het SWV reserveert en beheert budget voor initiatieven voor passend en inclusiever onderwijs op alle scholen.
Het SWV organiseert visitatie gericht op het versterken van randvoorwaarden voor passend en inclusiever onderwijs.
Het SWV faciliteert scholen met expertise en advies bij vragen.

Zwaartepunt

Ketenpartners van het SWV werken goed en efficiënt samen 

Scholen

Scholen proberen via kleine projecten samenwerkingsvormen uit en delen uitkomsten met de rest van het SWV.
Scholen zorgen dat hun medewerkers de voor hen relevante regionale afspraken kennen zoals uit het REA en OOGO.
Scholen geven tijdig aan wat zij van samenwerkingspartners nodig hebben om leerlingen goed te bedienen.

Schoolbesturen

Schoolbesturen stemmen samen met gemeenten en het SWV af wie waarvoor verantwoordelijk is.
Schoolbesturen stimuleren samenwerking op het gebied van passend onderwijs op regionaal niveau. 
Schoolbesturen zien toe op samenwerking binnen de regio Zuid-Utrecht en versterken deze waar mogelijk.

SWV

Het SWV zet zich in voor eenduidige, transparante procedures en voor vaste contactpersonen bij de ketenpartners.
Het SWV organiseert sessies met partners over samenwerkingsafspraken en communiceert deze aan relevante partijen.
Het SWV houdt de afspraken over regionale problemen bij en maakt deze inzichtelijk voor scholen.
Het SWV zorgt dat de ketenpartners op de hoogte zijn van de doelen en werkwijze van het SWV.

Hoe gaan de  
actoren van het SWV 
samenwerken aan de 
zwaartepunten van 

2022-2026?

Dekkend netwerk
Lerend SWV
Schoolloopbanen
Maatwerk
Doorontwikkeling onderwijs
Samenwerking



 26  | Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht 2022-2026

2. Ondersteuning binnen het SWV
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Zorgplicht

De zorgplicht is de kern van passend onderwijs. Het 
betekent dat de school een passend onderwijsaanbod 
moet doen aan leerlingen met extra ondersteunings-
behoeften. Het gaat hierbij om de leerlingen die al op 
school zitten én voor de leerlingen die schriftelijk worden 
aangemeld. De ondersteuning hoeft niet persé op de 
eigen school te worden aangeboden, want niet alle 
scholen kunnen alle soorten ondersteuning bieden. 
De school waar een leerling wordt aangemeld helpt 
ouders met het vinden van een passend onderwijsaan-
bod voor hun kind. Daarnaast zijn er drie niveaus waar-
op ondersteuning plaatsvindt. Zorgplicht gaat over het 
begeleiden van leren. Daar waar jongeren jeugdhulp of 
andere zorg nodig hebben wordt indien nodig met de 
school overlegd wat voor een leerling haalbaar is.

Binnen de school:
■ Basisondersteuning binnen de school
■ Leerwegondersteunend onderwijs
■ Extra ondersteuning binnen de school 

Tijdelijke extra bovenschoolse arrangementen vanuit het 
samenwerkingsverband (binnen en buiten de school):
■ De Rebound
■ Ondersteuning langdurig en chronisch zieken 
■ Begeleiding thuiszitters
■ Multidisciplinair overleg
■ Dagbesteding

Meer gespecialiseerde school
■ Praktijkonderwijs
■ Voortgezet Speciaal Onderwijs

Als er sprake is van extra ondersteuning wordt een 
Ontwikkelperspectief (OPP) aangemaakt. 
Daarin worden doelen geformuleerd en afgestemd 
welke begeleiding ingezet wordt. Het OPP wordt 
geëvalueerd en als het nodig is worden aanvullende 
afspraken gemaakt. Zo hebben de leerling, ouders en 
school goed in beeld wat de effecten van ingezette 
begeleiding zijn. 
 

Basisondersteuning en extra steun 
binnen de school 
 
Basisondersteuning
Elke school in de regio van het samenwerkingsverband 
biedt jongeren basisondersteuning. Door goed onder-
wijs te bieden, aandacht te hebben voor de overstap 
van het basis- naar vervolgonderwijs en door extra 
interventies als dat nodig is. De basisondersteuning vind 
plaats door docenten in en om de klas. Binnen de regio 
is afgesproken wat tot de basisondersteuning behoort. 

We kennen zeven uitgangspunten voor de basisonder-
steuning. Iedere school binnen het Samenwerkingsver-
band Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht:
■ Heeft zicht op de leerontwikkeling van alle 
 leerlingen en werkt opbrengstgericht. 
■ Neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt 
 leerlingen zorgvuldig over aan vervolgonderwijs.
■ Heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek 
 en sociaal veilig voor leerlingen en leraren.
■ Werkt handelingsgericht en versterkt de 
 handelingsbekwaamheid en competenties van haar
 personeel. 
■ Werkt samen met ketenpartners aan een effectieve
 ondersteuningsstructuur.
■ Heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders,
 leraren en ondersteuners voor de ontwikkeling van
 de leerling vastgelegd. 
■ Stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning
 en begeleiding vast.

Vanuit de basisondersteuning biedt de school in ieder 
geval de volgende begeleiding:
■ Remediale hulpverlening taal
■ Remediale hulpverlening rekenen
■ Dyscalculiebegeleiding
■ Faalangstreductietraining
■ Sociale vaardigheidstraining
■ Rouwverwerking
■ Studiebegeleiding (gericht op leren leren)
■ Leerlingbegeleiding
■ Stagebegeleiding
■ Begeleiding bij arbeidstoeleiding/loopbaanoriëntatie
■ Dyslexiebegeleiding
■ Begeleiding op het zelfstandig werken aan huiswerk
■ Examenvreesreductietraining
■ Verlengde instructie gericht op vak inhoud
■ Begeleiding bij het leren voor examens

2. Ondersteuning binnen het SWV

“Ik merk dat de invulling van de rol van BPO-er per school 
verschilt. Omdat we nu meer met elkaar delen, krijg ik 
meer zicht op mooie initiatieven die mijn collega’s ont-
plooien. Dat is heel waardevol en inspirerend.” 

Sara Weerheijm, begeleider passend onderwijs 
College de Heemlanden.
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Iedere school is verantwoordelijk voor de inrichting van 
bovenstaande begeleiding. Deels vindt dit in de lessen 
plaats, deels is er een aanbod buiten de lessen. 
Op de website en in het schoolondersteuningsprofiel 
wordt duidelijk hoe de school hier invulling aan geeft.
Er is binnen de scholen continue aandacht om de 
basisondersteuning te versterken. Daarom gaat een 
deel van de middelen vanuit het samenwerkings-
verband naar Begeleiding passend onderwijs. Iedere 
school heeft een begeleider passend onderwijs (BPO’er) 
en zet interventies in om het handelingsgericht werken 
van de docenten te versterken. De BPO’ers ontmoeten 
elkaar en werken samen op thema’s.
De volledige standaard voor basisondersteuning is te 
vinden op de website. [www.swv-zuidutrecht.nl] 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Leerlingen die leerachterstanden hebben opgedaan in 
het basisonderwijs kunnen in aanmerking komen voor 
een LWOO-arrangement. Leerlingen volgen een regu-
liere VMBO-opleiding en werken toe naar een diploma. 
Hierbij krijgen ze aangepaste begeleiding. Binnen het 
samenwerkingsverband werken we sinds 2019 met 
opting out. Dat betekent dat scholen voor deze leerlingen 
extra middelen ontvangen om een passend aanbod te 
doen. Binnen het samenwerkingsverband maken we 
afspraken over de verdeling, inzet en verantwoording 
van de middelen. De begeleiding is intensiever en er is 
vaak meer assistentie in de klas. De scholen geven zelf 
vorm aan de manier waarop ze lwoo invullen, vaak zijn 
er kleinere klassen, wordt naast de docent extra hulp 
geboden door onderwijsassistenten, zijn er extra men-
torlessen en is er meer aandacht voor studievaardig-
heden. Scholen maken via het SOP inzichtelijk hoe het 
aanbod voor lwoo vormgegeven wordt. 
Lwoo wordt aangeboden bij Yuverta Houten, 
het Houtens, Cals College IJsselstein, Oosterlicht 
College Nieuwegein en Oosterlicht College Vianen. 

Extra ondersteuning binnen de school
De docent kan een beroep doen op het ondersteunings-
team als een leerling naast de basisondersteuning iets 
extra’s nodig heeft. Bijvoorbeeld als er aanleiding is om 
regelmatig in een prikkelarme ruimte te werken of er 
speciale expertise nodig is om het kind te begeleiden. 
Er is dan sprake van een intern arrangement. De school 
kan de middelen die ze hier voor krijgt zelf aanwenden. 
Scholen richten de extra ondersteuning in op basis van 
hun doelgroep. Hoe dit er binnen de school uitziet is te 
lezen in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

Vanuit de extra ondersteuning biedt de school in ieder 
geval de volgende begeleiding:
■ Prikkelarme ruimte voor specifieke lesactiviteiten.
■ Specialistische begeleiding bij psychosociale 
 vraagstukken zoals faalangst.
■ Begeleiding bij hoogbegaafdheid.
■ Training op executieve vaardigheden voor 
 leerlingen met leerproblemen.
■ Begeleiding van leerlingen met concentratie-
 problemen.
■ Maatwerkprogramma’s bij verminderde 
 belastbaarheid door psychische problematiek.
■ Begeleiding bij verzuim.
 

“Soms kan een school voor speciaal onderwijs onder-
steuning bieden bij het begeleiden van een leerling in het 
regulier onderwijs. Zo hadden we laatst een jongen die een 
lange revalidatieperiode nodig had nadat zijn kruisbanden 
waren afgescheurd tijdens het voetballen. Een begeleider 
van de Kleine Prins heeft toen meegedacht hoe we het 
onderwijs voor deze leerling het beste vorm konden geven. 
Hierdoor liep hij minder achterstand op.”

Marlies Brommersma, orthopedagoog bij het 
samenwerkingsverband.

“Bij de Rebound bieden we leerlingen tijdelijk extra onder-
steuning en verleggen we grenzen. Mijn adagium is: als je 
wilt dat een leerling iets kan, leer het dan aan. Ik vind het 
mooi om kinderen te zien groeien en hen te versterken in 
wie ze zijn.”

Daniëlle Vogelpoel, docent en coördinator bij de Rebound.

“Ik vind het fijn om met de orthopedagoog van het 
samenwerkingsverband te kunnen sparren en gezamenlijk 
naar oplossingen te zoeken. De lijntjes zijn kort en ik heb 
het gevoel dat ik altijd terecht kan met mijn vragen. Dat er 
in het nieuwe ondersteuningsplan meer aandacht is voor 
de samenwerking met het voortgezet speciaal onderwijs, 
vind ik een grote pré. Ik denk dat we aan hun adviezen veel 
kunnen hebben.”

