
Ondersteuningsplan 2020-2024



Voorwoord

Dit is het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Utrecht 
PO voor de komende vier jaar. Een belangrijk plan omdat jullie 
hierin altijd kunnen terugblikken op het waarom van ons verhaal, wat 
we doen om ons verhaal waar te maken en hoe we dat (gaan) doen 
met elkaar. Een simpel, aansprekend verhaal met merkbare en meet-
bare resultaten voor iedereen. In toon een ambitieus en tegelijkertijd 
realistisch verhaal dat kort maar krachtig is beschreven.

Met dit plan dragen we bij aan het versterken van Passend Onderwijs, 
het verbinden van partners en de moed om te vernieuwen!

Jetta Spaanenburg

Directeur Samenwerkingsverband Utrecht PO
Perudreef 90 - 3563 VE Utrecht - T 030 303 6420 - www.swvutrechtpo.nl
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12 maart 2020: vastgesteld door bestuur en goedgekeurd door toezichthoudend bestuur

27 maart 2020: instemming door OPR (online vergadering)

21 april 2020: besproken in OOGO (schriftelijk)

12 maart 2020: vastgesteld door bestuur en goedgekeurd door toezichthoudend bestuur

27 maart 2020: instemming door OPR

21 april 2020: goedgekeurd door OOGO
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Ons verhaal
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Missie, visie, kernwaarden
Opgetekend door Jetta Spaanenburg

Op de valreep van 2019, 26 december om precies te zijn, las ik een artikel dat raakt aan de essentie van het verhaal dat ik met 
jullie wil delen. Een opinieartikel in De Tijd, bepleitte de kleine grote gebaren die het verschil kunnen maken aan de hand van 
het verhaal over een vrouw wiens overleden man de waarschuwende woorden ‘Mind the gap’ had ingesproken, een bericht dat 
veertig jaar lang te horen was in Londense metrostations.1 De opname was vervangen door een digitale versie en medewerkers 
van de metro zorgden ervoor dat de oude opname in het station Embankment in ere werd hersteld zodat de weduwe daar op 
een bankje naar de stem van haar man kon luisteren als ze hem miste.

Dit verhaal is illustratief voor iets heel fundamenteels: mensen die het verschil maken. Een menselijk gezicht geven aan 
regels en richtlijnen om naar die ene mens met een hulpvraag te gaan, ze zo te vertalen dat we kunnen doen wat 
nodig is. Terug naar de bedoeling.

Onze missie: wij maken passend basisonderwijs mogelijk 
zonder thuiszitters. Passend onderwijs betekent dat ieder 

kind recht heeft op een passende onderwijsplek en passende 
ondersteuning, zo thuisnabij als mogelijk, zodat ieder kind zich 

ononderbroken en optimaal kan ontwikkelen.

Onze maatschappelijke opdracht als Samenwer-
kingsverband is duidelijk. Onze missie ook. Maar 
veel belangrijker is de lading die we geven aan 
deze woorden. Ons moreel kompas.
In de aanloop naar de landelijke evaluatie van 
passend onderwijs in de zomer van 2020 is passend 
onderwijs een ‘kruipend concept’ genoemd.2 Een 
alles concept. 

Wat was de bedoeling van passend onderwijs bij de invoering in 2014? Als 
antwoord wordt vaak genoemd: het belang van het kind voorop, meer 
collectieve oplossingen, een doorgaande leerlijn van leerlingen van po naar 
vo en de ontschotting tussen de sectoren, regionale samenwerking, een 
gezamenlijke visie, expertise uit het speciaal onderwijs in het regulier 
onderwijs inzetten. Is passend onderwijs dan niet eigenlijk gewoon goed 
onderwijs? 

1 https://www.tijd.be/opinie/column/mind-the-gap/10193976.html

2 ‘Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder’, B&T, 2019.
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In onze zoektocht naar de bedoeling zijn we teruggegaan naar de basis. We hebben de sterke basis op scholen – de basisonder-
steuning – in Utrecht afgelopen jaar met elkaar opnieuw beschreven. Analoog aan Sinek’s Golden Circle hebben we met elkaar 
de vragen gesteld waarom we doen wat we doen/wat ons doel is, hoe we dat doel willen bereiken en wat we daarmee voor re-
sultaat halen.3 Samhoud verdiept dit denkmodel met de dimensies wie en wanneer.4 Ik ervaar dit moment ook als het moment 
waarop we samen de volgende stappen kunnen zetten naar die bedoeling en wellicht naar meer inclusie.

Het afgelopen jaar heb ik gezien hoe professionals zich enorm betrokken inzetten. Ik heb met hen mogen reflecteren hoe we 
kinderen in onze stad nog beter kunnen zien en helpen. In de loop van de tijd is er steeds meer een cultuur ontstaan van samen-
werken en elkaar aanspreken. Vanuit vertrouwen geven we vrijheid, vanuit vrijheid ontstaat verantwoordelijkheid. Altijd in ver-
binding en dialoog met elkaar. Tegelijkertijd wordt door de snelle veranderingen in de maatschappij de uitdaging steeds groter 
om kinderen goed te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het lerarentekort en de groeiende kansenongelijkheid zijn vraagstuk-
ken die het realiseren van passend onderwijs belemmeren.

De belangrijkste bewezen aanpak om negatieve trends in het onderwijs te keren is goede leraren voor de klas. Hattie en Marzano 
hebben overtuigend aangetoond dat het vakmanschap van de leraar het verschil maakt op het leren van kinderen.5 Niet voor 
niets één van de zeven principes van handelingsgericht werken (HGW).6  De interventie om het handelingsgericht werken van 
het SWV en de scholen te versterken zijn we het afgelopen jaar al gestart. Dat en meer lees je in ons Plan van aanpak,7 onze 
jaarverslagen op de website8 en in onze ambities verderop in dit Ondersteuningsplan. 

Onze visie: ontwikkeld in samenspraak met Samenwerkingsverband SterkVO en de Gemeente Utrecht, richt 
zich op een sterke basis op school, extra ondersteuning die samen met kernpartners (buurtteams, jeugdgezond-

heidszorg en leerplicht) wordt geboden en specialistische ondersteuning vanuit speciale voorzieningen. 

Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierin onze kernwaarden. 
Uitgangspunt is om samen te werken aan een goed werkend systeem waarbij visie, aanpak en werkwijze 

gericht zijn op preventief handelen, vroegtijdig signaleren en een duurzame integrale aanpak van onderwijs- 
en zorgvragen. In het systeem staat het eigenaarschap van de leraar centraal. Wij maken samen het systeem.

3 Simon Sinek, ‘Start with Why’, 2009.

4 https://inspiration.samhoud.com/2019/02/history-new-era/ 

5 Onder meer: John Hattie, ‘Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learning’, 

 2012 en Robert Marzano, ‘The Art and Science of Teaching: A Comprehensive Framework for 

 Effective Instruction’, 2007.

6 https://hgw-noelle-pameijer.nl/ 

7 Plan van aanpak versterking kwaliteit netwerkorganisatie 2018-2020

8 https://www.swvutrechtpo.nl
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Terug naar ons verhaal. Het voorbeeld van HGW illustreert hoe wij al voortvarend gestart zijn. Waar we nu staan wordt verder-
op in dit Ondersteuningsplan belicht. Het SWV is een dynamische netwerkorganisatie met veel ambitie om het goede te doen 
voor ieder kind. Reden voor ons om het huidige Ondersteuningsplan met looptijd tot 2021 een jaar eerder te herijken in dit 
Ondersteuningsplan. We hebben de tijd genomen om goed het verhaal van het veld te beluisteren om van daaruit de contouren 
van de toekomst van de organisatie te schetsen.9 Onszelf te bevragen op wie we zijn door uit te zoeken waar we nu staan, waar 
we heen willen en wat we daarvoor nodig hebben.10 Dit is ons verhaal, een verhaal dat richting geeft aan de koers voor de komende 
vier jaar. 

Een verhaal waar ik jullie graag in meeneem. Dit is dan ook de langste tekst die jullie zullen lezen in dit Ondersteuningsplan. 
Vanaf hier kunnen jullie in hoofdstuk 2 lezen wat wij nu al doen, wat we gaan doen en wanneer (speerpunten, ambities 
en planning). Vervolgens nemen wij jullie mee in onze beschrijving hoe wij dit gaan doen en met wie. In elk hoofdstuk is 
de tekst kort. Daarmee blijft de informatie in dit Ondersteuningsplan overzichtelijk en actueel. De essentie is immers dat wij dit 
samen gaan doen. 

Ik zie ernaar uit verder samen te werken aan het realiseren van onze gezamenlijke visie, in het vertrouwen dat we allemaal gewoon 
willen doen wat nodig is voor ieder kind. Reflectief, als continue lerende organisatie. Elk klein groot gebaar helpt daarbij.

6

9 Geïnspireerd door Wouter Hart, ‘Anders vasthouden’, 2017.

10 Geïnspireerd door Brene Brown, ‘De kracht van kwetsbaarheid’, 2013.
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Ons motto: ‘goed voor elkaar’. Dit betekent dat wij de samenwerking met scholen en schoolbesturen, 
kernpartners, ouders en kinderen heel belangrijk vinden. Het betekent ook dat wij expertise en middelen 

optimaal in willen zetten voor kinderen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs.
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Wat gaan wij doen en wanneer

Dit Ondersteuningsplan is ons strategisch plan voor de komende vier jaar. Hierin beschrijven we onze werkwijze en ambities. 
We hebben acht speerpunten geformuleerd. Elk speerpunt is beschreven volgens een vaste opzet: waar we nu staan in 2020 en 
een korte uitleg per ambitie. Deze ambities worden in de jaarplannen beschreven, geëvalueerd en bijgesteld waardoor we het 
Ondersteuningsplan actueel en levend houden. De jaarplannen worden jaarlijks aan het Ondersteuningsplan toegevoegd. 

Om te horen welke ambities er leven, hebben we input opgehaald op verschillende plekken. Zo hebben we bij de start van dit 
schooljaar met de leden van het bestuur en de beleidsgroep, de OPR, SWV Sterk VO, kinderopvang en de kernpartners een 
kick-off ‘walking dinner’ georganiseerd waarbij het gesprek gevoerd werd over de (toen nog) tien speerpunten vanuit de vragen: 
‘waar staan we, waar willen we heen en wat is daarvoor nodig?’. 

