999933

Activiteitenplan
2022

1

Word ik er sterker van, mijn toekomst kansrijker?
2

Voorwoord
Beweging naar inclusiever onderwijs
Willen. Kunnen. Doen.

Voor 2022 en de komende jaren is de opdracht voor het samenwerkingsverband het bieden van inclusiever onderwijs aan de jongeren in onze regio. Inclusie wordt vaak
geassocieerd met jongeren die buiten de boot (dreigen te) vallen. Sociale inclusie betekent dat je je als professional afvraagt: hoe kan ik, samen met collega’s, een
bijdrage leveren aan het opbouwen van een gemeenschap waar iedere jongere bij hoort, waar iedere jongere het beste uit zichzelf kan halen. Hier zijn geen vaste regels
voor af te spreken. Wel onderliggende waarden, die je samen deelt. Omgaan met diversiteit is een van de grootste opgaven; samen in gesprek blijven over de uitdaging
dat ook jongeren die “anders” doen, er gewoon bij horen. Inclusie is Ja! zeggen tegen jongeren in al hun diversiteit.

Dit activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau doet om de beweging naar inclusiever onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, te maken.
Samen doen wat nodig is.

Gijs van de Beek
Directeur-bestuurder
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Inleiding

Nauwe samenwerking met partners zoals werkgevers, sport, gezondheid, jeugdhulp,
Word ik er sterker van, mijn toekomst kansrijker?

welzijn, gemeenten is nodig. We vinden elkaar steeds beter en zien tegelijkertijd dat er

Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland is een samenwerkingsverband van 9

nog veel ontwikkeld kan worden in het brede spectrum van het sociaal domein; van

schoolbesturen,

activiteitenaanbod als sport tot begeleiding van jongeren in kwetsbare posities.

25

schoollocaties

voor

voortgezet

(speciaal)

onderwijs

en

een

samenwerkingsverband breed team, het bureau. We zijn verantwoordelijk voor ruim 15.000
jongeren en werken samen met 5+ gemeenten en andere partners zoals het primair

Specifiek gaat onze aandacht uit naar de ondersteuning van jongeren die (dreigen) uit (te)

onderwijs,

J-GGZ,

vallen en/of in een kwetsbare positie zitten. Voor deze jongeren is het essentieel dat een

zorgverleners en werkgevers. Samenwerking is immers cruciaal voor de ontwikkeling van

passend en dekkend netwerk van onderwijs-, werk- en hulpvoorzieningen beschikbaar is. In

een kind: it takes a village to raise a child (Jane Cowen-Fletcher, 1994).

de samenwerking tussen deze voorzieningen is nog een grote slag te maken. Dit ondanks de

Vanaf

J&G

2019

coaches,

heeft

het

leerplichtambtenaren,

samenwerkingsverband

jeugdhulpverleners,

de

ambities

JGZ,

verwoord

in

het

ondersteuningsplan 2019-2022 ‘Sterke kinderen, stevige toekomst’. Het betreft een
ambitieuze agenda waarmee we zo’n 15.000 jongeren in onze regio kansen bieden om te
leren en zich te ontwikkelen. Samen zorgen we ervoor dat professionals, ouders en
jongeren, deze bedoeling waar kunnen maken en hier de middelen en ruimte voor krijgen.
In 20222 start het swv met het ontwikkelen van het nieuwe ondersteuningsplan 2023-2026.

diverse landelijke programma’s zoals ‘Met andere ogen’ en Passend Onderwijs die
samenwerking en ‘ontschotting’ proberen te stimuleren. De ontwikkelingen die plaatsvinden
in het brede onderwijs-, werk- en zorglandschap vragen ook de komende periode een groot
deel van onze aandacht. In dit activiteitenplan houden we vanzelfsprekend rekening met
deze ontwikkelingen en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Daarbij is de uitdaging
dat we bij onze activiteiten steeds voor ogen hebben wat dit bijdraagt aan de ontwikkeling
van jongeren.

In de tussentijd heeft de samenleving niet stilgestaan. Maatschappelijke en demografische
ontwikkelingen raken zowel het passend onderwijs (kansenongelijkheid, krimp) als de
jeugdzorg (bezuinigingen, decentralisatie). De coronacrisis heeft ook een grote invloed
gehad op de jongeren in onze regio. Het swv zet zich in om samen met de partners in de
regio voor een duurzame inzet van de extra beschikbare middelen via het NPO (Nationaal
Programma Onderwijs), waarbij de veerkracht van jongeren centraal staat. Ook in onze
regio zijn er uitdagingen, waarbij ons doel steeds is dat ieder vanuit zijn/haar eigen
opdracht samenwerkt zodat jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien, dat ze goed in
hun vel zitten en daardoor samen kunnen leren, op weg naar volwassenheid. Willen we deze
ambitie waarmaken, dan vraagt dit, dat we kijken naar talenten en mogelijkheden van
jongeren op alle leefgebieden en hen daarin stimuleren. Sterke scholen die jongeren weten
te binden en te boeien zijn daarbij van grote betekenis. Zij kunnen dat niet alleen.
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Activiteitenplan 2022
De zes ambities die in 2019 zijn geformuleerd, blijven onverminderd gelden. De koers wordt
voortgezet met als stip op de horizon: meer inclusief onderwijs voor jongeren met een
ondersteuningsbehoefte. De activiteiten die in 2022 ondernomen worden, zijn dan ook

De bedoeling

gericht op de doelstelling om meer jongeren in het regulier onderwijs te kunnen bedienen.

Ook in 2022 blijven we ons hard maken voor ruim 15.000 sterke kinderen

Daarbij sluiten we aan op de landelijke evaluatie passend onderwijs1 en het advies van de

met een stevige toekomst.

2

onderwijsraad . Uiteraard zijn ook de aandachtspunten uit de ‘kamerbrief evaluatie en
verbeteraanpak passend onderwijs’

van 4 november

Dit betekent:

2020 3 meegenomen in dit

activiteitenplan.

-

Iedere jongere leert, is trots op zichzelf en heeft plezier.

-

Iedere jongere wordt serieus genomen en voelt zich gehoord.

-

Iedere jongere kan zichzelf zijn, geen enkele jongere wordt
buitengesloten.

Hoe komt het activiteitenplan tot stand?
-

Dit activiteitenplan beschrijft de activiteiten die in het 4e en tevens laatste jaar van het

Iedere jongere heeft een betekenisvolle toekomst, met
vrienden, familie, kennissen, een uitdagende opleiding en/of

huidige ondersteuningsplan ingezet gaan worden om de ambities waar te maken. De inhoud

een uitdagende baan, een huis en inkomen.

van het activiteitenplan is in co-creatie opgesteld met ondersteuningsteams, het team van
het samenwerkingsverband, projectleiders, schoolleiders, kernpartners, gemeenten en
bestuurders.

-

Iedere ouder wordt serieus genomen en voelt zich gehoord.

-

Iedere ouder krijgt erkenning voor zijn/haar zorg, inzet en
expertise.

In 2021 hebben verschillende onderzoeken en analyses plaatsgevonden naar de
toekomstbestendigheid van het dekkend netwerk in onze regio. Zo is er onderzoek gedaan
naar de zij- en onderinstroom in het vso en PrO door KBA Nijmegen, een onderzoek naar de
toelaatbaarheidsverklaringen PrO, Monitor Aansluiting Onderwijs-jeugd en een monitor van
het dekkend netwerk van het swv. Op basis van de uitkomsten en de gesprekken hierover
zijn de activiteiten voor 2022 bijgesteld.

1
2

https://evaluatiepassendonderwijs.nl/onderzoek/publicatielijst/
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever

3

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbriefevaluatie-en-verbeteraanpak-passend-onderwijs
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Conclusie analyses en onderzoek
Het lukt om het merendeel van de jongeren passend onderwijs te bieden. Iedere school
heeft een ondersteunpunt/trajectvoorziening, waardoor jongeren ondersteuning krijgen.
Alle (dreigend) thuiszittende leerlingen zijn in beeld, de meeste leerlingen krijgen
onderwijs op maat. Er zijn diverse voorzieningen en samenwerkingen gestart (zoals de

Het budget
De budgetverdeling is weergegeven in een separate meerjarenbegroting en begroting 2022.
Deze (meerjaren-)begroting is qua opbouw direct te verbinden aan de actielijnen in het
ondersteuningsplan en dit activiteitenplan. Op deze manier kan iedereen zien waar we onze
publieke middelen aan besteden en met welk doel.

Trajectplusklas, Intermezzo, de S-klas, CLEO, het symbiosetraject Spinaker-Van der Meij
College en de Praktijkroute op het PCC). Het lukt om in de ondersteuningsbehoeften van
het merendeel van de jongeren te voorzien.
Tegelijkertijd blijkt dat het niet lukt om jongeren op de grens vmbo/PrO en regulier
onderwijs/speciaal onderwijs in het regulier onderwijs te kunnen bedienen. Het aantal
leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs neemt namelijk sterk
toe en de verwachting is dat deze ontwikkeling bij gelijkblijvende activiteiten de komende
jaren doorzet.

Onze visie op kwaliteit en verantwoording: trust me, prove me
Vertrouwen is de basis van alle relaties binnen het samenwerkingsverband: professionals
kunnen met elkaar het verschil maken voor een jongere. Zij krijgen de (geregelde) ruimte
om dit te doen. Professionals, scholen, besturen en partners zoeken samen met jongeren
en ouder(s) naar oplossingen en mogelijkheden. Deze inhoudelijke en financiële ruimte is
natuurlijk niet oneindig. We willen met elkaar bepaalde resultaten behalen binnen de
(financiële) mogelijkheden die er zijn. Onderwijsprofessionals hebben daarom met elkaar

In 2021 hebben de scholen en het bureau het actieplan toekomstbestendig dekkend netwerk

een aantal inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt, die de ruimte waarbinnen keuzes

uitgevoerd. De analyses van het actieplan tonen aan dat (nog) niet alle acties zijn opgepakt

gemaakt worden kaderen. Dit vormt het gezamenlijk kwaliteitskader. Jaarlijks analyseren

en er doen zich nieuwe uitdagingen voor. De taskforce inclusief dekkend netwerk moet er

we wel een aantal gezamenlijke vastgestelde, kwantitatieve (kritieke) indicatoren. Deze

voor zorgen dat in 2022 ‘grote’ stappen gemaakt worden naar inclusief onderwijs.

geven een indicatie van de mate waarin we onze doelen behalen.

