
 

December 2013     

Nieuwsbrief SWV 23-02 

  Dit is de laatste Nieuwsbrief van dit kalenderjaar, nummer 06, jaargang 02, december 2013. U 
ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich hiervoor via onze website heeft aangemeld. 

  

 

Ondersteuningsplan (OP) 

  Het bestuur van elk SWV is verplicht een Ondersteuningsplan te maken. Dit plan moet uiterlijk 
op 1 februari 2014 worden aangeboden aan de aangesloten gemeenten en de 
Ondersteuningsplanraad (OPR) . Vanaf die datum heeft de OPR 6 weken de tijd om er 
inhoudelijk op te reageren. Opmerkingen en aanvullingen worden vervolgens eventueel door 
het bestuur in het plan verwerkt. De OPR verleent vervolgens instemming op het OP waarna de 
Raad van Toezicht het plan goedkeurt. Het vastgestelde plan moet op 1 mei 2014 in het bezit 
zijn van de Inspectie. 
 
De afgelopen maanden is door veel mensen hard gewerkt aan het schrijven van het 
Ondersteuningsplan van het SWV 23-02. Een hele klus waarbij we dankbaar zijn voor een 
ieders inzet en bijdrage. We verwachten het plan zo spoedig mogelijk na de Kerstvakantie af te 
ronden. Op 22 november jl. is er een eerste op overeenstemming gericht overleg (OOGO) 
gevoerd waarover de wethouders zeer tevreden waren. De OPR heeft inmiddels een eerste 
reactie op de opbrengsten kenbaar gemaakt. In januari a.s. wordt het gehele plan met de OPR 
besproken en wordt met de gemeenten OOGO gevoerd op de thema's leerplicht, 
leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. 

Voor zowel het overleg met de OPR en het gevoerde OOGO geldt dat er constructief en in een 
open sfeer met elkaar wordt gesproken. Dat schept vertrouwen voor het vervolg van dit traject.  

  

 

Simulatieonderzoek Inspectie 

  De Inspectie van het Onderewijs heeft bij het bestuur een simulatieonderzoek aangekondigd in 
de maand februari 2014. Deze onderzoeken voert de Inspectie uit bij alle 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De Inspectie bootst een kwaliteitsonderzoek na, 
ook al is het samenwerkingsverband nog niet volledig ingericht. Doel is om de 
kwaliteitsontwikkeling bij de samenwerkingsverbanden te stimuleren en toezicht te houden op 
de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden. 
 
In het simulatieonderzoek kijkt de inspectie met een samenwerkingsverband of het (concept) 
Ondersteuningsplan aan alle wettelijke eisen voldoet. Ook geeft de inspectie inzicht in de 
kwaliteit van het plan. Door de simulatie krijgt het samenwerkingsverband een beeld van hoe 
het er nu voor staat en welke acties het nog moet ondernemen om aan het toezichtkader van 
de inspectie te voldoen. 

  

 

Kick Off 

  De uitnodigingen voor de Kick Off voor directies en interne begeleiders zijn inmiddels 
verzonden en de aanmeldingen komen inmiddels binnen. Bij deze de herinnering aan directies 
en interne begeleiders zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het einde van dit jaar, per 
mail aan te melden.  
 
De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor 1 directielid en 1 interne begeleider per school. 

  



Aanmelden kan via info@swv2302.nl. 
 
Heeft u de uitnodiging nog niet gezien, vraag het dan even na bij uw schoolbestuurder.  

 

Raad van Toezicht 

  De Raad van Toezicht (RvT) van het SWV 23-02 is in november jl. bijeen geweest. De Raad 
bestaat vooralsnog uit de (gemandateerde) schoolbestuurders die zijn aangesloten bij het SWV 
maar geen zitting hebben in het bestuur van het SWV.  
  

De belangrijkste taken van de RvT zijn het goedkeuren van de meerjarenbegroting en het 
Ondersteuningsplan. De Raad houdt toezicht op het vastgestelde beleid van het bestuur en op 
de algemene gang van zaken binnen het SWV.  

  

 

Tot slot 

  Op 1 augustus 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs van kracht. Gezien de prettige 
samenwerking met de vele partijen die nauw betrokken zijn bij de implementatie binnen het 
SWV 23-02, heeft bestuur er alle vertrouwen in dat vanaf genoemde datum op een goede wijze 
gestart kan worden met passend onderwijs. Dank voor uw samenwerking en betrokkenheid het 
afgelopen kalenderjaar.  
 
Tot slot wensen wij u allen prettige feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar op weg 
naar passend onderwijs!  

  

 

Vragen/opmerkingen? 

  Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, laat het ons dan 
weten via de mail info@swv2302.nl.  

  

 

  Colofon     

  Postbus 369   
  7570 AJ Oldenzaal   
  info@swv2302.nl    
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