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EVALUATIE
Drie maanden na de start van Passend Onderwijs moesten we al aan de slag met de
eerste ervaringen. Het voorbereidingstraject voor het Ondersteuningsplan ’15-’19 is
reeds in gang gezet. Coördinatoren, bestuur, OPR en gemeenten nemen de aanloop om
in april 2015 op de ALV opnieuw ons beleid vast te leggen en daarna aan te bieden aan
de inspectie. Hebben we al iets ervaren dan?
De praktijk van arrangeren en toewijzen is voor velen werkelijkheid geworden. De
daadwerkelijke start van Passend Onderwijs vroeg om realisme en praktisch handelen.
De leerlingen vragen erom en verdienen het. Daarmee zijn we terug op aarde en op de
werkvloer. Geen theoretische plannenmakerij, maar maatwerk. Of, zoals een collega in
Noord-Brabant het mooi formuleerde: ‘Het gaat er niet om of we de winkel mooi inrichten
en veel arrangementen op de plank hebben liggen. Arrangeren is een werkwoord!’
Leon ’t Hart, bestuurscoördinator
AANSLUITING PO-VO
‘Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van PO en VO om het aanmeldingsproces
vorm te geven. Er vindt nauwe afstemming en samenwerking plaats tussen primair en
voortgezet onderwijs voor leerlingen in de eindgroep met extra ondersteuning, een
arrangement of een plaatsing op het speciaal (basis-) onderwijs. Om de aanmelding,
plaatsing en toewijzing van ondersteuning goed onderbouwd plaats te laten vinden, zal
er reeds vanaf de maand oktober voorafgaand aan de aanmelding contact worden gelegd
tussen de leerkrachten van de basisscholen en het VO aangaande de leerlingen met een
ondersteuningsvraag’ (citaat OP ’14-’15).
 Praktisch melden de ouders hun zoon/dochter aan bij de VO-school van hun voorkeur. Iedere VO-school maakt een eigen afweging om tot arrangeren of toewijzen
te komen. Een eventuele aanvraag VSO wordt dan door de VO-school verzorgd.
INSPECTIE
Het definitief verslag van het kwaliteitsonderzoek op 11 september 2014 is deze week
ontvangen. Per 6 januari ’15 is deze te vinden op onze website: onderwijs/documenten.
PERSONALIA
 Als algemeen directeur van Stichting Bijeen is benoemd dhr. Zweers Wijnholds.
Namens de Afdeling Hoogeveen heeft hij zitting in het bestuur van SWV PO 2203.
 Bij PricoH neemt mw. Annelies Brouwer per 01-01-2015 haar keuzepensioen op.
Ze heeft inmiddels afscheid genomen. Als adjunct directeur-bestuurder heeft ze
PricoH vertegenwoordigd in de afdelingscommissie en op de ALV. In haar functie
bij PricoH wordt geen opvolger benoemd. In de afdelingscommissie neemt dhr.
Wim van Dijken plaats.
 Bij De Zevenster zal directeur-bestuurder dhr. Aldert Hoksbergen per 01-01-2015
vertrekken voor een nieuwe functie elders. De afvaardiging uit afdeling Steenwijk
in het bestuur van SWV PO 2203 wordt in afwachting van een opvolger tijdelijk
waargenomen door één van de andere bestuurders.
 De coördinator voor Afdeling Hoogeveen dhr. Djimmer Bosman zal wegens een
operatie langdurig ziekteverlof opnemen. Hij wordt per 01-01-2015 vervangen
door dhr. Bernd van der Haar.
 Per 01-01-2015 is het bestuur van basisschool ’t PuzzelsTuk aangesloten bij
Stichting Catent. Hierdoor nemen we afscheid van bestuurder Tom Snoeren, die
de oprichtingsfase met veel energie heeft begeleid.

ONDERSTEUNINGSPLAN 2015 – 2019
Het eerste uitvoeringsjaar van het Ondersteuningsplan is kort om een volledige evaluatie
te laten plaatsvinden. Desondanks kunnen veel teksten herschreven worden, omdat de
overgang en eerste inrichting nu voorbij zijn. Daarnaast waren sommige teksten voor
meerdere uitleg vatbaar; daarin valt veel te winnen. Het tekstdeel is daarmee al
grotendeels herschikt in een nieuwe conceptversie.
Alles wat cijfers en getallen aangaat staat onder het voorbehoud van DUO: de definitieve
telgegevens zijn begin februari te verwachten. Dan is met zekerheid te melden hoe de
deelname van besturen, sbo en so in verhouding staan. Het vormt ook de basis voor de
nieuwe MeerJarenBegroting. Op aanwijzing van de inspectie zal dat echt een vierjarig
perspectief bieden, waarin verschillende aspecten worden meegerekend:
a. De demografische krimp in onze regio (voorzien op 2 % per jaar)
b. De verevening (vanaf de start in 2015 loopt deze afbouw door tot 2020)
c. Gewenste deelnamecijfers SBO.
d. Gewenste deelnamecijfers SO.
De tweede conceptversie van het OP wordt cijfermatig aangevuld, zodra de gegevens
betrouwbaar zijn. Dan is bespreking in de Afdelingscommissies mogelijk en nuttig.
Uiteraard hebben bestuur, OPR en OOGO hierin hun eigen keuzes te maken en
verantwoordelijkheden te nemen.
WINDESHEIM EVALUEERT MASTER SEN
Al enige jaren reikt Windesheim Master SEN diploma’s uit. Vanuit de opleiding is men
zeer benieuwd welk vervolg dit in de praktijk heeft. Positieve en negatieve ervaringen
worden waardevol geacht om de opleiding op peil te houden en/of te brengen. Oudstudenten worden opgeroepen deel te nemen aan een ervaringsbijeenkomst op
vrijdagochtend 6 februari 2015 op de Campus in Zwolle. Informatie en opgave bij:
mw. Marjanne Timmerman, m.timmerman-bosman@windesheim.nl.
AGENDA
Voor diverse geledingen staan de volgende vergaderdata in de agenda:
Bestuur
16 feb, 16 mrt, 20 apr, 08 jun.
Coördinatoren
12 jan, 16 mrt, 18 mei, 29 jun.
OPR
03 mrt, 13 apr.
Expert-groep
13 jan,
ALV
22 apr
Comm Toewijzing
volgens onderstaand overzicht
periode
05
06
07
08
09
10

aanvraag door CA
uiterlijk te verzenden op:
19 december 2014
30 januari 2015
06 maart 2015
03 april 2015
01 mei 2015
05 juni 2015

vergadering CT
wk
wk
wk
wk
wk
wk

03
07
12
16
21
25

bericht van CT aan CA
uiterlijk te verzenden op:
16 januari 2015
13 februari 2015
20 maart 2015
17 april 2015
22 mei 2015
19 juni 2015
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