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Actuele ontwikkelingen 

  Ondanks massale protesten heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wet Passend 
Onderwijs. Op een paar kleine en feitelijk onbeduidende aanpassingen na wordt de wet nu 
doorgestuurd naar de Eerste Kamer. 

  

 

Beleid tussentijdse plaatsingen cluster 4 

  Wat betreft verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) van nu: kinderen mogen (en moeten 
soms) verwezen worden naar het SO. Het is echter wel zo dat dit een verhoging is van “je 
hypotheek” (de reguliere gelden die besteed moeten worden om het SO te bekostigen) terwijl 
het Ministerie zegt dat dit niet zo is. Dat klopt, als je niet verwijst. 
 
De stuurgroep van SWV 23-02 stelt dan ook voor om terughoudend te zijn met het aanvragen 
van rugzakken (LGF) in verband met de verevening en het wettelijk gegeven dat de rugzakken 
stoppen per 1 augustus 2013. De problematiek binnen het SO inzake het dreigende ontslag 
voor een substantieel deel van de formatie is en blijft aanwezig. Deze informatie dient ook 
gedeeld te worden met het totale veld. Er volgt hierover nog een formele brief aan alle 
schoolbesturen van het SO i.c. Attendiz. 

  

 

Terugkoppeling vanuit de bestuurlijke en inhoudelijke 
werkgroep 

  De stuurgroep SWV 23-02 vindt het van belang dat de relatie met de achterban, de 
schoolbesturen, vanuit dit gremium wordt geborgd. De PO-raad zal worden aangesproken op 
de verantwoordelijkheid om instrumenten in de toolbox beschikbaar te stellen waarin dit soort 
zaken aan de orde komen.  Concept statuten et cetera zijn van belang voor het opstellen 
van de statuten passend bij SWV 23-02. 

De stuurgroep wil vanzelfsprekend een goed contact houden met alle betrokken 
schoolbesturen. Dit punt wordt tevens aan de besturen voorgelegd tijdens de 
besturenbijeenkomst op 11 april a.s. Er moet draagvlak zijn en er moet recht gedaan worden 
aan de wensen, vragen en behoeften van alle besturen, scholen, teams en ouders. 

De inhoudelijke werkgroep brengt,  in opdracht van de stuurgroep, in beeld wat de personele 
consequenties in het SO en het reguliere basisonderwijs zijn, als het SWV 23-02 wordt 
'ingericht'. Tijdens een heidag op 23 maart jl. heeft de werkgroep een voorstel uitgewerkt. De 
uitkomsten worden voorgelegd aan de stuurgroep. 

  

 

Nieuwsbrief 

  Vanaf het moment dat de website www.swv2302.nl online is gezet, heeft een groot aantal 
betrokkenen zich aangemeld voor de Nieuwsbrief. Wij hopen dat u uw collega's en andere 
partners op deze mogelijkheid wilt wijzen zodat de meest actuele informatie snel en breed 

  



verspreid kan worden. Alvast dank hiervoor!
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