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Evaluatie van de activiteiten 2016-2017 

De activiteiten van het samenwerkingsverband staan onder de doelstellingen uit het 

ondersteuningsplan Goed onderwijs maak je samen, 2016-2020.  

1. Het ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen. 

2.    

Activiteiten  Resultaten 

- Het onderwijsprofiel borgen in het kwaliteitskader 
van besturen. Afronding bij twee besturen; start bij 
een derde bestuur.  

- Ondersteuning van individuele scholen door de 
onderwijsconsulent (gem. 7 bijeenkomsten per 
school). 

- Het onderwijsprofiel geïntegreerd in het schoolplan van 
de Willink (Salomo) en Mariaschool/Nicolaasschool (Jong 
Leren). Gesprekken in adviesgroep hebben geleid tot pva 
tweede ronde onderwijsprofielen. 

- De onderwijsconsulenten hebben hun werk dit jaar 
allemaal volgens plan uit kunnen voeren.  

- Eind juni zijn alle evaluatieverslagen binnen. Alle PO 
scholen, en twee SO-scholen hebben dit jaar begeleiding 
van een consulent gehad.  

- Vier intervisiegroepen bijeenkomsten met IB-ers van 
SO en SBO scholen (uit onze regio en daarbuiten). 

- Twee keer vijf intervisiebijeenkomsten voor intern 
begeleiders. 

- De intervisiegroep SO-SBO (inclusief andere regio’s) is 
viermaal bijeengekomen. De intervisiegroep trekt ook SO 
uit een grotere regio en bepaalt zelf de agenda. Het SWV 
sluit aan om de verbinding te bewerkstelligen met 
overige ontwikkelingen. 

- Intervisie bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en 
worden gecontinueerd. Animo blijft groot. 

- Project gedrag, datagestuurd werken met gedrag op 
5 scholen 
 

- 4D en groepsplannen, verdere uitwerking –
implementatie op 10 scholen 

- Training Oplossingsgericht managen en positie 
kiezen (12 intern begeleiders met hun directeur)  

- 10 leerkrachtmiddagen (bereik 250 leerkrachten) 
 
 
 
 
 
 

- Afstemming trainingsaanbod met alle besturen met 
een groot trainingsaanbod. 

- Ontwikkelen en expliciteren van specialismes bij 
consulenten; Inspiratie in je werk en coaching op de 
werkvloer, werken met 4D, video-
interactiebegeleiding. 

- Project webchair (drie abonnementen) in 
samenwerking met de Gunningschool en een 
basisscholen.  

- De analysebladen zijn gemaakt voor de vernieuwde  
de nieuwe Cito 3.0 toetsen groep 5 

- 5 scholen hebben de interventie in – en uitgevoerd. 
Volgend jaar uitbreiding van scholen en borging huidige 
scholen. 

- Er zijn nu 14 scholen die het werken met 4D hebben 
ingevoerd en gebruiken in de cyclus analyse-jaarplan 

- 12 scholen hebben meegedaan aan de training 
oplossingsgericht werken.  

- 10 leerkrachtdagen. Aan de slag met rekenproblemen, 
differentiatie, compacten, verrijken en versnellen, ITK, 
beelddenken, De kunst van het lesgeven, 
Gedragsproblemen in de bovenbouw, Rijp voor groep 3, 
executieve functies en TOS vroegsignalering. 
Inschrijvingen volledig vol (260 leerkrachten, opkomst 
daalt gedurende het jaar naar 40% bij een training)  

- Vind jaarlijks overleg plaats met grote besturen over 
aanbod in de regio.  

- Consulenten zijn specialismes aan het ontwikkelen. 
Profilering op de site gezet.  
 

- Webchair op de Gunningschool is niet doorgegaan. Er 
heeft 1 leerling op de Bavinckschool een half jaar met 
webchair gewerkt. Zeer succesvol voor school, ouders en 
leerling.  

- De analysebladen voor de nieuwe Cito 3.0 toetsen groep 
5 en 6 zijn gemaakt. Op de site de meest bezochte 
pagina.  
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- Vier IB-Netwerkbijeenkomsten (opkomst (>60%)  
- Twee directienetwerken (opkomst >50%)  over 
- Grootnetwerkbijeenkomst (opkomst 140 

deelnemers). 

