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Nieuwsbrief       7 juli 2020 
 
Nieuwe website 
De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan onze huisstijl en website. De 
vernieuwde aantrekkelijke huisstijl heeft tot doel om beter toegankelijk te zijn voor onze achterban. 
Het intranet is geïntegreerd met ons Talent SPOT platform om het ‘samen leren’ nog beter te 
ondersteunen. Openbare documenten vindt u nog steeds onder onze documenten, meer specifieke 
documenten staan op SPOT.  
 
Via onze homepage houden we u graag op de hoogte van zowel de ontwikkelingen op het gebied van 
passend onderwijs, als die van ons samenwerkingsverband. 
 
Lees daar bijvoorbeeld over: 
- de inclusieversneller 
- nieuwsbrieven 
- verslag LEF evenement 
- subsidies 
- etc. 

 
 

 
Q3 en SOP 
(Bijna) alle scholen hebben de vragenlijst Q3 ingevuld en de rapportage (via hun bestuurder) terug 
ontvangen. Het algemene beeld is dat de basisondersteuning op de scholen goed op orde is. In de 
bestuursgesprekken en jaargesprekken zal dat beeld onderwerp van gesprek zijn en worden 
ontwikkelpunten besproken.  
Een aantal scholen heeft aangegeven gebruik te willen maken van een tweede heropening van de 
vragenlijst in september. Hierover volgt na de zomervakantie bericht.  
 
Er is wat onduidelijkheid over het vullen van het analysedeel (deel 2) in de rapportage. Deze kunt u 
naar eigen behoefte en inzicht invullen. De ervaring leert dat veel scholen verwijzen naar hun 
schoolplan/ontwikkelplan. Bespreking met en ondertekening door de MR en het bestuur is 
noodzakelijk. Het SOP wordt op uw schoolwebsite gepubliceerd en hoeft u daarom niet naar het 
samenwerkingsverband te sturen, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving.   

https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
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Onderzoek stijgend aantal aanvragen arrangementen en verwijzingen naar s(b)o’s 
De afgelopen maanden heeft een ALV werkgroep bestaande uit vier schoolbestuurders en de 
procescoördinator onderzoek laten uitvoeren naar de achterliggende oorzaken van de stijgende 
vraag naar HandelingsGerichte Ondersteuning (HGO’s) en verwijzingen naar so en sbo’s. Uit deze 
onderzoeken, bestaande uit zowel data analyse als gesprekken met een aantal schoolbestuurders, 
directeuren, ib-ers en medewerkers vanuit jeugd en de ondersteunende organisatie, zijn diverse 
adviezen naar voren gekomen. De werkgroep heeft deze vertaald naar een drie-trapsoplossing.  
 

 
Volgende week ontvangt u per mail een uitwerking van zeven generieke maatregelen. 
Hiernaast zijn vijf oplossingsrichtingen benoemd die tussen nu en eind september verder onderzocht 
en uitgewerkt worden in de regionale bestuurlijke overleggen. Tijdens de ALV van eind september 
wordt ook een voorstel gepresenteerd om tot (continue) ontwikkeling op processen over te gaan. 
 
Netwerk hoogbegaafdheid (HB) 
Komend schooljaar (najaar 2020) starten we met het netwerk voor specialisten HB. Het netwerk zal 
een plek zijn waar expertise bij elkaar komt en uitgewisseld kan worden. Margreet Kalkman zal het 
netwerk gaan begeleiden, met behulp van een aantal ambassadeurs. Deze ambassadeurs worden 
geïnventariseerd tijdens de eerste bijeenkomst. Verder zullen we dan vooral kijken naar de behoefte,  
als het gaat om leerdoelen, leerwinst en onderzoeksvragen.  
Velen van u hebben zich op ons verzoek al gemeld als geïnteresseerde. Mocht u dat nog niet gedaan 
hebben, stuur dan een mail naar administratie@swvrgv.nl. Dan ontvangt u ook een uitnodiging voor 
de eerste bijeenkomst. 
 
Toelatingsprocedure Voltijdsgroepen HB en Onderwijs- en adviesgroep HB 
Vanaf 1 juni is er een nieuwe procedure toelating Voltijdsgroepen HB en Onderwijs- en adviesgroep 
HB (Station Kernhem in Ede) in werking getreden. U kunt de procedure toelating HB vinden via deze 
link, op SPOT en op onze website. 
Houdt er in uw ondersteuningsstructuur rekening mee dat aanmelding nooit rechtstreeks bij de 
scholen met voltijdsgroepen kan (ook niet door ouders), zonder een advies van onze 
themaspecialisten HB. Betrek de themaspecialisten HB (via de steunpuntcoördinator) daarom zo 
vroeg mogelijk in het proces. Juist al op het moment dat u vragen heeft over de ondersteunings-
behoeften van een leerling en het arrangement Voltijdsgroep HB of Onderwijs- en adviesgroep nog 
niet aan de orde is.  
 