Ditzelfde hebben we gedaan tijdens het medewerkersoverleg van het SWV en in de wijkgerichte lerende netwerken met intern 
begeleiders, leerplicht, JGZ en de buurtteammedewerkers. Schoolleiders, leraren en ouders waren voor ons een belangrijk 
klankbord om te toetsen of we de goede dingen (willen) doen met elkaar. Voor die speerpunten waar een werkgroep bij betrokken 
is, is de inhoud afgestemd op de actuele ontwikkelingen vanuit het werkveld en daar waar het speerpunt externe partners betreft 
is er overleg en afstemming geweest over de geformuleerde ambities. 

Daarnaast hebben we uit verschillende bronnen inspiratie opgedaan en informatie verzameld zoals uit de Utrechtse Onderwijs-
Agenda, de landelijke evaluatierapporten Passend Onderwijs, de landelijke inclusieversneller, de Kamerbrieven over de voort-
gang onderwijs-zorg en het (Utrechtse) Thuiszitterspact. In de vergaderingen van het bestuur, de beleidsgroep en de OPR is 
structureel een volgende stap besproken onderweg naar het definitieve Ondersteuningsplan: van de formulering van speerpunten, 
naar de uitwerking in ambities, naar concrete tekstvoorstellen.
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Voor elk speerpunt hebben we drie ambities geformuleerd. Deze zijn te onderscheiden in: 

De ambities die versterken en verbinden zijn gericht op het behouden van onze koppositie. We willen nog beter worden in wat 
we doen en dat doen we op deze manier. Daarnaast hebben we ambities geformuleerd om te vernieuwen. Dit samen bepaalt 
waar we staan in 2024. Hierbij versterken we eerst, om daarna te verbinden en vervolgens te vernieuwen. 

Voor elke ambitie (‘doen’) formuleren we hoe er geëvalueerd en gemeten wordt (‘weten’) of het gestelde doel behaald is. 
Vervolgens delen we deze bevindingen met de betrokkenen en verantwoorden we ons aan het bestuur en in het jaarverslag. 

8

Versterken
dat wat we al hebben
of doen verstevigen. 

Verbinden
gericht op de verbinding 
met anderen.

Vernieuwen
dat wat nog onderzocht, uitgewerkt 
of geïnitieerd moet worden.
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Sterke basis

Waar we nu staan in 2020
Het onderwerp sterke basis staat hoog op de agenda. De scholen zijn gebaat bij het scheppen van helderheid over wat die 
sterke basis nu precies is. Daarom is er regelmatig afstemming geweest tussen SWV en vertegenwoordigers van scholen bij het 
formuleren van de 26 afspraken in het online platform Perspectief op School (PoS). Deze afspraken zijn onderdeel van het SOP, 
waarmee scholen duidelijk maken welke expertise zij wel of niet kunnen bieden en wat dat betekent voor hun ondersteunings-
behoefte. Als SWV voeren we hier voortdurend de actieve dialoog over.

Waar we heen gaan richting 2024

  Versterken
De afspraken voor de basisondersteuning 
zijn helder en aansprekend geformuleerd 
en bij iedereen bekend.

Om ervoor te zorgen dat de afspraken bij 
iedereen bekend zijn en door de scholen 
gebruikt kunnen worden voor hun 
kwaliteitsaanpak, scherpt de werkgroep 
Sterke Basis de afspraken aan waarbij 
commitment van de scholen hoog op de 
agenda staat. 

  Verbinden
Scholen hebben zicht op elkaars 
expertise.

In de doorontwikkeling van PoS reiken 
we scholen de mogelijkheid aan, om (meer) 
zicht te krijgen op elkaars expertise. Door 
de uitwisseling tussen scholen te stimu-
leren, wordt de eerste stap gezet naar 
een structuur waarin we gebruik maken 
van elkaars expertise. 

  Vernieuwen
Scholen maken effectief en vanzelf-
sprekend gebruik van elkaars expertise.

Het gebruik maken van elkaars expertise 
leidt tot een nog sterkere sterke basis. 
De consulent heeft hier een belangrijke rol 
in door de expertise van andere scholen 
te kennen, te benoemen en scholen te 
stimuleren hier gebruik van te maken. 
Dit kan leiden tot bewustwording en een  
open blik naar buiten, waardoor het 
uiteindelijk vanzelfsprekend is om 
elkaars expertise te benutten.



Extra ondersteuning

Waar we nu staan in 2020
Elke vorm van ondersteuning begint met een startgesprek met ouders. Als er sprake is van een arrangementsaanvraag is de 
consulent altijd betrokken. De extra ondersteuning is veelal individueel gericht en de TLC is beslisser voor het afgeven van een 
arrangement. Uit de praktijk blijkt dat de vraag naar extra ondersteuning voor een leerling, vaak ook een vraag is in een grotere 
context. Hierbij is aandacht voor het handelen van de leraar en het clusteren van vragen binnen het systeem (groep, school of 
zelfs de wijk) gewenst. Arrangementen worden uitgevoerd door externe aanbieders die deze passende ondersteuning aanbieden.

Waar we heen gaan richting 2024

  Versterken
De werkwijze voor het arrangeren is 
vastgelegd en bij iedereen bekend.

We formuleren heldere uitgangspunten 
die de werkwijze voor het arrangeren 
ondersteunen. Arrangeren blijft altijd 
maatwerk, maar de manier waarop de 
werkwijze beschreven is helpt mee aan 
zoveel mogelijk eenduidigheid en geeft 
richting voor het handelen van zowel 
school als SWV. 
De consulent beslist m.b.t. het afgeven 
van het arrangement in samenspraak 
met school en ouders, waardoor de 
hulpvraag snel beantwoord wordt.

  Verbinden
Arrangementen zijn gericht op de leraar, 
de bouw, het team of groepen leraren 
zodat de transfer naar de leerling(en)/
groep(en) gemaakt wordt.

Door onze arrangementen te richten op 
het handelen van de leraar, komen we 
meer tegemoet aan het feit dat de hulp-
vraag altijd in een grotere context gesteld 
wordt. Een leraar die handelingsgericht 
ingaat op de ondersteuningsvraag van 
een leerling heeft hier namelijk ook 
voor andere leerlingen iets aan. Op deze 
manier wordt de leraar gestimuleerd om 
steeds de transfer te maken van de ene 
naar de andere leerling. Hiermee wordt 
het handelen van de leraar en daarmee 
de kwaliteit van de sterke basis, versterkt.

  Vernieuwen
Er is een breed en optimaal passend 
aanbod van arrangementen, waaronder 
clusterarrangementen.

Met deze ambitie gaat een grote wens 
van het werkveld in vervulling. De be-
hoefte aan een arrangement dat zich 
niet alleen richt op een individuele 
leerling, maar juist op een groepje 
leerlingen (binnen een klas, leerjaar, 
bouw, school of zelfs in de wijk) is groot. 
Hierdoor wordt een arrangement zo 
effectief en duurzaam mogelijk ingezet 
waardoor meerdere leerlingen profiteren. 
Daarnaast zorgt het voor verlaging van 
de administratieve last. Ook de verruiming 
van de duur van het arrangement draagt 
hieraan bij.
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Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Waar we nu staan in 2020
SWV, scholen, buurtteams, leerplicht, jeugdgezondheidszorg werken met elkaar samen volgens de kernpartneraanpak. Dat doen 
we omdat we samen meer kunnen dan alleen en omdat we kinderen altijd zien in hun context. Kernpartner-overleggen op de 
scholen worden inmiddels jaarlijks georganiseerd volgens een vaste agenda. Kernpartners weten elkaar steeds beter te vinden 
om samen met ouders en scholen meer handen en voeten te geven aan de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Dat we 
hier al intensief mee bezig zijn, heeft ervoor gezorgd dat we uitgekozen zijn als één van de elf inspiratieregio’s.11

Waar we heen gaan richting 2024

  Versterken
In het kernpartneroverleg wordt 
doelmatig gewerkt.

Om het niveau van kennismaken in de 
kernpartneroverleggen op de scholen te 
ontstijgen, krijgt het kernpartneroverleg 
een meer gestructureerd karakter. Dit 
betekent dat de verschillende kernpartners 
gezamenlijk hun doelen bepalen om te 
komen tot een effectieve en inhoudelijke 
werkwijze.

  Verbinden
Jeugdhulp op school wordt vanuit een 
gezamenlijke visie en een gedeelde 
aanpak onderzocht.

Vanuit een gezamenlijk geformuleer-
de visie vinden kernpartners elkaar op 
casusniveau en doen zij binnen de school 
wat nodig is om kinderen passend onder-
wijs te bieden en hun ontwikkeling te 
stimuleren. De kernpartners zijn op het 
S(B)O zichtbaar aanwezig en ondersteunen 
de school ter versterking van het peda-
gogisch klimaat. Daarnaast realiseren zij 
de verbinding tussen onderwijs en jeugd-
hulp op de scholen.

  Vernieuwen
Initiatieven om onderwijs, jeugdhulp, 
zorg en vrije tijd ín om de school te 
organiseren zijn gerealiseerd.

Samenwerking tussen gespecialiseerde 
jeugdhulp en school vraagt om flexi-
biliteit naar twee kanten. Het gaat er 
niet om of iets van de gespecialiseerde 
jeugdhulp of van het onderwijs is, maar 
om de vraag wat we samen kunnen doen 
om de ontwikkeling van kinderen zoveel 
als mogelijk te stimuleren en te onder-
steunen. Er is ruimte voor de ontwikke-
ling van mooie initiatieven die hier voor 
zorgen.
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Kwaliteit
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Waar we nu staan in 2020
De eerste stappen op weg naar de vormgeving en inrichting van een systeem van kwaliteitszorg zijn gezet. Voor een aantal 
werkprocessen zijn kwaliteitskaarten opgesteld om standaard processen te beschrijven en een eenduidige werkwijze te 
bevorderen. Ook op het gebied van organisatieontwikkeling maken we een kwaliteitsslag. Als bureauorganisatie bekwamen we 
ons in “doen wat nodig is” en in handelen vanuit de uitgangspunten van HGW. Als netwerkorganisatie werken we in verbinding 
en afstemming met elkaar. Het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter in de bestuursvergadering past ook binnen de 
organisatieontwikkeling en is een stap op weg naar (meer) onafhankelijk intern toezicht.

Waar we heen gaan richting 2024

  Versterken
Vanuit de evaluatie van de huidige 
governance-structuur bepaalt het SWV 
de vervolgstappen.