Francis Holtslag, ondersteuningscoördinator bij 
College de Heemlanden.

https://swv-zuidutrecht.nl
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Het aanvragen van extra steun 
buiten de school

Lukt het binnen de school niet om de ondersteuning te 
bieden die de leerling nodig heeft, dan kan een arran-
gement bij het Overleg Toewijzing Onderwijsondersteu-
ning (OTO) van het samenwerkingsverband aange-
vraagd worden. Voordat we extra steun toekennen, 
beoordelen we of vanuit de mogelijkheden binnen de 
school al het haalbare gedaan is. In het OPP is zichtbaar 
welke begeleiding is ingezet en wat de effecten hiervan 
waren. Daarbij wordt gekeken naar:
■ De mate waarin extra mogelijkheden die beschikbaar
 zijn in de school doelmatig zijn ingezet. 
■ De cyclische werkwijze rondom begeleiding 
 (ondersteuningsteam is aangesloten, OPP is actueel
 en deze is recentelijk geëvalueerd en besproken
 met ouders).
■ De mate waarin gewerkt is vanuit een integrale
 benadering waarbij de drie leefwerelden betrokken
 zijn: de school, het gezin en de vrije tijd.
Verwijzing naar een ander type onderwijs vraagt om 
een zorgvuldig traject in het regulier onderwijs en een 
transparante procesgang. Betrokkenheid van de ouders 
is daarbij van het grootste belang. 
Het samenwerkingsverband heeft de taak om te be-
slissen of een leerling kan worden toegelaten tot het 
voortgezet speciaal onderwijs. Het bevoegd gezag van 
de school waar de leerling ingeschreven staat, vraagt 
hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij 
het samenwerkingsverband. De werkwijze van het toe-
kennen van de TLV verloopt via een transparant proces 
dat inzichtelijk is op de website. 

Tijdelijke arrangementen vanuit het SWV

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Zuid-Utrecht kent een aantal tijdelijke arrangementen. 
Deze voorzieningen worden in samenspraak met de 
scholen ingericht.

De Rebound
Dit is een kleinschalige onderwijsvoorziening waar leer-
lingen maximaal twaalf weken geplaatst kunnen worden 
vanuit het regulier onderwijs. In deze periode wordt 
de ondersteuningsbehoefte goed in beeld gebracht. In 
kleine klassen met een klein team van vaste docenten 
wordt extra ingezet op de ontwikkeling van executieve 
functies en sociale vaardigheden. Leerlingen krijgen zicht 
op het effect van het eigen handelen, vergroten hun 
handelingsrepertoire en zelfredzaamheid. Het doel van 
een plaatsing bij de Rebound is dat de leerling terugkeert 
naar het regulier onderwijs. De rebound heeft een eigen 
BRIN-nummer. Scholen bekostigen de plaatsing vanuit 
de basisbekostiging en bijdrage lwoo.

Ondersteuning langdurig en chronisch zieken
Leerlingen die beperkt op school kunnen zijn vanwege 
ziekte kunnen tijdelijke ondersteuning in de thuissituatie 
krijgen. Voor het Samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs Zuid-Utrecht wordt deze verzorgd door de 
medewerkers van de Kleine Prins. Het samenwerkings-
verband heeft ook de mogelijkheid om leerlingen bij de 
Hoogstraat te begeleiden bij hun studievoortgang. 

Preventie en begeleiding thuiszitters
Het samenwerkingsverband werkt conform het thuiszitter-
spact. Om thuisblijven te voorkomen adviseren we scholen 
over leerlingen. Als de studievoortgang in gevaar komt 
wordt een multidisciplinair overleg ingezet. De leerling, 
ouders, de orthopedagoog van het samenwerkings-
verband en andere betrokkenen bij de leerling beraden 
zich gezamenlijk over de beste aanpak. Voor thuiszitters 
hebben we binnen het samenwerkingsverband begeleiding 
beschikbaar. Daarnaast zijn er onderwijszorgarrangementen 
waar onze leerlingen geplaatst kunnen worden. Bijvoor-
beeld bij de intensieve klas van het Berg en Bosch college of 
via het thuiszitters- team van de Fritz Redi school.

Dagbesteding
Leerlingen voor wie het niet mogelijk is om naar school 
te gaan kunnen bij een locatie voor dagbesteding 
geplaatst worden. Hier wordt zorg geboden. Doel is 
wel dat zij uiteindelijk terugkeren naar het onderwijs. 

“Voor leerlingen die uitvallen of dreigen uit te vallen op 
school, kan ik als brug dienen om de route terug naar 
school te maken of om het naar school gaan te verstevigen. 
Niet alleen is afstemming met de leerling hierbij heel 
belangrijk, ik besteed ook veel aandacht aan transparante 
communicatie met andere betrokkenen zoals de school, 
ouders en hulpverleners.”

Annemieke Bregman, brugfunctionaris thuiszitters 
regio Lekstroom.

“Ga gewoon naar de Rebound, daar kunnen ze je echt helpen!”

Oud-leerling van de Rebound.
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Praktijkonderwijs en Voortgezet speciaal 
onderwijs

Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs (pro) is er voor leerlingen die 
moeite hebben met leren, waarbij kennis lastig beklijft 
en die graag praktische vakken uitvoeren. De leer-
ling wordt voorbereid op de arbeidsmarkt en het zo 
zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. 
Het onderwijs is ingericht op vier domeinen: wonen, 
werken, burgerschap en vrije tijd. Leerlingen krijgen 
les in Nederlands, Rekenen, Burgerschap, Engels en 
digitale vaardigheden. Er is veel aandacht en tijd voor 
praktijkvakken. De schoolloopbaan wordt afgesloten 
met het schooldiploma Praktijkonderwijs. Ook kunnen 
leerlingen het mbo Entreediploma behalen. Daarnaast 
ontvangen leerlingen erkende branchecertificaten voor 
gerichte beroepscompetenties. 

Speciaal onderwijs
Het Voortgezet Speciaal onderwijs (vso) biedt onder-
wijs in kleine klassen en sluit nog meer aan op de 
specifieke ondersteuningsbehoefte van de individuele 
leerling. Deze scholen hebben veel kennis en ervaring 
met het begeleiden van jongeren met speciale onder-
wijsbehoeften, zoals zeer moeilijk lerend of autisme en 
gedragsproblemen. Docenten werken samen met hun 
leerlingen aan zelfbewustzijn en positief gedrag, zodat 
de jongeren uitstromen naar een zo hoog mogelijk 
niveau.  

Het vso is er voor een klein deel van onze leerlingen. 
Het zijn leerlingen die in hun ontwikkeling belemmerd 
worden door complexe en/of gestapelde problematiek. 
Het vso biedt een geïntegreerd en specifiek onderwijs-
aanbod dat zowel didactisch als sociaal-emotioneel 
afgestemd is op de onderwijsbehoefte van de leerling. 
Docenten hebben speciale kennis en vaardigheden. 
De begeleiding wordt op maat en zoveel mogelijk in de 
les gegeven. Leerlingen worden begeleid in hun terug-
keer naar het reguliere onderwijs, vervolgonderwijs of, 
als dit niet mogelijk is, richting werk of dagbesteding.

Het gezamenlijke aanbod van vso en pro in de regio 
Utrecht wordt zichtbaar in de Factsheet vso pro. 
Scholen zijn veelal gespecialiseerd in specifieke doel-
groepen.

Bij het terug- of overplaatsen van vso naar vo onder-
steunen we de leerling door de terugkeer te begeleiden. 
Er zijn afspraken over de werkwijze en er is een werk-
groep vso-vo die hier jaarlijks begeleiding op doet. 
De werkwijze is te vinden op onze website.

Doorzettingsmacht
Het samenwerkingsverband en de gemeente hebben 
voor het onderwijs en de jeugdhulp een doorzettings-
macht geregeld. Doorzettingsmacht betekent dat 
er één partij verantwoordelijk wordt gesteld om een 
doorbraak te forceren en een besluit te nemen indien 
de direct betrokken partijen er niet uitkomen. Binnen 
de regio is dit belegd bij een onafhankelijk deskundige 
die in samenspraak met het onderwijs en jeugdhulp tot 
een besluit komt. De casuïstiek (het dossier) wordt in 
voorkomende gevallen aan de onafhankelijke voorge-
legd en hij neemt hierop een besluit. Dit besluit is voor 
alle partijen bindend. In de afgelopen jaren is inmen-
ging van een doorzettingsmacht niet nodig geweest. 
In het contact tussen scholen, jeugdhulp en samen-
werkingsverband worden de oplossingen gevonden die 
nodig zijn.

“De school kijkt naar de mogelijkheden van mijn kind, 
maar ook naar wat haalbaar is voor de school en haar 
medewerkers.” 

Citaat ouder.
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3. Het samenwerkingsverband
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Missie, Visie en Uitgangspunten

Elke regio in Nederland heeft een samenwerkingsver-
band voor voortgezet onderwijs. Dit is een organisatie 
waarbinnen scholen in de regio samenwerken om 
voor iedere leerling in het voortgezet onderwijs een 
passende onderwijsplek te realiseren. Deze samen-
werking is door de overheid verplicht gesteld. Scholen 
binnen het samenwerkingsverband spreken samen af 
hoe ze passend onderwijs organiseren met het geld 
dat het samenwerkingsverband van de overheid ont-
vangt. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Zuid-Utrecht is een stichting van tien scholen. Negen 
daarvan verzorgen regulier onderwijs en één school 
richt zich op speciaal onderwijs. Onze regio bestaat uit 
de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen 
(Gemeente Vijfheerenlanden) en Lopik. 
Elke jongere heeft recht op goed onderwijs. Daar zet-
ten ouders, docenten en andere professionals binnen 
ons samenwerkingsverband zich elke dag samen voor 
in. Het samenwerkingsverband wil een samenhan-
gend geheel van voorzieningen voor ondersteuning 
realiseren. Daarbij werken we ook structureel samen 
met instellingen voor jeugdhulp. Op deze manier kan 
ieder kind zich continu ontwikkelen en krijgt het altijd 
passend onderwijs. 

De Wet passend onderwijs kent de volgende doelen:

■ De noodzaak om leerlingen te bezien vanuit hun
 ondersteuningsbehoefte in plaats van diagnosticeren
 en daaraan een budget te koppelen.
■ Het verstevigen van de handelingsbekwaamheid
 van docenten.
■ Het voorkomen van thuiszitters.
■ Het verbeteren van de afstemming tussen 
 onderwijs en ketenpartners, zoals jeugdzorg en
 gemeenten.
■ Het verminderen van de bureaucratie.
■ Het realiseren van budgettaire beheersbaarheid en
 transparantie.

Voor scholen betekent dit dat sinds 2014:

■ Zorgplicht geldt, scholen zijn verantwoordelijk voor
 het realiseren of vinden van een passende plek 
 voor iedere leerling.
■ Scholen een schoolondersteuningsprofiel (SOP)
 hebben waarin staat welke ondersteunings-
 mogelijkheden de school heeft.
■ Scholen voor regulier- en speciaal onderwijs 
 samenwerken in een samenwerkingsverband om te
 zorgen dat er een dekkend aanbod in de regio is.
■ Middelen voor extra ondersteuning bij het 
 samenwerkingsverband binnenkomen en daar
 worden verdeeld, besteed en toegekend op basis
 van heldere afspraken tussen de scholen.

Missie
In het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Zuid-Utrecht realiseren scholen en het samenwerkings-
verband met ouders en ketenpartners (gemeenten, 
jeugdhulp) dat de VO- leerlingen uit Lopik, Nieuwe-
gein, Houten, IJsselstein en Vianen zich naar vermogen 
ontplooien. 

Visie
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Zuid-Utrecht is hét kennisnetwerk voor samenwerking 
op het gebied van passend onderwijs in de regio, dat 
zorgt voor passende ondersteuning van de ontwikke-
ling van iedere leerling. We geven richting aan passend 
onderwijs.

Kernwaarden
Binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Zuid-
Utrecht hebben scholen veel ruimte om te bepalen wat 
een leerling nodig heeft. Er worden onderwijskundige 
oplossingen gezocht die maken dat leerlingen zich 
kunnen ontwikkelen. De scholen hebben een eigen 
profiel en laten de ondersteuning aansluiten op het 
onderwijsconcept. Er is een beperkte ruimte om extra 
ondersteuning aan te vragen bij het samenwerkingsver-
band, voor het gros van de leerlingen wordt ondersteu-
ning geboden binnen het voortgezet onderwijs.