- De kunst van het lesgeven, Creatieve denkontwikkeling, 
leren in orde, hechtingsproblematiek  

- Verdraaide organisaties over ‘De bedoeling’en  
ouderbetrokkenheid 3.0 

- Het grootnetwerk is samen met het VO georganiseerd 
schatting 180 deelnemers (juni).  

- 1e directienetwerk 45 scholen/90 scholen (50%) en 2e 
directienetwerk 27 scholen (30%)  

- IB-netwerk, 53% 

Besturen Totaal 

1-Pitters 46% 

Jong Leren 45% 

Haarlem Schoten 88% 

Salomo 42% 

Spaarnesant 38% 

St Bavo 56% 

Stopoz 56% 
 

- Passend onderwijs in Vietnam, studiereis - Reis naar Vietnam met 2 leerkrachten, directielid en de 
consulent gedrag. 

 

Conclusie: De besturen zijn actiever op het gebied van professionalisering en netwerken. De 

opkomstpercentages op onze netwerken zijn vergelijkbaar met een aantal jaar geleden gedaald. Veel 

professionals maken gericht keuzes. De inschrijving voor de leerkrachtdagen zat direct vol. De opkomst viel 

gedurende het jaar verder terug. Volgend jaar zullen we de inschrijving anders laten verlopen. Voor volgend 

jaar staat er weer een vergelijkbaar professionaliseringsaanbod klaar. Er gaat ook veel aandacht naar de 

nieuwe rond onderwijsprofielen.  

.  
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3. Goede samenwerking met de zorgpartners realiseren.  

 
Activiteiten  Resultaten 

- Start van twee IKC, Focus/Satelliet met de 
Antoniusschool en Kenter jeugdhulp 

- Planciusproject op de Trapeze in samenwerking met 
het CJG Kennemerland (Haarlem en Zandvoort) 
 
 

- Maandelijks platformoverleg jeugd (6 gemeentes en 
SWV VO) 

- Overleg leerplicht (drie keer per jaar)  
- Dyslexieproject: dyslexieverwijzingen in beeld en 

afspraken over vergoedingen dyscalculie 
- Impulstraject CJG: start van het impulstraject in twee 

wijken gericht op samenwerking school en zorgteam 
(GGD, leerplicht, CJG-coach,…) 

- Trainingen aandachtsfunctionaris 
kindermishandeling centraal en op scholen voor 
teams en twee intervisiebijeenkomsten. 

- Herstarten: evaluatietraject van CJG-coaches (in 
Haarlem) 

- Onderdeel van de Academische Werkplaats 
Transformatie Jeugd (AWTJ) 

- Organisaties zijn gestart na de herfstvakantie. Verder 
visieontwikkeling en planvoering voor 17-18 voor eerste 
echte gecombineerde groepen.  

- Planciustraject heet Gentiaan. Voorbereiding inhoudelijk 
en verbouwing hebben plaatsgevonden. Opening 
september 2017. 

-  Platform heeft plaatsgevonden en geleid tot drie 
duidelijke gezamenlijke doelstellingen onderwijs-
jeugdzorg.  

- Analyse van alle POZK scholen en alle aanbieders op 
verwijzingen EED. Analysedocument voor het leesaanbod 
op de school zelf.  

- Opzet van het impulstraject doorlopen. Mogelijkheid 
specialistische jeugdhulp er bij gekomen. Volgend jaar 
start het implementatietraject. 

- Twee trainingen aandachtsfunctionaris zijn geweest en 
vier scholen hebben de training op school uitgevoerd.  

- Traject evaluatie CJG-coaches is niet uitgevoerd. Tweede 
jaar op rij. CJG krijgt het niet geïmplementeerd. Zij 
moeten het starten, waarna ook IB een rol krijgt. 

- AWTJ, traject levert geen zichtbare resultaten op. 
Onderwijs is betrokken, maar de meerwaarde is zeer 
onduidelijk.  

 

Conclusie: Het wordt voor onderwijs en de jeugdhulp telkens duidelijker dat ze elkaar nodig hebben om een 

individuele taak goed uit te kunnen voeren. Het wordt normaler om jeugdhulp op scholen in te zetten en de CJG-

coach komt telkens nadrukkelijker in beeld bij zorgen rondom een leerling. Volgend schooljaar willen we dit verder 

aanjagen met het impulsproject. Bij de leerlingen die specifieke hulp nodig hebben, worden gezamenlijke onderwijs-

zorg arrangementen meer zichtbaar. Het Gentiaanproject dat samen met het CJG en de gemeente is opgezet waarbij 

het aanbod onderwijs en jeugdhulp volledig door elkaar heen loopt is het meest vergaande voorbeeld. Op de IKC zien 

we ook dat de jeugdhulp ondersteunt bij individuele casuïstiek.   
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4. Zorgen voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen.  

