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Over dit 
magazine

Colofon

Hoe bieden wij kinderen in de regio Foodvalley de 
komende jaren optimale ontwikkelingskansen? Op die 
vraag geven we met elkaar antwoord in ons nieuwe 
ondersteuningsplan voor 2022-2026. In dit magazine 
nemen we je mee op weg naar dat nieuwe plan.

In deze eerste editie kijken we kort terug op de 
afgelopen jaren passend onderwijs. Je leest ook hoe 
we tijdens de komende LIEF! evenementen inspiratie 
bieden en input ophalen voor het nieuwe ondersteu-
ningsplan. Daarnaast delen directeur-bestuurder Thea 
de Graaf, leerkracht en lid van de ondersteuningsplan-
raad Else Jonkman en schoolondersteuner en lid van 
de medezeggenschapsraad Wilma Laks hun verhaal.

Scrol, lees, scan, klik en reageer als jij jouw verhaal - of 
dat van je team - over inclusiever passend onderwijs 
wilt delen! Mail naar administratie@swvrgv.nl ter 
attentie van Saskia van Rijswijk.

Samenstelling Renee Boeijen, Samenwerkingsverband  

Rijn & Gelderse Vallei

Eindredactie Renee Boeijen, Saskia van Rijswijk

Concept en redactie Anne-Marie Veldkamp, redactie  

& communicatie

Vormgeving Frank Merkes, Idem Design

mailto:administratie%40swvrgv.nl?subject=Op%20weg%20-%20reactie
http://www.aveldkamp.nl
http://www.idemdesign.nl
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Met LEF naar LIEF!

In gesprek
over  
inclusiviteit

Tussen 4 oktober en 4 november gaan we tijdens 
vijf LIEF! evenementen in gesprek over inclusiever 
onderwijs.

Welke beelden leven er? Hoe geven we binnen onze 
regio richting aan het bieden van optimale ontwikke-
lingskansen van kinderen? Hoe ziet jouw beeld van in-
clusiever onderwijs eruit? Welke ambities heb je daarin 
en wat heb je -van elkaar- nodig om dit te bereiken? 

Diverse sprekers bieden inspiratie en deelnemers gaan 
actief met elkaar aan de slag om input te geven voor 
het nieuwe ondersteuningsplan. De opbrengst van 
elke bijeenkomst gaat mee naar de volgende, zodat 
collega’s en samenwerkingspartners daarop door 
kunnen bouwen.

Breed in gesprek
Er zijn LIEF! evenementen voor: leerkrachten, pedago-
gisch medewerkers en jeugdhulpmedewerkers, intern 
begeleiders, directeuren, CJG-medewerkers, jeugdcon-
sulenten, leidinggevenden van voorschoolse voorzie-
ningen, medewerkers van samenwerkingsverbanden, 
beleidsmedewerkers en adviseurs in jeugdhulp, 
onderwijs, leerlingenvervoer of huisvesting en voor 
bestuurders van scholen, voorschoolse voorzieningen 
en jeugdhulpinstellingen en wethouders.

In magazine 2 lees en zie je meer over  
de opbrengst van de LIEF! evenementen

Uitnodiging gemist? Download die hier en  
bekijk welke sprekers de LIEF! deelnemers komen 
inspireren. Meepraten? Meld je alsnog aan!

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2021/09/Uitnodiging-LIEF-evenementen-2021.pdf
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2021/09/Uitnodiging-LIEF-evenementen-2021.pdf
https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2021/09/Uitnodiging-LIEF-evenementen-2021.pdf
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Directeur-bestuurder Thea 
de Graaf van Samen-
werkingsverband Rijn 
& Gelderse Vallei kijkt 
uit naar de LIEF! evene-
menten omdat ze gráág 
hoort hoe leerkrachten 
en andere professionals 
in en rond de scholen 
denken over inclusiever 
onderwijs. “Hoe zorgen 
we ervoor dat ieder kind 
erbij hoort?”

Van ‘op zoek naar een 
passende plek voor ieder 
kind’ naar ‘hoe maken 
we onderwijs passend 
voor ieder kind’. Daar-
over ging het LEF congres 
in 2019. 