Het samenwerkingsverband bestaat uit professionals 
met een wederzijdse afhankelijkheid. Zonder de ander 
is geen van ons in staat passend onderwijs voor de 
regio te verzorgen. In deze netwerkorganisatie wordt 
op alle plekken ontwikkeld en geleerd om leerlingen zo 
goed mogelijk te ondersteunen. 

 3. Het samenwerkingsverband
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Aandacht (Zien)
Wij zijn er voor leerlingen, ouders, scholen en ke-
tenpartners. Aandacht voor de ontwikkeling van de 
leerling staat centraal. We zijn geïnteresseerd, luisteren 
naar elkaar, tasten wensen af en hebben oog voor de 
effecten van oplossingen die we bieden.

Collegialiteit (Samenwerken)
Wij zijn er voor leerlingen, ouders, scholen en keten-
partners. We werken transparant en staan actief in 
verbinding met onze ketenpartners. We zorgen dat de 
juiste mensen aangesloten en op de hoogte zijn. We 
geven elkaar vertrouwen en steun.

Kwaliteit (Ontwikkelen)
We werken aan het verbeteren van de kwaliteit door 
expertise op te bouwen, door leren binnen het sa-
menwerkingsverband centraal te stellen en resultaten 
inzichtelijk te maken. We maken gebruik van de inzich-
ten en onderzoeken die landelijk en in andere regio’s 
gedaan worden.

De organisatie van het samenwerkings-
verband

Het samenwerkingsverband kent met 2,9 fte een 
compact stafbureau. 

Het bureau
Het bureau van het samenwerkingsverband is com-
pact. Ten aanzien van de scholen biedt het de volgende 
ondersteuning:

■ Afstemming samenwerking ketenpartners
■ Organisatie, afstemming, ontwikkeling en evaluatie
 bovenschoolse voorzieningen
■ Vertegenwoordiging onderwijs richting zorg en  
 gemeenten
■ Uitvoering ondersteunende processen
	 ■ Organisatie afname capaciteitenonderzoek
	 ■ Helpdesk Onderwijs Transparant
	 ■ Administratieve verwerking toelaatbaarheids-
  verklaringen en arrangementen
■ Onderzoek en analyse (kwaliteitszorg)
■ Organisatie kennisbijeenkomsten, netwerkoverleg
■ Regievoering op thema’s

Om de taken goed uit te voeren en flexibiliteit in formatie 
te behouden werkt het bureau van het samenwerkings-
verband samen met zelfstandigen en besteden we een 
aantal diensten uit. 

Figuur 1, formatie bureau SWV

Overleg Toewijzing Onderwijsondersteuning
Het Overleg Toewijzing Onderwijsondersteuning (OTO) 
bestaat uit twee onafhankelijk deskundigen en heeft 
drie taken: 
■ Het beantwoorden van adviesvragen van scholen
 over ondersteuningsvraagstukken. 
■ Het beoordelen van aanvragen voor toelaatbaar-
 heidsverklaringen of verlengingen, en aanvullende
 arrangementen voor het speciaal onderwijs en het
 afgeven van deze verklaringen. 
■ Het analyseren en evalueren van toegekende 
 arrangementen en vso met het oog op terugkeer
 naar het reguliere vo. 

Bureau SWV    FTE
Directeur-bestuurder   1,0
Sr Beleidsmedewerker   0,5
Office manager    0,9
OTO     0,5

Totaal     2,9

De samenwerking gaat uit van drie kernwaarden:

“Voorheen waren we twee organisaties die voornamelijk 
apart van elkaar bewogen. Daar is inmiddels verandering in 
gekomen. We trekken steeds vaker samen op, bijvoorbeeld 
op het onderwerp hoogbegaafdheid. Uiteindelijk hebben we 
hetzelfde doel: kinderen helpen die iets extra’s nodig heb-
ben. Dankzij deze samenwerking dragen we ook bij aan een 
doorlopende schoolloopbaan. Ik hoop dan ook dat we deze 
lijn de komende periode verder kunnen doorzetten.” 

Maartje Ebben, beleidsmedewerker onderwijs bij 
het Samenwerkingsverband po Profi Pendi.
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Met de medewerkers van het samenwerkingsverband 
wordt minimaal eens per jaar een vergadering belegd 
waarin we de werkgeversrol en ontwikkelingen op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden bespreken.

Bovenschoolse voorzieningen vanuit het samen-
werkingsverband

Figuur 3, formatie Bovenschoolse voorzieningen SWV

Personeel bovenschoolse activiteiten SWV  FTE
Orthopedagoog     1,0
Totaal      1,0

Personeel Rebound    FTE
Orthopedagoog     0,6
Docent LC     1,6
Docent LB     1,0
Administratieve medewerker   0,5
Totaal      3,7

Binnen het samenwerkingsverband is een orthope-
dagoog beschikbaar om scholen te ondersteunen bij 
thuiszittersproblematiek, maatwerktrajecten en onder-
wijszorgarrangementen. Hiervoor wordt meestal het 
multidisciplinair overleg ingezet. 

De Rebound is een kleinschalige onderwijsvoorziening 
waar leerlingen uit het vo korte tijd begeleiding kun-
nen krijgen. Het betreft een voorziening met maximaal 
twintig plaatsen en een verblijfsduur van twaalf weken. 
De voorziening is geregistreerd als Orthopedagogisch 
Didactisch Centrum (OPDC) bij DUO, leerlingen blijven 
tijdens de plaatsing ingeschreven bij de moederschool. 
De Rebound is een voorziening van de scholen die in 
handen is van het samenwerkingsverband.

Remuneratiecommissie

Auditcommmissie Ondersteuningsplanraad

Dagelijks Bestuur:

Directeur - Bestuurder

OTO

Rebound

Overleg Orthopedagogen

Overleg Begeleiders Passend Onderwijs

Overleg Ondersteuningscoördinatoren

Diverse thematische werkgroepen

Overleg Schoolleiders/directeuren

School School School School School School School School School School

Orthopedagogen

Ondersteuningscoördinatoren

 Begeleiders Passend Onderwijs

Diverse thematische werkgroepen

Algemeen Bestuur:

Onafhankelijk voorzitter

Bestuurders aangesloten scholen 

Directeur-Bestuurder

Bureau

Figuur 2, organogram
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Schoolbestuur Scholen
Nuovo Anna van Rijn College
PCOU Willibrord Oosterlicht College Nieuwegein
  Oosterlicht College Vianen
  De Baanbreker
SKVO Cals College Cals College Nieuwegein
  Cals College IJsselstein
Yuverta Yuverta vmboHouten
Stichting Open Oecumenische Scholen Houten [SooSvoH] Het Houtens
  College de Heemlanden
SPO Utrecht Kromme Rijn College
Stichting De Kleine Prins De Kleine Prins Utrecht
Stichting gewoon speciaal onderwijs Berg en Bosch Onderwijs

Figuur 4, Deelnemende schoolbesturen en scholen

Ondersteuningsplanraad
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is hét medezeggen-
schapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin 
zijn ouders en docenten van iedere school vertegen-
woordigd. De OPR heeft medezeggenschap over het 
beleid van het samenwerkingsverband. Het is de wette-
lijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming 
te geven aan het ondersteuningsplan van het samen-
werkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van 
het ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke 
thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de 
doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, 
ook worden gehaald. Daarnaast onderhoudt de OPR 
contact met haar achterban. Vooruitlopend op de 
eventuele wetswijziging van artikel 14a Wet Medezeg-
genschap op scholen (WMS) heeft de OPR ook instem-
mingsmogelijkheid gekregen op de meerjarenbegroting 
behorend bij dit ondersteuningsplan.

Bestuur
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Zuid-Utrecht heeft een algemeen bestuur, bestaande 
uit acht deelnemende schoolbesturen: de besturen van 
de scholen in de regio en twee schoolbesturen van 
vso-scholen die via opting in deelnemen (opting in is de 
mogelijkheid voor vso-besturen om zich aan te sluiten 
bij een samenwerkingsverband waar leerlingen voor de 

scholen vandaan komen maar die buiten de eigen regio 
valt). Zij zijn het toezichthoudend orgaan. Er zijn twee 
commissies: de remuneratiecommissie en de audit-
commissie. Het dagelijks bestuur is in handen van de 
directeur-bestuurder. In 2019 is een nieuw toezichtka-
der vastgesteld dat beschrijft hoe het bestuur opereert. 
Het bestuur wordt voorgezeten door de onafhankelijk 
voorzitter.

“Scholen hebben een essentiële rol als het gaat om het 
signaleren van extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen. 
Daarom is het voor ons als gemeente belangrijk om in nauw 
contact te staan met het samenwerkingsverband. 
Zo houden we zicht op wat nodig is en werken we toe naar 
meer regionale eenduidigheid.” 

Suzanne Geertsema, beleidsadviseur Onderwijs en Jeugd 
bij de gemeente Nieuwegein.
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Verbindingen in het SWV

Een goede samenwerking vraagt om heldere communi-
catie. We vinden het belangrijk om ouders, professionals 
en ketenpartners op de hoogte te houden van ontwik-
kelingen op het gebied van passend onderwijs. 
Het samenwerkingsverband communiceert op de vol-
gende manieren:

Website
De website bevat alle informatie voor ouders, scholen 
en partners. [swv-zuidutrecht.nl]

Nieuwsbrieven
Onder de scholen en ketenpartners verspreiden we 
periodiek een nieuwsbrief met informatie en een 
agenda voor komende expertsessies, themabijeen-
komsten of studiedagen.

LinkedIn
Voor ketenpartners en andere geïnteresseerden hebben 
we een pagina op LinkedIn waar we nieuwsberichten 
over relevant onderzoek en interne activiteiten delen.