Door de uitkomsten van de evaluatie 
wordt bepaald welke vorm van intern 
onafhankelijk toezicht passend en 
gewenst is. In gezamenlijkheid bepaalt 
het bestuur welke stappen in welke 
volgorde gezet worden.

  Verbinden
Scholen en het SWV evalueren processen 
door het delen van data en ervaringen 
om de kwaliteit van de samenwerking te 
vergroten.

Door het werken met OnderwijsTranspa-
rant en het gebruik van Perspectief op 
School komt er steeds meer inzicht in de 
expertise van en gevraagde ondersteu-
ning op de verschillende scholen. Het 
delen en bespreken van de beschikbare 
data geeft inzicht in de ondersteunings-
behoeften van de scholen en door het 
maken van afspraken wordt systematisch 
gewerkt aan de kwaliteit van de samen-
werking.

  Vernieuwen
Het SWV gebruikt een inzichtelijk systeem 
van kwaliteitszorg voor alle organisatie-
processen.

Om scherp te blijven op de kwaliteit is 
een inzichtelijk systeem van kwaliteits-
zorg nodig. Het SWV ontwikkelt een 
geheel eigen systeem, waarbij planmatig 
gewerkt wordt middels een vertaling van 
de plan-do-check-act-cyclus. Het SWV 
hernoemt deze cyclus met de woorden 
zijn-doen-weten-delen. Het hieruit 
voortkomende kwaliteitsverhaal geeft 
richting aan het handelen van het SWV.
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Specialistische ondersteuning

Waar we nu staan in 2020
De S(B)O scholen weten elkaar steeds beter te vinden. Er is een gezamenlijke visie geformuleerd, met als belangrijkste uitgangs-
punten het stabiliseren van het deelnamepercentage en het inzetten op preventief handelen om verwijzing naar het S(B)O waar 
mogelijk te voorkomen. De landelijke ontwikkeling richting inclusie gaat snel op dit moment. Wij sluiten aan bij deze denkrichting 
en verkennen onze mogelijkheden.

Waar we heen gaan richting 2024

  Versterken
Het overstap-arrangement is bekend en 
wordt gebruikt voor het terugplaatsen 
van leerlingen naar een beter passende, 
minder specialistische voorziening. 

Het overstap-arrangement heeft een 
ondersteunende functie in het terug-
plaatsen van leerlingen van bijvoorbeeld 
het SBO naar een reguliere school. Het 
doel is niet om minder leerlingen in 
een specialistische omgeving onderwijs 
te geven, maar om meer leerlingen op 
een beter passende plek te plaatsen. Zo 
worden optimale ontwikkelingskansen 
gestimuleerd en wordt niet langer dan 
noodzakelijk gebruik gemaakt van een 
specialistische plek. In veel gevallen is er 
wel iets extra’s nodig aan ondersteuning. 
Het overstap-arrangement dient als een 
steuntje in de rug om de overstap met 
elkaar aan te gaan. 

  Verbinden
S(B)O-scholen delen expertise om het 
preventief handelen te vergroten.

Er is volop kennis en expertise aanwezig 
op de verschillende S(B)O scholen in 
Utrecht. Het delen en uitwisselen van 
deze expertise is de volgende stap. Deze 
kennis en expertise is namelijk helpend 
voor heel veel reguliere scholen ter 
preventie van problemen bijvoorbeeld 
op het gebied van gedrag, cognitie en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. We 
stimuleren de integratie/ intensieve 
samenwerking tussen speciaal en 
regulier onderwijs. De impact van het 
S(B)O op de reguliere scholen wordt 
hierdoor vergroot en dit draagt mede 
bij aan het stabiliseren van het deel-
namepercentage. 

  Vernieuwen
Met alle betrokken partners onderzoekt 
het SWV hoe de landelijke trend naar 
meer inclusie vertaald wordt naar de 
Utrechtse situatie.

We onderschrijven de behoefte naar 
meer inclusie en zorgen ervoor dat dit 
onderwerp op de agenda’s van onze 
overleggen staat. We voeren het gesprek 
met alle betrokken partners, we formuleren 
onze visie en ontwikkelen onze werkwijze.

13



Kennisdeling
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Waar we nu staan in 2020
De wil om met elkaar te leren en te delen is ruimschoots aanwezig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het enthousiasme over de lerende 
netwerken. De agenda van dit overleg is al ruim van tevoren gevuld met onderwerpen die door de verschillende kernpartners 
worden aangedragen. De reden waarom deelnemers het netwerk bezoeken is veelal om geïnspireerd te raken en deze inspiratie 
mee te nemen naar de eigen werkplek. Ook het stedelijk IB-netwerk, de stedelijke studiedag en het onlangs geïntroduceerde 
IB-idee-café dragen bij aan ontmoeten, inspireren en uitwisselen. Het SWV is actief op LinkedIn en werkt samen met Hogeschool 
en Universiteit. Daarmee draagt het SWV bij aan de stedelijke kennisinfrastructuur. 

Waar we heen gaan richting 2024

  Versterken
Lerende netwerken versterken het wijk-
gerichte werken.

Tijdens de lerende netwerken staan 
onderwerpen centraal die actueel zijn in 
de wijk, waarbij het bespreken van deze 
onderwerpen bijdraagt aan het wijkge-
richt werken. Je komt naar dit netwerk 
toe, om naast geïnspireerd te raken, ook 
onderdeel te zijn van een groter geheel 
(de wijk), hieraan bij te dragen en er je 
verantwoordelijkheid in te nemen.

  Verbinden
Het SWV verbindt, niet alleen wijkgericht 
maar ook op thema’s, de verschillende 
betrokkenen bij het SWV.

De medewerkers van het SWV bewegen 
zich door de hele stad en hebben zo 
zicht op de thema’s die leven. Het is aan 
het SWV om de trends te signaleren, te 
agenderen en hier betrokkenheid op te 
creëren. Het SWV bedenkt in afstemming 
met de verschillende betrokkenen welk 
type platform de verschillende thema’s 
nodig hebben en stelt zich hier proactief 
in op. De nieuwe locatie van het SWV 
draagt bij aan deze ambitie.

  Vernieuwen
Het SWV geeft het goede voorbeeld door 
organisatie-doorbroken kennis op te 
doen en te delen. 

Een belangrijk uitgangspunt bij kennis-
deling is dat je steeds weer nadenkt op 
welke manier zoveel mogelijk mensen 
kunnen profiteren van dat wat jij leren 
gaat of geleerd hebt. Het openstellen 
van kennisdeling voor een breder publiek 
heeft een directe meerwaarde.

S W V  U t r e ch t  P O
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  Vernieuwen
Het SWV handelt vanuit de nieuwe visie 
op de inrichting van de ondersteunings-
structuur voor Het Jonge Kind en werkt 
met een expertiseteam voor Het Jonge 
Kind.

In de voorschoolse periode, die geleidelijk 
aan overloopt in de basisschoolperiode, 
streven we naar een ononderbroken over-
gang van de voorschool naar de vroegschool. 
Stedelijke samenwerking met en afstemming 
tussen alle kernpartners in het overgangs-
gebied van voor- naar vroegschool is hierin 
cruciaal. Het te formeren expertiseteam 
voor Het Jonge Kind krijgt in iedere wijk 
een belangrijke rol in deze samenwerking 
en afstemming.

15

Doorgaande lijn

Waar we nu staan in 2020
Er is veel aandacht voor de doorgaande lijn tussen voor-, vroeg- en basisschool. Dit thema staat prominent op de stedelijke 
agenda en is met name door de harmonisatie van de kinderopvang erg actueel. De noodzaak om met de verschillende betrok-
kenen samen te werken wordt duidelijk gevoeld. Daarnaast zijn er stedelijke initiatieven om de overgang naar het Voortgezet 
Onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs werken op vele onderwerpen samen 
en medewerkers weten elkaar steeds beter te vinden.

Waar we heen gaan richting 2024

  Versterken
Er is verdergaande afstemming tussen 
SWV Utrecht PO en SterkVO.

De afstemming tussen SWV Utrecht PO 
en SterkVO wordt meer structureel van 
aard door de inhoudelijke agenda’s op 
elkaar af te stemmen. Praktisch gezien 
bieden we de mogelijkheid voor consu-
lenten en begeleiders passend onderwijs 
om werkzaamheden uit te voeren op 
elkaars locatie en samen te overleggen. 
Daarnaast blijven de toelaatbaarheids-
commissie en het loket Passend Onder-
wijs met elkaar samenwerken en wordt 
vorm gegeven aan samenwerking tussen 
de leden van de beide Ondersteunings-
planraden.

  Verbinden
Arrangementen die in het PO zijn afge-
geven, lopen indien nodig door bij een 
overstap naar het VO.

PO en VO stemmen met elkaar af op 
welke wijze de ondersteuning aan leer-
lingen zonder onderbreking door kan 
lopen vanuit het PO naar het VO. Onze 
gezamenlijke ambitie is namelijk om de 
overstap voor leerlingen zo goed moge-
lijk te laten verlopen. Een arrangements-
uitvoerder die met de leerling meegaat 
naar het VO waardoor de kans op succes 
vergroot wordt, is hier een voorbeeld van. 

S W V  U t r e ch t  P O
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Dekkend aanbod

Waar we nu staan in 2020
Met elkaar streven we naar de best passende plek voor ieder kind, met welke ondersteuningsvraag dan ook, zodat Utrecht een 
stad is zonder thuiszitters. We zoeken voor alle kinderen naar een passend aanbod op maat. In de praktijk onderzoeken we 
steeds of ons dekkend aanbod nog dekkend is en reageren we alert op situaties waarin duidelijk wordt dat er een hiaat is. 
Vervolgens handelen we flexibel en voortvarend. We benutten de expertise van verschillende organisaties vanuit verbinding 
en samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak op het HB-onderwijs en de samenwerking met cluster 1 en 2. 

Waar we heen gaan richting 2024

  Versterken
Het SWV en cluster 2 versterken hun 
samenwerking om het passend aanbod 
te vergroten.

In de inmiddels nauwe samenwerking 
tussen het SWV en Auris wordt gezien 
dat een groep leerlingen niet plaatsbaar 
is in cluster 2, maar wel behoefte heeft 
aan de expertise of ondersteuning vanuit 
cluster 2, gericht op het vergroten van 
de kennis van de leerkracht. Ons doel is 
om het aanbod voor deze leerlingen uit 
te breiden met voorzieningen of andere 
vormen van ondersteuning vanuit cluster 
2. Op deze manier optimaliseren we het 
onderwijs voor deze groep leerlingen, 
zowel in het regulier als in het S(B)O.