Twee jaar later doen we 
de i van ‘inclusiever’ erbij, 

vertelt directeur-bestuur-
der Thea de Graaf.

“Hoe ziet jouw ideale 
inclusievere samenleving 
eruit? Wat is jouw beeld 
bij inclusiever onderwijs? 
Wat heb jij ervoor nodig 
om dat te gaan bieden?  
Over dit soort vragen 
gaan wij graag in ge-
sprek. Niet alleen met 
iedereen die in en voor 

de school werkt, maar 
ook met professionals, 
beleidsadviseurs, bestuur-

ders in kinderopvang,  
jeugdhulp en gemeen-
ten.”

Input ondersteunings-
plan
Alle zienswijzen, ideeën, 
kansen en uitdagingen 
die op tafel komen tij-
dens LIEF!, zijn input voor 
het nieuwe ondersteu-
ningsplan. Hoe regelen 
we samen in ons samen-

werkingsverband dat 
kinderen met en zonder 
ondersteuningsbehoefte 

steeds vaker samen naar 
dezelfde school gaan, zo-
veel mogelijk in dezelfde 
klas zitten, samen spelen 
of elkaar ontmoeten op 
het schoolplein?

“Hoe zorgen we er-
voor dat ieder kind erbij 
hoort? Uiteindelijk draait 
het toch om die vraag”, 
vindt Thea. “Ik denk dat 
iedereen zich in het leven 
wel eens buitengeslo-
ten heeft gevoeld. Dat 
gevoel gun ik niemand. 
In onze samenleving en 
zeker ook op school zou 
iederéén welkom moeten 
zijn, ongeacht de on-
dersteuning die je nodig 
hebt, je geloof, je natio-
naliteit, je achtergrond, 
je gender, je huidskleur. 

“ Ik denk dat iedereen zich in het 
leven wel eens buitengesloten 
heeft gevoeld. Dat gevoel gun ik 
niemand”

Met LEF naar LIEF!

Inclusiever  
onderwijs  
vraagt om  
anders durven  
denken, kijken  
en handelen
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Thea de Graaf, directeur- 

bestuurder van Samenwerkings-

verband Rijn & Gelderse Vallei

Daar geloof ik heilig in en 
daarom is dit thema voor 
mij persoonlijk ook zó 
belangrijk.”

Open blik is nodig
Om in beweging te 
komen - of te blijven - 
richting inclusiever onder-
wijs, is het zaak dat we 
met elkaar ánders durven 
kijken. 
 
Thea: “Als je altijd blijft 
kijken zoals je keek, 
blijf je denken zoals je 

dacht. En als je altijd blijft 
denken zoals je denkt, 
blijf je handelen zoals je 
altijd al deed. Veranderen 
begint met de bereidheid 
om anders te kijken en 
te onderzoeken waarom 
iets wél kan werken.”
Met een open blik rich-
ting de LIEF! evenemen-
ten dus! 

“Ik ben heel benieuwd 
hoe leerkrachten en de 
andere professionals in 
en rond het onderwijs 

erover denken”, zegt 
Thea. “Ik hoop op bij-
eenkomsten met bevlo-
gen mensen die willen 
meedenken, zodat we in 
het nieuwe ondersteu-
ningsplan goed kunnen 
opschrijven waar
we over vier jaar willen 
staan.”

Inclusie is een werk-
woord
Dat de weg naar een 
meer inclusieve samen- 
leving en inclusiever  
onderwijs langer zal 
duren dan vier jaar,  
is duidelijk. “Inclusie is 
een werkwoord hoor je 
steeds vaker zeggen.  
Dat vind ik wel mooi.  
Het vraagt om samen 
leren en onderzoeken 

welke voorwaarden 
nodig zijn om inclusiever 
te worden. De gezamen-
lijkheid in onze visie op 
inclusiever onderwijs is 
daarvoor het vertrekpunt. 
Daar gaan we samen 
naar op zoek tijdens de 
LIEF! evenementen.”