Overleggen en themabijeenkomsten
Er is binnen het samenwerkingsverband een jaarkalen-
der met vaste momenten voor overleggen en themabij-
eenkomsten. Daarin zijn opgenomen:
■ Bestuursvergaderingen
■ Schoolleidersoverleg
■ Vergaderingen van de OPR
■ Overleg begeleiders passend onderwijs
■ Overleg ondersteuningscoördinatoren
■ Overleg orthopedagogen
■ Themabijeenkomsten en studiemiddagen
■ Werkgroep po-vo
■ Overleg met de ondersteuningsplanraad
■ Werkgroep vo-vso
■ Stuurgroep en werkgroep Hoogbegaafdheid

Het samenwerkingsverband neemt in regionaal 
verband onder meer deel aan: 
■ Het regionaal bestuurlijk overleg
■ Lokaal overleg educatieve agenda van de vijf 
 gemeenten
■ Regionaal overleg educatieve agenda Lekstroom
■ Regionaal beleidsvoorbereidend overleg
■ Platform Jeugd binnen de gemeenten
■ Regionale overleg samenwerkingsverbanden Utrecht
■ Regionaal overleg vo-vso Utrecht
■ Regionaal overleg samenwerkingsverbanden 
 po-vo Utrecht
■ Schoolwerkt agenda

■ De Overstap
■ Overleg decanen
■ Op overeenstemming gericht overleg met de 
 gemeenten in de regio (OOGO)

Gemeenten
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Zuid-Utrecht werkt samen met vijf gemeenten: 
Lopik, Vianen gemeente Vijfheerenlanden, IJsselstein, 
Nieuwegein en Houten. De gedeelde verantwoordelijk-
heden die we hebben vanuit de Wet passend onderwijs 
en de Jeugdwet pakken we samen op. 
■ Iedere gemeente heeft een Lokaal Educatieve
 Agenda (LEA) en overleg Jeugd. Het Samen-
 werkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-
 Utrecht is hierbij bij vier gemeenten aangesloten.
■ Regionale samenwerking tussen gemeenten en
 samenwerkingsverbanden/onderwijs is georgani-
 seerd in de Regionaal Educatieve Agenda (REA).  
■ Er is regionaal een aantal werkgroepen waar
 invulling gegeven wordt aan acties en waar beleids-
 ontwikkeling plaatsvindt. Bijvoorbeeld op het 
 gebied van jonge aanwas, onderwijskansenbeleid, 
 huisvesting etc. 
■ Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
 Zuid-Utrecht initieert overleg en neemt deel aan
 overleg om de verbinding tussen het onderwijs en
 de gemeente te verstevigen, bijvoorbeeld ten aan-
 zien van de activiteiten uitgevoerd met NPO-gelden
 en samenwerking op dit vlak. 
■ Op elke school in de regio is het samenwerkings-
 verband bekend, vertegenwoordigd en betrokken
 bij het ondersteuningsteam van de school. 
 Laagdrempelig contact maakt vroeg-signalering en
 advisering mogelijk. Iedere school heeft een vast
 contactpersoon van het gemeentelijk sociaal team.
 Deze vormt de brug naar de gemeenten en waar
 nodig naar (preventieve) jeugdhulp. Zo zijn zowel
 het samenwerkingsverband als de gemeente in
 direct contact met de scholen. 
■ Iedere school kent het aanbod van voorlichting en
 training vanuit de gemeente en brengt dit actief 
 onder de aandacht van de ouders en leerlingen.
■ Er wordt in opdracht van samenwerkingsverband
 en gemeenten een regionale visie op doorlopende
 schoolloopbanen ontwikkeld voor leerlingen met
 ondersteuningsbehoefte of zorg. 
Het gezamenlijke uitgangspunt op samenwerken is 
‘lokaal waar het kan, regionaal waar nodig’. Daarbij 
ziet het samenwerkingsverband een rol in het detecteren 
van vraagstukken die een regionale aanpak behoeven. 

https://swv-zuidutrecht.nl
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Hoofdthema’s in het REA voor de komende jaren zijn:
■ Onderwijszorgarrangementen
■ Aansluiting school en jeugdhulp
■ Ziekteverzuim en thuiszittersaanpak
■ Doorzettingskracht
■ Onderwijs voor hoogbegaafden
■ Leerlingenvervoer in relatie tot thuisnabij onderwijs
■ Inkoop Jeugdhulp 
■ Doorlopende schoolloopbanen 

Het visiedocument ‘Op weg naar méér inclusief onder-
wijs’ is leidend bij het samenwerken op deze thema’s. 
Activiteiten zijn gericht op het realiseren van onze ge-
deelde visie op meer inclusief onderwijs. Daarbij willen 
we kinderen meer in de breedte van de maatschappij 
op laten groeien. Hier dragen we aan bij door inclusie-
ve ontwikkelingen in het onderwijs. We spreken over 
méér inclusief onderwijs omdat in het huidige systeem 
volledig inclusief onderwijs niet haalbaar is. 
De ontwikkeling naar meer inclusie is in het kader 
geconcretiseerd op de thema’s huisvesting, leerlingen-
vervoer, preventie, jeugdhulp/onderwijs, schoolverzuim/
Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en arbeidsmarkt-
toeleiding. [swv-zuidutrecht.nl]

Andere samenwerkingsverbanden

Profi Pendi primair onderwijs
Voor het primair onderwijs (po) is het samenwerkings-
verband Profi Pendi actief in de regio. We ontmoeten 
elkaar structureel in de gemeentelijke overleggen en 
werkgroepen. Daarnaast werken we op thema’s samen 
om doorlopend beleid zoveel mogelijk te waarborgen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van hoogbegaafdheid, bij 
het opzetten van het ouder- en leerlingsteunpunt en ten 
aanzien van de doorlopende schoolloopbaan. Met name 
bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in 
het vo wordt het contact met het po geïntensiveerd.

Samenwerkingsverbanden in de regio Utrecht
In de regio Utrecht werken vijf samenwerkingsverban-
den vo en de speciale onderwijsvoorzieningen samen. 
De regio kent een lange traditie van samenwerking. 
Er is veel ‘verkeer’ tussen de verschillende samenwer-
kingsverbanden naar met name de speciale onderwijs-
voorzieningen. We delen het beeld dat grenzen van een 
samenwerkingsverband een doorlopende schoolloop-
baan niet in de weg mogen staan. 

Daarom is er een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld met onderstaande doelen:
■ Het snel en eenvoudig organiseren van toelatings-
  en plaatsingsprocedures. 
■ Het soepel laten verlopen van de uit- en door-
 stroom van leerlingen in het vso in de RMC regio. 
■ Het stimuleren van de ondersteuning via flexibele
 en kortdurende arrangementen in het vso.
■ Het stroomlijnen van leerlingenstromen vso-opdc
 en opdc-vso.
■ Het gebruik van speciaal onderwijs in de regio
 beheers-, bestuur- en betaalbaar houden.

Onder deze afspraken vallen ook:

■ Afstemming POVO-procedures en jaarkalender.
 POVO staat voor overgang van het primair onder-
 wijs en het voortgezet onderwijs.
■ Deelname aan de Schoolwerkt agenda.
■ Thuiszittersaanpak van deelnemende samen-
 werkingsverbanden.

Binnen het regionaal overleg educatieve agenda (REA) en 
regionaal beleidsvoorbereidend overleg (RBO) werken we 
samen met het Samenwerkingsverband Primair Onder-
wijs Driegang en het Samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs PasVOrm die ook plaatsen in Vijfheerenlanden 
binnen de regio hebben. Mede dankzij hun deelname aan 
het REA en RBO kunnen we de afspraken uit de samen-
werkingsovereenkomst goed nakomen.

Samenwerkingsverbanden VO Speciale onderwijsvoorzieningen (VSO)
SWV Sterk vo Utrecht en Stichtse Vecht Fritz Redlschool, Kromme Rijn College 
SWV vo Regio Utrecht West College De Kleine Prins Utrecht
SWV Utrecht-Zuid College De Kleine Prins Hilversum
SWV Utrecht Zuidoost Stip vso Utrecht 
SWV v(so) Eemland De Lasenberg
  Beukenrode Onderwijs 
  Berg en Bosch College 
   vso De Sprong
  Axia College
   vso Meerklank
           vso Heuvelrugcollege
          Beekdal vsc
Figuur 5, Deelnemers Samenwerkingsovereenkomst 

https://swv-zuidutrecht.nl
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Ouders en leerlingen

Bij ons staat de leerling centraal. Daarom zijn ouders 
belangrijke partners in het gesprek over de juiste on-
dersteuning. We hechten groot belang aan een dialoog 
waarbij het uitgangspunt is dat ieders perspectief van 
waarde is. Het eerste aanspreekpunt voor ouders en 
leerlingen is de school. We besteden aandacht aan de 
communicatie met ouders over de ondersteuningsstruc-
tuur. Er is voor ouders altijd een duidelijk aanspreek-
punt. Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling 
complexer wordt of jeugdzorg is aangesloten, kan het 
samenwerkingsverband helpen om mee te denken in 
de meest passende oplossing voor ondersteuning. Voor 
ouders en jongeren met een ondersteuningsbehoefte is 
het mogelijk om bij het samenwerkingsverband advies 
te vragen. We kennen de regio en de mogelijkheden 
en onmogelijkheden. Vooral bij de keuze voor een 
vo-school ontstaan veel vragen rondom ondersteuning. 
Met een online platform kunnen ouders en leerlingen 
hun vragen voorleggen aan deskundigen. We starten in 
de zomer van 2022 samen met het samenwerkingsver-
band voor het po van de regio Profi Pendi het ouder- 
en leerlingsteunpunt Passend onderwijs. Bij de tot-
standkoming en evaluatie zijn ouders betrokken. Voor 
het samenwerkingsverband is de input van ouders en 
leerlingen erg belangrijk. We evalueren onze activitei-
ten en vragen inspraak op het beleid of de werkwijzen. 
Resultaten uit oudertevredenheidsonderzoek bespreken 
we bijvoorbeeld met het ouderpanel. We organiseren 
jaarlijks panels waarin we ouders uitnodigen om mee 
te denken en doen tweejaarlijks onderzoek naar de 
tevredenheid van ouders over passend onderwijs in de 
regio. In de ondersteuningsplanraad nemen ouders 
zitting. Ook worden thema-avonden georganiseerd, 
bijvoorbeeld voor ouders van leerlingen in het po voor 
wie leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of prak-
tijkonderwijs (pro) wellicht passend is.

Leerlingenvervoer bij VSO
Ouders kiezen voor een VSO-school met een passend 
aanbod. Soms is leerlingenvervoer nodig om gebruik te 
kunnen maken van het VSO. Leerlingenvervoer wordt 

geregeld door de gemeente waar het kind woont. Bij 
de toekenning wordt uitgegaan van de dichtstbijzijnde 
toegankelijke voorziening. Het samenwerkingsverband 
kan bij een aanvraag betrokken worden voor advies.

Privacy
De persoonlijke gegevens die uitgewisseld worden bij 
het toekennen van arrangementen, toelaatbaarheidver-
klaringen (TLV’s) of consultatie vallen onder de privacy-
wetgeving. De wet schrijft voor dat een samenwerkings-
verband de persoonsgegevens over de gezondheid van 
leerlingen zonder toestemming mag verwerken als het 
gaat om het toewijzen van ondersteuningsmiddelen of 
-voorzieningen, het adviseren over de ondersteuningsbe-
hoefte of toelaatbaarheid tot het vso (wvo, artikel 17a, 
lid 14). Dat is belangrijk om onze verantwoordelijkheden 
uit te kunnen voeren. Het streven is altijd om ouders bij 
iedere stap zo goed mogelijk in het proces te horen en te 
betrekken. Bewaartermijnen en verdere uitwerking staan 
beschreven in het Privacy Statement. 

Klachten- en bezwaarprocedure
We beogen samen met ouders en school tot de beste 
oplossing te komen, maar soms lukt het niet tot één 
zienswijze te komen. Zijn ouders of school het niet eens 
met een besluit van het samenwerkingsverband dan is 
er de mogelijkheid om bezwaar te maken of een klacht 
in te dienen, zie de bezwaarprocedure. Is de klacht of 
het bezwaar gericht op de school dan kunnen onder-
staande instanties de ouders bijstaan:

Onderwijsconsulenten 
Bij conflicten tussen ouders en school over doorverwij-
zing, verwijdering of het ontwikkelperspectief kan een 
onderwijsconsulent bemiddelen. 

Onderwijsgeschillen 
Mocht bemiddeling niet tot een goede afronding 
komen dan kunnen ouders of de school de landelijke 
geschillencommissie inschakelen bij situaties van verwij-
dering of onenigheid over het OPP.