  Verbinden
Het SWV verkent met alle betrokken 
partners hoe onderwijs mogelijk gemaakt 
wordt voor kinderen die daarvan vrijge-
steld zijn.

Bij deze verkenning maken we gebruik 
van het pakket aan maatregelen dat 
landelijk ontwikkeld wordt met als uit-
gangspunt dat kinderen optimaal in hun 
ontwikkeling gestimuleerd worden. Om 
dit te bereiken is een sterke verbinding 
nodig tussen onderwijs en jeugdhulp. 
Deze twee werelden dienen zich te richten 
op de ondersteuningsbehoefte van kin-
deren. Vanuit dit vertrekpunt werken 
we intensief aan een betere aansluiting 
tussen beide domeinen, zodat ook 
kinderen met een aandoening, ziekte 
of beperking zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.

  Vernieuwen
Er zijn deeltijd-, voltijd- en HB+ voor-
zieningen voor hoogbegaafde leerlingen 
die binnen het expertiseteam voor hoog-
begaafdheid intensief samenwerken.

In het versterken van onderwijs aan 
meer- en hoogbegaafden krijgt het 
HB-expertiseteam een belangrijke 
rol. De kerntaken zijn het vormgeven 
van HB-onderwijs, het versterken van 
samenwerking (met oa. kernpartners, 
arrangementsuitvoerders, Hogeschool, 
Universiteit, ouders) en het delen van 
kennis. Het expertiseteam zet zich in op 
alle niveaus van de ondersteuningspiramide 
(basisondersteuning, extra ondersteuning, 
specialistische ondersteuning) waarbij 
het team zich profileert als gids voor alle 
betrokkenen bij dit onderwerp. 
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Planning – doen en weten

18

Speerpunten Ambities: DOEN Evalueren: WETEN Jaar van 
weten

Starten
met doen

1. Sterke basis 

2. Extra ondersteuning 

De afspraken voor de basis-

ondersteuning zijn helder en 

aansprekend geformuleerd en 

bij iedereen bekend.

De werkwijze voor het 

arrangeren is vastgelegd en 

bij iedereen bekend. 

Scholen hebben zicht op 

elkaars expertise.

Arrangementen zijn gericht op 

de leraar, de bouw, het team 

of groepen leraren zodat de 

transfer naar de leerling(en)/

groep(en) gemaakt wordt.

Scholen maken effectief en 

vanzelfsprekend gebruik van 

elkaars expertise.

Er is een breed en optimaal 

passend aanbod van arrange-

menten, waaronder cluster-

arrangementen.

In welke mate worden de 

afspraken voor de basison-

dersteuning als helder en 

aansprekend ervaren?

Wat levert het vastleggen en 

bekendmaken van de werk-

wijze voor het arrangeren het 

werkveld op?

In hoeverre hebben scholen 

zicht op elkaars expertise en 

wat is het effect hiervan?

In hoeverre versterkt deze 

werkwijze het handelen van 

de leraren en de kwaliteit van 

de Sterke Basis?

In hoeverre maken scholen 

effectief gebruik van elkaars 

expertise en wat is het effect 

hiervan? 

In welke mate vergroot het 

brede aanbod van arrange-

menten de kwaliteit van de 

extra ondersteuning?

Versterken

Versterken

Verbinden 

Verbinden 

Vernieuwen

Vernieuwen

2020

2020

2021

2020

2022

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023
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3. Verbinding 

onderwijs en jeugdhulp

4. Kwaliteit

5. Specialistische 

ondersteuning

In het kernpartneroverleg 

wordt doelmatig samenge-

werkt.

Vanuit de evaluatie van de 

huidige governance-structuur 

bepaalt het SWV de vervolg-

stappen.

Het overstap-arrangement 

is bekend en wordt gebruikt 

voor het terugplaatsen van 

leerlingen naar een beter pas-

sende, minder specialistische 

voorziening

Jeugdhulp op school wordt 

vanuit een gezamenlijke visie 

en een gedeelde aanpak 

onderzocht.

Scholen en het SWV evalueren 

processen door het delen van 

data en ervaringen om de 

kwaliteit van de samenwerking 

te vergroten. 

S(B)O scholen delen expertise 

om het preventief handelen te 

vergroten.

Initiatieven om onderwijs, 

jeugdhulp, zorg en vrije tijd ín 

en om de school te organise-

ren zijn gerealiseerd.

Het SWV gebruikt een inzich-

telijk systeem van kwaliteits-

zorg voor alle organisatie-

processen.

Met alle betrokken partners 

onderzoekt het SWV hoe de 

landelijke trend naar meer 

inclusie vertaald wordt naar 

de Utrechtse situatie.

In hoeverre wordt er doelmatig 

gewerkt in het kernpartner-

overleg en wat is het effect 

hiervan?

Hoe wordt de huidige gover-

nance-structuur ervaren en 

welke overeenstemming is er 

over de vervolgstappen?

In welke mate wordt er gebruik 

gemaakt van het overstap-

arrangement en welk effect 

heeft dit op het deelname-

percentage S(B)O?

Wat heeft het onderzoek 

vanuit een gezamenlijk 

ontwikkelde visie en een 

gedeelde aanpak opgeleverd 

en wat zijn de vervolgstappen?

Wat heeft de evaluatie 

opgeleverd en in welke mate 

draagt het bij aan de kwaliteit 

van de samenwerking?

Welk verband is er tussen 

een toename in het delen van 

expertise en een afname van 

het aantal TLV-aanvragen?

Welke initiatieven zijn 

ontwikkeld en wat zijn daarin 

de werkzame factoren?

In hoeverre wordt het 

systeem van kwaliteitszorg 

toegepast en op welke wijze 

draagt dit bij aan de kwaliteit?

Wat heeft het onderzoek naar 

meer inclusie ons opgeleverd 

en wat betekent dit voor de 

vervolgstappen?

Versterken

Versterken

Versterken

Verbinden 

Verbinden 

Verbinden 

Vernieuwen

Vernieuwen

Vernieuwen

2020

2020

2020

2021

2020

2021

2022

2020

2020

2021

2021

2021

2023

2021

2022

2023

2021

2023
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6. Kennisdeling

8. Dekkend aanbod

7. Doorgaande lijn

Lerende netwerken versterken 

het wijkgerichte werken.

Het SWV en cluster 2 verster-

ken hun samenwerking om het 

passend aanbod te vergroten.

Er is verdergaande afstem-

ming tussen SWV Utrecht PO 

en SterkVO. 

Het SWV verbindt, niet alleen 

wijkgericht maar ook op 

thema’s, de verschillende 

betrokkenen bij het SWV. 

Het SWV verkent met alle 

betrokken partners hoe

onderwijs mogelijk gemaakt 

wordt voor kinderen die 

daarvan vrijgesteld zijn.

Arrangementen die in het PO 

zijn afgegeven lopen indien 

nodig door bij een overstap 

naar het VO. 

Het SWV geeft het goede 

voorbeeld door organisatie-

doorbroken kennis op te doen 

en te delen. 

Er zijn deeltijd-, voltijd- en 

HB+ voorzieningen voor 

hoogbegaafde leerlingen die 

binnen het expertiseteam 

voor hoogbegaafdheid inten-

sief samenwerken.

Het SWV handelt vanuit de 

nieuwe visie op de inrichting 

van de ondersteuningsstructuur 

voor het Jonge Kind en werkt 

met een expertiseteam.

Wat levert het wijkgerichte 

werken concreet op?

Wat is het effect van de 

samenwerking op het passend 

aanbod?

Op welke processen is er 

verdergaande afstemming en 

met welk effect?

Welke thema’s heeft het 

SWV op de agenda gezet en 

welke betrokkenheid heeft dit 

opgeleverd? 

Welke mogelijkheden zijn er 

binnen het onderwijs voor 

kinderen die daarvan 

vrijgesteld zijn?

Hoeveel arrangementen zijn 

ononderbroken doorgezet van 

PO naar VO?

Hoe vaak heeft het SWV 

organisatie-doorbroken kennis 

gedeeld en opgedaan en wat 

is het effect?

In welke mate komen de 

voorzieningen en het 

expertiseteam tegemoet 

aan de ondersteuningsvraag 

en -behoeften?

In welke mate komt het 

expertiseteam tegemoet aan 

de vragen in het werkveld?

Versterken

Versterken

Versterken

Verbinden 

Verbinden 

Verbinden 

Vernieuwen

Vernieuwen

Vernieuwen

2021

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2023

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

20



21

Speerpunten Ambities 2023202220212020

1. Sterke basis 

2. Extra 

ondersteuning 

= starten met DOEN

= jaar van WETEN EN BORGEN

De afspraken voor de basisondersteuning zijn helder en 

aansprekend geformuleerd en bij iedereen bekend.

De werkwijze voor het arrangeren is vastgelegd en bij 

iedereen bekend. 

Scholen hebben zicht op elkaars expertise.

Arrangementen zijn gericht op de leraar, de bouw, het 

team of groepen leraren zodat de transfer naar de 

leerling(en)/groep(en) gemaakt wordt.

Scholen maken effectief en vanzelfsprekend gebruik 

van elkaars expertise.

Er is een breed en optimaal passend aanbod van 

arrangementen, waaronder clusterarrangementen.

Versterken

Versterken

Verbinden

Verbinden

Vernieuwen

Vernieuwen

Meerjarenplanning
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Speerpunten Ambities 2023202220212020

4. Kwaliteit 

5. Specialistische 

ondersteuning

Vanuit de evaluatie van de huidige governance-

structuur bepalen we onze vervolgstappen.

Het overstap-arrangement is bekend en wordt gebruikt 

voor het terugplaatsen van leerlingen naar een beter 

passende, minder specialistische voorziening. 

Scholen en het SWV evalueren processen door het 

delen van data en ervaringen om de kwaliteit van de 

samenwerking te vergroten. 

S(B)O scholen delen expertise om het preventief 

handelen te vergroten.

Het SWV gebruikt een inzichtelijk systeem van 

kwaliteitszorg voor alle organisatieprocessen.

Met alle betrokken partners onderzoekt het SWV hoe 

de landelijke trend naar meer inclusie vertaald wordt 

naar de Utrechtse situatie.

Versterken

Versterken

Verbinden

Verbinden

Vernieuwen

Vernieuwen

3. Verbinding 

onderwijs en jeugdhulp

In het kernpartneroverleg wordt doelmatig samengewerkt.

