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Woord vooraf 
 

Dit is het 2e jaarplan van het 2e ondersteuningsplan sinds de invoering van Passend Onderwijs. In het 

ondersteuningsplan leggen we onze ambities voor een periode van vier jaar neer. In een jaarplan 

proberen we zo SMART als kan, te beschrijven wat ons gedurende het schooljaar dat voor ons ligt te 

doen staat. We geven daarnaast zo nauwkeurig mogelijk aan hoe we gaan bepalen of we succesvol 

zijn in wat we doen.  Met alles wat we ondernemen willen we bijdragen aan meer integratieve 

vormen van onderwijs. Voor ons samenwerkingsverband PVOW, is passend onderwijs synoniem met 

goed onderwijs.  

Goed onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden en talenten van de leerling. Voor alle leerlingen die 

voor het volgen van dat passende onderwijs extra ondersteuning nodig hebben, bieden we de juiste 

toeleiding en begeleiding. We maken de keuze samen met stamschool en vragen de ouders 

nadrukkelijk hun visie te geven in de zienswijze. Een document wat toegevoegd is bij inbreng in de 

commissie advisering en toewijzing (CAT). Deze commissie bepaalt a.h.v. de informatie waar de 

leerling met extra ondersteuningsbehoefte het beste onderwijs kan volgen. Naast het speciaal 

onderwijs, wat kwalitatief goed onderwijs vormgeeft, worden er in de verschillende VO-vestigingen 

arrangementen aangeboden voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Met behulp 

daarvan kunnen zij in het regulier onderwijs blijven. Ook in dit jaarplan is de stip op de horizon:  meer 

integratief onderwijs en met meer expertise onderwijs verzorgen voor leerlingen die ondersteuning 

nodig hebben in wat voor vorm dan ook.   

Nadat we kort het jaarplan van 2019/20  hebben geëvalueerd, introduceren wij nieuwe doelen voor 

2020/21  in lijn met de richtingwijzers die in het nieuwe ondersteuningsplan zijn gepresenteerd. 
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Terugkijken op het jaarplan 2019-2020 
 

In het vorig jaarplan stonden 18 doelen centraal, er is hard gewerkt en we zijn op weg om deze 

doelen te realiseren. Een deel is al gerealiseerd. In onderstaand overzicht wordt duidelijk waar we nu 

staan, welke doelen we hebben afgesloten en welke nog under-construction zijn. Dit overzicht geeft 

tevens aan dat we in ons 2e jaarplan verder gaan op de weg ingeslagen, om vooruit te kunnen in onze 

ambitie. 

 

Jaarplan 2019-2020 in aandacht, tijd en geld. 

Vanuit de missie en visie ambieert het SWV op Walcheren een grote betrokkenheid en pro-activiteit 

van de aangesloten scholen. We doen dit door de ambities van het jaarplan te vertalen in opdrachten 

voor werkgroepen die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten scholen. 

In ons ondersteuningsplan is uitgesproken dat wij  streven naar meer integratie en minder segregatie. 

Daartoe lijkt een investering “aan de voorkant” onvermijdelijk, omdat: 

• we zicht willen krijgen op de bestaande handelingsverlegenheid  

• we tools willen aanreiken om scholen meer handelingsbekwaam te maken.  

• we het effect van interventies willen monitoren en zo nodig bijsturen (PDCA)  

• we daarbij een dashboard nodig hebben dat inzicht geeft in leerling stromen en verwijzingen 

naar extra/specialistische ondersteuning. 

Een samenwerkingsverband veronderstelt  een samenwerkingsrelatie, daar wordt op geïnvesteerd 
zodat de leerling de ondersteuning krijgt vanuit de gedachte dat we met elkaar werken aan die 
ondersteuning. In die zin ondernemen we een gezamenlijk doel. 
De nummering in romeinse cijfers in de Smart tabel correspondeert met de richtingwijzers uit het 

ondersteuningsplan. In het jaarplan is per kleur aangegeven hoever we zijn met de uitwerking: 

Groen is behaald  

Geel is under-construction 

Rood geeft aan dat er nog een volgende actie volgt. Onderaan de pagina wordt beschreven wat we 

onder die actie verstaan 

 

 



   
 

 

 

SMARTe uitwerking van de doelen 
  Concretisering KPI’s Regie en 

Eigenaar-schap 

 

Oplever-
datum 

Stand van zaken 

jaarplan 2019/20 

Uitwerking op jaarplan 

2020/21 

1 IV Expertise uitwisseling: 
bezoeken aan VSO 
Praktijkschool, ISK, 
structuurgroepen BVW 

Realiseren van uitwisseling 
van expertise en drempel 
verlagen om elkaar te kunnen 
vinden bij complexe vragen. 
Ideeën opdoen om in regulier 
VO-aanpassingen te doen in 
onderwijs en organisatie 
gericht op specifieke 
doelgroepen. 