Situatie Klacht of bezwaar indienen bij
School, ouders en/of jongere zijn het niet eens  Bezwaaradviescommissie SWV VO Zuid-Utrecht 
met een besluit van het SWV over een TLV  bereikbaar via info@swv-zuidutrecht.nl
of arrangement onder vermelding van ‘klacht/ bezwaar’
Klachten over de bejegening of beslissingen door  Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
bestuur, directeur of medewerkers SWV Postbus 85191
  3508 AD Utrecht
     
       

  
Figuur 6, de instanties voor bezwaren of klachten.

mailto:info%40swv-zuidutrecht.nl?subject=
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Dialoog en verantwoording

In de kwaliteitszorg staat de dialoog en verantwoor-
ding centraal. Er is veel vertrouwen naar de scholen. Zij 
hebben de ruimte om zelf keuzes te maken ten aanzien 
van de inrichting van het passend onderwijs. 
Door de focus op dialoog en verantwoording krijgen we 
zicht op het effect van het handelen binnen de school 
en de regio. Dat is voor ons belangrijk. We willen uit 
kunnen leggen hoe we middelen doelmatig inzetten, 
leren van ervaringen en het resultaat helder maken. 
Vanuit onze visie op de samenwerking en de beoogde 
resultaten binnen het samenwerkingsverband for-
muleren we acties en plannen voor het aankomende 
jaar. Er wordt beschreven hoe deze acties en plannen 
bijdragen aan het realiseren van de beoogde resultaten. 
Er zijn positieve prikkels om de gezamenlijke doelen 
te bereiken, zoals bijvoorbeeld een innovatiebudget. 
Scholen nemen zelf verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit en delen hun analyses, leerervaringen met 
andere scholen. De verantwoording is niet gericht op 
het bureau van het Samenwerkingsverband maar het 
samenwerkingsverband in zijn geheel. In de overleggen 
binnen het samenwerkingsverband staan de gezamen-
lijke thema’s en ontwikkeling hierop centraal. Er is een 
plan waardoor we gericht werken aan het behalen van 
resultaten. Voor het samenwerkingsverband is dat het 
jaarplan. Voor de scholen wordt dit onderdeel van het 
schoolondersteuningsplan. 

Het gesprek over kwaliteit en het inzicht in resultaten 
wordt als volgt gefaciliteerd:
■ Het organiseren van collegiale ontwikkelings-
 gerichte visitatie
■ Een jaarlijkse sessie voor scholen ten behoeve van 
 het delen van plannen voor de komende periode.
■ Een jaarlijkse sessie voor scholen ten behoeve van
 het delen van de resultaten en realisatie op plannen.
■ Jaarlijks schoolbezoek van het samenwerkings-
 verband aan de school met het doel:
	 ■ Een gezamenlijke analyse te doen van de 
  realisatie van passend onderwijs in de school.
 ■ Terugblik op de plannen en realisatie, 
  kwalitatieve toelichting op resultaten en 
  activiteiten.
	 ■ Zicht krijgen op trends en ontwikkelingen op 
  het gebied van passend onderwijs.
	 ■ Evaluatie van de samenwerking tussen de
  school en bovenschoolse arrangementen en
  het samenwerkingsverband.
■ Periodiek tevredenheidsonderzoek onder scholen,
 onder ouders, onder leerlingen.
■ Jaarlijks een financiële begroting en verantwoording
■ Twee monitors op het jaarplan medio en einde van
 het schooljaar.
■ Verantwoording van de jaarresultaten in het 
 jaarverslag.

We zien het effect van onze inzet in meetbare resul-
taten. Om het effect van het gezamenlijk handelen te 
evalueren zorgt het samenwerkingsverband voor een 
goede monitor van relevante data. 

Belangrijke parameters zijn:
■ Ontwikkeling leerlingaantallen
■ Studiesucces
■ Aantal thuiszitters en analyse achterliggende 
 problematiek
■ Aantal langdurig zieken en analyse achterliggende
 problematiek
■ Deelnamepercentages
■ Aantal verwijzingen vso-pro onder- en zij-
 instroom
■ Aantal leerlingen extra ondersteuning (binnen en 
 buiten de school) en aantal weken ondersteuning
■ Aantal leerlingen terugstroom vso-vo
■ Verwijzingspercentages en leeftijd
■ Verdeling leerlingen over ondersteuningscategorieën
■ Instroom en uitstroomgegevens
■ Voortijdig Schoolverlaten
■ Analyse type ondersteuningsvragen
■ Analyse SOP’s
■ Analyse Dekkend netwerk
■ Tevredenheidsmetingen

Door deze data met regelmaat te verzamelen en 
analyseren komt de druk niet op de verantwoording 
achteraf te liggen. We weten immers continu hoe het 
gaat en waar we staan. Voor de terugblik achteraf is 
het vooral belangrijk elkaar te informeren over wat 
gewerkt heeft en wat niet. Om zo optimaal door te 
kunnen ontwikkelen.

Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de 
uitkomsten van schoolbezoeken, evaluaties en de 
monitors. Zo houden zij ook de mogelijkheid goed te 
monitoren dat de beoogde voortgang gerealiseerd 
wordt en kunnen zij interveniëren indien nodig.

“Het is belangrijk om op een constructieve manier met scholen 
in gesprek te blijven over kwaliteitszorg. Door het organiseren 
van collegiale visitatiedagen focussen we op ontwikkelgebie-
den die de ondersteuning van leerlingen ten goede komen. 
Mijn ervaring is dat scholen deze visitaties als heel prettig 
ervaren en dat het leidt tot concrete verbeterpunten als het gaat 
om passend onderwijs.”

Heike Sieber, beleidsadviseur bij het samenwerkingsverband.
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Middelen in relatie tot doelen

Op basis van de geformuleerde kernwaarden aandacht, 
collegialiteit en kwaliteit, worden de beschikbare mid-
delen zo optimaal mogelijk ingezet. De manier waarop 
we omgaan met de financiën beschrijven we uitgebreid 
in de meerjarenbegroting die parallel loopt aan dit 
ondersteuningsplan. 
Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap krijgen we middelen voor het uitvoeren 
van passend onderwijs. Dit is een vast bedrag per 
leerling in het vo en vso. Omdat de leerlingenaantallen 
in onze regio teruglopen, krijgen we de komende jaren 
ook minder middelen tot onze beschikking. 
De afgelopen jaren zijn bovenmatige reserves van het 
samenwerkingsverband afgebouwd. Daarom werken 
we vanaf 2022 met een begroting waarbij de baten 
gelijk zijn aan de lasten. 
De baten worden verdeeld over twee onderdelen:
■ De wettelijke afdrachten voor praktijkonderwijs 
 en vso.
■ De programma’s van het ondersteuningsplan
De programma’s zijn onderverdeeld in vijf blokken. 
Deze indeling is aangepast om beter in beeld te bren-
gen welke bedragen naar de scholen gaan en welke 
bedragen bovenschools ingezet worden, wat de relatie 
met de zwaartepunten van het ondersteuningsplan is 
en waarbij een scheiding tussen wettelijke en niet-
wettelijke taken helder is.

Blok A. Ondersteuningsactiviteiten in de scholen
■ Programma 1. Begeleiding passend onderwijs,
 iedere school heeft een begeleider passend onder-
 wijs en organiseert activiteiten waardoor de basis-
 ondersteuning versterkt wordt.
■ Programma 2. De school heeft mogelijkheden om
 naast de basisondersteuning individueel arrange-
 menten te maken, bijvoorbeeld door deelname aan
 een trajectklas.
■ Programma 3. lwoo leerlingen die met een
 leerachterstand bij het vo binnenkomen krijgen
 extra begeleiding. Scholen richten deze voorziening
 zelf in. Deze lasten zijn gelijk aan de baten. 
■ Programma 4. Leerlingen die tijdens het schooljaar
 bij het vso instromen worden wel bekostigd, 
 daarvoor reserveren we groeibekostiging dan wel
 middelen ten behoeve van de vangnetbepaling.
 

Blok B. Ondersteuningsactiviteiten bovenschools
■ Programma 5. Het samenwerkingsverband heeft
 een aantal bovenschoolse voorzieningen ingekocht
 om scholen te ondersteunen bij specifieke onder-
 steuning zoals voor langdurig zieke leerlingen
 of thuiszitters.
■ Programma 6. De scholen hebben een Rebound
 voorziening waar leerlingen tijdelijk geplaatst
 kunnen worden. Ze krijgen hier extra begeleiding
 die maakt dat ze daarna weer terug kunnen keren
 naar het reguliere onderwijs.

Blok C. Lerend netwerk
■ Programma 7. Met een gezamenlijk budget voor
 deskundigheidsbevordering op het gebied van 
 passend onderwijs kunnen scholingsactiviteiten
 centraal aangeboden worden.
■	 Programma 8. Met een bovenschools innovatie 
 budget stimuleren we experimenten in samen-
 werking tussen ketenpartners op de zwaartepunten
 uit het ondersteuningsplan. Jaarlijks worden plannen
 voor dit budget in samenspraak met de schoolleiders
 vastgesteld.

Blok D. Doorlopende schoolloopbanen
■ Programma 9. Vanuit middelen van schoolbesturen
 wordt een coördinator gefaciliteerd om de over-
 stapmomenten te verstevigen.

Blok E. Bestuur, organisatie en administratie
■ Programma 10. Voor het bureau van het samen-
 werkingsverband en de systeemvoorzieningen die
 er vanuit het samenwerkingsverband zijn wordt
 een budget gereserveerd.

Blok A.
  Ondersteuningsactiviteiten in de scholen 
Pr. 1  Begeleiding passend onderwijs 
Pr. 2  Individuele trajecten extra steun 
Pr. 3  Extra ondersteuning lwoo leerlingen 
Pr. 4  Groeibekostiging 

Blok B. 
  Ondersteuningsactiviteiten bovenschools 
Pr. 5  Bovenschoolse activiteiten van het 
  samenwerkingsverband 
Pr. 6  OPDC/Rebound 

Blok C. 
  Lerend Netwerk 
Pr. 7  Deskundigheidsbevordering 
Pr. 8  Bovenschools innovatiebudget 

Blok D. 
  Schoolloopbanen 
Pr. 9  povo en vo-mbo/hbo 

Blok E. 
  Randvoorwaarden 
Pr. 10  Bestuur, organisatie, administratie en communicatie 

Figuur 7, Programma’s in de begroting
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“Ik werk intensief samen met het samenwerkings-
verband. Het is fijn om gebruik te kunnen maken van de 
expertise die daar aanwezig is en samen te kijken naar 
passende oplossingen. Voor de toekomst hoop ik dat er 
nog meer aandacht komt voor zeer complexe problema-
tiek zodat geen enkele leerling meer tussen wal en schip 
valt.” 

Dila Amrino, orthopedagoog bij het Anna van Rijn College.

 
Het totaal van voorzieningen gerealiseerd in blok A en 
B maakt ons dekkend netwerk. Van de totale baten is 
25% beschikbaar voor de programma’s (m.u.v. pro-
gramma 4 die gelijk gesteld is aan de baten voor lwoo). 
Van de 25% van de baten die beschikbaar is gaat 52% 
rechtstreeks naar de scholen, is 31% voor bovenschoolse 
voorzieningen en het lerende netwerk en 17% voor de 
organisatie van het samenwerkingsverband.

Verdeling lasten SWV VO Zuid-Utrecht (2022)
Voor het voorzieningenniveau is het van belang dat de 
scholen tijdig inspelen op aanpassingen als gevolg van 
lagere baten door lagere leerlingaantallen. 

De voorspelbaarheid van de baten willen we vergroten 
door onderstaande cyclus:
■ Jaarlijks overleg met controllers van de scholen en
 het samenwerkingsverband.
■ Gezamenlijke prognose ontwikkeling leerling-
 aantallen.
■ Na zomervakantie kaderbrief waarin invloeden en
 ontwikkelingen op de begroting geschetst worden.
■ In december concept verdeling middelen.
■ Jaarlijks meerjarenbegroting leerlingaantallen.