 

Activiteiten  Resultaten 

- Overzicht van alle leerlingen met extra aandacht 
vanuit het samenwerkingsverband.  
Het aantal leerlingen waarop extra ondersteuning 
wordt ingezet en/of de leerlingen die thuis komen te 
zitten worden gemonitord. Van daaruit wordt 
continue bijgehouden of het samenwerkingsverband 
voor iedere leerling een passende  plek kan 
organiseren. Inclusief een twee wekelijks overleg 
over de aanpak en ondersteuning met het 
onderwijsloket 

- Jeugdzorg op de SO en SBO-scholen (zie doelstelling 
2) 

- Start van Day a week, screening, selectie en de start 
van de twee klassen 

- Leerlingen met extra aandacht 35   
- Thuiszitters   3 lln (1 maand -3 mnd) 

    8 (> 3 maanden) 
- Verwijdering   0 
- Leerlingen begeleid   20 leerlingen  
- 1 leerling met 5a ontheffing (aangevraagd gedurende 

schoolloopbaan) 
- 1 leerling met 11g ( onderwijs aan huis) 

 
 

-   Zie doelstelling 2. 
  

- Day a week is dit schooljaar in twee klassen gestart. De 
eerste evaluatie van leerlingen, ouders, leerkrachten op 
de basisschool en de leerkrachten van DAW zijn zeer 
positief.  

 
Conclusie: Het samenwerkingsverband wil voor alle leerlingen een onderwijsplek aan kunnen bieden. De 

samenwerking met de jeugdhulp en de specifieke voorzieningen die ontstaan, zorgen dat wij daadwerkelijk in staat 

zijn om deze doelstelling te halen. Er zijn en komen voorzieningen voor leerlingen die een flexibel aanbod nodig 

hebben tussen onderwijs en zorg. Dit geldt voor leerlingen die een combinatie onderwijs -zorg nodig hebben vanwege 

psychiatrische problematiek. En daarnaast kijken we samen met de zml-scholen naar leerlingen in de zorg en in 

hoeverre zij profiteren van een onderwijsaanbod. Dit betekent dat de harde scheidlijn onderwijs of zorg verdwijnt en 

de belastbaarheid van kinderen centraal komt te staan. Dit vraagt aandacht voor het (financiële) systeem die daar nog 

niet op is toegerust.  
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5. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen  

Activiteiten  Resultaten 

- Evaluatieprocedure over TLV aanvraag bij ouders en 
scholen. 

- Rapportage monitoring MDO PO-VO 
- PO-VO project, overdracht van 60 basisscholen (+20), 

Implementatie op 3 VO-scholen, PR en een folder 
voor ouders in het brugboek. 

- Project VVE: training in Haarlem (25 KDV’s) en 
Heemstede (14 KDV’s 10 scholen), digitalisering 
formulier. 
 

- Eigen monitor bij ouders waarvan leerlingen een 
overstap maken naar SO-SBO. Resultaten blijven 
vergelijkbaar. Relatie met verwijzende school staat soms 
onder druk. Op de dossiers is een tweede deskundige 
aanwezig. Het blijft voor scholen en ouders een 
zoektocht wie ze daarvoor kunnen inschakelen.    

- Dit doen er 58 scholen mee aan de overdracht met de 
Eigen Wijzer.  Alle VO scholen hebben beschreven hoe zij 
de eigen wijzer ontvangen in het mentorprogramma.  

- De digitalisering is afgerond. In Heemstede zijn alle 
scholen en KDV bezocht. Er is een stuk voor in het 
schoolplan. In Haarlem zijn KDV bezocht. Volgend jaar 
gaan we naar alle Haarlemse scholen en start het jaar 
met een netwerk Het jonge kind.  

- Evaluatie van de MDO’s. Uitvoering in december 2016 en 
maart 2017. Uitkomsten gedeeld op de BOVO’s. 