Alle 
directeuren 
van PVOW 

1 januari 2020 Grootste deel van de 

scholen heeft dit 

gedaan. Dit werd als 

zeer positief ervaren. 

 

We continueren dit 

onderdeel. Ook in 

schooljaar 20/21 worden 

bezoeken gepland. Deze 

keer ook van VSO naar VO. 

2 II Mobiele brigade. Dit is een 
expertise groep die op 
complexe vragen van scholen 
kan worden ingezet 

Eerste opzet is geschreven. 
Er is een bijeenkomst geweest 
en het plan is gepresenteerd 
aan directeuren en Oco’s. Het 
plan is op feedback bijgesteld. 

CAT + 

uitwerking 

expertise in 

punt 18 

I januari 2020 We willen dit eind 

november evalueren, 

de eerste geluiden zijn 

positief. 

 

We continueren de aanpak 

en evalueren in november 

per pilot. 

3 III Ontwikkelen 
toekomstperspectief 

Realiseren van een 
stappenplan wat inzicht geeft 
voor terugkeer van een 
leerling naar regulier VO. Er is 
positieve beeldvorming 
ontstaan waarom dit 
bijdraagt voor ontwikkeling 
van de leerling.  

Werkgroep M. 

Dechamps 

Schooljaar 
2019-2020 

Er worden diverse 

toekomstperspectieven 

en ‘fase plannen’ van 

locaties VSO naast 

elkaar gelegd en 

bekeken. Er volgt een 

inhoudelijke afweging. 

Dit onderdeel staat nog aan 

het begin. Door Corona zijn 

een aantal bijeenkomsten 

geschrapt. De werkgroep 

gaat hier mee door. 

4 II Arrangement Er lijkt behoefte aan een 
arrangement voor leerlingen 
die een Odyzee-achtige 
setting nodig hebben in het 
VO op het niveau van Havo en 
VWO. 

Werkgroep T. 

de Groene/ 

Deschamps 

Schooljaar 
2019-2020 
 

Eerste overleggen 

geweest. Feedback van 

directeuren overleg. 

Doel is ook dat 

Havisten minder naar 

Dit punt heeft de nodige 

input gehad en op dit 

moment wordt gekeken 

hoe e.e.a. vorm kan krijgen. 

Krijgt zeker vervolg. 
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Odyzee worden 

verwezen maar in de 

regio worden 

opgevangen, liefst in 

een integratieve 

setting. 

5 V Proefjaar CAT Er is een heldere werkwijze 
beschreven. Oco’s en 
directeuren zijn op de hoogte 
en akkoord.  Er is een 
commissie aangesteld 
conform  wettelijke kaders.  
Er wordt jaarlijks geëvalueerd. 

H. de Winter  Januari 2020 Loopt naar 

tevredenheid.  De 

opbrengst is groter dan 

we dachten. We krijgen 

door de HGW-aanpak 

meer inzicht in 

schoolcultuur en 

ondersteuningsaanbod. 

We werken effectiever. 

N.a.v. de evaluatie worden 

een aantal zaken scherp 

geslepen. De inspraak van 

de stamschool krijgt 

nadrukkelijker plaats in het 

proces. Er worden volgend 

schooljaar proces stappen 

per mail verzonden zodat 

de voortgang voor ieder 

duidelijker is. . 

6 IV Website 
 

Er is een gemakkelijke 
website die informatie geeft 
over het SWV bv: Waar, 
wanneer en bij wie je moet 
zijn bij vragen. Welke 
ondersteuning wordt 
geboden in het SWV. Hoe je 
bezwaar kunt maken. 

