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Activiteiten 19-20 
 
 
De activiteiten van het samenwerkingsverband staan onder de doelstellingen uit het (herijkte) ondersteuningsplan 

‘Goed onderwijs maak je samen, 2019-2023’. Zo wordt de koppeling tussen ambities, doelstelling en activiteiten 

geborgd.  

 

Basis voor het ondersteuningsplan 2019-2023 en daarmee het activiteitenplan schooljaar 2019-2020 is de input van 

verschillende samenwerkingspartners. In het afgelopen schooljaar hebben we met de schooldirecties 

gebiedsgesprekken gevoerd over hoe passend onderwijs vorm krijgt in de praktijk. Daarnaast is er o.a. een zelfevaluatie 

opgesteld, is het activiteitenplan van afgelopen schooljaar geëvalueerd, heeft een externe toezichtscommissie met ons 

meegekeken en zijn er gesprekken gevoerd met kernteampartners. Ten slotte is gedurende het schooljaar geregeld 

overleg gevoerd met de OPR over de inhoud van het ondersteuningsplan.  Genoeg materiaal om voor komend 

schooljaar een mooi activiteitenplan op te stellen!  

 

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp blijft veel aandacht krijgen. Ook in schooljaar 2019-2020 worden op 

scholen de kernteams versterkt, gemeenten en samenwerkingsverbanden po en vo werken nauw samen en vormen een 

gezamenlijke visie op onderwijs-zorgarrangementen. Voor het Groot Netwerk in september nodigen wij dit keer ook 

onze kernteampartners uit. De ontwikkeling van het IKC Zuid-Kennemerland zet door. Het samenwerkingsverband is en 

blijft hierbij nauw betrokken. De stap van leerlinggebonden financiering naar volumebekostiging krijgt komend 

schooljaar vorm.  

 

De Day a Week school breidt in 2020 opnieuw uit met twee groepen, zodat er voor alle scholen een plek is. Daarnaast 

start er in schooljaar 2019-2020 een vierjarig project, met als doel het onderwijs aan begaafde leerlingen in onze regio 

te versterken. De eerste fase van het project Meerjarenbeleid nieuwkomers is afgerond en komend schooljaar start op 

basis van de resultaten een vierjarig vervolgproject om de kennis en kunde rondom anderstalige leerlingen te borgen 

binnen de scholen. De start van beide projecten komend schooljaar sluit goed aan op de behoeften van scholen zoals 

naar voren gekomen tijdens de gebiedsgesprekken.  

 

De eerste onderzoeksresultaten van het HDT project worden gepresenteerd in het najaar van 2019 en er is overleg met 

de gemeente Haarlem en het samenwerkingsverband VO over eventuele uitbreiding van het project naar de eerste 

klassen in het voortgezet onderwijs. Zowel het project Rekenproblemen en implementatie ERDW als het project Ik jij wij 

krijgen komend schooljaar een vervolg waarin de resultaten en opgedane kennis verder wordt verspreid.  

 

Daarnaast willen we komend jaar verkennen wat er nodig is op het gebied van intake en aanmelding van nieuwe 

leerlingen op de basisschool. Dit is een vervolg op het project vroegsignalering en de evaluatie van de KEW afgelopen 

schooljaar.  

 

Binnen de organisatie van het samenwerkingsverband werken we aan inhoudelijke versterking, krijgen we een nieuwe 

collega (onderwijsconsulent) en ontwikkelen we de nieuwe manier van verantwoording door. Het 

samenwerkingsverband verwacht in het najaar 2019 een Inspectiebezoek (4JO) te krijgen.  

 

Een jaar waarin wij samen met scholen, ouders en kernteampartners verder werken aan de versterking van het 

onderwijs in onze regio.  
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1. Goed onderwijs vormt de basis 

Het ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen.  

 

Activiteiten  

- Ondersteuning van individuele scholen door de onderwijsconsulent (gem. 6 bijeenkomsten per school, 
minimaal 3). 

- Onderwijsconsulenten wonen kernteambijeenkomsten binnen project impuls onderwijs jeugdhulp bij.  