Jeugdhulp op school wordt vanuit een gezamenlijke 

visie en een gedeelde aanpak onderzocht.

Initiatieven om onderwijs, jeugdhulp, zorg en vrije tijd 

ín en om de school te organiseren zijn gerealiseerd.

Versterken

Verbinden

Vernieuwen
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Speerpunten Ambities 2023202220212020

6. Kennisdeling

8. Dekkend aanbod

7. Doorgaande lijn

Lerende Netwerken versterken het wijkgerichte werken.

SWV en cluster 2 versterken hun samenwerking om het 

passend aanbod te vergroten.

Er is verdergaande afstemming tussen SWV Utrecht PO 

en SterkVO. 

Het SWV verbindt, niet alleen wijkgericht maar ook op 

thema’s, de verschillende betrokkenen bij het SWV. 

Het SWV verkent met alle betrokken partners hoe 

onderwijs mogelijk gemaakt wordt voor kinderen die 

daarvan vrijgesteld zijn.

Arrangementen die in het PO zijn afgegeven lopen 

indien nodig door bij een overstap naar het VO. 

Het SWV geeft het goede voorbeeld door organisatie-

doorbroken kennis op te doen en te delen. 

Er zijn deeltijd-, voltijd- en HB+ voorzieningen voor 

hoogbegaafde leerlingen die binnen het expertiseteam 

voor hoogbegaafdheid intensief samenwerken.

Het SWV handelt vanuit de nieuwe visie op de inrichting 

van de ondersteuningsstructuur voor het Jonge Kind en 

werkt met een expertiseteam voor Het Jonge Kind.

Versterken

Versterken

Versterken

Verbinden

Verbinden

Verbinden

Vernieuwen

Vernieuwen

Vernieuwen

= starten met DOEN

= jaar van WETEN EN BORGEN
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Hoe wij dit gaan doen en met wie

24

Zo werken we aan kwaliteit
De PDCA-cyclus (plan-do-check-act) wordt in organisaties veelvuldig ingezet om middels vier activiteiten te zorgen voor een 
betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert, mits goed uitgevoerd, dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht 
is. In onze kwaliteitsaanpak hebben we gekozen voor een vertaling van de vier activiteiten vanuit de PDCA-cyclus. We hebben 
de woorden PLAN, DO, CHECK en ACT vertaald naar vier woorden die in de basis dezelfde bedoeling hebben, maar ons helpen 
om meer eigenheid in het kwaliteitsverhaal te leggen. 

Onze vertaling ziet er 
als volgt uit: 

Ons ZIJN is voortgekomen uit de volgende zaken:
• Onze missie en visie
• Onze wettelijke opdracht:
 1. Verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen
 2. Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het S(B)O
 3. Adviseren over de onderwijsbehoefte van een leerling
 4. Vaststellen van een Ondersteuningsplan
• Het waarderingskader Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs van de Inspectie

Plan

ZIJN

Check

WETEN

Act

DELEN

Do

DOEN

Hier ZIJN we van. We komen te WETEN of 

we DOEN waar we van 

ZIJN.

We DELEN waar we van 

ZIJN, wat we DOEN en 

wat we te WETEN zijn 

gekomen.

We DOEN waar we 

van ZIJN.
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In welke mate heeft 

dat wat we gedaan 

hebben geleid tot 

inzicht en financieel 

gezond zijn?

Werken met een 

sluitende begroting.

We nemen onze 

verantwoordelijkheid 

in het geven van in-

zicht in de financiële 

uitgangspositie, zijn 

financieel gezond en 

kunnen op kortere 

en langere termijn 

voldoen aan onze 

verplichtingen.
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Om het DOEN te formuleren hebben we vanuit ieder onderdeel van het ZIJN het meest kritieke, overstijgende organisatieproces 
benoemd. Dit overstijgende organisatieproces laten we vervolgens uiteenvallen in kleinere werkprocessen. Deze kleinere 
werkprocessen beschrijven we op kwaliteitskaarten en bespreken we in werkgroepen. Voor de volgende stap van ons cyclische 
proces zijn “weetvragen” geformuleerd. Het einde van de cyclus is altijd weer het DELEN, zowel in onze bureau-organisatie, 
als in ons netwerk van scholen, als met onze externe partners. Dit DELEN is nauw verbonden met het ophalen van input voor 
nieuwe plannen.
Waar we van ZIJN, wat we DOEN, wat we te WETEN willen komen en hoe we DELEN hebben we weergegeven in onderstaand 
kwaliteitsoverzicht.

We delen waar we van zijn, wat we gedaan hebben en wat we te weten zijn gekomen.

In welke mate heeft 

dat wat we gedaan 

hebben geleid tot 

passende plekken?

Zorgen voor een 

dekkend aanbod.

We dragen op 

professionele wijze 

en vanuit vertrouwen 

zorg voor een 

passende plek voor 

ieder kind, zo 

thuisnabij mogelijk.

In welke mate heeft 

dat wat we gedaan 

hebben geleid tot 

een transparante 

en aansprekende 

werkwijze?

Arrangeren.

We verdelen en wij-

zen ondersteunings-

middelen en -voor-

zieningen toe op 

een transparante 

en aansprekende 

wijze, zodat iedere 

leerling zich zo op-

timaal en ononder-

broken als mogelijk 

kan ontwikkelen.

In welke mate heeft 

dat wat we gedaan 

hebben geleid tot 

een inzichtelijke en 

effectieve beoorde-

lingswijze?

Werken met een 

TLC.

We beoordelen of 

leerlingen toelaat-

baar zijn tot het 

S(B)O op inzichte-

lijke en effectieve 

wijze.

In welke mate heeft 

dat wat we gedaan 

hebben bijgedragen 

aan de lerende 

organisatie en geleid 

tot het realiseren 

van de ambities?

Werken met een 

kwaliteitsmanage-

ment systeem.

We realiseren als 

lerende organisatie 

vanuit verbinding 

de ambities zoals 

beschreven in het 

ondersteuningsplan.

In welke mate heeft 

dat wat we gedaan 

hebben geleid tot 

deskundig en up to 

date advies?

Handelingsgericht 

werken.

We adviseren 

deskundig en up to 

date vanuit de 

onderwijsbehoeften 

van de leerling en 

de ondersteunings-

behoeften van de 

leerkracht.

D
el

en
W
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en

D
oe

n
Zi

jn



Zo ziet ons aanbod eruit
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Alle scholen in ons SWV werken vanuit de uitgangspunten voor de basisondersteuning. Deze uitgangspunten vormen de basis 
van het schoolondersteuningsprofiel. Iedere school ontvangt van het SWV 130 euro per leerling12 per jaar om de kwaliteit van 
de basisondersteuning goed op niveau te houden. Als de school een ondersteuningsvraag heeft die de basisondersteuning 
overstijgt, dan kunnen zij middels een startgesprek een consulent van het SWV betrekken. Als in nauw overleg met ouders en 
kernpartners wordt besloten dat extra ondersteuning of een speciale onderwijsvoorziening nodig is, dan zijn er de volgende 
mogelijkheden:
• Analyse en ondersteuning: De analyse is een verdere verkenning van de hulpvraag met als doel verheldering van de hulpvraag 
 en/of de te nemen stappen. De ondersteuning wordt geboden in de vorm van een lichte interventie, is kortdurend van aard 
 en gericht op preventie en/of snel resultaat. 
• Extra ondersteuning: Dit wordt aangeboden in de vorm van een arrangement. Een arrangement wordt door de school ingezet 
 om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen, groepen of leerkrachten. Een arrangement wordt bij 
 het SWV aangevraagd via OnderwijsTransparant en wordt toegekend door de Toelaatbaarheidscommissie.
• Specialistische ondersteuning: in het SWV zijn vier speciale basisscholen, twee scholen voor SO-cluster 3, een school voor 
 SO-cluster 4, een school voor MYTYL-onderwijs, een school voor langdurig zieke kinderen en een school voor kinderen die 
 voor observatie, diagnostiek of behandeling van psychische of gedragshulpvragen zijn opgenomen zijn in het UMCU. 
 Om toegang te krijgen tot deze vormen van onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Daarnaast is er een Taalschool 
 voor nieuwkomers, zijn er OZA-groepen (onderwijs-zorgarrangement in samenwerking met Youké) en is er vanaf schooljaar 
 2020-2021 een dubbelbijzondere voorziening (HB onderwijs met ondersteuning van het SBO).

Voor verdere toelichting, ook over welke voorzieningen voor welke kinderen bedoeld zijn, zie onze website. 13

12 Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

13  www.swvutrechtpo.nl
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Handelingsgerichte ondersteuningsstructuur

27

S W V  U t r e ch t  P O
g o e d  v o o r  e l k a a r

S W V  U t r e ch t  P O
g o e d  v o o r  e l k a a r

l e e r l i n g v o l g s y s t e e m p e r s p e c t i e f

o v e r-  i n -  u i t z i ch t

o b s e r v a t i e  &  o v e r l e g a a n v r a a g

l e e r l i n g  o u d e r s  s ch o o l

d o s s i e r

BA S I S O N D E R S T E U N I N G :

H U L P V R A A G :

S TA RT G E S P R E K :

TO E L A AT BA A R H E I D S V E R K L A R I N G :

o b s e r v a t i e  &  
o v e r l e g  

&  a a n v r a a g

W

P

R

p l a n m a t i g  w e r ke n /
H G D

b e t r o k ke n e n

s ch o o l

d o s s i e r

A N A LY S E  &  O N D E R S T E U N I N G :

A R R A N G E M E N T:

h a n d e l i n g s g e r i ch t  w e r ke n

o b s e r v a t i e  &  o v e r l e g

W

P

R

w a a r n e m e n

p l a n n e n

r e a l i s e r e n b e g r i j p e n  

b e t r o k ke n e n

H G D / H G A

W

P

R

w a a r n e m e n

p l a n n e n

r e a l i s e r e n b e g r i j p e n  

o n t w i k ke l i n g s -
p e r s p e c t i e f



Zo werken we samen

Als SWV zijn we zowel een bureau-organisatie, als een netwerk van scholen, als partner van externe organisaties.14

Dit is een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van de ambities in dit Ondersteuningsplan. Aan de hand hiervan beschrijven 
we met wie we samenwerken.15

Onze ca. 25 consulenten werken in 5 TPO’s 
(team Passend Onderwijs) op de verschil-
lende scholen. Iedere werkdag denken zij 
mee met de scholen over passende onder-
steuning en wat er nodig is om dit te 
realiseren. Zij worden ondersteund door 
beleidsmedewerkers die op het gebied 
van onderwijs, zorg, kwaliteit, HRM en 
financiën het team faciliteren en beleid 
ontwikkelen. Daarnaast zijn er mede-
werkers die secretariële, administratieve 
en facilitaire taken uitvoeren. Voor de 
toewijzing van middelen en toelaatbaar-
heidsverklaringen is er een Toelaatbaar-
heidscommissie (TLC). De directeur geeft 
leiding aan dit geheel. 

