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•  Analyse thuiszittersinventarisatie op onderliggende problematiek

• Leemtes vaststellen op doelgroep H/V en hoogbegaafdheid - aantallen 
 inzichtelijk maken door inventarisatie bij scholen

• Analyse HB onder thuiszitters en orientatie op methode: wat werkt 
 - aanpak Hilversum Echt Gooi

•  Verbeteracties formuleren op onderzoek OOG zij-instroom (2022)

• Uitvoeren onderzoek studiesucces van leerlingen met extra ondersteuning 
 na overstap PO/VO wordt uitgevoerd

• Actieplan verminderen uitval MBO op basis van gegevens beschikbaar uit
 onderzoek Schoolwerkt Agenda

• Verbeterde aansluiting van SWV op verwijzing van PO naar VSO, door voor
 aanmelding betrokken te zijn

• Structurele inventarisatie van lacunes aanbod bovenschoolse arrangementen
 in relatie tot behoefte, opnemen in jaarverslag PCL en vertalen in vervolgactie

• Onderzoek door SWV en scholen naar overeenkomende factoren in 
 voortraject bij leerlingen met verminderde aanwezigheid

• Orientatie opstart nieuwe OZA op basis van analyse dekkend netwerk

• OTO intensiveert het contact met VSO-scholen met tot doel het verbeteren
 van de terugstroom en evaluatie begeleiding

• Aanscherpen werkwijze bovenschools aanbod
 Resultaten en jaarlijkse evaluatie staat centraal bij opstellen nieuwe 
 overeenkomst (DKP TZT IKLAS Ortho)

• Orientatie ontwikkelen aanbod ASS en HB en concretiseren vervolgactie

• Pilot Berg en Bosch en Heemlanden samenwerking VO-VSO

• Ontwikkelingen VSO-doelgroep monitoren en slimme verbindingen

• Maatwerk LWOO PRO

• Werkgroep VO-VSO komt structureel bijeen om terugstroom van leerlingen
 te stimuleren

• Gezamenlijke visie/werkagenda opstellen voor de samenwerking met 
 PO/Profi Pendi POVO

• Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders van leerlingen in groep 7 en 8 
 over LWOO of PRO, Hoogbegaafdheid en passend onderwijs in de regio

• Extra aandacht binnen de werkgroep POVO voor het afstemmen van 
 ondersteuning op behoefte ipv op eerde activiteiten

• Afspraken rondom zij-instroom VO-VO, VSO-VO herijken

• Werkwijze opstellen over bekostigingstructuur jongeren op dagbestedings-
 plekken met vrijstelling/beperkte aanwezigheid op de V(S)O school in 
 afstemming met partners

• Actieve participatie in traject inkoop zorg gemeenten met doel wacht-
 tijden verminderen en verbeteren samenwerking tussen de scholen en 
 gemeenten/jeugdhulp

• Orthopedagoog SWV is actief aangesloten bij MDO’s, waarbij de behoefte
 van de leerling centraal staat

• Afstemming over ondersteuningsaanbod op de verschillende scholen en
 stimuleren van samenwerking

• In afstemming met de gemeente en scholen brengt het SWV de thuiszitters
 en risicoleerlingen binnen het SWV cyclisch in beeld

• Uitwerken Inzet BPO bij herinstroom van leerling na (betrokkenheid) 
 bovenschools arrangement

• Delen werkende interventies tijdens overleggen

• Overzicht leerlingstromen VSO binnen RMC-regio

• Ontwikkelen monitor kengetallen

• Opstellen eerste versie werkaanpak leemtes dekkend aanbod

• De behoefte van decanen op het gebied van doorstroom in beeld brengen • Ontwikkeling van visie en beleid op aanwezigheid in de scholen moet 
 leiden tot een concreet plan (wie, wat hoe en wanneer), het SWV heeft
 hier een aanjagende rol in

• Opstellen agenda deskundigheidsbevordering

• Verbeteren financiele verantwoording POS

• Verbeteracties uit onderzoek zij-instroom vertalen naar inspiratiedocument
 structuur/kleinschaligheid/prikkels/lesopbouw

• Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor effecientere inzet,
 bijvoorbeeld qua clustering van leerlingen in de begeleiding en wat kan in
 de basisondersteuning met extra aandacht opgevangen worden

• Vervolgonderzoek samenwerking aantal plaatsen VSO in relatie tot
 behoefte binnen RMC-regio

• Analyse van de ingezette interventies thuiszitters (brugfunctionaris, Sterk,
 versteviging SMW) vanuit NPO

• Goede invulling aan netwerkoverleggen

• Expertsessies op thema’s

• Training Pedagogisch tact voor startende docenten

• Studieactiviteit Inclusiever onderwijs

• Schoolbezoeken VO

• Intercollegiale consultatie 4 keer per jaar

• Evaluatie implementatie digitaal OPP

• Afspraken rondom zorgplicht en omgang met verhuisleerlingen en leerling
 vanuit VSO, Ithaka enz. aanscherpen en actief delen

• Inzetten op cyclisch werken met de leerling met extra aandacht voor het OPP 
 en de uitvoering en borging van het traject

• Opstellen van een hernieuwde overeenkomst bovenregionale samenwerking

• Bijdragen aan verbeteren samenwerking/afstemming scholen en sociale
 teams door overleg te organiseren en doelen te formuleren

• Schoolbezoeken VSO

• Organiseren ouderpanel

• Kennisdeling binnen het netwerk door drie expertsessies en twee brede 
 studiemiddagen

• Inzicht leveren welke expertise waar te vinden is

• Resultaten innovatiebudget presenteren

• Uitwisselen ervaringen tussen scholen over de ondersteuningstructuur en 
 de ondersteuningsbehoeften

• Deelname relevante regionale overleggen en input geven bij overleggen
 binnen SWV

• Aansluiten bij de aanpak Jonge Aanwas en kennisdeling stimuleren
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