De werkwijze bekostiging vso nieuwe teldatum is afge-
stemd met het bestuur en binnen het regionale overleg. 
Deze afspraken zijn opgenomen in de regionale samen-
werkingsovereenkomst.

“Als samenwerkingsverband stellen we normen op waar-
door we in een aantal opzichten richtinggevend zijn. 
Maar nog veel belangrijker vind ik onze verbindende rol. 
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. 
Dat kan alleen door van elkaar te leren en samen te werken 
aan onze deskundigheid.” 

Henny ten Kate, schoolpsycholoog en onafhankelijk adviseur 
in het Overleg Toewijzing Onderwijsondersteuning.
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Kalenderjaar

Totaal baten
Bekostiging lichte ondersteuning SWV
lwoo
pro
npo-pro

Bekosting zware ondersteuning SWV
Verevening zware ondersteuning

Overige baten/subsidies

Totaal lasten
afdracht  lwoo  (via DUO)
afdracht  pro  (via DUO)

afdracht  vso, teldatum (via DUO)
afdracht,  teldatum       (via scholen)

Netto beschikbaar SWV

programma’s
Blok a ondersteuningsactiviteiten in de scholen
886 Pr.1  Begeleiding Passend onderwijs
859 Pr.2  Extra steun individuele leerlingen
991 Pr. 3  Extra ondersteuning lwoo leerlingen
868 Pr. 4  Groei vso

Blok b ondersteuningsactiviteiten bovenschools
950   Pr. 5 Bovenschoolse activiteiten SWV
863   Pr. 6 opdv/Rebound

Blok c Lerend werken
1505  Pr. 7 Deskundigheidsbevordering
947   Pr. 8 Bovenschools innovatiebudget

Blok d Schoolloopbanen
365   Pr. 9 povo en vo-mbo/hbo

Blok e Randvoorwaarden
1001  Pr. 10 Bestuur, organisatie, 
  administratie en communicatie

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

Begroting
2021

€  13.761.660
€  1.030.010
€  5.291.710
€  937.830
€  -

€  6.502.110
€  -

€  -

€  13.948.960
€  4.870
€  788.760

€  4.230.200
€  -

€  8.737.830

€  1.881.250
€  -
€  5.291.710
€  313.920

€  318.750
€  375.000

€  25.000
€  250.000

€  -

€  469.500

€  -

€  187.300

Begroting
2022

€  13.941.691
€  1.015.670
€  5.221.097
€  925.318
€  40.511

€  6.557.494 
€  -

€  181.600

€  13.941.961
€  -
€  875.922

€  4.419.910
€  -

€  8.645.859

€  827.660
€  678.752
€  5.221.097
€  282.00

€  365.000
€  373.850

€  50.000
€  195.000

€  84.000

€  568.500

€  -

€  0

Begroting
2023

€  13.533.109
€  994,598
€  5.112.776
€  906.121
€  24.196

€  6.313.818 
€  -

€  181.600

€  13.533.109
€  -
€  855.901

€  4.632.812
€  -

€  8.044.396

€  727.366
€  560.904
€  5.112.776
€  50.000

€  328.000
€  371.850

€  50.000
€  195.000

€  84.000

€  564.500

€  -

€  0

Begroting
2024

€  13.203.724
€  984,062
€  5.058.615
€  896.522

€  6.082.924 
€  -

€  181.600

€  13.203.724
€  -
€  850.896

€  4.550.844
€  -

€  7.801.984

€  695.986
€  524.033
€  5.058.615
€  50.000

€  328.000
€  371.850 

€  50.000
€  75.000

€  84.000

€  564.500

€  -

€  0

Begroting
2025

€  13.147.955
€  979.848
€  5.036.951
€  892.683

€  6.056.873
€  -

€  181.600

€  13.147.955
€  -
€  845.891

€  4.234.682
€  -

€  8.067.382

€  827.968
€  679.113
€  5.036.951
€  50.000

€  328.000
€  371.850

€  50.000
€  75.000

€  84.000

€  564.500

€  -

€  0

Begroting
2026

€  12.869.108
€  958.776
€  4.928.629
€  873.485
 

€  5.926.618
€  -

€  181.600

€  12.869.108
€  -
€  825.870

€  4.222.972
€  -

€  7.820.266

€  764.155
€  604.132
€  4.928.629
€  50.000

€  328.000
€  371.850

€  50.000
€  75.000

€  84.000

€  564.500

€  -

€  0

Resultaten
Het voorgaande leidt tot onderstaande begroting:

Totaal:           kalenderjaren

 €         0
 De meerjarenbegroting laat een beeld zien van vermin-

derde baten vanwege dalende leerlingaantallen. 
Er is geen sprake van opbouw of afbouw van het eigen 
vermogen, maar een koers gericht op het stabiel en 
voorspelbaar houden van de bedragen. Daarbij moeten 
we goed in beeld houden dat scholen het voorzieningen-
niveau op peil houden.
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1. Overzicht afkortingen
2. Betrokkenheid stakeholders
3. Resultaten OP 2018-2022
4. Kengetallen en statistieken
5. Toelichting programma’s begroting

Website links
A. Bestuursverslag
B. Bezwaarprocedure
C. Factsheet vso pro
D. Format en werkwijze Ontwikkelperspectief (OPP)
E. Jaarrekening
F. Ondersteuningsstructuur
G. Overzicht sociale kaart 2021
H. Procedure PO/VO
I. Privacy statement
J. Procedure verlenen TLV
K. Schoolondersteuningsprofiel
L. Standaard basisondersteuning
M. Statuten
N. Stroomschema MDO
O. Toezichtkader
P. Werkwijze OTO
Q. Werkwijze LWOO

Bijlagen

https://swv-zuidutrecht.nl/documenten-ondersteuningsplan/
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ab  algemeen bestuur 
bpo begeleiding passend onderwijs
bpo’er begeleider passend onderwijs
db  dagelijks bestuur 
duo  dienst uitvoering onderwijs 
hbo hoger beroepsonderwijs
lea lokaal overleg educatieve agenda
lwoo  leerwegondersteunend onderwijs 
mbo middelbaar beroepsonderwijs
mdo multidisciplinair overleg
npo Nationaal Programma Onderwijs
oogo  op overeenstemming gericht overleg 
opp  ontwikkelingsperspectief 
opr  ondersteuningsplanraad 
opdc orthopedagogisch didactisch centrum
oto overleg toewijzing onderwijsondersteuning
oza onderwijs- en zorgarrangement
po(-raad)  primair onderwijs (raad) 
pro  praktijkonderwijs 
rea regionaal overleg educatieve agenda
rbo regionaal Beleidsoverleg
rmc regionaal meld- en coördinatiepunt
sbo speciaal basis onderwijs
so speciaal onderwijs
sop schoolondersteuningsprofiel
swv  samenwerkingsverband 
tlv  toelaatbaarheidsverklaring 
vo(-raad)  voortgezet onderwijs (raad) 
v(s)o  voortgezet (speciaal) onderwijs 
vsv voortijdig schoolverlaten
wms  wet medezeggenschap op scholen
zu Zuid-Utrecht

Bijlage 1 | Afkortingen
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Bestuur
 14 juni Presentatie aanpak ondersteuningsplan en Terugkoppeling scan bestuurlijke samenwerking
 30 juni Startsessie visie, zwaartepunten
 14 september Sessie Samenwerking
 11 oktober Zwaartepunten en samenwerking vastgesteld
 13 december Meerjarenbegroting vastgesteld
 14 februari Concept OP
 11 april Instemming OP

OOGO
 16 februari Vaststellen gemeentelijke paragraaf

Overleg Directeuren
 30 juni  Aparte sessie Zomersessie
 30 september Sessie samenwerking en doelstellingen
 27 januari Concept OP

OPR
 9 Juni  Toelichting aanpak ondersteuningsplan
 27 oktober Evaluatie en vooruitblik
 1 december Toelichting meerjarenbegroting
 16 februari Instemming OP 
 
Stakeholders 

 30 juni  Zomersessie
 9 november  Herfstsessie
 3 en 8 februari Wintersessie

Bijlage 2 | Betrokkenheid Stakeholders OP
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Bijlage 3 | Resultaten Ondersteuningsplan    
      2018-2022

De afgelopen vier jaar is in de regio gewerkt aan:
 
■ Het vergroten van de integratie van voortgezet
 onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs
 (vso)
■ Het verstevigen van integratie van onderwijs en
 jeugdhulp
■ Versterking van preventie en signalering
■ Doorontwikkeling van kwaliteitszorg
■ Het verminderen van de bureaucratie en het
 vergroten van de flexibiliteit in de organisatie 
 rondom financiering.

Om bovenstaande doelen te bereiken zijn activiteiten 
voor het samenwerkingsverband geformuleerd. Er is 
gewerkt met een kwaliteitsmanagementsysteem om de 
ontwikkeling te vertalen naar doelstellingen en vervol-
gens realisatie te monitoren. Er zijn jaarlijks activiteiten 
geformuleerd.

Activiteiten vanuit het samenwerkingsverband:

■ Regie werkgroep vo-vso 
■ Bestendigen pilot intensieve klas
■ Evaluatie en monitoring thuiszitters en complexe
 casuïstiek
■ Deelname aan periodiek overleg beleids-
 medewerkers gemeenten Lekstroom
■ Voeren van OOGO
■ Deelname Regionale en Lokale educatieve 
 overleggen
■ Thuiszittersanalyse jaarlijks evaluatie
■ Faciliteren overleg orthopedagogen, begeleiders
 passend onderwijs en ondersteuningscoördinatoren
■ Organisatie conferenties en studiedagen
■ Opzetten scholingsgroep intercollegiale visitatie
■ Organisatie collegiale visitatie
■ Schoolbezoeken
■ Bovenschoolse rapportages Perspectief op school
■ Opvragen en publiceren jaarlijkse bijstelling
 schoolondersteuningsprofiel
■ Coördinatie werkgroep schoolmodel
■ Coördinatie werkgroep lwoo
■ Directeurenoverleg organiseren en faciliteren
■ Deelname overleg samenwerkingsverbanden
 RMC-regio
■ Deelname overleg RMC-Regio samenwerkings-
 verbanden vo-po
■ Deelname overleg schoolleiders vso en samen-
 werkingsverbanden vo
■ Deelname regionale werkgroep onderwijszorg
 arrangementen
■ Vertegenwoordiging schoolwerkt agenda en 
 projectteam de overstap
■ Coördinatie POVO werkgroep
■ Initiator divers onderzoek
■ Ontwikkeling van de Rebound en afbouw de Linie

Overall is zichtbaar dat veel aandacht binnen het 
bestuur gericht was op het verhelderen van afspraken 
en financiële kaders. De afbouw van de Linie en inrich-
ting van de structuur voor lwoo zijn grote projecten 
geweest. In onderstaande tabel zijn de resultaten 
globaal weergegeven.
In de werkwijze van monitoring en verantwoording van 
doelstellingen door het samenwerkingsverband is bij 
de wissel van directeur-bestuurders een aanpassing in 
de werkwijze gedaan. Een deel van de doelstellingen 
uit het oude plan worden meegenomen in de nieuwe 
ambities.
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1

2

3

4

5

Strategische doelen Ondersteuningsplan

Integratie van vo en vso

■ vo en vso versterken elkaar;

■ Verbeterde doorstroom van leerlingen van vso naar vo 
 en vice versa;

■ Oplossing hiaten in dekkend aanbod 
 (schoolniveau vwo op vso);

■ Herpositionering De Linie.