Werkgroepen zijn in ons SWV een 
belangrijk middel voor ontwikkeling. 
In verschillende samenstellingen werken 
we aan verschillende thema’s passend bij 
de speerpunten uit dit Ondersteunings-
plan. 
De Ondersteuningsplanraad (OPR) verte-
genwoordigt als medezeggenschaps-
orgaan ouders en scholen in het SWV.
De belangrijkste taak van de OPR is 
instemming te verlenen op het Onder-
steuningsplan. Het personeel wordt 
vertegenwoordigd door de medezeggen-
schapsraad (MR), zij hebben instemmings- 
en adviesrecht op zaken die betrekking 
hebben op het personeel van het SWV.

 Het samenwerkingsverband als een bureau-organisatie 

14 Handreiking bij de voorbereiding op kwaliteits-

 onderzoek in samenwerkingsverbanden primair  

 onderwijs 16 april 2018

15 www.swvutrechtpo.nl 
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18 schoolbesturen van ongeveer 130 
basisscholen, waaronder vier scholen 
voor SBO en zes scholen voor Speciaal 
Onderwijs vormen samen het netwerk 
van scholen voor de ongeveer 31.000 
leerlingen in het SWV.16 Het bestuur 
heeft de rol van intern toezichthouder 
en de directeur heeft een ruim mandaat. 

Het gemeentebestuur en organisaties op 
het gebied van jeugdhulp dragen bij aan 
de kwaliteit van het SWV door vanuit 
hun eigen opgave mee te helpen bij het 
realiseren van de belangrijkste ambitie 
van het SWV, namelijk het creëren van 
optimale ontwikkelingskansen voor ieder 
kind. Het Op Overeenstemming Gericht 

Het bestuur keurt de begroting, het 
Ondersteuningsplan en het jaarverslag 
goed en bewaakt daarbij de koers van 
het SWV. De directeur is verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van het bestuurs-
beleid. De directeur van het SWV wordt 
geadviseerd door de beleidsgroep die 
bestaat uit vertegenwoordigers van alle 

besturen. We vinden het heel belangrijk 
om onze netwerkpartners te betrekken 
bij beleidsontwikkeling, onze kwaliteits-
aanpak en de realisatie van de ambities 
uit het Ondersteuningsplan. Daarom zijn 
bijvoorbeeld intern begeleiders, direc-
teuren of kernpartners lid van de meeste 
werkgroepen. 

Overleg (OOGO) Passend Onderwijs geeft 
formeel vorm aan deze verantwoordelijk-
heid. 

Cruciaal in het samenwerken met externen 
is de kernpartneraanpak, waarbij we met 
ouders, buurtteams, JGZ, leerplicht en 
scholen de handen ineenslaan. Met name 

de samenwerking met ouders is binnen 
deze kernpartneraanpak, maar zeker ook 
voor ons als SWV, essentieel. 

Daarnaast zoekt het SWV partnerschap 
met de Hogeschool Utrecht, Universiteit 
Utrecht, cluster 1 en 2 en andere samen-
werkingsverbanden in de regio en in de G4.

 Het samenwerkingsverband als een netwerk van scholen 

 Het samenwerkingsverband als partner van externe organisaties

16 Stand van zaken februari 2020

29



Zo zetten we onze middelen in

De (meerjaren)begroting van het SWV bestaat uit drie onderdelen: de baten (inkomsten), de verplichte afdrachten (de bedragen 
die DUO op de baten inhoudt (SO) of het SWV betaalt (PO/SBO), de kosten voor groei SO (die het SWV zelf aan het SO moet 
uitbetalen) en de overige lasten (uitgaven). De belangrijkste criteria voor de baten en verplichte afdrachten zijn de leerlingaan-
tallen BAO, de leerlingaantallen SBO en de aantallen en categorie leerlingen SO. 

De baten bestaan uit verschillende onderdelen, die op basis van verschillende criteria worden toegekend. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen lichte en zware ondersteuning. Het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober is bepalend voor de 
inkomsten van het SWV in het daaropvolgende schooljaar (personele baten) en kalenderjaar (materiële baten). Het SWV heeft 
meer inkomsten dan deze rijksbijdragen, bijvoorbeeld bijdragen van gemeenten of regionale organen en overige subsidies.

We hebben te maken met verschillende vormen van wettelijke verplichte afdrachten 
(deels aangevuld met afspraken in Utrecht):
1. aan het SO (op basis van teldatum 1 oktober van het jaar daarvoor). OCW betaalt voor iedere SO leerling de personele 
 en materiele basisbekostiging. Het SWV betaalt (via DUO) de personele en materiële ondersteuningsbekostiging aan het SO. 
 Voor de ondersteuningsbekostiging gelden drie (standaard)tarieven, waar het SWV bij afgifte van de TLV een koppeling  
 legt naar één van de drie prijscategorieën.16 
2. aan het SO bij tussentijdse groei op basis van nieuwe TLV’s tussen 1 oktober en 1 februari (op basis van peildatum 1 februari 
 van het jaar daarvoor).17  Verplicht is bekostiging van de personele ondersteuningsbekostiging. In Utrecht bekostigt het 
 SWV daarnaast ook de materiele ondersteuningsbekostiging, de personele basisbekostiging en de materiële basisbekostiging 
 zodat voor iedere groeileerling de volle bekostiging aan de SO school beschikbaar komt.

30

16 Meer informatie over TLV verklaringen en welk SWV financieel verantwoordelijk is, is te vinden op https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/

 toelaatbaarheidsverklaringen/.

17 http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/thema/samenwerkingsverbandenvo/#download- handreiking-kijkdoos-groeiregeling-voor-samenwerkingsverbanden.



3. aan het SBO (op basis van teldatum 1 oktober van het jaar daarvoor). OCW/DUO bekostigt de SBO-scholen in het SWV 
 rechtstreeks voor 2%. Indien de deelname boven de 2% uitstijgt, betaalt OCW/DUO voor deze leerlingen de basisbekostiging 
 en het SWV moet de ondersteuningsbekostiging betalen. Voor de tussentijdse groei tussen 1 oktober en 1 februari gelden 
 dezelfde afspraken als bij SO (punt 2). In Utrecht bekostigt het SWV daarnaast ook de voorfinanciering van de groei van 
 het aantal leerlingen in de periode 1 februari tot 1 oktober (zie bijlage 1).
4. aan elke BAO en elke SBO school om de kwaliteit van de sterke basis op orde te brengen en te houden. Deze basisonder-
 steuning bedraagt in het schooljaar 2019-2020 €130 per leerling18 (zie programma 3, bijlage 2).

Naast deze verplichte lasten werken we met eigen programma’s om ons verhaal en onze ambities in het Ondersteuningsplan te 
realiseren. Het SWV legt verantwoording af over alle middelen in relatie tot beoogde doelen en bereikte resultaten. Dit doen 
we middels een kaderbrief in oktober, een begroting in december, het jaarverslag in juni en door kwartaalrapportages.

S P E C I A L I S T I S C H E
O N D E R S T E U N I N G

E X T R A  O N D E R S T E U N I N G

S T E R K E  BA S I S

1  g e z i n

1  k i n d

1  p l a n
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18 Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
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Bijlage 1 – meerjarenbegroting

Baten 2024

2024

2023

2023

2022

2022

2021

2021

2020

2020

2019

2019

lichte ondersteuning  5.626.194 5.578.092 5.566.264 5.569.194 5.582.224 5.607.777

zware ondersteuning 12.315.523 12.230.394 12.219.264 12.237.399 12.272.656 12.336.121

verevening zware ondersteuning -1.533.607 -521.205 0

grensverkeer sbo in 40.114 46.508 53.708 56.007 57.529 58.976

regeling schoolmaatschappelijk werk 294.570 333.712 333.712 333.712 333.712 333.712

overige baten 16.280 0 0 0 0 0 

geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke 

programma’s in het ondersteuningsplan 275.325 275.000 175.000 175.000 0 0

Totale baten 17.034.399 17.942.501 18.347.948 18.371.312 18.246.121 18.336.586

afdracht so, teldatum, (via DUO) 6.610.627 6.577.116 6.628.162 6.614.846 6.616.820 6.654.665

afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), 

ondersteuningsbekostiging 282.060 279.992 279.992 279.992 279.992 279.992

afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), 

basisbekostiging 127.084 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000

grensverkeer sbo uit 148.464 173.307 198.719 207.227 212.857 218.210

overdrachtsverplichting aan sbo 142.924 195.733 174.669 311.899 384.486 454.883

Totaal afdrachten 7.311.159 7.337.147 7.392.541 7.524.965 7.605.156 7.718.750

Programma 1 Management en bedrijfsvoering 637.032 717.083 829.775 833.049 834.979 834.979

Programma 2 Zorgtoewijzing 352.941 362.936 363.483 363.483 363.483 363.483

Programma 3 Basisondersteuning 3.983.156 3.993.784 3.999.158 4.019.015 4.046.813 4.093.982

Programma 4 Ondersteuningsstructuur 1.295.7773 1.444.219 1.501.710 1.508.072 1.513.694 1.518.313

Programma 6 Arrangementen 2.050.591 2.000.000 2.000.000 2.000.000  2.000.000 2.000.000

Programma 7 Professionalisering 70.293 113.750 83.750 83.750 83.750 113.750

Programma 8 Extra voorzieningen S(B)O 17.060 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000

Programma 13 Schoolmaatschappelijk werk 287.351 333.712 333.712 333.712 333.712 333.712

Programma 17 Voorfinanciering SBO 545.423 143.940 143.940 143.940 143.940 143.940

Programma 18 Ondersteuning uitstroom taalschool 22.333 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Programma 19 Ondersteuning het jonge kind 45.716 50.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Programma 20 Ondersteuning meer- en hoogbeg. 274.285 523.730 760.315 814.800 814.800  814.800

Programma 21 Kwaliteit versterking organisatie 312.132 435.000 0 0 0 0

Totaal programma’s 9.903.085 10.281.154 10.328.842 10.412.821 10.448.171 10.529.959

Totale lasten 17.214.244 17.618.301 17.721.384 17.937.786 18.053.327 18.248.709

Resultaat -179.845 324.200 626.564 433.526 192.793 87.877
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Bijlage 2 – toelichting programma’s

Voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting t/m 2024 dienen de actielijnen bij de speerpunten van het Actieprogramma 
Samenwerkingsverband Utrecht PO 2018-2020 als leidraad. In de begroting 2020 bouwen we voort op wat we samen tot dusver 
hebben bereikt. Vanaf schooljaar 2020-2021 geldt het nieuwe Ondersteuningsplan 2020-2024 als kader voor de begroting. De 
punten uit het Actieprogramma zijn ondergebracht in de speerpunten van het Ondersteuningsplan. Hieronder een toelichting 
op de inhoud van de verschillende programma’s die terug te vinden zijn in de begroting.

