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Werkgroepen Samenwerkingsagenda PaO JH 
Versie  10-03-2016  
 
 

Betrokkenen  Gemeenten FoodValley: Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel , Veenendaalen 
Wageningen  
SWV-en PO: Berséba, SWV Rijn & Gelderse Vallei   
SWV-en VO: Gelderse Vallei, Barneveld-Veenendaal  en Reformatorisch VO  

 
 
Groen  : Klik op de titel om een meer uitgebreid werkdocument van deze werkgroep te openen  
Blauw : Het werkdocument van deze werkgroep is in de maak 
 

Naam HUISVESTING  
Doelstelling HV-1.  

Afspraken maken over het al dan niet uitbreiden van het 
ondersteuningsaanbod, indien dit gevolgen heeft voor huisvesting. Hiermee 
kan het SWV lokaal daar waar mogelijk meehelpen leegstand te voorkomen.  
HV-2  
Onderzoek naar afstemmingsmogelijkheden Verordening voorzieningen 
Huisvesting.  

Startdatum  

Einddatum HV-1:  juni 2016 
HV-2: nog niet bepaald 

Resultaat   

 
 

Naam JEUGDHULP A 
Doelstelling 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdhulp (samenwerkingsagenda JH-1, JH-3A, JH-3B, JH-5) 
JH-1 
Het plan*  in het onderwijs maakt integraal onderdeel uit van het totale 
ondersteuningsplan van het gezin (1 gezin, 1 plan). De aansluiting tussen de  
ondersteuningsstructuur van het onderwijs en de zorgstructuur van de 
gemeente(n) is voorwaardelijk (visie) 
JH-2. Afspraken over de wijze waarop het plan in het onderwijs integraal 
onderdeel uitmaakt van het totale ondersteuningsplan en vice versa (1 gezin, 1  
plan) waarbij er aansluiting moet zijn tussen de ondersteuningsstructuur van 
het onderwijs en de zorgstructuur van de gemeente(n) (uitwerking). 

 

http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/151208_Huisvesting_smwagenda.pdf
http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/160127_Jeugdhulp_A_smwagenda.pdf
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 JH-3A 
In alle scholen zijn Ondersteuningsteams ingevoerd. Het ZAT PO is daardoor 
overbodig 
JH-3B 
Afspraken maken m.b.t. aanwezigheid functionarissen, rol, positie en kwaliteit 
ZAT in VO 
JH-5 
Terugdringen wachtlijsten instellingen jeugdhulp, ter voorkomen van verzwaren 
problematiek, school, opschaling zorg en ondersteuning en verhoging aantal 
thuiszitters  
JH-6 
Afstemming gemeente en onderwijs over toeleiding naar Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie 

Startdatum  

Einddatum juni 2016 

Resultaat   

 
 

Naam JEUGDHULP B 

Doelstelling JH-4. Er is duidelijkheid over onderwijs en zorg en 
onderwijszorgarrangementen 

Startdatum  

Einddatum juni 2016 

Resultaat   

Resultaat  

 
 

Naam LEERPLICHT en THUISZITTERS 

Doelstelling LP-1: De scholen in het SWV zorgen voor snelle, eenduidige signalering van 
verzuim conform de daarvoor geldende afspraken. Inclusief de leerlingen waar 
Zorgplicht voor geldt. Scholen en gemeenten zetten in op het versterken van 
de preventieve aanpak van schoolverzuim. 
LP-2: Scholen en gemeenten zetten in op het versterken van de preventieve 
aanpak van schoolverzuim. 
LP-3:Eenduidigheid van definities is gewenst. 
LP-4: Toeleiding naar MBO en/of betaald werk voor jongeren die dreigen uit te 
vallen en een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (VO) 

Startdatum  

Einddatum juni 2016 

Resultaat   

 
 

Naam LEERLINGVERVOER  
Doelstelling LV-1  

Er is zicht op het dekkend aanbod binnen ieder SWV en op eventuele witte 
vlekken 

Startdatum  

Einddatum juni 2016 

Resultaat   

 
 
 

Naam VVE - OAB  

http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/160310_Jeugdhulp_B_smwagenda.pdf
http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/20160216_Leerplicht_en_thuiszitters_Samenwerkingsagenda_OOGO.pdf
http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/160113_Leerlingvervoer_smwagenda_concept.pdf
http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/151208_VVE_en_OAB_smwagenda.pdf


 

L:\Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei\0 Management\ICT\Website documenten\werkgroepen\Samenwerkingsagenda\160310 
overzicht werkgroepen smwagenda.docx  

Doelstelling ??? 

Startdatum  

Einddatum juni 2016 (klopt dit?) 

Resultaat   

 
 

Naam MONITOR EN EVALUATIE  
Doelstelling De samenwerkingsafspraken worden gemonitord en geëvalueerd 

Startdatum  

Einddatum Continu proces 

Resultaat   

 

http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/151112_Monitor_en_evaluatie_smwagenda.pdf

