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Mededelingen vanuit het bestuur 

  Tientjesregeling 
Ook voor het schooljaar 2013-2014 komt er een tientjesregeling voor de 
Samenwerkingsverbanden. De middelen zullen worden overgemaakt op het rekeningnummer 
van het SWV 23-02. Het bestuur bespreekt na de zomervakantie hoe de middelen kunnen 
worden ingezet. 

Tripartiete Akkoord 
Het zgn. Tripartiete Akkoord Passend Onderwijs is sinds vorige week door alle betrokkenen 
ondertekend! In het Tripartiete Akkoord zijn alle bepalingen met betrekking tot de personele 
consequenties in het kader van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 opgenomen. 
Het SWV 23-02 heeft daarmee een inspanningsverplichting voor alle personeelsleden die direct 
bekostigd worden vanuit de middelen WSNS dan wel de REC’s cluster 3 en 4. In principe 
betekent het dat alle besturen aangesloten binnen 23-02 een overzicht moeten hebben van alle 
personeelsleden die hieronder vallen. Inmiddels heeft het bestuur van het SWV 23-02 besloten 
dat de middelen voor de lichte en de zware ondersteuning passend onderwijs zo veel mogelijk 
worden teruggegeven aan de aangesloten schoolbesturen zodat zij daarmee de eerste 2 jaren 
van passend onderwijs hun personele verplichtingen kunnen blijven voldoen. Het bestuur van 
23-02 gaat aan de slag met een overzicht van de personele consequenties en de bijbehorende 
bekostiging en houdt vanzelfsprekend alle aangesloten besturen op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al is vermeld, is in het SWV 23-02 afgesproken dat elk huidig 
SWV zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van de eventuele personele consequenties 
binnen zijn SWV. 

Samenwerking met SWV 23-02 vo 
Ook het overleg met onze collega’s uit het vo zijn inmiddels opgestart. Een afvaardiging van het 
bestuur van 23-02 po en afvaardiging van de stuurgroep uit het vo, zijn inmiddels enkele keren 
bijeen geweest. Beide partijen hebben een helder beeld van Passend Onderwijs. Centraal 
daarbij staat dat kinderen in de juiste onderwijsleersituatie successen moeten behalen. In het 
po/so wordt het handelingsgericht werken volop ontwikkeld en is het werken met 
groepsplannen en regelmatig bezien of er succes wordt behaald (opbrengst gericht werken) 
leidmotief voor de scholen. In het vo zijn omgaan met verschillen en opbrengst gericht werken 
eveneens speerpunten. Beide SWV-en hebben de wens uitgesproken de overgang van po naar 
vo nog sterker te maken. Om dit te bewerkstelling, wordt hier de komende tijd op ingezet. 

  

 

Eerste bijeenkomst met de Ondersteuningsplanraad 

  Wederom hebben we met ons SWV 23-02 een mijlpaal bereikt! De Ondersteuningsplanraad 
(OPR) is vandaag voor het eerst bij elkaar geweest voor een nadere kennismaking en om met 
elkaar te spreken over de taken en bevoegdheden in het licht van Passend Onderwijs. Het 
bestuur is verheugd dat er vanuit ‘het veld’ veel belangstelling was om deel te nemen in de 
OPR. Alle vacatures zijn dan ook in korte tijd ingevuld. De OPR bestaat uit 8 leden met een 
gelijke verdeling van ouders en personeelsleden vanuit de verschillende subregio's alsmede uit 
het speciaal onderwijs. De OPR heeft als taak om instemming te verlenen op het 
Ondersteuningsplan. In september vindt een inrichtingsvergadering plaats waarbij de eerste 
opbrengsten van het concept Ondersteuningsplan met de OPR worden gedeeld. 

  

 

Indiceren en arrangeren 



  Gezamenlijk met een afvaardiging orthopedagogen vanuit elke subregio en de leden van de 
werkgroep inhoud, is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de procedure voor het aanvragen van 
een “Onderwijs Ondersteuningsarrangement”. Deze procedure is bedoeld voor het aanvragen 
van een onderwijsarrangement voor alle vormen van ondersteuning op subregionaal niveau, 
inclusief een plaatsing voor het speciaal (basis) onderwijs. Een aanvraag kan worden 
ingediend, als tijdens de periode waarin schoolse en bovenschoolse ondersteuning (basiszorg) 
is geboden, niet (voldoende) tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van 
de leerling en het schoolonder-steuningsprofiel van de school alsmede de geleverde 
basisondersteuning hierin niet hebben voorzien. In de procedure is tevens rekening gehouden 
met het op overeenstemmingsgericht overleg (verplicht) met ouders. Momenteel wordt de 
laatste hand aan de procedure gelegd zodat deze eind september door de werkgroep inhoud 
kan worden besproken en met een advies naar het bestuur kan ter vaststelling. 

  

 

Communicatie 

  Centraal in de besprekingen van het bestuur, staat de communicatie met de achterban. Het 
bestuur vindt het van groot belang om alle partijen, zowel in- als extern, zo goed mogelijk te 
betrekken bij de implementatie van Passend Onderwijs. Telkens wordt dan besproken wie op 
welk moment en met welke boodschap geïnformeerd moet worden. We proberen dat in ieder 
geval periodiek te doen door middel van deze Nieuwsbrief. Daarom willen we u vragen uw 
eigen achterban te stimuleren zich ook voor deze Nieuwsbrief aan te melden. Nog maar weinig 
mensen maken hier gebruik van terwijl juist hierin de eerste informatie op hoofdlijnen tot hen 
komt. Aanmelden kan door op de homepage van www.swv2302.nl uw mailadres in te vullen. 

  

 

Tot slot 

  Dit is Nieuwsbrief nummer 04, jaargang 02, 19 juni 2013. U ontvangt deze Nieuwsbrief 
omdat u zich hiervoor via onze website heeft aangemeld. 

Heeft u naar aanleiding van deze uitgave vragen en/of opmerkingen, laat ons dat dan weten via 
mailadres info@swv2302.nl. 

Wij wensen u tot slot een hele prettige en zonnige 
zomervakantie toe! 
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