 
 
 
 

1 Generieke 
maatregelen

per 1 aug voor de 
komende 2 jaar

2 Oplossingensrichtingen

gedifferentieerde  
oplossingen: vraagt om 
besluit ALV om nader uit te 
werken per steunpunt 
'pilot-wise'

3 Ontwikkeling op 
processen

gezamenlijke 
ontwikkeling op thema's 
als: cultuur/visie/beleid/ 
communicatie/mindset/ 
etc.

mailto:administratie@swvrgv.nl
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2020/06/200527_Toelating_beleidsniveau_hb-1.pdf
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2020/06/200527_Toelating_beleidsniveau_hb-1.pdf
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2020/06/200527_Toelating_beleidsniveau_hb-1.pdf
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Trainingen HB beleid 
De inschrijving voor de trainingen HB beleid zijn gestart (zie SPOT-Evenementen). Alle directeuren en 
ib’ers hebben hierover een mail ontvangen. De training wordt verzorgd door Sonja Morbé van 
WijsSein. Dit schooljaar hebben al zo’n 40 scholen deelgenomen aan de training. De training is heel 
positief gewaardeerd! 
 
Innovatieprojecten en experimenten samenwerking BAO-S(B)O 
In 2020 kunnen er geen aanvragen meer in behandeling genomen worden. Het budget Innovatie is 
uitgeput en de experimentgelden zullen anders ingezet gaan worden. Natuurlijk blijven we met 
elkaar ontwikkelen en dat ondersteunen we ook heel graag. In 2020 door inzet van expertise, als 
jullie daar behoefte aan hebben. Of op proces, wanneer hier vanuit het bestuurlijk regionaal overleg 
vraag naar is. Voer hier vooral het gesprek over met jullie steunpuntcoördinator en/of 
schoolbestuurder. 

 
HGO kader  
De schoolbesturen hebben vrijdag 17 april jl. het HGO-kader ontvangen. Dit is een kader waarmee 
intern begeleiders en steunpuntcoördinatoren dit kalenderjaar moeten gaan werken.  
De notitie met kaders is aangeboden aan de 
schoolbesturen en treedt in werking. 
 

LEF-Evenement gaat niet door  
We hebben het LEF om te strepen….. We kunnen het LEF 

Evenement dat gepland staat op 24 november 2020 niet 

door laten gaan. Ondanks allerlei versoepelende 

maatregelen achten wij het niet haalbaar om met 

honderden collega’s bij elkaar te zijn tijdens een 

evenement.  

We weten dat het evenement hoog gewaardeerd is en 
kijken er met veel plezier op terug. Wat in het vat zit….. 

 
Beleidsbijeenkomsten 2020-2021  
Voor directeuren en intern begeleiders. Komend schooljaar zullen we in plaats van de 
informatiebijeenkomsten, beleidsbijeenkomsten organiseren. Drie keer per jaar en per regio, maar 
met een ander karakter. Minder zenden, vooral samen ontwikkelen. En aansluitend bij het regionaal 
bestuurlijk overleg. 
 