- Drie intervisiegroepen bijeenkomsten met IB-ers van SO en SBO scholen (uit onze regio en daarbuiten). 
- Twee keer vijf intervisiebijeenkomsten voor intern begeleiders. 
- Twee scholenochtenden (3 en 5 maart 2020) waarop het gespecialiseerd onderwijs haar deuren opent voor 

iedereen uit het regulier onderwijs. 
- 10 leerkrachtmiddagen (bereik 250 leerkrachten), georganiseerd vanuit expertisepool.   
- Scholingsaanbod HB (nog onbekend, afhankelijk van verkrijgen subsidie).  
- Teamtraining HG & KM, intervisie HG & KM, training aandachtsfunctionarissen HG & KM.  
- Aanbod training oudercommunicatie voor teams op scholen.  Op vraag van scholen.  
- Trainingsaanbod voor directie: Beschermjassen, najaar 2019: 12 plekken, 1 dag. Eventueel bij veel animo 

herhalen in voorjaar 2020.  
- Opfristraining voor directeuren die de training ‘samenwerken onder spanning’ eerder hebben gevolgd: 12 

plekken, 3 dagdelen.  
- Masterclass Ik jij wij: circa 10 plekken, gedragsspecialisten, intensief trainingstraject. Kennisverspreiding.  
- Vier IB-Netwerkbijeenkomsten over: Expertisepool, Why van het toetsen, Reflexintegratie, 

Rekenconferentie. 
- Eén directienetwerk (opkomst >50%), november, onderwerp vechtscheidingen/ oudercommunicatie.  
- Groot Netwerk PO en VO (opkomst > 150 deelnemers), dit jaar ook kernteampartners uitgenodigd, met als 

onderwerp verbinding onderwijs jeugdhulp.   

- Aanbod Je tijd vooruit (gedragsinterventie op basis van data), 3 trajecten.  
- Aanbod Coaching (individueel, groep, co- teaching, system, beeldcoaching). 
- Aanbod Teken je gesprek.  
- 4D: beschikbaarheid Excel bladen en digitale 4Dtool; consulenten beschikbaar voor uitleg/presentatie.  
- Project High Dosage Tutoring, uitvoering volgens projectplan, circa 50 leerlingen: in bestuursvergadering 

najaar 2019 update en eerste onderzoeksresultaten bespreken.  
- Project Meerjarenbeleid nieuwkomers: uitvoering volgens projectplan: ieder jaar 12 scholen intensief 

getraind.  
- Project Rekenproblemen en implementatie ERWD: uitvoering volgens projectplan; afsluitende 

Rekenconferentie voorjaar 2020 (kennisverspreiding).  
- Project versterken onderwijs aan begaafde leerlingen (afhankelijk van verkrijgen subsidie); deels afhankelijk 

van verkrijgen subsidie. Uitvoering volgens projectplan: experts beschikbaar voor scholen, 
scholingsprogramma, DWS.  

- Verkenning project/ontwikkeling intake/aanmelding 
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2. Passend onderwijs in verbinding met zorg voor jeugd 

Goede samenwerking met de zorgpartners realiseren.  

 

Activiteiten  

- Doorontwikkeling IKC Zuid-Kennemerland op basis van ontwikkelagenda, deelname aan stuurgroep IKC en 
adviesgroepen aanbod en financiën. Besluitvorming over bekostiging en kwaliteitsafspraken tussen SWV en 
IKC/ schoolbesturen en collega samenwerkingsverbanden.  

- Evaluatie Gentiaan op de Trapeze in samenwerking met het CJG Kennemerland. Afspraken maken over 
doorstroom VO.  

- Platform jeugd overleg, zes wekelijks (6 gemeenten en SWV VO), beleidsniveau en voorbereidend op OOGO. 
Komend jaar gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een visie op onderwijs-zorgarrangementen, 
regionaal thuiszitterspact. O.l.v. onafhankelijk voorzitter.  

- 6-wekelijks Managers kernteampartners overleg (CJG, GGD, Leerplicht, SWV VO), managementniveau.  
- Impulstraject onderwijs jeugdhulp: opnieuw max. 15 scholen, i.s.m. CJG-partners en o.l.v. procesbegeleider; 

opstellen en besluitvorming werkdocument (uitwerking van regionaal thuiszitterspact); follow up scholen 
(evaluatiegesprek, effectmeting), vervolg projectplan gereed begin schooljaar 19-20.  

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

- Bijdragen aan regionaal thuiszitterspact (opdracht ligt bij Leerplein); visie afstemmen met gemeenten en 
vertalen in werkdocument.  

 

3. Een dekkend netwerk  

Voor iedere leerling in onze regio een plek die past bij zijn of haar onderwijsbehoefte.  

 

Activiteiten  

- 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 

- Samenwerking onderwijs – jeugdhulp (zie doelstelling 2) versterken en eenvoudiger maken voor de 
uitvoering.  