“ Ik hoop op bijeenkomsten met  
bevlogen mensen die willen mee-
denken, zodat we in het nieuwe  
ondersteuningsplan goed kunnen 
opschrijven waar we over vier jaar 
willen staan”
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op waar je in de kinderopvang of bijvoorbeeld in de 
jeugdhulp mee bezig bent. 

Samenhang in plannen

Onderwijs: verbinding met het schoolplan
Schoolbesturen maken elke vier jaar een strategisch 
beleidsplan. Op basis daarvan maken scholen weer 
hun schoolplan. In beide plannen komt de ‘vertaling’ 
van wat in het ondersteuningsplan wordt afgesproken 
straks terug. Onderwijs passend maken is immers niets 
‘extra’s’, maar is onderdeel van het dagelijks werk op 
en rond de school.

Ook is er natuurlijk volop verbinding met de  
regionale steunpuntplannen die schoolbesturen  
en regionale steunpunten samen maken. 

Ondersteuningsplan: 

hoe & wat
Waarom is het ondersteuningsplan voor jou  
van betekenis?
Het ondersteuningsplan een ver-van-je-bed-show? 
Zeker niet! Het plan geeft straks aan hoe wij - jij dus 
ook! - passend onderwijs inclusiever maken in onze 
regio.

Richtinggevend voor de regio…
…en basis voor jouw werk

In het ondersteuningsplan maken alle schoolbestu-
ren in Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei 
samen afspraken over hoe zij samen zorgen voor 
optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de 
regio Foodvalley. Dit plan geeft de komende vier jaar 
dus richting aan het werk van onderwijsprofessionals 
en is van invloed
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LIEF! evenementen om input op te halen

Het conceptplan wordt (intern) besproken 
en verschillende partijen worden  
geconsulteerd, waaronder leerlingen,  
ouders, medewerkers en commissie  
van toezicht

het conceptplan wordt ter instemming 
voorgelegd aan de ondersteuningsplan- 
raad, waarin ouders en medewerkers  
zijn vertegenwoordigd

ondersteuningsplan in concept  
in de steigers

de Algemene Leden Vergadering 
stelt het ondersteuningsplan vast

het ondersteuningsplan wordt  
naar de Inspectie van het Onderwijs 
gestuurd

het conceptplan wordt besproken met 
gemeenten in het zogenoemde Op Over-
eenstemming Gerichte Overleg (bedoeld om 
onderwijs en bijvoorbeeld het jeugdbeleid 
waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, 
goed op elkaar te laten aansluiten)

Ondersteuningsplan: 

Drie speerpunten ondersteuningsplan

Het nieuwe ondersteuningsplan beschrijft straks 
niet alleen vanuit welke visie Samenwerkingsver-
band Rijn & Gelderse Vallei werkt aan inclusiever 
onderwijs. Ook hoe we daarover in gesprek 
blijven en welke ambities er zijn in de regionale 
steunpunten, komen aan bod.

Onderwijs: verbinding tussen de samenwerkings-
verbanden
In september kwamen bestuurders en beleidsmede- 
werkers van omliggende samenwerkingsverbanden in 
de regio bij elkaar om inhoudelijk af te stemmen over 
de ondersteuningsplannen die in de maak zijn.

Medezeggenschap goed geregeld

Route  
ondersteuningsplan
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Wilma Laks werkt als 
schoolondersteuner voor 
SWV PO Rijn & Gelderse 
Vallei en is themaspecia-
list groepsdynamica. Ze 
heeft er net een pittige 
en leuke dag opzitten 
op een school, waar ze 
de leerkracht van dertig 
kinderen heeft gecoacht. 
“Veel kinderen in die 
groep hebben een extra 
ondersteuningsbehoefte  
zowel sociaal emotioneel 
als didactisch”, vertelt ze.

De school benaderde het 
samenwerkingsverband 

omdat er hulp gewenst 
was om een groep te 
maken van de kinderen. 
“Hartstikke goed, want 
juist in het begin van het 
schooljaar kunnen we 
zo’n klas goed op de rails 
krijgen.” 

In een notendop illustreert 
dit voorbeeld precies wat 
samenwerken rond pas-
send onderwijs kan zijn, 
denkt Wilma. Door op tijd 
de juiste dingen te doen 
voor kinderen voorkom 
je immers dat ‘signalen’ 
problemen worden.