Meer integratie van onderwijs en jeugdhulp

■ Basisvoorziening jeugdhulp in de school is direct inzetbaar 
 voor lichte trajecten;

■ In beeld brengen en combineren van data jeugdhulp 
 op het niveau van de scholen, inzet extra steunmiddelen
 passend onderwijs;

■ Op basis van data verkennen op welke wijze beschikbare
 middelen efficiënt en meer preventief kunnen worden
 ingezet;

■ Aanvullende maatwerkvoorzieningen op basis van jaarlijkse
 overleggen met afzonderlijke scholen en gemeenten;

■ Afspraken over grensverkeer. Hoe wordt omgegaan met
 leerlingen (met zorgbehoefte) uit andere gemeenten?  

■ We streven naar eenduidige werkwijzen (onderwijs en
 gemeenten);

■ Escalatiemodel thuiszittersaanpak wordt voor zorgleerlingen
 toegepast bij stagnatie in hulpverlening;

■ Realisatie werkwijze met zo min mogelijk bureaucratie.

Preventie en signalering is versterkt

■ Vroege signalering versterken: trajectvoorzieningen, 
 mentoraat;

■ Kwaliteit basisondersteuning is verhoogd/ geborgd;

Kwaliteitsontwikkeling

■ Op ontwikkelingsgerichte collegiale consultatie realiseren
 tussen de scholen.

■ Kwaliteitszorg (doelen geformuleerd, evaluatie, 
 verbeterplannen)

■ Kwaliteitscultuur (professioneel, transparant en integer)

Minder bureaucratie en meer flexibiliteit

■ Financieringssystematiek is doorontwikkeld naar 
 schoolmodel.
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Strategische doelen Ondersteuningsplan

Werkgroep vso-vo heeft goed gefunctioneerd tot de pandemie.

Procedures ontwikkeld en afspraken in regionale samenwerkings-
overeenkomst.

Intensieve klas onderwijszorgarrangement 
vwo op vso is niet gerealiseerd

De Linie is opgeheven. Er is een nieuwe voorziening opgezet: de 
Rebound

Ontwikkelingen in de jeugdhulp hebben geleid tot minder 
aanwezigheid in de school. In het licht van NPO gelden en inkoop 
zorg is dit momenteel weer onderwerp van onderzoek.

Divers onderzoek uitgevoerd naar de OZA’s in de regio.

In werkgroep OZA is inzichtelijk gemaakt welke behoefte er is 
om nu naar preventief aanbod te gaan.

Diverse invulling. Doelstelling voor aankomende periode is het 
aanbod per gemeente inzichtelijk te maken en dichter bij elkaar te 
brengen.
Afspraken vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst

Doorlopend aandachtspunt

Doorbraakaanpak is ingericht

Doorstroomschema’s MDO zijn gericht op tijdige aanhaking van de 
juiste partijen.

De ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband verloopt 
rechtstreeks met de ortho ipv via consultfunctie OT

Nagenoeg iedere school heeft ten behoeve van de extra steun 
een trajectvoorziening ingericht. Er is zicht op het aantal leerlingen 
dat extra steun ontvangt. 
Divers aanbod deskundigheidsbevordering mentoraat

Het samenwerkingsverband heeft divers aanbod gerealiseerd 
ten behoeve van deskundigheidsbevordering

Collegiale visitatie is ingericht, auditteam is geschoold

Implementatie POS ten behoeve van financiële verantwoording. Inzet 
schoolbezoeken.

Er dient een nieuw kwaliteitsbeleid opgesteld te worden.

Is gerealiseerd. 
Het schoolmodel is in 2021 met de schoolleiders geëvalueerd. 
Handboek procesinformatie.
Aangepast financieel beleid.
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Bijlage 4 | Kengetallen

Ontwikkeling leerlingaantallen
■ Het aantal leerlingen daalt in de regio licht en in
 lijn met de ontwikkeling leerlingaantallen landelijk.
 (figuur 1)
■ Het aantal leerlingen in het vso is relatief hoger
 geworden met name als gevolg van verlengingen
 die met inachtneming van coronamaatregelen
 automatisch verlengd zijn. (figuur 2 en 4)

■ Het deelname percentage pro is 1.82% in 
 vergelijking tot 3,19% landelijk.
■ Het percentage deelname vso is 3,58% in 
 vergelijking tot 3,77% landelijk.
■ Het % leerlingen dat vwo volgt is hoger dan 
 landelijk. De havo is in % deelnemers iets 
 gegroeid. Het vmbo is licht gedaald in % leerlingen.
 (figuur 5)

Figuur 1, Leerlingaantallen per schooljaar in vergelijking tot landelijk
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Figuur 1, Leerlingaantallen per schooljaar in vergelijking tot landelijk 

 

Figuur 2, ontwikkeling leerlingaantallen VO, VSO en LWOO/PRO 

 

  

Figuur 2, ontwikkeling leerlingaantallen vo, vso en lwoo/pro

Bron: Dashboard passend onderwijs
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Figuur 3 prognose ontwikkeling leerlingaantallen

 

Figuur 4, Leerlingaantallen naar bekostigingscategorie

 19/20  20/21  21/22 
 SWV landelijk SWV landelijk SWV Landelijk

Brugklas 14% 12% 13% 12% 13% 13%
VMBO B/K/GL 20% 24% 21% 26% 20% 25%
VMBO TL 12% 11% 11% 10% 10% 10%
HAVO 18% 21% 19% 21% 21% 21%
VWO 31% 24% 30% 24% 30% 24%

Figuur 5, Procentuele deelname per opleidingsniveau
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Figuur 6, Ontwikkeling leerlingaantal per school

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Anna Van Rijn College 1456 1484 1526 1304 1214 1215
College De Heemlanden 1654 1595 1565 1501 1435 1447
De Baanbreker 157 168 152 162 168 175
Houtens 657 664 648 654 623 605
Oosterlicht College Nieuwegein 1917 1834 1769 1764 1737 1773
Oosterlicht College Vianen 724 712 696 647 718 824
Cals IJsselstein 1754 1603 1455 1300 1120 938
Cals Nieuwegein 2164 2219 2225 2276 2196 2208
Yuverta 441 417 399 435 473 457

Eindtotaal 10924 10695 10434 10041 9684 9642

Figuur 7, Ontwikkeling leerlingaantal per school

Leerlingstromen
■ De instroom van Speciaal basisonderwijs naar vo
 is hoger dan landelijk (5,4% versus 3,7% landelijk)
 (figuur 8). In vergelijking tot andere samenwerkings-
 verbanden is dat opvallend. (figuur 9)

■ Het aantal leerlingen dat na twee jaar boven het
 advies van het po zit is opvallend hoger dan 
 landelijk (27,1% versus 22,4%) en het aantal
 leerlingen dat onder het advies zit is lager dan
 landelijk (6,3% in plaats van 9,4%) (figuur 10). 
 Dit is ook opvallend hoger dan bij andere samen-
 werkingsverbanden.

■ Het aantal leerlingen dat uitstroomt naar het wo 
 is hoger dan landelijk. (figuur 11)

■ Bij de bewegingen van leerlingen tijdens het
 schooljaar valt op dat de zij-instroom naar vso
 hoger is dan landelijk: (10,1% versus 8,3% 
 landelijk) (figuur 12).
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Figuur 8, Instroom leerlingen vanuit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

 

Figuur 9, Instroom leerlingen vanuit sbo in vergelijking tot andere samenwerkingsverbanden

 

Figuur 10, Het niveau van leerlingen na twee jaar vo in relatie tot het advies  
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Figuur 11, Uitstroom van leerlingen per niveau

 

Figuur 12, Uitstroom tijdens het jaar tussen niveau’s
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Thuiszitters
■ Het aantal thuiszitters is met uitzondering van
 2019 relatief minder geworden (figuur 13)

■ Het aantal leerlingen met vrijstellingen is 
 toegenomen (figuur 14)

■ Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van 
 specifieke begeleidingstrajecten voor thuiszitters 
 is relatief gelijk gebleven (figuur 15)

Figuur 14, Absoluut verzuim  

 December  December December December
 2018 2019 2020 2022

Oud 7 16 10 2
Nieuw 8 9 4 10

Totaal 15 25 14 12

Figuur 13, Vrijstellingen

 December  December December December
 2018 2019 2020 2022

Oud 7 12 28 35
Nieuw 2 7 12 12

Totaal 9 19 40 47

Figuur 15, Deelname trajecten begeleiding thuiszitters

  
  2018-2019 2019-2020 2020-2021

Thuiszittersteam  19 8 11
Intensieve klas 5 4 5

VSO
■ Binnen de regio van het samenwerkingsverband
 is één vso school gevestigd. 16% van de 
 leerlingen uit de regio die gebruik maken van vso
 zijn op deze school geplaatst. 84% van de 
 leerlingen zijn buiten de regio van het samen-
 werkingsverband geplaatst. (figuur 16)

■ Het aantal scholen waar het samenwerkings-
 verband mee samenwerkt is hoog. (figuur 17)

■ 36% van de leerlingen bij de Berg en Bosch, 
 dé enige vso school in de regio, komt uit de regio.
 De overige leerlingen komen uit nabijgelegen
 samenwerkingsverbanden.

 

Figuur 16, deelname leerlingen uit regio 2020-2021 vso  (Bron KBA onderzoek leerlingstromen)
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Figuur 17, Aantal leerlingen geplaatst bij vso scholen
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Bijlage 5 | Toelichting programma’s begroting

Blok A  Ondersteuningsactiviteiten 
  in de scholen

Programma 1  
Begeleiding passend onderwijs (BPO) 

Iedere school heeft een begeleider passend onderwijs 
en organiseert activiteiten waardoor de basisondersteu-
ning versterkt wordt. Er wordt planmatig gewerkt aan 
de ontwikkeling en evaluatie van het aanbod. 
Er is ruimte om nieuwe mogelijkheden te verkennen 
om in te spelen op nieuwe vragen. Om ook binnen 
kleine scholen de aanwezigheid van een begeleider 
passend onderwijs te realiseren bestaat de financiering 
deels uit een vaste voet. 

Onderdelen van dit programma betreffen: 
■ De vaste voet (€ 25.000 per school) 
■ Een bedrag gekoppeld aan het aantal leerlingen.
 Dit bedrag dient te worden bepaald aan de hand
 van het financiële draagvlak van het Samen-
 werkingsverband. Wordt er gestuurd op een 
 afbouw van het eigen vermogen dan kan hier een
 bedrag uit het eigen vermogen worden toegevoegd
 en vice versa. 
 Door de overgang naar een expertisemodel zal op
 termijn minder middelen beschikbaar zijn via dit
 programma. 

Doelen: 
■ Het ontwikkelen van de kennis van medewerkers
 op het gebied van de zorgplicht. 
■ Het versterken van de competenties van docenten
 om de basisondersteuning te kunnen bieden. 
■ Het voorlichten van ouders over de mogelijkheden
 en werkwijze bij extra ondersteuning.  

Programma 2
Individuele trajecten extra steun

Binnen de scholen worden voorzieningen geboden 
voor leerlingen die naast de basisondersteuning extra 
ondersteuning nodig hebben. Er is afgesproken wat 
onder basisondersteuning verstaan wordt, zie Onder-
steuningsplan.  
De school bepaald op basis van de doelgroep hoe hierin 
voorzien kan worden. Daarbij kunnen voorzieningen, 
zoals een trajectklas, opgezet worden dan wel individuele 
maatwerkoplossingen ingevuld worden. Het betreft 
activiteiten op ondersteuningsniveau 2. 
Extra steun arrangementen bevatten ten opzichte van 
de basisondersteuning extra tijd, expertise, aandacht en 
voorzieningen. 
 
