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 SWV 23-02  per 01-08-2012. 

 

Een eerste informatie t.b.v. leerkrachten, ouders, 

scholen, schoolbesturen en huidige  SWV-en 
 

 

 

 

Maandagmorgen 4 juli is de “Regiegroep SWV23-02” voor het eerst bijeen geweest. 

Deze regiegroep heeft de opdracht het nieuwe SWV 23-02 in te richten. 

Het nieuwe SWV bestaat uit de schoolbesturen voor PO en SO in de gemeenten 

Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en 

Oldenzaal. 

 

De opdracht van de regiegroep bestaat o.a. uit: 

a: Het inrichten van werkgroepen, (onder verantwoordelijkheid van de regiegroep) 

die de thema’s uitwerkt ter voorbereiding op het vormen van het nieuwe SWV 23-02. 

Deze thema’s omvatten de acht wettelijke taken die het SWV nieuwe stijl krijgt: 

 

 

1. realiseren van de nieuwe samenwerking  

2. afstemmen met gemeenten en andere partners 

3. invullen van de zorgplicht  

4. vaststellen van het onderwijsprofiel  

5. regelen van een dekkend continuüm  

6. organiseren van zorgtoewijzing  

7. kiezen van een financieringsmodel  

8. op-en vaststellen van het zorgplan, welke uiterlijk 01-03-2013 

gereed dien te zijn.  

 
b: Het komen met een voorstel tot het  bestuurlijk inrichten van het nieuwe SWV 

welke uiterlijk op 01-11-2012 geformaliseerd dient te zijn. 

 

c: Een goede communicatie (gaan)verzorgen met de brede achterban. 

 

 

Richtinggevend zijn een aantal uitspraken die in gezamenlijkheid zijn 

vastgelegd 
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1. We willen leren van en met elkaar, dus onderzoeken welke de voordelen van 

het nieuwe SWV 23-02  door ons ten volle benut kunnen worden. 

2. Uitgaande van de zorgplicht hebben de schoolbesturen maximale autonomie  

binnen de wettelijke kaders van passend onderwijs.  

3. Daaruit voortvloeiend ligt de nadruk van het nieuwe samenwerkingsverband 

op de structuur,  

4. deze structuur moet op niveau van het samenwerkingsverband zo licht 

mogelijk zijn en er moet voorkomen worden dat er nieuwe dan wel niet-direct 

noodzakleijk vormen van bureaucratie ontstaan. 

5. Nauw samenwerken met ouder(s)organisatie(s) en de gemeenten. 

 

 

De werkgroepen zullen zo worden ingericht dat de onderwijs inhoudelijke 

medewerkers/verantwoordelijken (coördinatoren)  binnen de huidige 

samenwerkingsverbanden en so kunnen functioneren in de werkgroepen. 

 

Binnen de Regiegroep is reeds een (voorlopige) vertegenwoordiger van de 

gemeenten. 

In september zal dat in een overleg met alle betrokken gemeenten formele geregeld 

worden. 

De Regiegroep gaat actief een vertegenwoordiger vanuit en namens de 

ouder(s)organisatie(s) benaderen om zitting te gaan nemen in de regiegroep SWV 

23-02. 

 

De Regiegroep SWV 23-02  wordt geadviseerd door een extern adviseur, de heer 

Roel Weener. 

 

De Regiegroep  SWV 23-02 bestaat uit: 

Bernard Bos, VGPO de Oosthoek 

Peter Breur, Schaepmanstichting 

Harrie Gerichhausen, Stichting ZML TWOG  

Timo Maatman, OPO Hof van Twente 

Jan Morsink, Stichting Konot  

Herman Nijhuis, Attendiz 

Jos Sprakel, Stichting KOE 

Jenne Wierstra, VCO 

Frits Wiersma, Gemeente Enschede  

Roel Weener (adviseur) 

 

De Regiegroep 23-02 wordt secretarieel ondersteund door A. Benneker.  

Haar mail adres a.benneker@home.nl  is voorlopig het contact-adres. 

 

De Regiegroep vergadert het komende schooljaar om de zes weken ten kantore van 

het Konot-stafbureau, Lyceumstraat 2BI te Oldenzaal. 

De voorzitter van de Regiegroep 23-02 is Jan Morsink. 
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De eerstvolgende vergadering is: woensdag 28 september a.s. om 14.00 uur . 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Regiegroep 23-02 

 

Jan Morsink 

 

 

 

 