Slimmer organiseren
“Juist in de basis kunnen 
we volgens mij nog veel 
doen om ons onderwijs 
inclusiever te maken”, 
denkt Wilma.

“Kijk bijvoorbeeld naar 
de organisatie van het 

onderwijs. Na de invoe-
ring van passend onder-
wijs vragen wij van leer-
krachten om onderwijs 
te bieden in een systeem 
en onder voorwaarden 
die nauwelijks veran-
derd zijn. Nu moet deze 
leerkracht bijvoorbeeld 

Alle mensen 
moeten  
kunnen 
meedoen, 
iedereen 
hoort erbij

Wilma Laks werkt als schoolondersteuner en is lid van 
de medezeggenschapsraad. Zij kijkt uit naar de LIEF! 
evenementen en is benieuwd naar de ingrediënten die 
voor een visie op inclusiever onderwijs op tafel zullen 
komen.

“ Als je onderwijs creatiever  
organiseert en we het huidige 
klassikale systeem zouden  
durven loslaten, kunnen we  
in de basisondersteuning nog  
veel méér bieden”

Met LEF naar LIEF!
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Wilma Laks, schoolondersteuner 

en lid van de medezeggen- 

schapsraad

dertig leerlingen met 
al hun ondersteunings-
vragen bedienen en ze 
heeft nog een heleboel 
andere taken. Dat wringt 
en dat snap ik héél goed. 
Als je onderwijs creatie-
ver organiseert en we 
het huidige klassikale 
systeem zouden durven 
loslaten, kunnen we in de 
basisondersteuning nog 
veel méér bieden.”

Denken in kansen
Ook leren van de ‘goe-
de’ voorbeelden in het 
samenwerkingsverband 

biedt kansen. Hoe bren-
gen wij het passende 
onderwijs zoveel mogelijk 
naar de kinderen? “Er 
zijn teams die echt samen 
de zorg dragen voor alle 
kinderen en die denken 
in kansen in plaats van 
in belemmeringen. Je 
zou willen dat wat zij 
doen, anderen verder kan 
brengen.”

Hoe? Dat is best een 
puzzel, merkt Wilma ook 
in haar eigen baan. Hoe 
zorg je voor de transfer 
van helpende praktijker-

varingen om de onder-
steuning en het onder-
wijs aan kinderen die wat 
extra’s vragen, verder te 
versterken? “Ik vind mijn 
werk heel leuk. Toch is 
het soms ook frustrerend 
dat ik op scholen dingen 
aanreik aan een kind of 
groep waarvan ik denk: 
hiermee zijn ook nog 
zoveel ándere scholen 
geholpen.”

Iedereen hoort erbij
Haar ideeën gaat Wilma 
zéker inbrengen tijdens 
het LIEF! evenement. 
Ook in haar rol als lid van 
de medezeggenschaps-
raad is zij benieuwd naar 
de opbrengst van alle 
bijeenkomsten en wat dit 
gaat bijdragen aan het 
nieuwe ondersteunings-
plan. “Richting inclusie-
ver onderwijs begint toch 

met een gezamenlijke 
visie. Voor mij persoonlijk 
is mijn maatschappijbeeld 
daarin leidend: ik vind 
dat alle mensen mee 
moeten kunnen doen; 
iedereen hoort erbij en 
verdient een plek. Dat 
begint bij de opvoeding 
van onze kinderen.”

“ Voor mij persoonlijk is mijn maat-
schappijbeeld leidend: ik vind  
dat alle mensen mee moeten  
kunnen doen; iedereen hoort erbij 
en verdient een plek. Dat begint bij 
de opvoeding van onze kinderen”
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Inclusieversneller 
10 richtlijnen

Klik op de cijfers en ontdek  
wat de 10 richtlijnen zijn!
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De eindnota evaluatie passend onderwijs  
vind je hier.

