
 

April 2013     

Nieuwsbrief 

  Dit is Nieuwsbrief 03, jaargang 02, 25 april 2013. U ontvangt deze omdat u zich hiervoor via 
onze website heeft aangemeld. Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief 
vragen/opmerkingen, stuur dan een mail naar info@swv2302.nl. 

  

 

Bijeenkomst leden bestuur en Raad van Toezicht 

  Op 24 april kwamen de leden van het bestuur en de RvT bijeen om de 
aansluitingsovereenkomsten voor het SWV 23-02 te ondertekenen. Aansluitend werd informatie 
gegeven over het verdeelmodel. Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover. De bestuurders 
proosten naderhand op deze volgende officiële stap voor de inrichting van het SWV. 

 

  

 

Verdeelmodel 

  SWV 23-02 ligt in een vereveningsgebied. Dat betekent dat de aangesloten schoolbesturen 
gezamenlijk moeten verevenen per 1 augustus 2014 om te voorkomen dat uit eigen 
Lumpsummiddelen geld moet worden bijgepast voor de bekostiging van leerlingen die worden 
verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs. Het verdeelmodel is een instrument om op 
transparante en zorgvuldige wijze een besteding en bestemming te ontwerpen voor zowel de 
lichte als de zware ondersteuningsmiddelen passend onderwijs, die ten goede komen aan de 
schoolbesturen van alle deelnemende scholen voor primair onderwijs en speciaal 
(basis)onderwijs. 
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Op 24 april hebben de bestuurders uitleg gekregen over het ontworpen model. Er is gekozen 
voor een variant waarbij het SWV 23-02 zoveel mogelijk middelen wil toekennen aan de 
aangesloten schoolbesturen (scholen) en zo min mogelijk overhead. Als de schoolbesturen 
meer verwijzen naar speciaal (basis)onderwijs dan de landelijke norm, dan betalen ze uit die 
middelen een extra bijdrage. 

 

Personele consequenties 

  In het SWV 23-02 is afgesproken dat elk huidig SWV zelf verantwoordelijk is voor het oplossen 
van de eventuele personele consequenties binnen zijn SWV. 

Op het Tripartiete Akkoord wordt in een volgende nieuwsbrief nader ingegaan. Het bestuur van 
SWV 23-02 zal dit in een eerstvolgende bestuursvergadering bespreken. 

  

 

Stand van zaken vanuit de werkgroepen 

  De basisondersteuning, waaraan elke school in ons SWV moet voldoen, is door het bestuur 
vastgesteld. Hiermee voldoen we aan de voorwaarde om een dekkend continuüm te hebben. 
Het complete overzicht, dat overigens wel een dynamisch document is, is te downloaden via de 
website www.swv2302.nl. 

Verder is er een totaaloverzicht vastgesteld van alle expertise die in SWV 23-02 aanwezig is. 
De komende tijd wordt dit overzicht verder aangevuld met alle zorginstellingen waarvan gebruik 
wordt gemaakt.Tot slot wordt in het kader van ‘van indiceren naar arrangeren’, een start 
gemaakt om met orthopedagogen uit de huidige SWV-en duidelijke criteria op te stellen die 
hiervoor centraal nodig zijn. 
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