H. Winter 1 oktober 2019 Doel bereikt. Dit doel kan van de lijst. 

7 II Thuiszitterscoach Eerste opzet is geschreven en 
er zijn afspraken gemaakt 
voor overleg met LPA en CJG. 
Het eerste overleg is geweest 

CAT 1januari 2020 Loopt naar 

tevredenheid. We 

willen dit eind 

november evalueren, 

de eerste geluiden zijn 

positief. 

We continueren de aanpak 

en evalueren in november 

per pilot. We kijken of, in 

overleg, CJG kan bijdragen. 
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8 IV/V Het loket van Kind op 1 en het 
CAT van PVOW gaan ervoor 
zorgen dat er vroegtijdig 
contact is over leerlingen met 
specifieke 
ondersteuningsvragen in het 
PO in relatie tot de 
doorstroom naar het VO. 
 

Realiseren van een situatie 
waarin de aanmelding voor 
het vo uiterlijk 1 april 
afgerond is.  
 
Realiseren van een situatie 
waarin er binnen de VO-
scholen sprake is van een 
vroegtijdige signalering en 
toewijzing en realisatie van 
ondersteuning. Ook is/wordt 
inzichtelijk welke 
ondersteuningsvragen vanuit 
Bao wel en niet kunnen 
worden gerealiseerd. Alle VO-
locaties zijn betrokken bij alle 
leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften. 
 
Er is een plan van aanpak 
geschreven. Dit PvA verschaft 
helderheid over de routing en 
de verantwoordelijkheden 
van alle betrokkenen bij de 
overgang. 

H. Winter 2019-2020-
2021. 
 
2019-2020. 
 
 
Jan 2020 

Deze pilot is groter 

uitgedragen dan 

gepland Er is met alle 

SO’s  SBO’s en Kind op 

1 een Pilot gedraaid 

zeer naar tevredenheid 

van bijna alle partijen. 

Uitzondering is het 

Springtij, waar veel 

bezwaren zijn ontstaan 

tegen verwijzing 

naarVO.  Realiseren dat 

het voor 1 april 

afgerond is lijkt niet 

haalbaar vanwege 

grote 

leerlingenstromen naar 

het VO. 

We pakken de evaluatie 

begin schooljaar op en 

maken scherper n.a.v. de 

enquête die is gedaan 

onder de scholen van het 

SWV. De volgende stap is 

de BAO stamscholen te 

horen hoe zij dit hebben 

ervaren en aanpassingen 

door te voeren. 

Vwb de 1 april grens 

moeten we in overleg met 

ons SWV over haalbaarheid 

van aanmelding. Er zijn dit 

jaar te veel leerlingen die 

zeer laat zijn aangemeld 

waardoor druk ontstaat. Dit 

komt terug op OCO overleg 

en evt. directeuren overleg. 

9 I Inspiratie ochtenden Er zijn 5 data voorgesteld, er 
is een kartrekkersgroep die 
onderwerpen aandraagt.  
Er is een invulling van de 5 
ochtenden die bijdraagt aan 
het vergrote van expertise. 

OCO’s en H. de 

Winter 

Schooljaar 
2019-2020 
Sept 2019 

Is door Corona deels 

niet doorgegaan. Er is 

een evaluatie geweest 

door de oco’s die gaat 

verwerkt worden. 

Kartrekker lijkt niet 

nodig er is geregeld 

vraag om zaken die 

We continueren de 5 

ochtenden deze worden in 

de enquête als positief 

beoordeeld. We brengen de  

3 commissie vergaderingen 

terug in ons SWV in een wat 

andere vorm. 
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aandacht verdienen 

vanuit het SWV. 

10  BVW en ISKW van de 
stichting PVOW worden 
losgemaakt 

Op bestuursniveau is er 
inzicht in de loskoppeling en 
zijn voorwaarden bekeken en 
uitgevoerd. 

KNP/GHA Schooljaar 
2019-2020 

Is gerealiseerd en 

geformaliseerd bij rvt 

Dit punt kan van onze lijst, 

het doel is behaald. 

11 III Er worden bestuurlijke keuzes 
gemaakt m.b.t.  de financiële 
parameters op het 
dashboard; 
 

Op bestuursniveau is er 
samen met de coördinator 
nagedacht over de gevolgen 
voor de betreffende keuzen 
en is de achterban steeds 
geïnformeerd ne betrokken. 
Er is een verdeling in de 
bezuinigingen per bestuur die 
goed onderbouwd is. 