Inclusiever onderwijs  
landelijk in beeld

Evaluatie passend onderwijs: de stip op de 

horizon is inclusiever onderwijs

Eind 2020 verscheen het eindrapport van de lan-
delijke evaluatie van passend onderwijs, waarin 
ook uitgangspunten voor een verbeteraanpak 
staan. Het rapport eindigt met de missie om de 
komende vijftien jaar toe te werken naar inclu-
sievere onderwijsvoorzieningen, met behoud en 
doorontwikkeling van het speciaal onderwijs naar 
specialistische netwerken.

De stip op de horizon: leerlingen met en zonder 
ondersteuningsbehoeften moeten steeds vaker 
naar dezelfde school kunnen. Hierdoor wordt 
diversiteit de norm en kunnen kinderen op een 
gelijkwaardige deelname aan de maatschappij 
worden voorbereid.

Inclusie internationaal

Artikel 24 van het VN-verdrag Handicap zegt  
dat mensen met een handicap recht hebben  
op onderwijs én dat de overheid passende maat- 
regelen moet nemen om te komen tot een inclu-
sief onderwijssysteem op alle niveaus en  
tot voorzieningen voor een leven lang leren.

Meer lezen?

Klik op de cijfers en ontdek  
wat de 10 richtlijnen zijn!

Het moet en kan inclusiever. Maar hoe? Dat antwoord 
zoeken we samen in ons samenwerkingsverband. De 
Inclusieversneller kan inspireren.

Het Netwerk LPO (de Vereniging Netwerk Leidingge-
venden Passend Onderwijs), LECSO (Landelijk Experti-
secentrum Speciaal Onderwijs), SBOwerkverband, de 
Sectorraad SWV VO, de Sectorraad PRO en Stichting 
Platforms VMBO maakten samen een strategische 
agenda voor inclusiever onderwijs.

In de Inclusieversneller staan concrete stappen om 
samen te werken aan: 
 •  een efficiënte en eenduidige route (zonder 

bureaucratie) naar een passend aanbod voor 
iedereen

 •  een dekkend ‘netwerk’ - lees: continue samen-
werking tussen onderwijs en ondersteuning, 
jeugdhulp en zorg (flexibel, al dan niet ambulant 
en in allerlei vormen)

Download hier deze Inclusieversneller als je die 
concrete stappen die de makers van de Inclusie-
versneller willen zetten wilt lezen.

Al in 1994 werd tijdens de wereldconferentie de Sala-
manca Verklaring opgesteld. Hierin staat dat ieder kind 
een uniek persoon is met zijn eigen mogelijkheden en 
leerbehoeften. Dat betekent een onderwijssysteem 
dat aangepast en ingericht is volgens die verschillen-

https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/eindrapport-evaluatie-passend-onderwijs/
https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/eindrapport-evaluatie-passend-onderwijs/
https://www.aanpakmetandereogen.nl/media/filer_public/bf/32/bf3277fd-61ea-499c-9d12-89321191dad4/290100001_inclusiefversneller_online_versie.pdf
https://www.aanpakmetandereogen.nl/media/filer_public/bf/32/bf3277fd-61ea-499c-9d12-89321191dad4/290100001_inclusiefversneller_online_versie.pdf
https://www.aanpakmetandereogen.nl/media/filer_public/bf/32/bf3277fd-61ea-499c-9d12-89321191dad4/290100001_inclusiefversneller_online_versie.pdf
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Else Jonkman, leerkracht van 

groep 8 en lid van de onder- 

steuningsplanraad

Else Jonkman is leer-
kracht van groep 8 op De 
Triangel in Ede. “Ge-
weldige leeftijd”, vindt 
ze. Else geniet van het 
contact met de ‘bijna-pu-
bers’ voor wie hun laatste 
basisschooljaar de brug 
is naar vervolgonderwijs. 
“Hun leerhouding is zo 
van belang”, merkt Else, 
“misschien telt dat nog 
wel zwaarder dan hun 
leerprestaties in cijfers.”
Vaardigheden als goed 
kunnen samenwerken, 
doorzetten, je inleven in 
een ander, voor jezelf op-
komen: kinderen kunnen 
die goed gebruiken in de 
brugklas. Dat hier meer 
aandacht voor is in het 
onderwijs, vindt Else een 

prima zaak. Toch is het 
de vraag of het niet nog 
héél anders kan.

