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Wat is een samenwerkingsverband?
• 152 samenwerkingsverbanden in Nederland:
77 in het primair onderwijs (po) en
75 in het voortgezet onderwijs (vo)
• In de samenwerkingsverbanden maken besturen voor het regulier en speciaal
(basis) onderwijs onder andere afspraken over:
•
- de basisondersteuning die reguliere scholen kunnen bieden;
•
- welke leerlingen geplaatst kunnen worden in het speciaal (basis)
onderwijs;
•
- de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.
• Voor de leerling is het belangrijk dat samenwerkingsverbanden een
dekkend ondersteuningsaanbod in de regio realiseren, zodat elk kind
in de vertrouwde omgeving passend onderwijs kan volgen.

SWV Helmond Peelland PO
•

Het SWV Helmond-Peelland P(rimair) O(nderwijs) bestaat uit

•

98 reguliere basisscholen,

•

4 speciaal basis onderwijs scholen (SBO)

•

5 speciaal onderwijs scholen cluster 3 en 4. (SO)

•

Speciaal onderwijs cluster 1 en 2 vallen niet binnen ons SWV
Cluster 1: blinde en slechtziende kinderen
Cluster 2: dove en slechthorende kinderen / spraak- taalproblematiek
Cluster 3: verstandelijke beperking, motorische beperking en langdurig zieke kinderen
Cluster 4: Kinderen met psychische problematiek

•

We hebben met 22 schoolbesturen te maken.

•

107 basisscholen, meer dan 25.500 leerlingen, 10 gemeenten

•

De woonplaats van de leerling is leidend voor welk SWV betrokken is

Het stafbureau van het SWV
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• Erik Wissink, directeur bestuurder
• Patty Proenings, kwaliteitsmanager
• Emelie Bartelds, coördinerend
gedragsdeskundige
• Manon de Groot, gedragsdeskundige
• Eline Hansen, gedragsdeskundige
• Jacqueline van Gurp, senior financieel
medewerker
• Rian Kuepers, management assistent
• Arie Boertjes, stafondersteuner
• Sam de Jonge, administratief
medewerker (niet op foto)
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Speerpunten samenwerkingsverband
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• Voor ieder kind een zo passend mogelijke onderwijsplek, zo thuis nabij mogelijk (inclusiever) en
aansluitend bij de onderwijsondersteuningsbehoeftes van het kind (handelingsgericht werken,
OPP bij inzet extra ondersteuning)
• Versterken van de basis- en extra ondersteuning binnen onze scholen
• Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (ouders, scholen, jeugdhulp, GGD en gemeente)
ontbrekende expertise en aanbod creëren en werken aan een doorgaande lijn
• Zo preventief mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind (voor- en vroegschoolse
organisaties, kansoverleg)
• Toelichting financieel model: geld voor basis- en extra ondersteuning ligt op schoolbestuur
niveau. Schoolbesturen bepalen hoe de middelen worden ingezet. Schoolbesturen hebben de keus
gemaakt om een gedeelte van de ondersteuningsmiddelen op SWVniveau te leggen om
gezamenlijk beleid/aanbod te creëren voor bepaalde doelgroepen zoals thuiszitters en kinderen
met een complexe ondersteuningsvraag
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Wat als je je zorgen maakt om de
schoolontwikkeling van je kind?
1. Ga in gesprek met de leerkracht en intern begeleider
2. Intern begeleider kan mee denken over welke ondersteuning er nodig is en
hoe deze in te zetten. Als er gedacht wordt aan opschaling in ondersteuning,
kan dit uitgewerkt worden in een OPP (ontwikkelingsplan perspectief). Ouders
hebben inzage in het OPP. Opschaling kan bijvoorbeeld zijn compacten,
verrijken, versnellen en mee doen met een plusklas.
3. Deskundigen binnen bestuur kunnen ingezet worden, denk aan orthopedagoog
of een HB specialist. Binnen veel (grote) besturen is er een expertiseteam
aanwezig.
4. Overstijgt de hulpvraag de basis- en extra ondersteuning dan kan het
stafbureau betrokken worden. Wij kunnen bovenbestuurlijk en onafhankelijk
meedenken. Kan bijvoorbeeld een arrangement ingezet worden of
meegedacht worden over een andere school of over de inzet van zorg.

Welk schoolaanbod is er binnen ons SWV voor
HB?
•
•
•
•
•
•

Regulier basisscholen met een bovenschoolse plusklas
Reguliere basisscholen met plusklas op school
Voltijd HB klas binnen regulier onderwijs
Voltijd HB school
SO school met aanbod voor HB (ontdekklas)
Veel gebruikte interventies op de scholen: compacten, verrijken, versnellen,
screeningslijst hoogbegaafdheid, DHH (digitaal handelingsprotocol begaafdheid), IQ
test, adaptief toetsen, plusklas, plusklas voor dubbel bijzondere kinderen, inzet
methodes, sterkte-zwakte heuristiek van Agnes Burger, inzet interne en externe
specialisten, inzet individueel juliusarrangement wanneer er sprake is van een
complexe ondersteuningsbehoefte, afstemming met gemeentes, aandacht voor
executieve vaardigheden en sociaal emotioneel functioneren, ontmoeten van
gelijkgestemden

Juliusprojectgroep (voor doelgroep HB en DB)
•

Eind 2018 gestart met Juliusprojectgroep. Bestaat uit HB specialisten, orthopedagogen, intern begeleiders en passend onderwijs coördinatoren
vanuit bijna alle besturen uit ons SWV

•

Gericht op:

-

Versterken van basis- en extra ondersteuning op de basisscholen (nulmeting gedaan en behoeftepeiling: vanuit die kennis ingezet op aanbieden
van cursussen, workshops, thema-bijeenkomsten, casuistiekoverleg, lerend netwerk intern; ingezet op kennis- en expertise arrangementen)

-

Inzet van individuele- en groepsarrangementen voor hoogbegaafde kinderen die vastlopen binnen het huidige onderwijsaanbod (o.a.pool van
deskundigen op gebied van complexe ondersteuningsbehoeftes die in te zetten zijn op de scholen, 2EO klas (speciale plusklas), level up klas)

-

Samenwerking met gemeentes en jeugdinstanties bevorderen om tegemoet te komen aan de zorgvragen die gesteld worden

-

Aandacht voor PO-VO overgang, in VO is Hb kring opgericht en geïnventariseerd wat er op dit moment aan aanbod is in VO

-

Project sporten en bewegen voor HB in samenwerking met Mullierinstituut, Lianne Hoogeveen, Jibb+ en Leef Deurne

-

Aanbod voor ouders: Peers4parents oudergespreksgroepen. Wil je je aanmelden of heb je vragen, neem dan gerust contact op met Annemarieke
(www.teach2day.nl) of Simone (www.simonedevisser.nl).

-

Website https://po.swv-peelland.nl meer te vinden over de Juliusprojectgroep

-

Lerend netwerk: samenwerking met andere SWV, netwerkbijeenkomsten, deelname Image onderzoek, Point mogelijk in regio Hemond,
Radbouduniversiteit Nijmegen, National Talent Center of the Netherlands

https://youtu.be/PV7tfZo0CCY
Door samen te werken in de driehoek ouders, school en omgeving
streven we naar kansen voor ieder kind.