Bestuur PVOW Schooljaar 
2019-2020 

Er wordt expertise 

ingevlogen door: Van 

Oers en Perspectief op 

school (POS)om de 

systematiek van inzicht 

in data op te zetten.  

Dit doel blijft staan en 

wordt gecontinueerd.  

12 III Er volgen 
trimesterrapportages vanuit 
Ldos 

Er is een managementknop 

waaruit data te filteren zijn 

voor rapportages. Doel: er is 

een goed werkend systeem 

waarin diverse vragen over 

leerlingenstromen zorgen 

voor goede inzichtelijke 

antwoorden. We gaan hier dit 

schooljaar over en mee aan 

de slag. 

 

F. v Esch/H. De 

Winter/bestuur 

Schooljaar 
2019-2020 

F. van Esch en H. de 

Winter gaan eind juni 

evalueren over dit 

pakket zij zullen zich 

ook laten informeren 

door andere 

gebruikers. (POS) 

Dit doel blijft staan en 

wordt gecontinueerd 

 

13  Bij de start van het schooljaar 
zal een onafhankelijk 
voorzitter worden geworven. 

 RvT  Is benoemd! Doel behaald, er is een 

voorzitter rvt benoemd. Dit 

punt kan van de lijst 
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14 IV Er volgen gesprekken met 
MBO over doorlopende 
leerlijn 
onderwijsondersteuning; 
 

Er is zicht op de stappen die 
moeten worden genomen om 
de doorgaande lijn voor 
leerlingen naar MBO te 
maken 

Werkgroep E. 

Fagg 

Schooljaar 
2019-2020 

Werkgroep is niet 

nodig. Iedere locatie 

heeft genoeg contact 

met MBO. We blijven 

wel monitoren vanuit 

SWV. Dit doel sluiten 

we af. 

Dit punt kan van de lijst 

15 III Er volgen gesprekken met CJG 
over 
onderwijszorgarrangementen. 
 

Er is zicht op 
verantwoordelijkheden zorg 
en of onderwijs. Er worden 
afspraken gemaakt over 
beleid en kaders.  

VSO: F. v Esch 

en H. de winter 

VO: F.vd Knaap 

en H. de 

Winter 

Schooljaar 
2019-2020 

Er is een evaluatie 

geweest onder scholen 

waar behoefte aan is. 

Deze evaluatie is 

besproken met alle 

CJG’s en beleid vanuit 

gemeenten (juni20) 

Dit doel blijft staan en 

wordt gecontinueerd. Er 

zijn 3 acties beschreven 

1.OCO kaart per school.  

2. verder invullen van 

bemensing CJG s op de 

scholen.  

3. terugkoppeling van uit S. 

de Weerd, Goes over inzet 

zorg. (beleidsvoorstel) 

16 V Er wordt bekeken of we iets 
kunnen organiseren voor PO 
om bekend  te raken met de 
ondersteuningsmogelijkheden 
op VO en VSO 

 

Er is een kartrekkersgroep 
samengesteld die bekijkt of 
een info middag/markt voor 
PO leidt tot een betere 
bekendheid van de 
ondersteuningsmogelijkheden 
op VO 

H. de Winter Voor januari 
2020 

Uitstel Dit punt blijkt minder van 

belang voor de VO-scholen, 

oa. De open dagen worden 

als informatievoorziening 

gezien.  

17 I/V We gaan werken met een 
Proef audit op kwaliteit m.b.v. 
de kwaliteitskaarten 2, 4a en 
4b 
 

Er zijn kwaliteitskaarten 
beschreven die relevant zijn. 
Er is een tijdpad gemaakt om 
de kaarten af te nemen. Er 
zijn 3 kwaliteitskaarten 
uitgezet en geanalyseerd.  

Werkgroep I. 

Kuijpers en E. 

Valkenier 

Schooljaar 
2019-2020 

Eerste verkennende 

gesprekken over de 

opzet zijn geweest. Nu 

keuzen maken in wat 

en hoe, evt met kennis 

van POS? 

Vervolg is nodig  
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18  IV 

 

Overzicht expertise op de 

scholen Loopt, is uitgezet 

onder de directeuren 

Tijd en aandacht Directeuren 

(terugkoppelen 

naar H. de 

Winter)  

Directeuren 

(terugkoppelen 

naar H. de 

Winter) 

Vraag is omgedraaid; 

bij expertise vraag 

consulteert SWV de 

directeuren op inzet 

van medewerkers die 

die expertise hebben. 