 

Conclusie: De TLV’s worden nu ook ingevuld met een tweede deskundige. Het blijft voor scholen een zoektocht wie ze 

daarvoor inschakelen. Ze gaan te vaak als alles klaar is op zoek naar een tweede deskundige voor een handtekening. 

De wens is dat ze in een vroeg stadium de tweede deskundige meenemen in het traject. Dit zal mede onderdeel 

worden van het impulstraject.  

Er is blijvend veel aandacht voor de overstapmomenten, zowel bij de start naar de basisschool als de stap naar het VO. 

Doot het RBO, de Bovo’s en de samenwerkingsverbanden is op diverse wijze aandacht geweest voor dit onderwerp. 

De conferentie RBO en het grootnetwerk stonden in het teken van de overstap. Uiteindelijk moet dit leiden tot een 

gezamenlijk hoofdstuk van het SWV VO en PO over de overstap.  

  



 

7 

6. De ondersteuning van ouders realiseren.  

 

Activiteiten  Resultaten 

- Ondersteunen van ouders met vragen over passend 
onderwijs 

- Communicatieaanbod: Training trein van boos naar 
middel, teamtrainingen (3), individuele oefensessies, 
ouderavonden (3), directienetwerk over 
samenlevingsgerichte school 

- Afspraken per bestuur over de ondersteuning van 
ouders en de rol van het onderwijsloket. 

- Alle ouders die te maken krijgen met extra 
ondersteuning worden gebeld na de procedure. Zie opm. 
bij TLV’s. 

- Een groot aantal ouders weet het onderwijsloket te 
bereiken. Het is onduidelijk of dit ook een vast onderdeel 
is van de schoolgidsen.  

- Drie bijeenkomsten voor ouders georganiseerd (beperkte 
opkomst) en vier trainingen voor schoolteams. Er zijn ook 
externe sprekers voor uitgenodigd. De trainingen met 
schoolteams hebben dit jaar niet plaats gevonden.  
 

 

Conclusie: Het betrekken van ouders krijgt zowel in de jeugdhulp als in het onderwijs veel aandacht. Scholen en 

instanties weten het onderwijsloket met regelmaat te vinden. Ook andere samenwerkingsverbanden verwijzen naar 

ons onderwijsloket. Ook wanneer wij daarin geen rol kunnen spelen. De opdracht blijft om te zoeken naar manieren 

om preventief te werken aan goede communicatie.  
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7. De financiële beheersbaarheid en transparantie bewaken.  

Activiteiten  Resultaten 

- Bijhouden van de verwijzingen naar het SO en het 
SBO per basisschool. 

- Analyse van de verwijzende scholen met aandacht 
voor de locatie en de grootte van de school en wijk 

- Overzicht ondersteuningsmiddelen schooljaar 17-18 
(december eerste indicatie, maart definitief)  

- MARAP in t/m september en t/m mei 
- Begroting 2017, jaarverslag 2016 

- Onderst. middelen op basis van 1-10-2016 
- Onderst. bedrag € 230 + rugz + TLV -/- verwijzingen  

per 1 januari €245 
Bestuur (>1 school): € 182 en de € 244, gem. € 217 
 
78 Scholen € 39 en > € 500  
 20% (6) < €197 
 60% (26) € 197- € 307 
 20% (46) > € 307 
5 kleinste scholen (38 lln-85 lln) resp. 191, 265, 252, 512, 
326), gem. 309  
5 grootste scholen (515 lln-721 lln) resp. 277, 283, 237, 
284, 278 gem. 272 
27 scholen < € 230 
51 scholen > € 230 

- De ondersteuningsmiddelen zijn verantwoord per 
bestuur. Inzet passend onderwijs wordt besproken met 
scholen op het event. 

- De ondersteuningsmiddelen zijn verantwoord per 
bestuur. Met de scholen is op het directienetwerk 
gesproken over de inzet. Dit krijgt een vervolg op het 
event van 7 juni 

- Begroting 2017 en jaarverslag 2016 (juni) zijn afgerond.  
 