Vervolgstappen op het actieplan zijn opgenomen in het activiteitenplan 2022.
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Kwaliteitszorg binnen het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband heeft een kwaliteitszorgsysteem op vier niveaus:
-

Alleen kunnen we ‘sterke kinderen, stevige toekomst’ niet waarmaken.

Samenwerkingsverband breed (samenhang activiteiten scholen en bureau) met als
basis het ondersteuningsplan met de meerjarenbegroting, activiteitenplan met

Gelijkgerichtheid: we richten ons op het welzijn en de ontwikkeling van

indicatoren (kwantitatief) en kwalitatieve voortgang, trimesterrapportages (inhoud

jongeren in onze regio. Wanneer de gelijkgerichtheid onduidelijk of

en financiën) en een co-creatie- / besluitvormingscyclus met netwerkgroepen /

onvoldoende is, gaan we met elkaar in gesprek.

(OPR), de medezeggenschapsraad Personeel (MR-P), de Algemene Leden Vergadering
(ALV) en het bestuur.

-

De netwerkorganisatie van scholen/schoolbesturen (met als belangrijkste instrument

Gelijkwaardigheid: alle perspectieven zijn van waarde. Samen zien,
weten en kunnen we meer dan alleen. We benutten verschillende
perspectieven om succes te bereiken.

de kaderbrief, start- en ontwikkelgesprekken, jaarverslagen van de scholen en het

Verantwoordelijkheid: wat we bereiken is onze gezamenlijke

kwaliteitskompas). Zie ook het kwaliteitskompas passend onderwijs van het swv op

verantwoordelijkheid. Belemmeringen en successen bij de één, zijn van

www.swvnk.nl.

invloed op een ander.

De interne organisatie van het bureau (activiteitenplan met begroting, projectplannen
met financiën en interne processen op het gebied van financiën, personeel, ICT en
AVG).

-

volgende (voor)waarden:

begroting, tweejaarlijkse analyse dekkend netwerk, jaarlijkse analyse kritieke

inhoudelijke deskundigen, het kernberaad directeuren, de ondersteuningsplanraad

-

Daarom werken we samen. Dit betekent dat iedereen werkt vanuit de

Co-creatie: samen kunnen we meer dan alleen. We betrekken partners
tijdig en spreken duidelijk af wie wat wanneer gaat doen. We houden
gezamenlijk zicht op de voortgang.

De externe netwerkorganisatie in samenwerking met gemeenten en partners
(gezamenlijke

beleidsplannen

kwaliteitskompas van het NJi).

en

gezamenlijke

monitoring

conform

het

Betrouwbaarheid: we houden onszelf aan onze afspraken en zijn open
en transparant over knelpunten of tegenstrijdige belangen die het
gezamenlijke belang in de weg staan.
Naast reflectie op onze opdracht, reflecteren we ook op de kwaliteit van
de samenwerking, zodat we kansen grijpen, belemmeringen overkomen
en de samenwerking steeds beter wordt.
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We werken aan de bedoeling volgens de volgende principes:
De ontwikkeling en toekomst van ieder kind staan centraal: er wordt altijd gewerkt vanuit het talent, de motivatie en met aandacht voor het welzijn
van jongeren.
Partnerschap met ouders in het belang van de ontwikkeling van het kind: ouders worden zo vroeg mogelijk en gedurende het hele ondersteuningsproces
actief betrokken. Vanaf de eerste kennismaking tot en met gesprekken over een passend aanbod en/of toelaatbaarheid.
Eén kind, één plan, één toekomst: een zo preventief, passend en interdisciplinair mogelijk aanbod voor ieder kind vanuit onderwijs, jeugdhulp, zorg en
andere disciplines.
Dekkend netwerk: sterke basisondersteuning op scholen in de regio vormt het vertrekpunt, extra, intensieve en specialistische ondersteuning wordt
waar nodig geboden.
Inclusief denken en doen: we integreren onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk in het reguliere
onderwijsproces.
Versterken: voldoende ruimte, structuur en aandacht voor leren, ontwikkelen en innoveren.
Continue verbetering door systematische evaluatie en reflectie, bijstellen van beleid en activiteiten en wat nodig is ‘gewoon’ doen. In samenwerking
tussen partners vanuit praktijk, wetenschap en beleid, maar ook vanuit verschillende expertisen.
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Beoogde kwantitatieve resultaten 2022
In 2021 wordt zichtbaar dat het aanbod in de regio steeds meer dekkend wordt 4. Zo krijgt circa 80% van de (dreigend) thuiszittende leerlingen onderwijs op maat. Steeds
meer leerlingen hebben in 2021 een passend aanbod gekregen. Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat het onvoldoende lukt om jongeren met een ondersteuningsbehoefte (uit
het so, sbo, po) bij de overgang naar het vo op te nemen in het regulier onderwijs. En om tussentijdse doorstroom van het vo naar het vso of de zij-instroom naar
praktijkonderwijs te verminderen. Daar willen we in 2022 verandering in brengen. Onderstaand schema beschrijft de doelstellingen voor 2022, activiteiten om dit te
behalen en de stand van zaken in de voorgaande jaren 2018, 2019, 2020 en 2021.

4

Analyse dekkend netwerk passend onderwijs swv vo Noord-Kennemerland 2020, KBA Nijmegen.
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Kwantitatieve indicatoren dekkend netwerk
Nr

Kernvraag

Resultaat in 2018

Resultaat in 2019

Resultaat in 2020

Resultaat in 2021

Beoogd resultaat eind 2021

Doelstellingen 2022 (bron:

Actielijn

ondersteuningsplan 2019-2022)
Krijgt iedere jongere echt

> 100 jongeren

passend onderwijs?

92 jongeren krijgen niet echt

> 100 jongeren (0,7% van totaal

Circa 40 jongeren waarvoor het

Jongeren krijgen voldoende passend onderwijs

Het aantal jongeren voor wie het

Dekkend

passend onderwijs (uitvraag kritieke aantal leerlingen). Mogelijke

onderwijs geen passende plek biedt

door verbetering aanbod voor:

onvoldoende lukt om niet echt passend

netwerk

indicatoren, april 2019)

verklaring voor de toename: De

binnen het samenwerkingsverband

- Jongeren op de grens vmbo/VSO

onderwijs krijgt < 50 (0,3%).

behoeften van leerlingen zijn

(peildatum: eind december 2020). In

- Jongeren op de grens vmbo/PrO

beter in beeld, waardoor

2021 is geen aparte meting gedaan.

- Jongeren die hoogbegaafd zijn

zichtbaar wordt wat wel/niet

We hebben wel een actueel beeld van

- Jongeren die (dreigend) thuiszitten

passend is.

het aantal (dreigend) thuiszittende

- Nieuwkomers

jongeren, zie hieronder.

- Maatwerkarrangementen (kortdurend als

1

overbrugging)
Hoe ontwikkelt het aantal

Toename van 103 in 2017

jongeren dat (dreigend) thuis zit? naar 143 in 2018 (Bron:

130 leerlingen (registratie swvnk, 15 99 leerlingen (september '20) vs. 200 (dreigend) thuiszittende leerlingen Het aantal leerlingen is maximaal 100. 90% van de 100% van de (dreigend) thuiszittende

Dekkend

september 2019). 53% van de

netwerk

110 leerlingen (maart '20). Circa (juni 2021), 80% van deze leerlingen

registratie verzuim, maart leerlingen krijgt onderwijs op maat. 70% krijgt onderwijs op maat.

ontvangt maatwerk.

2018)

2a.

leerlingen krijgt onderwijs op maat door sneller

leerlingen krijgt binnen 3 maanden

toepassen van interventies:

onderwijs op maat (liefst in samenhang

- Implementatie M@ZL aanpak (start in 2021)

met jeugdhulp en andere ondersteuning).

- J-GGZ in het vo
- HIT/CLEO
- Actietafels onderwijs-jeugd
(doorzettingsmacht/kracht)
Neemt de duur van (dreigend)

2.b

3.a

Onbekend

Onbekend

thuiszitten af?

Passend aanbod binnen drie

Passend integraal aanbod binnen drie

Duur in kaart. Duurt verkorten door opschaling

maanden vaak niet haalbaar.

maanden vaak niet haalbaar.

naar leidinggevenden zorg/hulporganisaties en/of passend onderwijsaanbod (liefst in

Wachtlijsten GGZ zijn

Wachtlijsten binnen de GGZ zijn hierin wethouders bij uitblijven passend aanbod.

samenhang met jeugdhulp en andere

vertragende factor.

vertragende factor.

ondersteuning).

Jongeren krijgen binnen 3 maanden een

Dekkend
netwerk

Hoe ontwikkelt de (onnodige)

73 leerlingen naar vso (vo > 73 leerlingen naar vso (vo > vso 65, 91 leerlingen naar vso (vo > vso

64 leerlingen naar vso (vo > vso 61,

Verlagen tussentijdse doorstroom naar vso

Zij-instroom van vo/pro naar vso is

doorstroom van jongeren met

vso 64, PrO > vso 9)

PrO > vso 3). Een aantal scholen

d.m.v.:

minimaal teruggebracht naar niveau 2019 netwerk

een extra

Bron: Vensters, peildatum 1 Bron: Vensters, peildatum 1 oktober scholen verwijst >10 leerlingen

verwijst >7 leerlingen naar vso, andere - Praktijkroute in het vmbo i.s.m. MBO

ondersteuningsbehoefte zich

oktober 2017

door naar VSO, anderen 0 of 1.

scholen 0 of 1.