Programma 1: Management en bedrijfsvoering
In dit programma zijn de personeelskosten voor het stafbureau en de vergoeding voor de onafhankelijk technisch voorzitter 
opgenomen, evenals de huur van het kantoor van het SWV en de ICT kosten waaronder ook de licenties voor Perspectief op 
School. Het SWV bekostigt alle licenties voor scholen en schoolbesturen in Utrecht.

Programma 2: Ondersteuningstoewijzing
In dit programma zijn de activiteiten van de Toelaatbaarheidscommissie ondergebracht. Conform het plan van aanpak 
Versterking Kwaliteit worden taken en bemensing van de TLC herbezien in het licht van de HGW-doelstellingen en de werkwijze 
rondom extra ondersteuning en specialistische ondersteuning. 

Programma 3: Basisondersteuning
De basisondersteuning voor schooljaar 2019-2020 bedraagt €130 per leerling. Elke school van het SWV ontvangt dit bedrag 19 
jaarlijks om de kwaliteit van de sterke basis op orde te brengen en houden.

Programma 4: Ondersteuningsstructuur
In dit programma zijn de personeelskosten voor de lijnorganisatie opgenomen (consulenten en beleidsmedewerkers onderwijs; 
fte’s vast personeel is 15,75 fte’s). 

Programma 6: Arrangementenbudget
Dit is het budget dat bestemd is voor onderwijsarrangementen extra ondersteuning.

Programma 7: Professionalisering
Dit is het budget bestemd voor studiekosten, studiedagen, kennisdeling en themabijeenkomsten. In de meerjarenbegroting 
2019 t/m 2023 was de stedelijke studiedag als tweejaarlijks event opgenomen. In het Ondersteuningsplan 2020-2024 zetten 
we in op andere, nieuwe vormen van kennisdeling.

Programma 8: Extra voorzieningen S(B)O (KTO)
Met de bundeling van KTO-plekken en OZA-arrangementen in dit programma is transparant wat er aan kosten wordt gemaakt 
voor extra voorzieningen S(B)O. Per OZA groep wordt een minimaal aantal van 10 leerlingen gefinancierd met een aanvullend 
arrangement van € 6.000 per leerling.
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Programma 13: Schoolmaatschappelijk werk
De OCW-subsidie voor schoolmaatschappelijk werk wordt bepaald op basis van schoolgewichten en wordt volledig toegekend 
aan de inzet van het Buurtteam Jeugd en Gezin Gemeente. De kosten van dit programma zijn gelijk aan de baten.

Programma 17: Voorfinanciering SBO
De voorfinanciering wordt berekend op basis van de groei van het aantal leerlingen in de periode 1 februari tot 1 oktober. 
Het SWV vergoedt per leerling zowel de ondersteunings- als de basisbekostiging. 

Programma 18: Ondersteuning uitstroom taalschool
Dit is het budget dat bestemd is voor de overstaparrangementen van Taalschool leerlingen.

Programma 19: Ondersteuning het jonge kind
In dit programma zijn de volgende kosten opgenomen:
• Pilot verbindingsgroep Overvecht
• Materialen
• Verschil personeelskosten platform 2-4 jarigen -/- subsidie
In het licht van de majeure wijzigingen in de ondersteuningsstructuur van het jonge kind zijn alle voorziene kosten na school-
jaar 2019/2020 op dit moment slechts indicatief. 

Programma 20: Ondersteuning meer- en hoogbegaafdheid
In 2019 heeft OCW onze subsidieaanvraag gehonoreerd met een bedrag van € 700.000, te verdelen over 2019 t/m 2022. De kosten voor 
2020 t/m 2022 volgen het plan van aanpak Versterken van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen dat in oktober 2018 door 
het bestuur is vastgesteld.

Programma 21: Kwaliteit versterking organisatie 
Dit is het budget dat is bestemd voor uitvoering van het plan van aanpak Versterking kwaliteit netwerkorganisatie dat in december 2018 
door het bestuur is vastgesteld. De volgende kosten zijn hierin opgenomen: personeelskosten, onderzoekskosten en materiele kosten. 
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Zijn

DOEN in 2020

We dragen op pro-

fessionele wijze en 

vanuit vertrouwen 

zorg voor een 

passende plek voor 

ieder kind, zo thuis-

nabij mogelijk.

Sterke basis

De afspraken voor de basis-

ondersteuning zijn helder en 

aansprekend geformuleerd en 

bij iedereen bekend.

Extra ondersteuning

De werkwijze voor het 

arrangeren is vastgelegd en bij 

iedereen bekend.

Ambitie

We verdelen en wijzen 

ondersteuningsmidde-

len en ondersteunings-

voorzieningen toe op 

een transparante en 

aansprekende wijze, 

zodat iedere leerling 

zich zo optimaal en on-

onderbroken als moge-

lijk kan ontwikkelen.

1. De werkgroep Sterke Basis waar-

 in (vanuit een aantal besturen) 

 schoolleiders en intern begelei-

 ders deelnemen. Elke deelnemer 

 “adopteert” een bestuur waar-

 van niemand in de werkgroep zit 

 om proces en inhoud te delen 

 en input op te halen.

2. De werkgroep Sterke Basis.

3. Alle scholen.

1. Werkgroep Arrangeren.

2. Beleidsmedewerker onderwijs 

 en kwaliteit i.s.m. de werkgroep 

 Arrangeren. 

3. Alle consulenten.

Wie gaat het DOEN?

We beoordelen of 

leerlingen toelaatbaar 

zijn tot het S(B)O op 

inzichtelijke en 

effectieve wijze.

1. maart, april, juni 2020.

2. september 2020.

3. oktober/november 2020.

1. april 2020.

2. mei/juni 2020.

3. vanaf september 2020.

Wanneer gaan we het DOEN?

We realiseren als 

lerende organisatie 

vanuit verbinding 

de ambities zoals 

beschreven in het 

ondersteuningsplan.

We nemen onze 

verantwoordelijkheid 

in het geven van 

inzicht in de financiële 

uitgangspositie, zijn 

financieel gezond en 

kunnen op kortere 

en langere termijn 

voldoen aan onze 

verplichtingen.

We adviseren des-

kundig en up to date 

vanuit de onderwijs-

behoeften van de 

leerling en de onder-

steuningsbehoeften 

van de leerkracht.

1. De huidige afspraken waar 

 nodig aanpassen.

2. Vragen om feedback vanuit de 

 scholen en de beleidsgroep op 

 de voorgestelde aanpassingen 

 d.m.v. een werksessie.

3. Scholen vullen Perspectief 

 op School in, met daarin de 

 aangepaste afspraken voor de 

 basisondersteuning.

1. Maken van een voorstel aan 

 de directeur m.b.t. de 

 werkwijze.

2. Maken van een kwaliteitskaart 

 waarop de werkwijze 

 beschreven staat.

3. Handelen vanuit de nieuwe 

 werkwijze.

Wat gaan we DOEN en hoe?

Bijlage 3 – inhoudelijk jaarplan SWV Utrecht PO 2020
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DOEN in 2020

Extra ondersteuning

Arrangementen zijn gericht op 

de leraar, de bouw, het team 

of groepen leraren zodat de 

transfer naar de leerling(en)/

groep(en) gemaakt wordt.

Extra ondersteuning

Er is een breed en optimaal 

passend aanbod van arrange-

menten, waaronder cluster-

arrangementen.

Verbinding onderwijs en 

jeugdhulp

In het kernpartneroverleg 

wordt doelmatig samen-

gewerkt.

Kwaliteit

Het SWV gebruikt een inzichte-

lijk systeem van kwaliteitszorg 

voor alle organisatieprocessen.

Ambitie

1. Beleidsmedewerker onderwijs 

 i.s.m. de werkgroep Arrangeren.

2. Beleidsmedewerker onderwijs 

 i.s.m. de consulenten.

3. Alle consulenten.

1. Werkgroep Arrangeren.

2. Beleidsmedewerker Onderwijs.

1. Werkgroep Kernpartneraanpak 

 en alle consulenten.

2. Deelnemers aan het overleg.

3. Deelnemers aan het overleg.

1. Beleidsmedewerker Onderwijs 

 en Kwaliteit en projectmede-

 werker Kwaliteit i.s.m. werk

 groep Kwaliteitsaanpak.

2. Beleidsmedewerker Onderwijs 

 en Kwaliteit en projectmede-

 werker Kwaliteit i.s.m. werk-

 groep Kwaliteitsaanpak.

3. Beleidsmedewerker Onderwijs 

 i.s.m. werkgroep kwaliteits-

 aanpak.

Wie gaat het DOEN?

1. juni 2020.

2. juli 2020.

3. vanaf september 2020.

1. september 2020.

2. november 2020.

1. vanaf april 2020. 

2. september 2020.

3. september 2020.

1. januari 2020.

2. maart, april, mei, juni 2020.

3. vanaf september 2020.

Wanneer gaan we het DOEN?

1. De zienswijze van het SWV op 

 arrangeren aanscherpen.

2. De zienswijze verbinden aan 

 de werkwijze van de 

 consulenten.

3. De consulent draagt de 

 zienswijze van het SWV uit en 

 ondersteunt IB’s bij het maken 

 van de transfer.

1. Maken van een voorstel aan 

 de directeur m.b.t. mogelijke  

 arrangementen.

2. Uitwerken van een aantal 

 voorstellen tot een arrange-

 mentenaanbod.