Onderwijs opnieuw 
ontwerpen?
“Is het onderwijs van 
nu nog wel passend?”, 
vraagt Else zich af. Zou zij 
het onderwijs opnieuw 
mogen ontwerpen, 
dan ging er nog veel 
meer aandacht naar 
de ‘niet-cijfermatige 
kant’ van het onderwijs, 
konden kinderen bui-
ten jaargroepen op hun 
eigen niveau vakken 
volgen, zonder dat daar 
‘etiketjes’ bij horen. En 
dan zouden kinderen tot 
hun zestiende basison-
derwijs volgen, zodat zij 

veel later kiezen voor het 
voortgezet onderwijs dat 
bij ze past.

Afgelopen jaren zag Else 
de expertise in basisscho-
len enorm toenemen, 
waardoor het regulier 
onderwijs een breder 
ondersteuningsaanbod 
kan bieden. “Toch gaat 
er iets niet goed, want 
er gaan te veel kinderen 
naar het speciaal basis-
onderwijs of speciaal 
onderwijs”, constateert 
zij. “Richting inclusiever 
onderwijs moeten we 
dus blijven werken aan 
die basisondersteuning, 
met nog meer expertise 
in de school.”

Focus op overstapmo-
menten
Focus op de cruciale 
overstapmomenten is 
sowieso heel belangrijk, 
vindt Else. Dat zou in de 
samenwerkingsverban-
den primair en voort-
gezet onderwijs meer 

aandacht mogen krijgen.

Zo heeft ze een oud-leer-
ling voor ogen die het op 
de basisschool heel moei-
lijk had vanwege hech-
tingsproblemen en veel 
verzuimde. Met veel per-
soonlijke aandacht lukte 
het groep 8 af te maken. 
“Voor zo’n leerling zou in 
het voortgezet onderwijs 
metéén opvang moe-
ten zijn, zodat ze daar 
vanaf dag één weer een 
vertrouwd gezicht heeft. 
Gebeurt dat niet, dan is 
zo’n leerling een potenti-
ele thuiszitter.”

Richting inclusiever  
onderwijs blijven werken  
aan basisondersteuning,  
met nog meer expertise  
in de school
Else Jonkman is leerkracht van groep 8 en lid van de 
ondersteuningsplanraad. Hierin zijn ouders en me-
dewerkers uit het samenwerkingsverband vertegen-
woordigd en zij krijgen straks het nieuwe ondersteu-
ningsplan voorgelegd ter instemming. Wat Else zelf in 
élk geval belangrijk vindt? Aandacht voor een goede 
overgang naar het voortgezet onderwijs.

Met LEF naar LIEF!
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“ Focus op de cruciale  
overstapmomenten is  
sowieso heel belangrijk”
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Wat is in de afgelopen jaren bereikt in ons samen-
werkingsverband? De rode draden uit de evaluatie 
samengevat. Wat nemen we mee richting het nieuwe 
ondersteuningsplan?

Naast analyse van data zijn ook sleutelfiguren zoals 
ouders, medewerkers, medezeggenschapsleden, 
steunpuntcoördinatoren en ondersteuningsplanleden 
geraadpleegd. Wat zijn de meest opvallende zaken uit 
de evaluatie? Scholen geven aan dat hun basison-
dersteuning goed op orde is.  
 
De aanpak van dyscalculie verdient nog meer aandacht 
en de ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen 
verschilt nog sterk per regio. De geboden basisonder-
steuning is soms nog te veel gericht op ‘symptoombe-
strijding’ en te weinig op de onderliggende oorzaken 
van die symptomen.

Wat precies basisondersteuning is en wat extra onder-
steuning, is ook niet altijd even helder voor iedereen 
in ons samenwerkingsverband. Extra ondersteuning 
bieden lukt dankzij een professionaliseringsslag 
steeds beter en scholen maken daarbij ook volop ge-
bruik van ondersteunende materialen. Er is - op allerlei 
terreinen - veel expertise beschikbaar in ons samen-
werkingsverband die zijn weg vindt naar de scholen.

