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Vragenlijst PO-raad 

  Schoolbesturen hebben mogelijk vandaag, 18 september 2012, een mail ontvangen van de PO-
raad, afdeling ondersteuning passend onderwijs, met het verzoek een vragenlijst in te vullen ter 
voorbereiding op de regiobijeenkomsten. Gezien de gezamenlijke ontwikkelingen om te komen 
tot SWV 23-02, zal de vragenlijst door de stuurgroep (de vertegenwoordiging vanuit de 
schoolbesturen) worden ingevuld. 

  

 

Tientjesregeling 

  De zogenaamde  tientjesregeling is inmiddels door OC&W gepubliceerd en op 2 oktober a.s. 
neemt de Eerste Kamer hierover een besluit.  De aanvraag om hiervoor in aanmerking te 
komen voor SWV 23-02, is op 3 september jl. door één van de besturen ingezonden aan DUO. 
Een voorwaarde voor de aanvraag is dat het SWV over een werkagenda beschikt. Deze 
agenda is door de stuurgroep op 12 september jl. vastgesteld en zal als leidraad dienen voor 
het proces tot datum inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs. De werkagenda wordt 
binnenkort op de website geplaatst. 

Er is één ‘maar’ aan de regeling. Mochten de cijfers in het speciaal significant stijgen per 1 
oktober 2012, dan zal OC&W die groei bekostigen uit de tientjesregeling. Blijft dit echter stabiel 
of treedt er een daling op, dan gebeurt er niets. Het zijn “enveloppenmiddelen”, die pas na 1 
augustus 2014 ‘structureel’ worden toegekend aan passend onderwijs. Dat houdt in dat er 
eigenlijk tot die datum alleen maar beleid kan worden gemaakt per schooljaar. 

  

 

Begroting 

  Naar aanleiding van de tientjesregeling wordt de begroting bijgesteld. Daarom is het niet nodig 
dat de schoolbesturen dit en vorig schooljaar meebetalen vanuit eigen middelen aan de proces- 
en organisatiekosten voor de totstandkoming van SWV 23-02. Er wordt in de begroting sterk 
ingezet op communicatie, niet alleen voor scholen en gemeenten maar zeker ook voor ouders 
en alle andere (zorg)partners. De inhoudelijke werkgroep wordt door de stuurgroep gevraagd 
om met voorstellen en kostenplaatje te komen voor het starten van één of meerdere 
pilotprojecten voor dit schooljaar. 

  

 

Tweede besturenbijeenkomst 

  In december a.s. zal naar verwachting een tweede besturenbijeenkomst worden belegd. De 
schoolbesturen ontvangen hierover zo spoedig mogelijk een separate nieuwsbrief. 

  

 

Contact 

  U ontvangt deze nieuwsbrief nummer 9, september 2012, omdat u zich hiervoor via onze 
website www.swv2302.nl 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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