1. Het delen van deze ambitie 

 met de kernpartners.

2. Er voor zorgen dat deelnemers 

 aan het kernpartneroverleg de 

 verantwoordelijkheid nemen 

 om aan de start van het 

 gesprek af te spreken wie de 

 procesbewaker is. 

3. Het bepalen en overeenkomen 

 van doelstellingen tot een 

 vast onderdeel van het overleg 

 maken.

1. Het ontwikkelen van een 

 kwaliteitsaanpak.

2. De kwaliteitsaanpak integreren 

 in de organisatieprocessen.

3. De organisatie vertrouwd 

 maken met deze kwaliteits-

 aanpak.

Wat gaan we DOEN en hoe?
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DOEN in 2020

Specialistische Ondersteuning

Het overstap-arrangement 

is bekend en wordt gebruikt 

voor het terugplaatsen van 

leerlingen naar een beter pas-

sende, minder specialistische 

voorziening.

Specialistische Ondersteuning

Met alle betrokken partners 

onderzoekt het SWV hoe de 

landelijke trend naar meer 

inclusie vertaald wordt naar 

de Utrechtse situatie.

Doorgaande lijn

Er is verdergaande afstemming 

tussen SWV Utrecht PO en 

SterkVO.

Dekkend aanbod

Het SWV en cluster 2 versterken 

hun samenwerking om het 

passend aanbod te vergroten.

Dekkend aanbod

Er zijn deeltijd-, voltijd- en HB+ 

voorzieningen voor hoogbe-

gaafde leerlingen die binnen 

het expertiseteam voor hoog-

begaafdheid intensief samen-

werken. 

Ambitie

1. Beleidsmedewerker Onderwijs 

 en Zorg i.s.m. werkgroep 

 Dekkend aanbod.

2. Beleidsmedewerker Onderwijs 

 en Zorg i.s.m. werkgroep 

 Dekkend aanbod.

1. Directeur en bestuur.

1. Directeur.

2. Directeuren SWV Utrecht PO 

 en SterkVO.

1. Directeur en voorzitter TLC.

2. Directeur en voorzitter TLC.

 i.s.m. werkgroep Dekkend 

 aanbod.

1. Projectleider MHB.

2. Kwartiermaker MHB.

3. Kwartiermaker MHB.

4. Projectleider MHB.

Wie gaat het DOEN?

1. mei 2020.

2. vanaf september 2020. 

1. oktober 2020.

1. februari 2020.

2. september 2020.

1. november 2020.

2. december 2020.

1. vanaf maart 2020.

2. september 2020.

3. september 2020.

4. vanaf september 2020.

Wanneer gaan we het DOEN?

1. Het overstaparrangement 

 prominent op de agenda zetten 

 in diverse brede netwerken 

 zoals S(B)O directeurenoverleg 

 en stedelijk IB.

2. Het gesprek voeren met S(B)O 

 over de betekenis van het 

 overstaparrangement m.b.t. 

 het stabiliseren van het deel-

 namepercentage S(B)O.

1. Themagesprek met het bestuur 

 voeren om de zienswijze op 

 meer inclusie te formuleren.

1. Feedback vragen op het 

 ondersteuningsplan.

2. Een ontmoeting organiseren 

 in het kader van huisvesting,  

 waarbij het idee is dat er 

 wederzijds gebruik wordt 

 gemaakt van elkaars locatie.

1. In kaart brengen in welke 

 mate het huidige aanbod 

 tegemoet komt aan wat er nodig 

 is en waar de hiaten liggen.

2. Samen verkennen welke voor-

 zieningen/faciliteiten hierin  

 ontwikkeld kunnen worden.

1. Starten van voltijds HB-onder-

 wijs op meerdere plekken in de 

 stad en verdeeld over de TPO’s.

2. Start pilot deeltijdvoorziening 

 MHB in 2 TPO’s.

3. Start van HB+ voorziening. 

4. Start expertiseteam op het 

 niveau van sterke basis en 

 extra ondersteuning en inci-

 denteel op het niveau speciaal 

 waar nodig. 

Wat gaan we DOEN en hoe?
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WETEN

Sterke basis

De afspraken voor de 

basisondersteuning zijn 

helder en aansprekend 

geformuleerd en bij 

iedereen bekend.

Extra ondersteuning

De werkwijze voor het 

arrangeren is vastgelegd 

en bij iedereen bekend.

Extra ondersteuning

Arrangementen zijn 

gericht op de leraar, 

de bouw, het team of 

groepen leraren zodat 

de transfer naar de 

leerling(en)/groep(en) 

gemaakt wordt.

Extra ondersteuning

Er is een breed en opti-

maal passend aanbod van 

arrangementen, waaronder 

clusterarrangementen.

Verbinding onderwijs en 

jeugdhulp

In het kernpartnerover-

leg wordt doelmatig 

samengewerkt.

Kwaliteit

Het SWV gebruikt een 

inzichtelijk systeem van 

kwaliteitszorg voor alle 

organisatieprocessen.

Ambitie Hoe zijn we dit te WETEN 

gekomen?

Wat zijn we te WETEN 

gekomen?

Wat gaan we nu verder 

DOEN?

Waaruit blijkt dat de 

afspraken voor de 

basisondersteuning helder 

en aansprekend geformu-

leerd zijn?

Wat levert het handelen 

vanuit de nieuwe werkwijze 

op voor het werkveld?

In welke mate is er in het 

werkveld draagvlak voor 

de zienswijze m.b.t. het 

maken van de transfer?

In welke mate is er met 

deze voorstellen sprake 

van een optimaal passend 

aanbod van arrangementen?

Wat is het effect van het 

werken met een proces-

bewaker en het overeenko-

men van doelstellingen?

Waaruit blijkt dat de

kwaliteitsaanpak geïnte-

greerd is in de organisatie-

processen?

Wat willen we te WETEN 

komen in december 2020?

38

S W V  U t r e ch t  P O
g o e d  v o o r  e l k a a r

S W V  U t r e ch t  P O
g o e d  v o o r  e l k a a r



WETEN

Specialistische 

ondersteuning

Het overstap-arrangement 

is bekend en wordt gebruikt 

voor het terugplaatsen 

van leerlingen naar een 

beter passende, minder 

specialistische voorziening.

Specialistische 

ondersteuning

Met alle betrokken 

partners onderzoekt het 

SWV hoe de landelijke 

trend naar meer inclusie 

vertaald wordt naar de 

Utrechtse situatie.

Doorgaande lijn

Er is verdergaande 

afstemming tussen SWV 

Utrecht PO en SterkVO.

Doorgaande lijn

Het SWV handelt vanuit 

de nieuwe visie op de 

inrichting van de onder-

steuningsstructuur voor 

het Jonge Kind en werkt 

met een expertiseteam 

voor het Jonge Kind.

Dekkend aanbod

Het SWV en cluster 2 

versterken hun samen-

werking om het passend 

aanbod te vergroten.

Dekkend aanbod

Er zijn deeltijd-, voltijd- 

en HB+ voorzieningen 

voor hoogbegaafde 

leerlingen die binnen 

het expertiseteam voor 

hoogbegaafdheid 

intensief samenwerken. 

Ambitie Hoe zijn we dit te WETEN 

gekomen?

Wat zijn we te WETEN 

gekomen?

Wat gaan we nu verder 

DOEN?

Waaruit blijkt dat het ge-

lukt is om de bekendheid 

van het overstaparrange-

ment te vergroten?

Wat heeft het gevoerde 

themagesprek opgeleverd?

Wat levert het gezamenlijk 

gebruik van elkaars ruimte 

op?

Wat betekent de uit-

komst van het gesprek 

met de gemeente voor 

het positioneren van een 

expertiseteam voor het 

Jonge Kind?

Welke voorzieningen 

of faciliteiten moeten 

ontwikkeld worden om 

het passend aanbod te 

vergroten?

Wat willen we te WETEN 

komen in december 2020?
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Wat is de meest in het oog 

springende opbrengst van 

de start van het expertis-

eteam?



DELEN

Sterke basis

De afspraken voor de 

basisondersteuning zijn 

helder en aansprekend 

geformuleerd en bij 

iedereen bekend.

Extra ondersteuning

De werkwijze voor het 

arrangeren is vastgelegd 

en bij iedereen bekend.

Extra ondersteuning

Arrangementen zijn 

gericht op de leraar, 

de bouw, het team of 

groepen leraren zodat 

de transfer naar de 

leerling(en)/groep(en) 

gemaakt wordt.

Extra ondersteuning

Er is een breed en opti-

maal passend aanbod van 

arrangementen, waaronder 

clusterarrangementen.

Verbinding onderwijs en 

jeugdhulp

In het kernpartnerover-

leg wordt doelmatig 

samengewerkt.

Kwaliteit

Het SWV gebruikt een 

inzichtelijk systeem van 

kwaliteitszorg voor alle 

organisatieprocessen.

Ambitie Op welke manier hebben 

we GEDEELD?

Wat heeft het DELEN 

opgeleverd?

Wat gaan we nu verder 

DOEN?

Wat hebben we 

GEDEELD?
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DELEN

Specialistische 

ondersteuning

Het overstap-arrangement 

is bekend en wordt gebruikt 

voor het terugplaatsen 

van leerlingen naar een 

beter passende, minder 

specialistische voorziening.

Specialistische 

ondersteuning

Met alle betrokken 

partners onderzoekt het 

SWV hoe de landelijke 

trend naar meer inclusie 

vertaald wordt naar de 

Utrechtse situatie.

Doorgaande lijn

Er is verdergaande 

afstemming tussen SWV 

Utrecht PO en SterkVO.

Doorgaande lijn

Het SWV handelt vanuit 

de nieuwe visie op de 

inrichting van de onder-

steuningsstructuur voor 

het Jonge Kind en werkt 

met een expertiseteam 

voor het Jonge Kind.

Dekkend aanbod

Het SWV en cluster 2 

versterken hun samen-

werking om het passend 

aanbod te vergroten.

Dekkend aanbod

Er zijn deeltijd-, voltijd- 

en HB+ voorzieningen 

voor hoogbegaafde 

leerlingen die binnen 

het expertiseteam voor 

hoogbegaafdheid 

intensief samenwerken. 

Ambitie Op welke manier hebben 

we GEDEELD?

Wat heeft het DELEN 

opgeleverd?

Wat gaan we nu verder 

DOEN?

Wat hebben we 

GEDEELD?
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