Scholen werken steeds beter samen met netwerk-
partners als voorschoolse voorzieningen, regulier 

onderwijs, Leerplicht, Centrum Jeugd en Gezin en 
de GGD/JGZ. Meer eenduidigheid in de aanpak van 
onderwijs en zorg is wel wenselijk. Samen geven we 
‘Passende samenwerking’ vorm in de regio Foodvalley, 
gebaseerd op ‘Met andere ogen’ van René Peters. 
Daarnaast wordt er - om samen nog meer te bereiken 
- met alle samenwerkingspartners een zogenoemde 
Focusagenda gemaakt.

De mooie praktijkverhalen, weten waar elke school 
sterk in is en waar scholen elkaar kunnen helpen. Uit 
de evaluatie van de afgelopen jaren blijkt dat nog 
veel meer uitwisselen met elkaar een kans is. We 
moeten kijken of de schoolondersteuningsprofielen 
in hun huidige vorm hierbij nog helpen. Ook wordt 
er op de scholen nog te weinig gebruikt gemaakt van 
de expertise die het speciaal (basis)onderwijs in huis 
heeft. Kortom: meer kennis- en expertisedeling is 
gewenst!

De informatievoorziening en communicatie bin-
nen heel het samenwerkingsverband kan beter. 
Dat is zowel een opdracht voor de ondersteunings- 
organisatie van het samenwerkingsverband, als voor 
de schoolbesturen en scholen.

Evaluatie  
ondersteuningsplan  
2018-2022  
samengevat
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Wel zien we dat we steeds meer in gesprek zijn 
over ambities en onze missie, al kunnen we het  
ambassadeurschap en het uitdragen van onze visie 
nog wel versterken. In 2019 organiseerden we een  
LEF evenement, dat zeer gewaardeerd werd door 
deelnemers.

Aanpassingen in de organisatiestructuur van de onder-
steuningsorganisatie van het samenwerkingsverband 
- we werken nu met een directeur-bestuurder,  
regionaal beleidsmedewerkers en een procescoördi-
nator - hebben positief uitgepakt voor meer daad-
kracht in onze ondersteuningsorganisatie.

De ontwikkeling van regionale steunpuntplannen 
door schoolbesturen is in de vier steunpuntregio’s 
in volle gang. Zij kunnen zelf middelen inzetten voor 
passend onderwijs in hun regio, al dan niet in samen-
spraak met samenwerkingspartners. Meer regionaal 
werken zal het eigenaarschap dat scholen en school-
besturen voelen om passend onderwijs vorm te geven, 
verder versterken. ‘Vraaggericht’ beleid ontwik-
kelen op basis van de behoeften van scholen, is 
groeiende. Hier hoort een ondersteunende invulling 
van de beleidsmiddagen bij.

Dat schoolbesturen meer regie krijgen over passend 
onderwijs is mooi. Hun scholen pleiten wel voor trans-
parantie als het gaat om de inzet en verdeling van 
middelen en de monitoring daarvan.

Afgelopen ondersteuningsplanperiode is er ook 
gewerkt aan een heldere scheiding tussen bestuur 
en toezicht. Toezicht op de uitvoering van beleid en 
de bedrijfsvoering zijn verdeeld over de Algemene 
Ledenvergadering en de Commissie van toezicht. 
De directeur van ons samenwerkingsverband werd 
directeur-bestuurder en kreeg daarmee meer bevoegd-
heden.

Welke data hebben we nodig om de ontwikkeling 
van passend onderwijs goed te kunnen volgen? Er 
komt waarschijnlijk een dashbord met kengetallen. In 
jaarverslagen (terug te vinden op de website) doet de 
directeur-bestuurder verslag over de geleverde inspan-
ningen van het afgelopen jaar en de resultaten daar-
van voor de kinderen in ons samenwerkingsverband.

Meer kinderen in het s(b)o

In de afgelopen vier jaren is het aantal kinderen 
dat naar het speciaal (basis)onderwijs s(b)o  
is gegaan, gestegen. Er zijn verschillende maat- 
regelen ingezet en activiteiten uitgevoerd om 
deze stijging te kantelen.
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