(naar vso)? En is er doorstroom

13 leerlingen van vso naar vo:

15 leerlingen van vso naar vo: vso > vo - Actietafels onderwijs-jeugd-veiligheid-thuis

van vso naar vo?

vso > vo 13

15

- Duidelijk kader en werkprocessen opstellen voor

Bron: Vensters, peildatum 1

Bron: Vensters, peildatum 1 oktober

onderwijs i.c.m. zorg en dagbesteding

oktober 2019

2020

PrO > vso 8)
2018

84, PrO > vso 7). Een aantal vo

Dekkend

(73 leerlingen).

- Gedrags- en teaminterventies (per leerling)

Verhogen doorstroom van vso naar vo:
- Bestaande symbiosetrajecten vso-vo uitbreiden

3.b

Hoe ontwikkelt de (onnodige)

19 leerlingen naar PrO (vo

27 leerlingen naar PrO (vo > PrO 25, 13 leerlingen naar PrO: vo > PrO 20 leerlingen naar het PrO: vo > PrO

Zij-instroom van vo naar PrO is maximaal 13

Zij-instroom van vo/vso naar PrO is

Dekkend

doorstroom van jongeren met

> PrO 16, vso > PrO 3)

vso > PrO 2)

leerlingen.

maximaal 10 leerlingen per jaar.

netwerk

een extra

Bron: Vensters, peildatum 1 Bron: Vensters, peildatum 1 oktober 1 leerling van PrO naar vo: PrO > 0 leerlingen van PrO naar vo: PrO > vo

ondersteuningsbehoefte zich

oktober 2017

2018

12, vso > PrO 1

16, vso > PrO 4

vo 1

0

Verlagen tussentijdse doorstroom naar PrO

(naar PrO)? En is er doorstroom

1 leerling van vso naar PrO: vso

Bron: Vensters, peildatum 1 oktober

d.m.v.:

van PrO naar vo?

> PrO 1

2020

- Praktijkroute in het vmbo i.s.m. MBO

Bron: Vensters, peildatum 1

- Route nieuwkomers

oktober 2019

- Versterken aanpak 10-14 een goede start op de
juiste plek
Verhogen doorstroom van PrO naar vo:
- In gesprek met PrO scholen bepalen welke
mogelijkheden zij zien.
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4.a

4.b

5

Hoe ontwikkelt het aantal

2017: 494 jongeren (3,1%)

504 (3,25%)

jongeren in het vso zich (t.o.v.

2018: 485 (3,1%)

Bron: Vensters, peildatum 1 oktober Bron: gegevens DUO, 1 oktober

het niveau in 2012 = 403

Bron: Vensters, peildatum 1 2019

leerlingen)?

oktober 2017 en 2018

Hoe ontwikkelt het aantal

2017: 426

430

jongeren in het PrO zich (t.o.v.

2018: 406

Bron: Vensters, peildatum 1 oktober Bron: gegevens DUO, 1 oktober

het niveau in 2012 = 403

Bron: Vensters, peildatum 1 2019

leerlingen)?

oktober 2017 en 2018

N.t.b. door controller op peildatum 1

Voor activiteiten zie 3.a.

oktober 2021.

2020

Daling aantal leerlingen in vso met als

Dekkend

streven: niveau 2012 = 403 leerlingen.

netwerk

Dus minder dan 3% van de totale
leerlingenpopulatie.

456 (+26 leerlingen in één jaar)

N.t.b. door controller op peildatum 1

Voor activiteiten zie 3.b.

oktober 2021.

2020

Daling aantal leerlingen in PrO met als

Dekkend

streven: niveau 2012 = 403 leerlingen.

netwerk

Dus minder dan 3% van de totale
leerlingenpopulatie.

16-27: Hoe ontwikkelt het aantal 60 jongeren in het vo

69 leerlingen

54 leerlingen

Cijfers worden na afronding schooljaar Aantal VSV-leerlingen blijft gelijk of daalt met

Aantal VSV-leerlingen blijft gelijk of

Doorgaande

voortijdig schoolverlaters zich?

(0,4%) (DUO VSV/RMC,

Bron: factsheet VSV cijfers,

Bron: factsheet VSV cijfers,

2020-2021 gepubliceerd door VSV.

daalt.

ontwikkeling: 14-

schooljaar 2017-2018)

(schooljaar 2018-2019

schooljaar 2019-2020.

Onbekend

Onbekend

Onbekend

16-27: Hoe ontwikkelt de

6

524 (+19 leerlingen in één jaar)

extra aandacht op de groep 'nieuwkomende'
jongeren.

Onbekend

Afwegen of we deze indicator als swv nog gaan

18
N.v.t.

Doorgaande

bestendiging van het

gebruiken. Scholen monitoren dit zelf. Het swv

ontwikkeling: 14-

uitstroomperspectief van het

doet gericht onderzoek naar de doorstroom van
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aantal vso- & PrO-leerlingen zich?

bepaalde groepen leerlingen.

10-14: Aantal so/sbo leerlingen

Sbo --> vo, vso of PrO: 82

sbo--> vo daalt: 69 leerlingen

39 leerlingen vanuit so of sbo

op een reguliere vmbo of

leerlingen

(waarvan 21 leerlingen naar vmbo:

naar vo (sbo > vo 26, so > vo 13) oktober 2021.

reguliere vmbo of havo/vwo school:

ontwikkeling: 10-

havo/vwo school.

so-->vo, vso of PrO: 76

Clusius HHW: 5 leerlingen, andere

51 leerlingen vanuit sbo naar PrO

- Iedere vmbo of havo/vwo school neemt 2-5

14

leerlingen

scholen: 0-2 leerlingen. 42 leerlingen of vso (sbo > PrO of vso, 51)

7

N.t.b. door controller op peildatum 1

Er stromen meer leerlingen door naar een

Bepalen op basis van 10-14 onderzoek.

Doorgaande

leerlingen op (indien deze school de voorkeur

Peildatum: 1 oktober 2018, naar PrO. 6 leerlingen naar vso).

64 leerlingen vanuit so naar PrO

heeft van de leerling en ouders).

dashboard passend

so-->vo daalt: 64 leerlingen

of vso (so > PrO en vso, 64)

- Het PCC neemt een groep leerlingen op in de

onderwijs

(waarvan 10 leerlingen naar vmbo of Bron: Vensters, peildatum 1

praktijkroute (10-15 leerlingen).

havo/vwo. Iedere school heeft 0-2

- De trajectplusklas van het Willem Blaeu neemt

oktober 2020

leerlingen opgenomen. 6 leerlingen

een groep leerlingen op (circa 10 leerlingen).

naar PrO. 48 leerlingen naar vso).
Peildatum: 1 oktober 2019,
dashboard passend onderwijs.

Hoeveel klachten, bezwaren of

8

geschillen hebben we ontvangen?

0

1, naar tevredenheid van jongere en 1 bezwaar en 1 geschil, beide

1, naar tevredenheid betrokken

ouder afgehandeld. Jongere is

voorgelegd aan

partijen afgehandeld.

inmiddels geslaagd.

onderwijsgeschillen-commissie.

<3

<3

Jongeren en
ouders
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Activiteiten bureau i.s.m. scholen en partners
Actielijn 1: Samenwerken met jongeren en ouders
Scholen, jongeren en ouders creëren samen een passend aanbod. Consulenten ondersteunen hierbij. Alle medewerkers van de scholen en het samenwerkingsverband praten
mét jongeren en ouders in plaats van over hen (conform het principe van hoorrecht, verbetermaatregelen Passend Onderwijs). Dit doen zij o.a. in MDO’s en tijdens
gesprekken op het CLEO. Daarnaast verbetert het bureau de informatievoorziening voor jongeren en ouders. En nodigen zij hen uit om mee te denken over beleid en
activiteiten (jongerenraden en ondersteuningsplanraad (OPR). Participatie van jongeren en ouders is belangrijk. In navolging van de Verbetermaatregelen Passend onderwijs
bouwen we het jongeren- en ouderpunt (JOP) uit.
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Ambitie 1: Voor de ontwikkeling van ieder kind, samen met ouder(s)
Jongeren
en ouders

Ondersteuningsplan 2019-2022: Iedere jongere ontwikkelt zijn of haar unieke potentieel en neemt actief deel aan de samenleving. Jongeren doen dit zo veel mogelijk samen met andere jongeren en hun ouders.
2022: We praten met jongeren en ouders i.p.v. over hen. Scholen, jongeren en ouders creëeren samen een passend aanbod.

Gewenste resultaten 2022
Informatievoorziening jongeren en ouders
Jongeren en ouders krijgen antwoord op hun ondersteuningsvragen. De
informatie voor jongeren en ouders die de overstap naar het vo gaan
maken is verbeterd t.o.v. 2021.

Steun aan jongeren met een ondersteuningsbehoefte
Optimale ontwikkelkansen voor jongeren

Activiteiten 2022

Kwaliteitsinstrumenten 2022

Update ouderpagina van de website van het samenwerkingsverband: toevoegen van toegankelijke informatie over ondersteuning in
de regio Noord-Kennemerland (FAQ, filmpjes, folder po-vo: aanbod in het vo, folder onderscheid vmbo/PrO/vso).
Voortzetten loket passend onderwijs: Scholen zijn de eerste contactpersonen voor jongeren en ouders. De consulenten blijven
bereikbaar voor vragen van ouders (per mail of telefoon).
Uitvoeren jongeren- en ouderpunt (JOP) volgens landelijke richtlijnen (verbetermaatregel Passend Onderwijs).
Informatie overgang po-vo: Basisscholen en consulenten po ontvangen informatie over het ondersteuningsaanbod in het vo, zodat zij
jongeren, ouders en professionals goed kunnen informeren.

Evaluatie toegankelijkheid informatie website i.s.m. ouders van de OPR.