- Day a week, screening, selectie, uitbreiding naar zeven groepen. 
- Project HDT uitvoering volgens projectplan (zie doelstelling 1).  
- Project Expertisepool: bijeenkomst voor IB/directie in oktober+ 2 ochtenden in maart waarbij het regulier 

onderwijs een kijkje in de keuken krijgt bij het gespecialiseerd onderwijs in de regio. 

 
 

4. Passend arrangeren 

Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen.  

 

Activiteiten  

- Evaluatieprocedure over TLV-aanvraag bij ouders en scholen. Evaluatie onderdeel zelfevaluatie. 
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5. Ouders in positie  

De ondersteuning van ouders realiseren zodat zij een gelijkwaardige gesprekspartner zijn.  

Activiteiten  

- Ondersteunen van ouders met vragen over passend onderwijs. 
- Communicatieaanbod: teamtrainingen. Teamtraining doorontwikkelen.   
- Leerkrachtmiddag organiseren rondom oudercommunicatie. 
- Aanbod training beschermjassen voor directie en IB. 
- Opfris samenwerken onder spanning voor directie en IB. 

 

6. Verdeling van de ondersteuningsmiddelen  

De financiële beheersbaarheid en transparantie bewaken.  

Activiteiten  

- Bijhouden van de verwijzingen naar het SO en het SBO per basisschool; analyse maken van gemiddelde per 
basisschool. Analyse van de verwijzende scholen met aandacht voor de locatie en de grootte van de school 
en wijk.  

- Analyse van ontwikkelingen SO en SBO (dashboard passend onderwijs, TLV fact sheet, Kijkglazen, verhouding 
TLV’s betaald door SWV en scholen).   

- Overzicht ondersteuningsmiddelen schooljaar 20-21 (mei). 
- MARAP t/m september en t/m mei. 
- Overzicht financiële stand van zaken en ontwikkeling, besluitvorming bedragen schooljaar 20-21; 

bestuursvergadering mei. 
- Begroting 2020, aanpassing meerjarenbegroting, jaarrekening en bestuursverslag 2019. 
- Besluitvorming overgangsfase volumebekostiging IKC Zuid-Kennemerland.  
- Financiële en beleidsplanning herijken. 

 
 

7. Samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid-Kennemerland  

Een transparante en lerende organisatie zijn.   

Activiteiten  

- Ondersteuningsplan 2020-2024.  
- Gebiedsgesprekken in april, schriftelijke verantwoording besturen voor 15 maart. 
- Evaluatieformulieren scholen juni, terugblik schooljaar 18-19 in najaar 2019.  
- Evaluatie ouders continue. 
- Rapportage externe toezichtscommissie juni.  
- Extern Inspectiebezoek najaar 2019. 
- Kwartaalrapportage Inspectie thuiszitters.  
- Bloggen op de nieuwe website (min 6 blogs). 
- Zelfevaluatie opstellen, evaluatie activiteitenplan 19-20, activiteitenplan 20-21: publiceren op website.  
- Formatieoverzicht voor medewerkers SWV juni. 
- Social media: LinkedIn en Twitter over activiteiten PO-ZK 
- OPR faciliteren.  
- Inzet Prezi voor verschillende doelgroepen.  
- Informatieveiligheid en privacy bespreken in team. 
- 3 Inhoudelijke studiedagen team. 
- Aanstellen en inwerken nieuwe onderwijsconsument. 
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Managementinformatie   

Activiteiten  

- Functioneringsgesprek (voorjaar) met alle medewerkers. Geen beoordelingsgesprek dit schooljaar, 
maar in najaar informeel bijpraten. Met nieuwe medewerker voortgangsgesprekken.  

- 7 bijeenkomsten met het dagelijks bestuur (inclusief twee ALV’s) 
- 5 bijeenkomsten adviesgroep. 
- 10 bijeenkomsten collegiale consultatie intern (5 keer onderwijsconsulenten, 5 keer consulenten 

gedrag) 
- 5 bijeenkomsten OPR 
- Ken- en stuurgetallen 

 

Ken- en stuurgetallen 

- Hoogte zorgmiddelen: € 350,- per leerling 

- Rentabiliteit: negatief, komende vijf jaar, overschot investeren 

- Deelname percentage SO: streven  ± 1,20%  

- Deelname percentage SBO: streven ± 1,80%  

- Verhouding TLV’s betaald door SWV en door scholen: streven 60%/40% 

- Thuiszitters gemiddelde over 4 kwartalen circa 8 

- Opkomst IB-netwerken 60% 

- Opkomst Directienetwerk 50% 

- Opkomst Gebiedsgesprekken 90%  

- Opkomst Grootnetwerk > 150 deelnemers 

 

 