Doelen: 
■ Leerlingen die dat nodig hebben binnen de 
 school zo ondersteunen zodat zij zich goed blijven
 ontwikkelen. 
■ Voor leerlingen die dat nodig hebben is er bij de
 overgang van po naar vo tijdige afstemming en
 passende ondersteuning. 
■ Het ontwikkelen van ondersteuningsmogelijkheden 
 die aansluiten op de behoefte van de doelgroep. 
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Programma 3
Extra ondersteuning lwoo leerlingen 

Binnen het samenwerkingsverband is in 2018 opting 
out aangevraagd. Er is gekozen voor het indiceren van 
leerlingen waardoor de bekostiging geoormerkt in de 
scholen komt. 
Scholen bepalen zelf hoe het lwoo-aanbod 
ingevuld wordt bijv. door: 
■	 Kleinere klassen 
■ Bijles 
■ Huiswerkbegeleiding 
■ Training 

Op de website is de werkwijze lwoo te vinden, hier 
worden de criteria voor lwoo beschreven. 
Het saldo voor dit programma wordt bepaald aan de 
hand van de lwoo-bruto baten minus de eventuele 
rechtstreekse afdrachten aan de scholen. 
Sinds 1 oktober 2020 zijn er hier geen leerlingen 
meer met een lwoo-aanwijzing waardoor de volledige 
bruto baten verdeeld worden. 
De onderverdeling per school is gebaseerd op het eerder 
gecommuniceerde percentage (lwoo-verdeling). 
Het aandeel is zichtbaar bij de programma’s.  
 
Doelen: 
■ Het creëren van het juiste onderwijsaanbod voor
 leerlingen die Leerwegondersteuning nodig hebben. 
■	 Evaluatie en doorontwikkeling van dit aanbod.
 

Programma 4 
Groeibekostiging 

Op basis van de kijkdoos5 wordt jaarlijks de groei op 
het vso tussen 1 oktober en 1 februari door afgifte van 
TLV’s door het SWV bekostigd. De laatste jaren ging het 
daarbij om bedragen ter hoogte van: 
€ 282.000 (21/22) 
€ 239.000 (20/21), 
€ 325.000 (19/20),  
€ 257.000 (18/19),  
€ 192.000 (17/18),  
€   97.000 (16/17) en  
€ 186.000 (15/16).  
 
Deze bedragen worden drie keer per schooljaar geïn-
dexeerd (conform bekostiging zware ondersteuning). 
Voor 2022 is het bedrag van schooljaar 2021/2022 
genomen aangezien de groeiregeling ook in augustus tot 
en met december wordt bepaald. 
 
Vanaf 2023 is het budget vooralsnog vastgesteld op 
€ 20.000. Wel zullen we ervaring op moeten bouwen 
in hoeverre de bekostiging van die bovengemiddelde 
groei (vangnetbepaling) dient te worden gereserveerd 
of we die middelen op een andere wijze budgetteren. 
Ook dient nog aan het Ondersteuningsplan te worden 
toegevoegd hoe we deze regeling uit gaan voeren. 
De vangnetbepaling wordt afgestemd met VSO en vast-
gelegd in de regionale samenwerkingsovereenkomst 
tussen de vijf samenwerkingsverbanden.
 
Indien een leerling van vso-school naar een andere 
vso-school gaat is er geen sprake van groei in het kader 
van deze wettelijke regeling. Indien we er dus in slagen 
de zij-instroom te beperken zal dit leiden tot meer 
financiële armslag in de periode augustus tot en met 
december 2022.  
 
Doel: 
■ Financiële ruimte reserveren om zij-instroom naar
 vso te bekostigen. 

Vervolg Bijlage 5 | 
Toelichting programma’s begroting
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Blok B  Ondersteuningsactiviteiten
  bovenschools 

Programma 5
Bovenschoolse activiteiten door het bureau van 
het samenwerkingsverband

Bij het realiseren van arrangementen binnen de scholen 
erkennen we dat er grenzen zijn aan het te bieden 
onderwijs. Deze grenzen hebben te maken met de 
veiligheid van leerlingen en personeel, noodzakelijke 
intensieve fysieke verzorging of een negatieve beïn-
vloeding van het leer- en ontwikkelingsproces van de 
medeleerlingen. Deze grenzen liggen niet vast omdat 
scholen voortdurend in ontwikkeling zijn en factoren 
van invloed ook verschuiven. Het gaat om leerlingen 
die ondersteuning op niveau 3 nodig hebben. 
 
Een aantal activiteiten worden daartoe bovenschools 
georganiseerd. De inzet worden middels een TLV of 
arrangement bij de PCL aangevraagd. Dit gaat over een 
aantal specifieke arrangementen: 
■	 Begeleiding langdurig zieken (De Kleine Prins),  
■	 Thuiszittersteam (Fritz Redi school),  
■	 Intensieve klas (Berg en Bosch),  
■	 Instroombegeleiding. 
Daarnaast is het samenwerkingsverband betrokken bij 
het opzetten van Onderwijs Zorg Arrangementen. De 
Orthopedagoog SWV voert consulten en Multidiscipli-
nair overleg (MDO) (1 fte, wellicht later 0,9 fte). We 
realiseren instroombegeleiding door samen te werken 
met Scool is Cool en Young ambition. We investeren 
in het realiseren van samenwerking tussen onderwijs 
en zorg zodat leerlingen waar mogelijk blijven ontwik-
kelen. Naast de concrete arrangementen is het budget 
voor onderwijs zorg arrangementen het enige budget 
waar geen vaste overeenkomst onder ligt. 
 
Doel: 
■ Het realiseren van een effectieve aanpak voor   
 thuiszitters. 
■ Ondersteuning van langdurig en chronisch zieken
 om studieachterstand zoveel mogelijk te beperken. 
■ Startsucces op het vo vergroten voor leerlingen
 met een achterstandspositie. 
■ Rond individuele casussen oplossingen voor onder-
 wijs-zorg arrangementen ontwikkelen. 
 

Programma 6
OPDC/Rebound 

De scholen hebben in het samenwerkingsverband een 
opdc waar tijdelijk (3 maanden) leerlingen worden 
opgevangen die een extra ondersteuningsbehoefte 
hebben.  
 
Kosten die hierbij gemaakt worden betreffen: 
Loonkosten voor het team, bestaande uit 0,6 fte 
Orthopedagoog, 2,6 fte docenten en 0,5 fte admi-
nistratie, bedragen € 300.000. Het opdc is gehuisvest 
naast het Samenwerkingsverband en zal waarschijnlijk 
in 2022 dienen te verhuizen. Hiervoor zijn de verwachte 
kosten opgenomen in programma 10. Aangezien nog 
niet bekend is wat de nieuwe locatie wordt is hier een 
schatting gemaakt. 
De kosten worden gecompleteerd door materiële lasten 
(€ 52.000) 
 
Doelen: 
■ Tijdelijke ondersteuning scholen voor leerlingen
 door tijdelijk intensieve begeleiding specifiek 
 gericht op extra sociale vaardigheden, executieve
 functies en leermotivatie. 
■ Leerlingen terug laten keren naar het regulier 
 onderwijs. 

Vervolg Bijlage 5 | 
Toelichting programma’s begroting
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Vervolg Bijlage 5 | 
Toelichting programma’s begroting

 

Programma 7
Deskundigheidsbevordering

Het samenwerkingsverband ontwikkelt zich tot lerend 
netwerk. Het samenwerkingsverband maakt daartoe 
inzichtelijk welke expertise er binnen het samenwer-
kingsverband is en waar dit aandacht behoeft. We sig-
naleren ontwikkelingen onder jongeren en anticiperen 
daarop door binnen het netwerk kennis op te bouwen. 
In overleg met de scholen worden initiatieven opgezet 
om gezamenlijk kennis te ontwikkelen. Hetzij door 
op een specifiek thema samen te werken, hetzij door 
brede scholing op het gebied van passend onderwijs. 
Voorbeelden daarin zijn: 
■ Intervisie voor BPO-ers / ondersteunings-
 coördinatoren 
■ Themamiddagen
■ Inzet experts binnen scholen 
 
Doelen: 
■ Kennisontwikkeling ondersteunen. 
■ Kennisdeling realiseren. 
■ Gezamenlijk op thema’s ontwikkelen. 

Programma 8 
Bovenschools innovatiebudget  

Het nieuwe Ondersteuningslan beschrijft een aantal 
zwaartepunten waarop ontwikkeling plaats gaat vinden.  
Hierbij wordt gedoeld op initiatieven met betrekking tot: 
■ Dekkend aanbod van voorzieningen 
■	 Ontwikkeling nieuwe mogelijkheden in het aanbod 
■ Verbeteren samenwerking met ketenpartners 
■ Verstevigen van mogelijkheden voor passend en
 inclusiever onderwijs 
■ Doorlopende schoolloopbanen 
■ Het SWV als lerend netwerk 
■ Thematische samenwerking zoals bij hoog-
 begaafdheid 

Om hier een impuls aan te geven kunnen scholen aan-
spraak maken op een innovatiebudget. 
Het Ondersteuningsplan beschrijft de werkwijze ten 
aanzien van het aanvragen van het innovatiebudget. Het 
betreft tijdelijke financiële bijdragen gekoppeld aan een 
project of activiteit die een directe bijdrage levert aan het 
Ondersteuningsplan. 
 
Doelen: 
■ Gezamenlijke kennisopbouw. 
■ Het realiseren van doorontwikkeling op thema’s.  
■ Innovatie in het aanbod. 
■ Het vergroten van het aanbod voor hoogbegaafd-
 heid. 

Blok C  Lerend Netwerk
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Blok D  Doorlopende schoolloopbanen  

Programma 9
po vo en vo mbo/hbo/wo 

Het samenwerkingsverband ziet het belang van de 
doorlopende schoolloopbanen. Het samenwerkings-
verband faciliteert een projectcoördinator schoolloop-
banen die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke 
aansturing van samenwerking tussen po en vo en vo 
en mbo/hbo/wo om de overstap te verbeteren. Daartoe 
wordt vanuit de schoolbesturen en gemeenten financi-
eel bijgedragen. Voor leerlingen waar onduidelijkheid 
over is bij de overstap of begeleiding van de instroom 
nodig is wordt vanuit het samenwerkingsverband 
extra ondersteuning geboden. Dit is een niet wettelij-
ke taak van het samenwerkingsverband vandaar dat 
de financiering vanuit schoolbesturen en gemeenten 
plaatsvindt. 
 
Kosten die onder deze post vallen die vergoed worden 
uit middelen vanuit scholen en gemeenten zijn: 
■ Module aanmelden POVO Onderwijs transparant 
■ Inzet Projectcoördinator werkgroep POVO 
■ Administratieve ondersteuning 

Kosten voor het samenwerkingsverband: 
■ Inzet orthopedagoog voor advies po scholen. 
 Daarnaast faciliteert het SWV de afname van
 capaciteitenonderzoek (programma 10).  

Doelen: 
■ Verminderen zij-instroom. 
■ Verbeteren ondersteuning bij schakelmomenten.  

Blok E  Randvoorwaarden   

Programma 10
Bestuur, organisatie, 
administratie en communicatie 

In dit programma zijn alle organisatiekosten voor het 
bureau van het samenwerkingsverband opgenomen 
zoals de personeelskosten (inclusief scholing) voor de 
directeur-bestuurder, personeelskosten voor medewer-
kers van het samenwerkingsverband, verzekeringen, 
kosten van het administratiekantoor, kantoorbenodigd-
heden, huisvestingslasten en ict-kosten.    

Vervolg Bijlage 5 | 
Toelichting programma’s begroting
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