Eén sociaal ecologische systeem rondom de jongere:
- Veerkracht.
- Inclusie.
- Welbevinden.
- Gelijke kansen.
Scholen investeren (preventief) in een goede relatie met jongeren en
De consulenten ondersteunen jongeren, hun ouders en/of scholen op de volgende manieren:
ouders, bieden leerlingen extra ondersteuning en schakelen indien nodig - Meedenken over mogelijkheden voor onderwijs en ondersteuning op maat (o.a. in multidisciplinaire overleggen met jongere,
partners in (waaronder de consulent passend onderwijs). De consulenten ouders en partners);
ondersteunen jongeren, ouders en ondersteuningsteams bij het
- Verbeteren van de samenwerking met jeugdhulp en andere partners;
vormgeven van een passend aanbod.
- Snel en zorgvuldig doorlopen van de toewijzingsprocedure (met TOP dossier);
- Het vinden van de juiste startplek in het vo (i.s.m. consulenten po);
- Coaching van trajectbegeleiders en/of ondersteuningsteams;
- Beleidsontwikkeling en evaluatie en reflectie van de school op het gebied van passend onderwijs.
De beoordeling en afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen en
Soepele toewijzingsprocedure door:
andersoortige arrangementen verloopt conform wet- en regelgeving. In
- Beschikbaar stellen van het leerlingsvolgsysteem-toewijzing TOP dossier;
99% van de situaties zijn jongeren, ouder(s) en de school het eens over de - Inzet CvT voor het toetsen van aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en andersoortige arrangementen. Het toetsingskader
ondersteuningsbehoeften van de leerling. De Commissie van Toewijzing
van de CvT wordt geëvalueerd en zo nodig aangescherpt.
ondersteunt de beweging naar maar regulier onderwijs. Zij hanteren het
toetsingskader kritisch.
CLEO: Team CLEO biedt jongeren die (tijdelijk) niet terecht kunnen op
Inzet team CLEO t.b.v. leerlingen en onderwijsteams:
hun eigen school (tijdelijk) onderwijs en ondersteuning op maat en helpt - Tijdelijk onderwijs en ondersteuning voor jongeren die tijdelijk niet terecht kunnen op de eigen school en/of voor wie niet
hen op weg naar een passend vervolg (zo regulier mogelijk). Het team
duidelijk is welke plek passend is.
wordt preventief ingezet op reguliere scholen ter voorkoming van uitval - Opbouw richting onderwijs voor thuiszittende leerlingen.
van de leerling.
- Onderzoek naar versterken van talentontwikkeling van leerlingen binnen CLEO.
- Onderzoek naar mogelijkheden inzet CLEO ter voorkoming doorstroom vso (m.n. gericht op praktijkleren,
ondersteuning/begeleiding leerling en route naar MBO of werk)
- Onderzoek naar mogelijkheden voor ambulante inzet team CLEO bij doorstroom van vso naar vo.
- Preventieve inzet team CLEO op reguliere scholen ter voorkoming van uitval jongeren (Observaties in lessen met feedbackgesprek
docenten en/of leerlingen).
Meedenken over activiteiten en beleid
Jongeren en ouders denken mee over de vraag welke activiteiten (en dus Jongeren en ouders participeren aan:
welk beleid) het meest effectief is om iedere jongere passend onderwijs - De jongerenraden geven advies over het beleid en activiteiten (o.a. JongerenTop en jongeren- en ouderpunt (JOP))
te kunnen bieden.
- De ondersteuningsplanraad (OPR), waaraan ouders deelnemen, denkt mee over het beleid en activiteiten van het
samenwerkingsverband en andere urgente vraagstukken (o.a. de beweging naar inclusiever onderwijs).

Jaarlijkse reflectie.
Jaarlijkse reflectie door netwerkgroep 10-14 en consulenten po-vo. Is de
informatie helder en up to date?
Veerkrachtpact.
Routekaart inclusie.

Gedurende de halfjaarlijkse start- en ontwikkelgesprekken reflecteren consulenten
met de school en partners op de kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking
t.b.v. leerlingen.

Analyse CvT: kwaliteit aanvragen bij de Commissie van Toewijzing (inhoud en
proces).
Gedurende de halfjaarlijkse start- en ontwikkelgesprekken reflecteren consulenten
met de school en partners op de kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking
t.b.v. leerlingen.
Trimesterrapportages en jaarverslag CLEO.

Jaarlijkse reflectie.
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Actielijn 2: Professionals versterken
Zonder onderwijsprofessionals en ondersteuningsteams staan passend onderwijs en de beweging naar meer inclusief onderwijs stil. Professionals van scholen bouwen
expertise op, zodat zij hun kennis kunnen delen met het team en het aanbod van de school kunnen verbeteren. Het samenwerkingsverband organiseert trainingen en
leergangen om de expertise van professionals te versterken. Daarnaast komen professionals samen op het gebied van een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld bij het
expertisecluster 10-14, dat zich richt op pedagogische, didactische, sociaaleconomische en organisatie- en samenwerkingsvraagstukken voor jongeren in de
leeftijdscategorie 10-14 jaar. Ook de taskforce inclusief dekkend netwerk brengt expertise, kennis en ervaring van verschillende professionals bij elkaar om jongeren met
een specialistische vraag een passende plek te kunnen bieden. De medewerkers van het swv bespreken bevindingen over de kwaliteit van de ondersteuning op school met
de teams en de schoolleiding en zetten kortdurende interventies in ter versterking van het passend onderwijs op de school (o.a. tijdelijke inhuur/inzet van externe
expertise, een begeleide zelfevaluatie, een quick scan). Dit doen we zo veel mogelijk volgens het concept van teamleren en 'on the job' leren.
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Ambitie 2: Versterken van professionals
Ondersteuningsplan 2019-2022: Professionals werken bevlogen, handelingsvaardig en deskundig met elkaar samen, zodat iedere jongere zich optimaal kan ontwikkelen.
2022: We verhogen de deskundigheid van medewerkers van scholen onder andere op het gebied van hoogbegaafdheid, 10-14 en schoolaanwezigheid. Dit doen we zo veel
mogelijk volgens het concept van teamleren en 'on the job' leren.

Gewenste resultaten 2022
Leerlandschap samenwerkingsverband breed
Professionals uit het samenwerkingsverband hebben samen voldoende expertise om
in de behoeften van jongeren te kunnen voorzien. Ontbrekende expertise wordt
opgebouwd binnen het samenwerkingsverband. Het palet van expertise wordt
vergroot met toevoeging van diverse perspectieven en expertise, zodat de
ondersteuning aan jongeren steeds beter vorm krijgt. De expertise wordt op alle
niveaus in de organisatie gedeeld.

De academische raad voedt de verbinding tussen theorie en praktijk

Leerlandschap schoolspecifiek
Ontwikkelvragen van teams worden snel en adequaat opgepakt. Er worden
leervormen ingezet die zowel leerlingen als het team helpen (on the job i.p.v.
klassieke trainingen).

Activiteiten 2022

Kwaliteitsinstrumenten 2022

Medewerkers van scholen bouwen expertise op, zodat zij hun kennis kunnen delen met het team en het aanbod van de school
kunnen verbeteren:
- Expertisecluster 10-14 met professionals gericht op goede doorstroom po-vo van kinderen met een specifieke
ondersteuningsvraag.
- Netwerkgroep 10-14 overkoepelend
- Expertgroep hoogbegaafdheid
- Werkgroep dekkend netwerk havo/vwo
- Handelingsgerichte aanpak schoolaanwezigheid (HAS)/M@ZL
- Lerend netwerk schoolaanwezigheid
- Expertise Centrum Arbeid (ECA)
- Netwerkgroep gedragsdeskundigen scholen/schoolbesturen
- Lerend netwerk Transformatieve school
- Podia Ondersteuningscoördinatoren
Het samenwerkingsverband faciliteert de volgende trainingen/leergangen:
- Leergang trajectbegeleiders (vervolg op 2021)
- Leergang ondersteuningscoordinatoren (vervolg op 2021)
- Leergang samenwerken onder spanning
- Professionaliseringsactiviteiten in het kader van interprofessioneel samenwerken
- Trainingen verzuimgesprekken en M@ZL (vervolg op 2021)
- Bovenschools trainingsaanbod
- RITHA-opleiding (hoogbegaafdheid) voor medewerkers van havo/vwo scholen (vervolg op 2021 i.s.m. samenwerkingsverbanden
West-Friesland en Kop van Noord-Holland)

Jaarlijkse reflectie per groep. Hoe is de samenwerking en wat levert dit
op voor leerlingen op de scholen en medewerkers van de scholen?

Ieder lid van de academische raad brengt expertise in t.b.v. verbinding theorie en praktijk, ondernemen activiteiten
(ondersteuningsplan):
- Peer van der Helm: onderwijs bij jeugdhulp in geslotenheid in Heerhugowaard en Bakkum
- Annemieke Mol Lous: welbevinden (gedurende de corona-periode)
- Joseph Kessels: teamontwikkeling/teamleren
- Illias EL Hadioui: Programma Transformatieve School, self-efficacy van leerlingen en professionals
- Ton van Yperen: Samenwerking onderwijs-jeugd (op afroep)

Tweejaarlijkse reflectie academische raad.

Het bureau ondersteunt iedere school om tweejaarlijks een quick scan en/of zelfevaluatie van de ondersteuningsstructuur per
locatie te doen. Gevolgd door procesbegeleiding bij de ontwikkeling die hieruit voortvloeit.

Reflectie aan het einde van een evaluatie/quick scan en na afloop van
het volledige traject.

Uitvoering kwaliteitskompas, waaronder start- en ontwikkelgesprekken en bestuursgesprekken
Incompany-trainingen op aanvraag

Start- en ontwikkelgesprekken.
Evaluaties incompany-trainingen.

Interprofessioneel/integraal samenwerken
Ecologische systeem: Onderwijsteams, ondersteuningsteams, kernpartners en
Interprofessioneel samenwerken: het betrekken van nog niet betrokken partners; het verder ontwikkelen en versterken van het
andere partners (o.a. jeugdhulpverleners) werken integraal samen met als doel de samenwerken met partners. Reflecteren op proces op ingewikkelde casussen vanuit meervoudig perspectief.
jongere onderwijs te laten volgen, het welbevinden te verhogen en op verschillende
leefgebieden ondersteuning te bieden. Indien de samenwerking stagneert wordt
opgeschaald naar leidinggevenden.
Samenwerken in netwerkgroepen (HAS, M@ZL en onderwijszorgarrangementen) en beleidsgroepen (preventie en inzet in en
rondom de school, onderwijszorgarrangementen, onderwijs bij Jeugdzorg+)

Evaluatie per training. Wat is de meerwaarde in de praktijk?

