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Behandeling Passend Onderwijs in de Eerste Kamer 

  De behandeling in de Eerste Kamer is uitgesteld vanwege een te volle agenda. Behandeling 
vindt nu plaats na het zomerreces, te weten op 11 september a.s. De kamer zal nog wel de 
nodige vragen stellen maar verwacht wordt dat de wet wordt aangenomen, zodat september 
2012 kan worden aangemerkt als startdatum (publicatie in de Staatscourant voor 1 oktober 
2012). 

  

 

'Tientjesregeling' 

  OC&W heeft laten weten dat er vanuit de zogenaamde Impulsregeling geen € 40.000 wordt 
verstrekt maar dat de 'Tientjesregeling' van kracht wordt. Dit houdt in dat SWV 23-02 i.o. per 
leerling € 10 voor het schooljaar 2012-2013 zal ontvangen. Mogelijk komt hierop een vervolg in 
het schooljaar daarna. Binnenkort verwacht OC&W ons hierover meer informatie te kunnen 
verstrekken. Op de tientjesregeling is een lichte oormerking van kracht. Konot, als 
kassierbestuur, neemt hierover een korte verantwoording op in de jaarrekening. De 
impulsregeling kan eventueel worden verlengd maar dit is afhankelijk van de cijfers in het SO. 
 
Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet een samenwerkingsverband een 
stappenplan of werkagenda hebben voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 over de 
inhoudelijke vormgeving van passend onderwijs. De regeling wordt bij de start van het nieuwe 
schooljaar bekendgemaakt op de website van passend onderwijs en via de e-mailattendering 
van DUO. 

  

 

Besturenbijeenkomst d.d. 20 juni jl. 

  Op 20 juni jl. vond de eerste besturenbijeenkomst plaats bij Hotel Hengelo. Uitgenodigd waren 
de schoolbestuurders alsmede leden van de GMR-en en beleidsmedewerkers van de 
betrokken gemeenten. Wij kijken met een tevreden gevoel terug op deze constructieve 
bijeenkomst waar de schoolbestuurders zich positief hebben uitgesproken over de 
stichtingsvorm. De suggesties voor nadere uitwerking alsmede andere gemaakte opmerkingen, 
worden meegenomen in de uitwerking. 

De stuurgroep heeft de bestuurlijke werkgroep inmiddels opdracht gegeven om na de 
zomervakantie te starten met de uitwerking van de bestuurlijke inrichting alsmede de statuten. 
Een eerste concept komt aan de orde tijdens de stuurgroepvergadering van oktober a.s. 

  

 

Vertrek Herman Nijhuis (Attendiz) 

  Herman Nijhuis gaat vervroegd met pensioen en zal zijn werkzaamheden voor de stuurgroep 
SWV 23-02, namens het speciaal onderwijs cluster 2, 3 en 4, hiermee beëindigen. Namens het 
speciaal onderwijs zal Harry Gerichhausen, reeds stuurgroeplid namens TWOG, ook Attendiz 
voortaan vertegenwoordigen. Wij danken Herman voor zijn inzet voor het SWV 23-02 i.o. en 
wensen hem alle goeds voor de toekomst. 

  

 

Zomervakantie 

  Vanaf maandag 23 juli begint voor ons de zomervakantie. Wij danken u langs deze weg voor de   



plezierige samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen. Op maandag 3 september a.s. 
zullen we onze werkzaamheden weer oppakken in de aanloop naar een volwaardig SWV 23-
02. 
Wij wensen u allen een prettige zomervakantie toe! 
 
U ontvangt deze Nieuwsbrief nummer 8, juli 2012, omdat u zich hiervoor via onze website 
heeft aangemeld. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen hebben, 
dan kunt u een mail sturen naar info@swv2302.nl.  
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