De beleidsbijeenkomsten zijn steeds van 14.00 – 16.30 uur.  
Wilt u deze data alvast opnemen in uw jaarplanning?  
Barneveld    6 oktober 2020, 16 maart 2021 en 8 juni 2021 
Ede     8 oktober 2020, 25 maart 2021 en 10 juni 2021 
Veenendaal  15 oktober 2020, 18 maart 2021 en 17 juni 2021 
Wageningen  13 oktober 2020, 23 maart 2021 en 15 juni 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2020/06/200629-HGO-kader.pdf
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Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning 
In de brief van Arie Slob, d.d. 23 juni jl. kwam voor het voetlicht dat het onderwijs voor begaafde 
leerlingen, net als voor andere leerlingen, toegankelijk dient te zijn zonder afhankelijk te zijn van 
ouderbijdragen. Scholen en samenwerkingsverbanden (swv) voorzien gezamenlijk in een passend 
aanbod voor elke leerling, inclusief begaafde leerlingen. Indien aparte voorzieningen of 
arrangementen nodig zijn om in de ondersteuningsbehoefte van een leerling met kenmerken van 
begaafdheid te voorzien, dan dient dat te worden geregeld door (het bevoegd gezag van) de eigen 
school of het swv.  
Scholen mogen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen voor extra activiteiten die plaatsvinden 
buiten het curriculum. Hiermee worden echter niet de activiteiten bedoeld die voorzien in de 
ondersteuningsbehoefte van (begaafde) leerlingen, of die noodzakelijk zijn om de doorgaande 
ontwikkeling te kunnen borgen. Wanneer de school of het swv bepaalt dat de extra activiteiten 
voorzien in een ondersteuningsbehoefte is dit passend onderwijs. Hierbij is geen sprake van iets 
extra's waar ouders voor kunnen kiezen.  
Slob benoemt tevens dat passend onderwijs om een dekkend aanbod in de regio vraagt, niet op elke 
school. Daarbij roept hij scholen en swv op om samen in de regio, ook met gemeenten, te kijken 
welke mogelijkheden er al zijn om aan te sluiten op behoeften van de diverse groepen begaafde 
leerlingen.  
Tot slot merkt Slob in zijn brief op dat hij erop vertrouwt dat scholen en swv met elkaar in gesprek 
gaan om de ondersteuning aan begaafde leerlingen in te richten zodat deze uit de rijksmiddelen kan 
worden gefinancierd, zodat het vragen van een ouderbijdrage niet meer aan de orde is. 
 
LEES MEER  
In deze periode worden er veel rapportages gepubliceerd; hiervan willen wij u deelgenoot maken. De 
namen van de rapportages leiden naar de achterliggende stukken. 
Staat van het onderwijs  
Staat van het speciaal onderwijs 
Inclusieversneller 
Met andere ogen  
Tip: meld u aan als aandeelhouder, dan wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen! 
Evaluatie passend onderwijs van NRO 
Samenvatting impact van verevening 
Samenvatting monitor besturen 
Pers en politiek 
 
Extra geld vanuit het rijk voor inhaal en ondersteuningsprogramma’s 

Kamerbrief Compensatie Corona  
Regeling 

In het kort: 

• Scholen en VE (voorschoolse educatie) kunnen subsidie gaan aanvragen (niet gemeenten dus). In 
3 tijdsperiodes (tot geld op is). Door het invullen van een online aanvraagformulier op website 
DUS. Subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 2 juni 

• Voorschoolse educatie: tenminste 2 weken extra aanbieden in zomer 2020. Totaal: 7 miljoen 
beschikbaar. 

• PO Scholen met meer risico op onderwijsachterstanden kunnen meer subsidie aanvragen en 
krijgen voorrang als budget ontoereikend blijkt. De looptijd voor scholen is van zomer 2020 t/m 
zomer 2021. Totaal: €102 miljoen beschikbaar. Scholen kunnen zelf uitvoeren/inhuren.  

• VE en scholen bepalen zelf welke kinderen deelnemen. Er is geen verplichting voor leraren, noch 
leerlingen om deel te nemen. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/deelrapport-speciaal-onderwijs-svho-2020
https://www.aanpakmetandereogen.nl/nieuws/50/inclusieversneller-omdat-samen-opgroeien-ook-samen-onderwijs-betekent
https://www.aanpakmetandereogen.nl/
https://swvrgv.sharepoint.com/sites/TeamManagement/Gedeelde%20documenten/General/Inrichting%20SWV/Communicatie%20proces/Nieuws%20en%20nieuwsbrieven/Word/evaluatiepassendonderwijs.nl
https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/samenvatting-impact-van-verevening/
https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/samenvatting-monitor-besturen
https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/pers-en-politiek/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/kamerstukken/2020/05/15/kamerbrief-compensatie-studenten-en-ondersteuningsmaatregelen-onderwijs-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-door-coronacrisis/subsidieregeling-inhaal--en-ondersteuningsprogramma%E2%80%99s-onderwijs-2020--2021
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• Gemeenten: kan een regierol nemen. 
 
SPOT  
Updates, documenten en ervaringen delen? 
SPOT nog niet bezocht? Hierbij een kleine kijk op de diverse SPOT-groepen, te vinden op onze 
website, SPOT en LinkedIn bedrijfspagina! 
 
DEEL MEE! 
Wilt u meepraten of delen? Volg deze pagina en deel uw ervaringen en visie op passend onderwijs!  

 

https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
https://talent-spot.nl/profiel/inloggen/
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BUsJX74fnQnmTSt%2FSn%2FM09A%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_company-page_member_main_nav_home_tab
https://www.linkedin.com/company/swv-rijn-gelderse-vallei/?viewAsMember=true