Gespreksonderwerp start- en/of ontwikkel- en/of preventiegesprek.
Hoe verloopt de samenwerking? Helpt de samenwerking jongeren?
Analyse uitkomsten monitor aansluiting onderwijs-jeugd (AOJ) van het
NJi.
Evaluatie conform monitoring kwaliteitskompas NJi.
Jaarlijkse reflectie op opbrengsten samenwerking voor de praktijk.

De expertisegroepen en de leden van de academische raad worden ingezet om het integrale aanbod te verbeteren.
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Actielijn 3: Echt passend onderwijs bieden
Het aanbod van het samenwerkingsverband bestaat uit de basis, lichte en extra ondersteuning op scholen. Het bureau ondersteunt scholen bij de evaluatie en
doorontwikkeling hiervan, o.a. middels de facilitering van procesbegeleiding bij de evaluatie en doorontwikkeling van het passend onderwijs op de school. Daarnaast
faciliteert het samenwerkingsverband een aantal bovenschoolse arrangementen en voorzieningen, zoals CLEO, Intermezzo, de S-klas op De Viaan, de Trajectplusklas op
het Willem Blaeu, het symbiosetraject Spinaker-Van der Meij college en de praktijkroute op het PCC. Ook start het swv met een taskforce inclusief dekkend netwerk, met
als doel het samenbrengen van kennis, ervaring en expertise heeft om voor alle jongeren binnen het swv een juiste, passende plek te bieden.

Ambitie 3 Dekkend netwerk passend onderwijs: 'echt' passend onderwijs voor iedere jongere
Passend
onderwijs

Gewenste resultaten 2022
Basisondersteuning
De kwaliteit van de basisondersteuning op scholen is in orde (zie: 6 pijlers
basisondersteuning in kwaliteitskompas). Het bureau helpt onderwijs- en
ondersteuningsteams om meer integraal te werken, zodat passend onderwijs zo veel
mogelijk in de klas geboden kan worden.

Ondersteuningsplan 2019-2022: Ieder jongere krijgt 'echt passend' onderwijs. Dit betekent het onderwijs en de ondersteuning die hij/zij nodig heeft, een zo ambitieus mogelijk
ontwikkelperspectief, een ononderbroken ontwikkelproces en een diploma en/of werkplek en/of participatie naar vermogen.
2022: We verbeteren het dekkend aanbod voor jongeren op de grens vmbo/prO, vmbo/vso, hoogbegaafde jongeren, jongeren bij wie sprake is van ernstig verzuim/dreigend
thuiszitten, jongere met behoefte een intensieve/specialistische onderwijsondersteuning en jeugdhulp/dagbesteding en de doorstroom naar het MBO.

Activiteiten 2022

Kwaliteitsinstrumenten 2022

Het bureau bieden leerlingen basisondersteuning, evalueren de kwaliteit hiervan en ontwikkelen het aanbod verder.
Scholen updaten de norm basisondersteuning (Verbetermaatregelen Passend Onderwijs).
Het bureau faciliteert procesbegeleiding (tweejaarlijks per school) bij de evaluatie en de doorontwikkeling van de ondersteuning.

Gezamenlijke afspraken over de basis ondersteuning (6 pijlers) via:
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/groups/62-passendonderwijs/welcome
Signalen van jongeren, ouders, teams, consulenten (waaronder klachten
bij het samenwerkingsverband).
Bevindingen begeleide zelfevaluaties per school.
Reflectie op kwaliteit systematiek begeleide zelfevaluaties door
expertteam zelfevaluatie.

De uitvoering van ontwikkelagenda’s passend onderwijs (3-jarig verbeterplan per school).
Het bureau onderhoudt nauw contact met experts van cluster 1 en 2 scholen.
Extra ondersteuning
Scholen bieden leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning.
Het bureau faciliteert scholen om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen en onderwijsteams te ondersteunen. Dit doet het
Ondersteuningsteams en scholen gaan eerder en anders samenwerken om uitval van bureau door lumpsum ondersteuningsmiddelen uit te keren, kwaliteitsafspraken te maken en monitoren en procebegeleiding te
jongeren te voorkomen. Alle scholen gebruiken TOP dossier op de juiste wijze
bieden bij evaluatie, reflectie en doorontwikkeling.
binnen de toewijzingsprocedure.

Jaarlijkse reflectie op kwaliteit samenwerking.
Gezamenlijke afspraken over de extra ondersteuning:
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/articles/480.

Het bureau organiseert een aantal activitietien in samenwerking met scholen met als doel optimale schoolaanwezigheid voor alle Monitor SWV.
jongeren:
Monitor schoolaanwezigheid.
- Inzet consulenten.
- CLEO.
- Individuele arrangementen.
- Actietafels (doorzettingskracht/escalatieladder) (Verbetermaatregel Passend Onderwijs).
- Proeftuin schoolaanwezigheid.
- Procesbegeleiding.
Het bureau faciliteert procesbegeleiding (tweejaarlijks per school) bij evaluatie van de ondersteuningsstructuur (tweejaarlijks per Reflectie per traject in overleg met de school.
schoollocatie) en de doorontwikkeling van de ondersteuning (intervisie, teamcoaching, tijdelijke inzet expertise).
De consulenten ondersteunen scholen om het TOP dossier goed te gebruiken en de toewijzingsprocedure conform afspraken te
Analyse gebruik en kwaliteit dossiers TOP dossier door CvT.
doorlopen.
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Dekkend netwerk (swv breed)
Het samenwerkingsverband realiseert een kwalitatief hoogwaardig dekkend netwerk
in samenwerking tussen vo, po en MBO. Een aantal verbeterpunten uit de
tweejaarlijkse analyse dekkend netwerk passend onderwijs, die in 2021 is
uitgevoerd, zijn opgepakt.

Evaluatie en doorontwikkeling bestaande voorzieningen en routes:
1. Aanbod 10-14 gericht op doorstroom vanuit so/sbo naar regulier vo
a. Trajectplusklas Willem Blaeu
b. Intermezzo (Murmellius Gymnasium)
c. Individuele arrangementen in de onderbouw vmbo
d. Praktijkroute onderbouw vmbo PCC
Uitvoeren diepte-onderzoek naar dekkend aanbod 10-14
2. Aanbod 14-18 ter voorkoming tussentijdse doorstroom naar vso en PrO:
a. Individuele arrangementen (TVIA's)
b. Heliomare Interventieteam Thuiszitters (HIT)
c. Preventieve inzet en flexibele arrangementen CLEO
Uitvoeren diepte-onderzoek naar dekkend aanbod 14-18

Jaarlijkse analyse deelname en kwaliteit bovenschoolse voorzieningen
en individuele arrangementen.
Actieplan toekomstbestendig dekkend netwerk.
Onderzoeknaar de zij-en onderinstroom invso en proin NoordKennemerland (KBA Nijmegen).
TLV PRO.
Uitkomst 1 oktober telling.
Monitor / dashboard Vensters.
VSV / RMC rapport.
Evaluatie Entree+.
Evaluaties 10-14.

3. Aanbod 16-27 gericht op goede uitstroom:
a. Route Nieuwkomers
b. Route Arbeid
c. Route Dagbesteding
d. Interne entree opleidingen PrO en VSO i.s.m. regionaal MBO
4. Aanbod voor jongeren met behoefte aan intensieve zorg/dagbesteding
a. S-Klas De Viaan
b. Onderzoek naar dekkend aanbod PrO/vso leerlingen
c. Inventarisatie/onderzoek vso aanbod voor jongeren met een zorg-/dagbestedingsvraag
d. Doorontwikkeling coördinatiepunt Spinaker Alkmaar
Ontwikkelen 'nieuw' aanbod (zo veel mogelijk binnen bestaande schoolcontexten):
1. Aanbod 10-14: routes gericht op doorstroom naar regulier vmbo
- Opbouwen samenwerkingen tussen so/sbo en vo scholen met als doel doorstroom van jongeren in het vo
- Praktijkroute 10-14 Focus i.s.m. Nexus (po)
- Inventarisatie mogelijkheden voor 'speciale route' in het vmbo

Idem.

2. Aanbod 14-18 ter voorkoming tussentijdse doorstroom naar vso en PrO:
- Praktijkroute in de bovenbouw van het vmbo (PCC en VMC)
- Gedragsinterventies en coaching in het vmbo (preventieteam CLEO uitbreiden)
- Onderzoek naar aanbod voor jongeren met havo/vwo niveau en behoefte aan specialistische ondersteuning (vso)
- Aanbod voor jongeren die hoogbegaafd zijn (uitvoering 4-jarig verbeterplan passend onderwijs aan hoogbegaafde jongeren) en
Expertise Centrum Hoogbegaafdheid (start in 2021)
- Inventarisatie mogelijkheden voor 'speciale route' in regulier vmbo
3. Aanbod 16-27 gericht op goede uitstroom:
- Uitvoering plan Kansrijke loopbanen
4. Aanbod voor jongeren met behoefte aan intensieve zorg/dagbesteding
De focus ligt op versterken van het bestaande aanbod en verduidelijking van de kaders voor onderwijszorgarrangementen. Er zijn
geen plannen voor een nieuw aanbod.

17

Actielijn 4: Doorgaande ontwikkeling
Onze ambitie is dat iedere jongere een stevige toekomst heeft; hij of zij heeft optimale ontwikkelkansen met zicht op een leven lang leren. Om dit waar te maken zetten
we de samenwerking met basisscholen, het MBO, werkgevers en andere partners voort. Samen creëren we routes voor jongeren, zoals routes voor nieuwkomers en routes
naar werk-, dagbesteding en vervolgonderwijs. Het expertisecluster 10-14 richt zich op de overgang van po naar vo, waarin professionals van po en vo nauw samenwerken.
Daarnaast zijn er verschillende routes gestart, waaronder de praktijkroute op het PCC en het symbiosetraject Spinaker-Van der Meij College. Partners in de regio werken
samen in Regionaal Platform Arbeid op basis van de position paper optimale ontwikkelkansen voor jongeren met zicht op betekenisvolle plek in de samenleving (onderwijs,
arbeid, dagbesteding).