Dit item wordt 

afgesloten. 

Dit punt kan van de lijst 

 

 

Samengevat zijn de doelen voor 2020-2021 
 

Voor het komend schooljaar staan ons de volgende concrete doelen voor ogen: 

Onderwijs nr 1 tot 6 en 7, 8 en 9 

• Het uitwisselingsprogramma van werkbezoeken tussen regulier VO en 8 arrangementen ( maatwerkklassen). 

• De “mobiele brigade” van experts, die op verzoek coaching-on-the-job kunnen aanbieden aan een team dat (al of niet naar aanleiding van een 

werkbezoek). Het doel is dat kennis ondersteunend is bij lastige trajecten op weg naar “inclusiever” onderwijs. 

• We ontwikkelen verder aan het scherper beschrijven en evalueren van het toekomstperspectief van de leerlingen met een OPP. Er wordt gekeken of 

we een monitoring (fase model) kunnen opzetten met de stamschool bij op- en afschalen van leerlingen waarbij duidelijk is en wordt of de leerling 

op zijn of haar plek zit aan de hand van evaluaties van de fase waarin de leerling zit. Zo krijgen we zicht of de ondersteuningsmaatregel werkt en nog 

nodig is. 

• We kijken naar de haalbaarheid van een arrangement binnen Havo- VWO om leerlingen binnen het SWV op te vangen die nu naar OdyZee in Goes 

moeten reizen. 

Personeel en Organisatie 

• Het Onderwijsloket (OWL) is getransformeerd naar de Commissie Advisering en Toewijzing (CAT). Deze commissie heeft een schooljaar gedraaid en 

er is een evaluatie geweest. Het bestuur heeft meer uren begroot voor de orthopedagogen, uitbreiding in uren van 6 naar 9 uur. Het doel van de 

nieuwe commissie is de ondersteuningsvraag zoveel mogelijk op de school zelf te laten formuleren. Deze pilot heeft geresulteerd in een evaluatie. 
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De commissie werkt toe naar meer inzichten geven aan de stamscholen hoe toewerken van signaleren naar begrijpen. Adhv de evaluatie zijn kleine 

nuances aangebracht. De rol van de orthopedagoog op de scholen wordt nadrukkelijker het integratief beeld maken in het OPP. 

• Er worden verdere ervaringen opgedaan met een “thuiszitterscoach” om meer preventief en eerder/zwaarder hulp in te kunnen zetten binnen 

regulier VO (alvorens het ReStart arrangement van OdyZee aan te spreken) we evalueren dit eind november 2020. 

• Er wordt a.d.h.v. de pilot verder gebouwd aan een rechtstreeks overleg tussen het loket van Kind-op-1 (BaO), het SO en SBO en het CAT van PVOW 

over vroegtijdige aanmelding van leerlingen met ondersteuningsbehoefte met als doel een betere toeleiding van PO naar V(S)O en meer inzicht in 

elkaars ondersteuningsmogelijkheden. 

• Het platform van ondersteuningscoördinatoren van PVOW gaat verder met het organiseren van inspiratie ochtenden. Dit gaat over good-practice 

uitwisselen meer expertise delen om te weten wat we bij wie kunnen halen.  

Bestuur en Governance nr 11 en 12 

• Er worden bestuurlijke keuzes gemaakt m.b.t. de financiële parameters op het dashboard daarvoor zijn inzichten nodig in leerlingen stromen. Met 

(POS,) Van Oers en LDos worden trimester-rapportages (op 1/9, 1/1 en 1/5) gegenereerd voor alle gelederen van het SWV bestuur en RVT. Deze 

inzichten geven ons de juiste analyses om te sturen op resultaten op alle niveaus. Het is de bedoeling dat jaarplan, ondersteuningsplan 

kwaliteitsbeleid en MJB hier onderdeel van gaan uitmaken.  

 

Externe partners nr 15 

• Er volgen gesprekken met CJG over onderwijszorgarrangementen. 
 

Kwaliteitszorg nr 17 

• Bij de implementatie van POS komen LDos, jaarplan en OP en kwaliteitsbeleid samen. 

 
 