 

Conclusie: Er komt meer vrij te besteden middelen op de scholen zelf. Er is één school die veel minder te besteden 

heeft vanwege het aantal verwijzingen dan voor passend onderwijs. Er is geen specifieke groep scholen aan te wijzen 

waarop het samenwerkingsverband moet corrigeren. De komende jaren moeten we met elkaar blijven delen hoe we 

deze middelen zo effectief mogelijk kunnen inzetten. De bedragen stijgen de komende periode harder door de 

verevening. De vraag is welke middelen moeten op schoolniveau beschikbaar zijn voor passend onderwijs en welke 

taken kunnen het beste bovenschools worden georganiseerd.  

 

8. Een transparante organisatie zijn.  

Activiteiten  Resultaten 

- Ondersteuningsplan 2017-2021 inclusief de route tot 
vaststelling.  

- Managementstatuut opnieuw vaststellen. 
- Intern toezichtskader: evaluatie wijze van narratieve 

evaluatie 
- Mogelijkheden onderzoeken van bredere horizontale 

verantwoording 
- Bloggen op de nieuwe website (min 8 blogs) 

- Instemming heeft plaatsgevonden bij bestuur, OPR en 
gemeente 

- 6 blogs geschreven in 2015-2016 
- Intern toezicht, werkgroep en een voorstel voor in de 

ALV, leidend tot het event. 
- Het managementstatuut is niet aangepast.  
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Algemeen 

Managementinformatie  

Kengetallen  Resultaten 

- Functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek 
met alle medewerkers. 

- Acht bijeenkomsten met het dagelijks bestuur 
(inclusief twee ALV’s) 

- Vijf bijeenkomsten adviesgroep. 
- Tien bijeenkomsten onderwijsconsulenten 
- Vier bijeenkomsten OPR, avond voor MR-GMR 
- Ken- en stuurgetallen 

- Hoogte zorgmiddelen  € 220,- 
per leerling (rapportage 2e week van mei) 

- Rentabiliteit   0 % 
- Aantal SBO-leerlingen   ± 400 

(<2%) 
- Aantal TLV SBO   ± 85 
- Aantal TLV’s SO   ± 35 

(excl.. herindicatie)  
- Deelname percentage SO  ± 1.0% 

(225) 
- Opkomst IB-netwerken  60%  
- Opkomst Directienetwerken 50% 
- Opkomst Grootnetwerk   140 

deelnemers   

 

- In de evaluatie van de kengetallen worden ook 
de hoeveelheid aandachtsleerlingen, 
verwijderde leerlingen, thuiszitters, 
opgenomen. 

- Met alle medewerkers is een functionerings-en 
beoordelingsgesprek (juni-augustus) gehouden. 

- Het bestuur is acht keer bij elkaar geweest.  
- Adviesgroep is vijf keer bij elkaar geweest 
- De OPR is vijf keer bij elkaar geweest, waarvan 1 avond 

voor MR en GMR leden. 
- Hoogte zorgmiddelen € 230,- per leerling en per 1 januari 

2017 €245,- 
- Rentabiliteit   -23,8 %  (2015: -78,0 %) 
- EV: € 420.570  (2015: € 668.686) 
- Aantal SBO-leerlingen   392 (1.8%) 
- Aantal SO-leerlingen   213 (0.99% ) 
- Aantal aanvragen TLV SBO* 82  (juni 2016) 
- Aantal aanvragen TLV I SBO 13 
- TLV I op bao    17 
- TLV II op bao    2 
- TLV III op bao    0 

 
- TLV I* SO 

- Gunning:   13 
- Parel   2 
- PI de Ster   1 
- Schelp   3 
- SO Antonius   33 
- Van Voorthuijsen  5 
- Waterlelie  1 

- TLV II* SO 
- Parel   4 

- TLV III* SO 
- Parel   3 
- Heliomare  1 
- Voorthuijsenschool 1 

 
- Leerlingen met extra aandacht 35   
- Thuiszitters   3 lln (1 maand -3 mnd) 

    8 (> 3 maanden) 
- Verwijdering   0 
- Leerlingen begeleid   20 leerlingen  
- 1 leerling met 5a ontheffing (aangevraagd gedurende 

schoolloopbaan) 
- 1 leerling met 11g ( onderwijs aan huis) 
 
Mediations: geen officiële trajecten. 
Wel bemiddelingsgesprekken.  
Opkomstpercentagenetwerken: zie doelstelling 1 
 
 

*Verwijzingen vinden plaats tot einde schooljaar. In de definitieve evaluatie in augustus worden ook deze 

kengetallen aangepast aan het totaal 16-17. 