Ambitie 4: Samenwerking aan doorgaande ontwikkeling
Doorgaande
ontwikkeling

Gewenste resultaten 2022
10-14 aanpak
Jongeren hebben een ondoorbroken schoolloopbaan. De route van het so/sbo/po naar een reguliere vmbo,
havo of vwo school verloopt beter: Er vindt eerder overleg plaats tussen po en vo, zodat tijdig afspraken
gemaakt kunnen worden over de doorgaande onderwijs- en ondersteuningslijn. Het gaat om jongeren uit het
so/sbo met een regulier advies, jongeren op de grens vmbo/PrO en jongeren op de grens vo/vso.

14-18 aanpak
Optimale ontwikkelkansen van jongeren met zicht op leven lang leren.
Vo scholen, MBO organisaties en andere partners (zoals werkgevers, RMC en gemeenten) realiseren samen
drempelloze overgangen naar MBO, arbeid en vervolgonderwijs.

16-27
Optimale ontwikkelkansen van jongeren met zicht op leven lang leren.
Vo/vso scholen en partners werken nauw samen om te zorgen dat we leren van van elkaar, wederzijds
inspireren, aanjagen, jongeren serieus nemen door met met jongeren te bespreken of we er in slagen om de
maatschappelijke steun beter te organiseren en het perspectief van jongeren te versterken

Ondersteuningsplan 2019-2022: Iedere jongere heeft een stevige toekomst; hij of zij is sociaal economisch zo zelfstandig en zelfredzaam als mogelijk.
2022: Jongeren uit het so/sbo krijgen een kans krijgen om regulier onderwijs te volgen in het vo. Het doel is een doorgaande lijn naar MBO niveau 2 te realiseren.
Activiteiten 2022

Kwaliteitsinstrumenten 2022

Samenwerken met partners aan inclusie, geijke kansen, veerkracht en welzijn van de jongeren in onze regio.
De consulenten po en vo werken intensief samen.
Professionals po en vo (en jeugdhulp) werken nauw samen in een expertisecluster 10-14.

Analyse aantal jongeren die vanuit so/sbo instroomt in het regulier vo.
Uitkomsten inventarisatie/onderzoek dekkend aanbod 10-14.
Uitkomsten onderzoek beleidsruimte PrO i.r.t. aanbod vmbo.

Het bureau faciliteert Aanvullende Toetsing (AT) voor jongeren op de grens vmbo/PrO.

Analyse aantal aanvullende toetsen.

De netwerkgroep 10-14 wordt voortgezet. Zij dragen zorg voor de overgangsprocedure po-vo (met specifieke aandacht voor doorstroom
van jongeren met een ondersteuningsbehoefte naar een reguliere school) en de warme overdracht.

Jaarlijkse reflectie netwerkgroep 10-14.

Evaluatie van de praktijkroute in het vmbo op het PCC (1e leerjaar) en Symbiosetraject Spinaker-VMC (3e leerjaar) (start in 2021).
Inventarisatie mogelijkheden 'speciale route' in regulier vmbo.
Voortzetten Expertise Centrum Arbeid (samenwerking stagecoördinatoren PrO en vso en leerwerkmarkelaars mbo).
Voortzetten transfercoaches vo-MBO (i.s.m. VSV).
Uitvoering route dagbesteding en route arbeid.
Uitvoering kansrijke loopbanen (i.s.m. VSV): visie wordt werkelijkheid. Jongeren kunnen een MBO-A verklaring halen.
Uitvoeren route nieuwkomers (i.s.m. VSV) inclusief psychosociale begeleiding aan nieuwkomers.
In samenwerking met het mbo in de regio de entree-opleidingen in het vo vormgeven.

Reflectie op voortgang en resultaten per project d.m.v. trimesterrapportages en
voortgangsgesprekken met de directeur-bestuurder en medewerker beleid en kwaliteit.

De partners organiseren samen een (digitale) bijeenkomst JongerenTop (november 2021). Jongeren krijgen een belangrijke rol vooraf aan Jaarlijkse reflectie.
en tijdens de bijeenkomst.
Samenwerken van partners in de regio in Regionaal Platform Arbeid op basis van de position paper optimale ontwikkelkansen voor jongeren
met zicht op betekenisvolle plek in de samenleving (onderwijs, arbeid, dagbesteding).
Uitvoering project transfercoach vo-mbo en het project arbeidskrachttraingen.
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Actielijn 5: Onderwijs, jeugdhulp en zorg in harmonie
Onze ambitie is dat iedere jongere leert (conform het principe van leerrecht*), doordat onderwijs en opvoeding, opvoedingsondersteuning, jeugdhulp en zorg in harmonie
worden ingezet. Consulenten voeren preventiegesprekken op alle scholen met als doel meer preventief samen te werken in aansluiting op de behoeften van de
schoolpopulatie. Scholen werken met de M@ZL-methode waarbij er samengewerkt wordt met schoolmedewerkers, jeugdarts en leerplichtambtenaren om het aantal
(dreigend) thuiszittende leerlingen terug te dringen. Tevens wordt er met gemeenten en partners in de regio samengewerkt. Bijvoorbeeld de uitvoering het veerkrachtpact,
waarbij er samengewerkt vanuit een gezamenlijk en gedeelde visie over de veerkracht van jongeren. Dit draagt bij aan het duurzaam inzetten van de extra beschikbare
middelen vanuit de overheid door de partners in de regio. In 2022 vindt een belangrijke samenwerking plaats tussen onderwijs en gemeenten op het gebied van inkoop
(periode 2023-2029) voor de segmenten: ambulant, open-residentieel en gesloten jeugdzorg.

Onderwijs,
jeugdhulp en
zorg
in harmonie

Gewenste resultaten 2022
Samenwerking rondom individuele jongeren
Eén ecosysteem rond jongeren en ouders/integrale aanpak.

Ambitie 5: Onderwijs, jeugdhulp en zorg in harmonie inzetten
Ondersteuningsplan 2019-2022: Iedere jongere leert met plezier, doordat onderwijs en opvoeding, opvoedingsondersteuning, jeugdhulp
en zorg in harmonie worden ingezet.
2022: Het lukt ons om het preventief aanbod in en rondom de school te versterken, zodat vraagstukken snel opgepakt kunnen worden.
Daarnaast willen we de onderwijszorgarrangementen uitbreiden en de samenwerking en uitvoering bij onderwijszorgarrangementen
verbeteren (o.a. voor thuiszittende jongeren en jongeren in het VSO).
Activiteiten 2022

Kwaliteitsinstrumenten 2022

Inzet consulenten en CLEO.
Inzet J-GGZ VO team.

Signalen vanuit het veld.
Monitor SWV.
Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugd (AOJ).

Samenwerking met kernpartners (actietafels, taskforce inclusief dekkend netwerk, doorzettingskracht, interprofessioneel samenwerken).
Preventief, vraaggericht
Interdisciplinair, preventief aanbod in en rondom iedere school realiseren met als doel veekracht jongeren
te versterken en indien nodig vraagstukken van jongeren te voorkomen en snel op te pakken. Gericht op
de gebieden: fysieke en psychische gezondheid, veiligheid, jeugdhulp en maatschappelijke participatie
(sport, cultuur, creativiteit, werk en inkomen).

De consulenten voeren preventiegesprekken op alle scholen met als doel meer preventief samen te werken in aansluiting op de behoeften van de schoolpopulatie.
Uitvoering M@ZL (4-jarig plan gericht op implementatie op alle scholen).
Uitvoering van het veerkrachtpact.
Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs
Taskforce covid-19: samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, preventie en jeugdhulp om proactief in te spelen op de gevolgen van covid-19
Samenwerken met gemeenten t.b.v. preventieve integrale aanpak op het gebied van gezondheid (fysiek en psychisch), veiligheid en jeugdhulp.

Idem.

Realisatie ambitietafel diversiteit i.s.m. gemeente Alkmaar.
Onderwijszorgarrangementen
Het aanbod voor jongeren met een intensieve en/of specialistische onderwijs- en hulp-/zorgbehoefte
verbeterd door samenwerking met partners.
Beleid en bestuur
De gezamenlijke beleidsagenda's (inclusief financiën) komen tot uitvoering, waardoor steeds meer
jongeren een passend en integraal aanbod krijgen.

Verbeteren samenwerking en uitvoering bestaande onderwijszorgarrangementen.
Uitbreiden onderwijszorgarrangementen voor jongeren.

Idem.

Uitvoering en monitoring veekrachtpact.

Idem.

Uitvoeringsagenda passend onderwijs-jeugd 'meer dan de som der delen'.
Uitvoering en monitoring regionaal masterplan Jeugdzorg+.
Beweging naar inclusie (conform Routekaart Inclusie).
Jeugdzorg+ Bakkum: Onderwijs voor-, na en tijdens gesloten jeugdzorg i.s.m. met Horizon, Ronduit, 18 gemeenten en 4 samenwerkingsverbanden.
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Actielijn 6: Duurzaam netwerk
Het succes dat we behalen valt of staat bij de mate waarin het lukt om samen te werken en samen expertise te ontwikkelen. Daarom zetten we de samenwerking met
professionals, ouders, directeuren, bestuurders, partners en de academische raad voort. In co-creatie realiseren we verbeteringen in het aanbod, o.a. voor jongeren die
hoogbegaafd zijn, jongeren die praktisch leren en jongeren met behoefte aan zowel passend onderwijs als specialistische zorg. Daarnaast werken we samen aan de meest
belangrijke randvoorwaarde om onze ambities waar te maken: het versterken van onderwijs- en ondersteuningsteams en de samenwerking met kern- en jeugdhulppartners.
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Ambitie 6: Samenwerken aan een toekomstbestendig dekkend netwerk
Duurzaam
netwerk

Gewenste resulaten 2022
Kwaliteit en verantwoording
Alle partners werken vanuit gedeelde waarden: de bedoeling, de leidende principes en de
gezamenlijke werkafspraken.
Het co-creatieproces met ondersteuningsteams, leidinggevenden, kernpartners en bestuurders
wordt voortgezet en uitgebreid met teamleiders en docenten/mentoren/onderwijsassistenten.

Interne organisatie
De drie teams werken vanuit de gedeelde waarden, zijn zelforganiserend en werken toe naar
inclusie.
Sterke driehoek/governance
Bestuur, medezeggenschap en toezichthouder werken goed samen (waarderend perspectief). De
activiteiten hebben een positieve impact op de uitvoering van 'sterke kinderen, stevige toekomst'
in de praktijk.
Betrouwbaar en lerend regionaal netwerk op alle niveaus
Professionals leren van en met elkaar binnen het netwerk. De praktijk voedt beleid, bestuur en
wetenschap en andersom.

Onderzoek
Onderzoek biedt input voor professionals om zich te ontwikkelen in de dagelijkse praktijk, zodat
jongeren nog beter ondersteund kunnen worden. Kennis uit de praktijk wordt zichtbaar gemaakt,
zodat kennisdeling mogelijk is.

Ondersteuningsplan 2019-2022: Iedere partner draagt bij aan een sterk regionaal netwerk, zodat professionals in staat
gesteld worden om iedere jongere te kunnen bieden wat nodig is.
2022: In co-creatie met jongeren, ouders, professionals en wetenschappers realiseert het samenwerkingsverband
verbeteringen in het aanbod (zie hieronder gespececificeerd).
Activiteitenplan 2022

Kwaliteitsinstrumenten 2022

Kwaliteitskompas: uitvoering kwaliteitscyclus i.s.m. scholen (incl. geüpdatet SOP,
afspraken basis/lichte ondersteuning, ontwikkelagenda, kritieke indicatoren,
ontwikkelgesprekken, begeleide zelfevaluaties, monitoring doelmatige inzet van
middelen).

Monitoring uitvoering activiteiten kwaliteitskompas.

Vervolgen co-creatieproces met scholen, project-/expert-/netwerkgroepen,
kernberaad, ALV, OPR, MR-P, Bestuur.
Docenten, mentoren, onderwijsassistenten en teamleiders verbinden aan het
samenwerkingsverband en betrekken in co-creatieproces d.m.v. teamleidersoverleg en
docentendenktank.
Ieder lid van de academische raad werkt samen met professionals uit de regio (o.a.
expertgroepen, debatten, praktijkonderzoeken), zodat wetenschappelijke expertise
benut wordt binnen het samenwerkingsverband en andersom.

Reflectie samenwerking per gremium.

Externe audit bedrijfsprocessen.
Doorontwikkeling zelforganisatie in de drie teams van het samenwerkingsverband.

Externe audit in 2022.
Reflectie op zelforganisatie per team i.s.m. directeur-bestuurder.

Uitvoering AVG.

Signaalgestuurde kwaliteitsmonitoring: vragen en klachten.

Jaarlijks één gezamenlijke bijeenkomst bestuur, OPR en ALV.
Voortzetting ALV.
Voortzetting OPR.
Voortzetting MR-P.

Jaarlijkse reflectie per gremium.

De professionele dialoog tussen jongeren, ouders, onderwijsprofessionals,
jeugdhulpmedewerkers, schoolbestuurders, wetenschappers et cetera faciliteren en
aanjagen:
- Online en offline ontmoetingen in expertgroepen, netwerkgroepen, trainingen en
schoolbezoeken;
- Expeditie onderzoek t.b.v. nieuw ondersteuningplan;
- Ambitietafel diversiteit.
- Diverse themabijeenkomsten.

Check op uitvoering onderzoeken en publicatie rapporten. Bespreking
meerwaarde met betrokkenen.

Organiseren bijeenkomsten academische raad (2x per jaar) en uitnodigen leden bij
bijeenkomsten samenwerkingsverband (ambitietafels, leergangen, expertgroepen en
grotere bijeenkomsten).

Tweerjaarlijkse reflectie.

Data monitor SWV en jeugdhulp gebruiken voor diverse analyses naar vraag.

Check op uitvoering onderzoeken en publicatie rapporten. Bespreking
meerwaarde met betrokkenen.

Eerdere onderzoeken uit 2021 worden gebruikt voor het formuleren strategische
thema's en activiteiten (nieuw ondersteuningsplan 2023-2026).
Organiseren bijeenkomsten academische raad (2x per jaar) en uitnodigen leden bij
bijeenkomsten samenwerkingsverband (afhankelijk van het thema).

Reflectie per gremium.

Reflectie per gremium.

Tweerjaarlijkse reflectie.
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Bijlage 1 Wettelijke eisen

Wettelijke taken samenwerkingsverband
Het swv voert de wettelijke taken correct uit.
Gewenste resultaten 2022
Dekkend netwerk / aanbod
Het swv realiseert een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodat
leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
Ondersteuningsplan
Co-creatie proces: Formuleren nieuw ondersteuningplan. Indienen uiterlijk december 2022.

Verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen
Het swv verdeelt ondersteuningsmiddelen en wijst deze toe.
Toewijzing / beoordeling toelaatbaarheid
Het swv beoordeelt aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs.
Adviseren over ondersteuningsbehoeften
Het swv adviseert over de ondersteuningsbehoeften van een leerling op verzoek van de school.
Uitvoering OPDC (CLEO)
Het swv is verantwoordelijk voor de uitvoering van het OPDC (CLEO).
AVG / Privacy / FG
Het swv beschermt gegevens conform wet- en regelgeving.
Klachten, geschillen en bezwaren
Het swv handelt klachten, geschillen en bezwaren conform wet- en regelgeving af.

Activiteiten 2022

Kwaliteitsinstrumenten 2022

Zie actielijn 3: passend onderwijs.

Ondersteuningsplan vastgesteld voor een periode van vier jaar. Trimesterrapportages en jaarverslag.

Het vaststellen van het ondersteuningsplan voor de periode 2023-2026.

Ondersteuningsplan vastgesteld voor een periode van vier jaar.

Uitvoeren verdeelmodellen.

Financiële trimesterrapportages en jaarverslag.

CvT en TOPdossier (zie actielijn 3).

TOPdossier.

Consulenten en CLEO (zie actielijn 1).

Trimesterrapportages en jaarverslag.

Zie actielijn 3: passend onderwijs.

Trimesterrapportages en jaarverslag CLEO.

Uitvoeren activiteiten door FG.

Jaarlijkse reflectie en evaluatie.

Uitvoeren medewerker beleid en kwaliteit in nauwe samenwerking met jurist.

Inhoudelijk jaarverslag.

Personeel en organisatie
Het swv zorgt er voor dat het personeel en organisatie voldoet en in staat is om de ambities en wettelijke taken uit te kunnen voeren.
Gewenste resultaten 2022
Personeel
Het personeel is in staat om de wettelijke taken en ambities uit te voeren.

Activiteiten 2022

Kwaliteitsinstrumenten 2022

Het welzijn van het personeel en de bezetting wordt gemonitord.

Trimesterraportages en jaarverslag.

Huisvesting
De huisvesting voldoet.

Huur Regiohuis en locatie CLEO.

Trimesterraportages en jaarverslag.

Het uitvoeren van een externe audit (door de accountant).

Trimesterraportages en jaarverslag.

Het uitvoeren van ICT Hardwareplan.

Trimesterraportages en jaarverslag.

AO/IC
De processen voor administratieve organisatie (AO) en interne controle/beheersing (IC) zijn up to date en worden
periodiek aangescherpt.

ICT
De ICT werkt naar behoren.
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Bijlage 2 Landelijke verbetermaatregelen Passend onderwijs
LANDELIJKE VERBETERMAATREGELEN PASSEND ONDERWIJS
Toepassing door
Onderw erp

samenw erkingsverband vo Noord- Moties en verbetermaatregelen

V oldoet w el/niet

Kennemerland
·

MDO: gesprekken altijd met

jongeren.
·

Hoorrecht

·

Regionale definitie: leerlingen

met een
ondersteuningsbehoefte.

·

Verbetermaatregel hoorrecht.

·

Motie definitie doelgroep passend onderwijs, lange termijn ontwikkeling en

monitoring doel-realisatie.

·

Voldoet.

·

Voldoet.

·
·

Leerrecht

Voldoet niet, passend

·

Procedure vrijstellingen.

·

Maatregel. Leerrecht in relatie tot vrijstellingen.

aanbod creeeren voor jongeren

·

Team passend onderwijs.

·

Maatregel. Jongeren en oudersteunpunt.

·

Voldoet.

·

Ondersteuningsplanraad

·

Motie: ervaringsdeskundige ouders en landelijke ouderexpertisecentra

·

In afwachting van landelijk

uit PO.

·

·

Jongeren en ouders steunpunt

Zorgplicht

(OPR).

betrekken bij organisatie en invulling.

kader.

·

Vermelding op website.

·

Maatregel steunpunt passend onderwijs blijft bestaan.

·

Voldoet.

·

Check per school.

·

Maatregel. Betere informatie in de schoolgids.

·

Actie schoolbesturen.

·

Controle uitvoering per

·

Maatregel. Duidelijke communicatie en monitoring.

·

Actie schoolbesturen.

·

Maatregel: één vast aanspreekpunt per leerling.

·

Actie schoolbesturen.

·

Maatregel. Escalatieladder passend onderwijs (inclusief geschillencommissie).

·

Update eind 21 / begin 22.

·

Maatregel landelijke norm basisondersteuning.

·

In afwachting van landelijk

·

Subsidies schoolkracht (per bestuur).

·

Motie. Meer samenwerking vo-vso en hybride vormen.

·

Maatregel. Monitoren wachtlijsten VSO en oplossingen.

·

Voldoet.

·

Diverse moties verbetering aanbod hoogbegaafdheid.

·

Voldoet.

school.
·

Controle uitvoering per

school.
·

Sterke

ondersteuningsstructuur op iedere
school

·

Maatregel. Competenties

verhelderen en expertise leraren
delen.

·
·

Dekkend aanbod

Regionale norm

basisondersteuning.
·

aandacht van schoolbesturen

Hoogbegaafdheid

·

Voldoet.

·

Actie nodig: route naar

vragen voor dit thema.
Diversen, zie hoofdstuk

dekkend netwerk.
·

Op zoek naar hybridevormen

vo en vso.
·

beleid.

Professionaliseringsaanbod

samenwerkingsverband, continu

·
·

Escalatieladder klachten,

bezwaren en geschillen.

·

Verbeterplan

hoogbegaafdheid (4 jaar)

inclusie.
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·

Bestedingsplan in concept

klaar, voor 1 mei 2021 definitief
·

Financiën

samenwerkingsverband
·

·

Governance

Jaarlijkse reflectie en

en transparantie middelen

·

Voldoet.

·

Maatregel. Bestedingsplan maken voor mei 2021.

·

Idem.

·

Onnodige kosten samenwerkingsverband voorkomen / lean and mean is vertaald naar:

·

Voldoet.

Maatregel administratie TLV beperken (o.a. EMB).

·

·

Zie statuten en governance

Sterke governance: goede dagelijks bestuurder aanstellen, één onafhankelijk lid,

model.

‘cultuur’ in plaats van structuur.

·

·

Ondersteuningsplanraad en

docentenraad.
Positief oordeel inspectie

samenwerkingsverband.

Dialoog over ondersteuningsplan

Maatregel. Geen onnodige reserves samenwerkingsverband.

bijstelling van toewijzingsprocedure.

·

·

·

maken.

Motie: onafhankelijk toezicht in de vorm van meerdere personen met een

zwaarwegende stem voor ouders en leraren.
·

Maatregel. Meer en beter toezicht inspectie.

·

Voldoet.

·

In afwachting van landelijk

beleid.
·

Voldoet. Mogelijk

inspectiebezoek in 2022.
·

In afwachting van landelijk

·

OPR is actief en betrokken.

·

OPR krijgt instemmingsrecht.

·

Docentenraad

·

Motie. Inspraak leraren.

·

Paragraaf passend onderwijs
·

Motie. Monitoren inzet ondersteuningsmiddelen door schoolbesturen

·

Voldoet.

·

Maatregel. Middelen EMB.

·

Voldoet.

·

Maatregel. Heldere rol samenwerkingsverband bij verzuim.

·

Voldoet.

·

Maatregel. Herbezinning op residentiële stelsel. Actieplan passend residentieel

·

Voldoet.

·

Voldoet onvoldoende. In 2022

schoolbesturen (jaarlijks in

beleid.
·

In afwachting van landelijk

beleid.

jaarverslagen schoolbesturen)
·

Aandacht voor specifieke

doelgroepen, waaronder EMB leerlingen
·

Aandacht voor specifieke

doelgroepen, waaronder thuiszittende
leerlingen
·

Aandacht voor specifieke

·

Is opgenomen in

toewijzingsprocedure
samenwerkingsverband.
·

Handelingsgerichte aanpak

schoolaanwezigheid/ M@ZL
·

Samenwerkingsverband vo

doelgroepen, waaronder jongeren in

Noord-Kennemerland loopt voor en is

een residentiele setting.

inspiratieregio.

·

Aandacht voor specifieke

doelgroepen, waaronder jongeren in
Samen naar School Klassen

·

onderwijs (aangehouden).

Actie nodig i.v.m. instroom

vanuit PO. Plam maken in 2022.

plan maken.

Zie diverse concept documenten
·

Onderwijs-zorg

onderwijszorgarrangementen
Samenwerking met zorgarrangeurs vso

·

Diverse landelijke maatregelen collectieve financiering zorg in onderwijstijd.

·

Maatregel en motie: geen Veilig Thuis-melding bij team passend onderwijs.

·

Doorbraak aanpak onderwijs-jeugd

·

Actie nodig. Zie actielijn

onderwijs-jeugd.

opbouwen.
·
·

Veiligheid en doorbraken

Escalatieladder onderwijs-

jeugd in ontwikkeling (eind 2021).
·

Idem.

·

Voldoet.

·

In afwachting van landelijk

beleid.
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Bijlage 3 Kaderbrief scholen 2021
Geachte schoolleider / schoolbestuurder,
Schooldirecteuren, bestuurders en het team van het samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken dat het samenwerkingsverband iedere school jaarlijks een kaderbrief stuurt.
Hierin geven we namens het gehele samenwerkingsverband aan wat ons op alle scholen te doen staat. Hoe dit precies gebeurt bepaalt iedere school zelf.
Bij deze ontvangt u de vierde kaderbrief, voor het kalenderjaar 2022.
Hoe deze activiteiten opgepakt worden is aan u en uw team
Onderstaand overzicht geeft weer wat ons te doen staat op alle scholen. Welke activiteiten precies prioriteit krijgen op uw school, met welke intensiteit deze opgepakt worden en hoe
de activiteiten precies ingevuld worden is aan u en het team van uw school. Onze vraag aan u is om de activiteiten zo goed mogelijk in te bedden in de schoolcyclus, op een manier die
past bij de school.
Wat staat ons te doen in 2022?
De zes ambities om onze bedoeling: sterke kinderen, stevige toekomst, te bereiken, blijven onverminderd gelden. De koers word t voortgezet, de doelstellingen zijn waar nodig
geactualiseerd.
In 2021 voerden we gesprekken op iedere school en zijn er onderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan weten we dat ons op alle scholen het volgende te doen staat in 2022:
-

Iedere leerling op uw school passend onderwijs met passende ondersteuning bieden (in overleg met ouders en de jongere). Kernpartners tijdig inschakelen en zorgen en/of twijfels
over de mate waarin het lukt om passend onderwijs te bieden tijdig bespreken met de consulent, zodat hij/zij mee kan denken over de mogelijkheden;

-

Inclusief denken en doen: integreren van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijsproces. Daarbij vragen we u
expliciet het volgende:
-

Jongeren uit het so/sbo met een advies voor regulier onderwijs opnemen in het regulier onderwijs;

-

Indien u zorgen heeft over een leerling en voorziet dat hij of zij in de toekomst mogelijk doorstroomt naar het vso, schakel dan tijdig de consulent in, zodat u samen op zoek
kunt gaan naar mogelijkheden om dit te voorkomen;

-

-

In samenwerking met het vso symbiosetrajecten vormgeven en uitvoeren;

-

Nieuwe initiatieven/ideeën voor meer inclusief onderwijs delen en inzetten met het swv.

Alle (dreigend) thuiszittende leerlingen in beeld hebben en houden (volgens de gezamenlijke afspraken uit het verzuimprotocol en de Handelingsgerichte Aanpak Schoolverzuim
(HAS)), zodat zo snel en passend mogelijk actie ondernomen kan worden. Scholen werken middels de M@ZL-methode;
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-

Het handelingsgericht werken van het hele team versterken, o.a. door TOP dossier. Professionalisering van docenten, mentoren en andere medewerkers op het gebied van passend
onderwijs vormgeven. U kunt hiervoor gebruik maken van het cursus- en trainingsaanbod van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband faciliteert ook procesbegeleiders
voor kortdurende versterking van uw team (o.a. teamcoaching);

-

Interdisciplinair samenwerken met professionals die jeugdhulp, zorg en opvoedingsondersteuning bieden. Zo preventief en vroegtijdig mogelijk;

-

De kwaliteit van de basis, lichte (vmbo scholen) en extra ondersteuning op school in orde hebben, evalueren, verder ontwikkelen en hierover verantwoorden in o.a. het jaarverslag
van de school. De netwerkgroep basis/lichte ondersteuning ontwikkelt momenteel een gezamenlijke methodiek voor verantwoording over de basis/lichte ondersteuning;

-

Cyclisch werken aan de kwaliteit van passend onderwijs, o.a. door begeleide zelfevaluaties, systematische reflectie met ouder s, leerlingen en professionals, het bijstellen van
werkwijzen en vertalen naar beleid in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de ontwikkelagenda passend onderwijs. U kunt voor ondersteuning bij zelfevaluatie een beroep doen
op het expertteam begeleide zelfevaluatie van het samenwerkingsverband;

-

Ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van passend onderwijs proactief delen met het samenwerkingsverband, andere scholen en partners, zodat we snel tot een oplossing
kunnen komen;

-

Scholen werken volgens het kwaliteitskompas. De begeleide zelfevaluaties vinden tweejaarlijks plaats. Het samenwerkingsverband ontvangt graag van ieder schoolbestuur/school
een planning voor de begeleide zelfevaluaties.

En hoe nu verder?
U bepaalt samen met uw team op welke manier u de activiteiten oppakt en borgt in de schoolcyclus. Als hulpmiddel kunt u hiervoor het kwaliteitskompas inzetten. Dit is beschikbaar via
de website van het samenwerkingsverband. Periodiek bespreken we de keuzes die u heeft gemaakt met u en/of uw team. Dit doen we o.a. in start-, voortgangs- en directie en
bestuursgesprekken. Daarnaast vragen we jaarlijks een aantal kwantitatieve, kritieke indicatoren en periodieke evaluaties van aanvullende arrangementen op. Het doel hiervan is altijd
om van en met elkaar te leren, gezamenlijk te verkennen wat goed gaat en wat beter kan, complexe vraagstukken te beantwoorden en perspectief te bieden naar vervolgstappen en
mogelijkheden voor passend onderwijs op uw school en binnen het samenwerkingsverband als geheel.
Ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen bij het realiseren van bovenstaande activiteiten. Hoe we dit doen, leest u in de activiteitenfolder en op onze website. Heeft u vragen
over deze brief? Dan kunt u terecht bij de consulent van uw school of één van onze andere medewerkers.
We wensen u en uw team veel succes,
Met vriendelijke groet,

Gijs van de Beek
Directeur-bestuurder
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Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Algemeen
www.swvnk.nl
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072 79 20 100
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