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Inleiding  

In het schooljaar 18-19 zijn er activiteiten uitgevoerd op basis van het vastgestelde Activiteitenplan 18-19. Het 

activiteitenplan is het uitvoeringsdocument van het Ondersteuningsplan 2018-2022. De uitgevoerde activiteiten zijn 

kwantitatief en kwalitatief geëvalueerd, samengevat in dit document. Hiermee verantwoorden wij ons dagelijks werk. In 

alle drie de documenten zijn de zeven ambities en doelstellingen uit het Ondersteuningsplan leidend. Dit zorgt voor een 

duidelijke vertaling van beleid in praktijk. In deze evaluatie wordt per ambitie / doelstelling aangeven welke resultaten dit 

heeft opgeleverd.  

 

 

Conclusies op basis van doelstellingen Ondersteuningsplan  

 

Goed onderwijs vormt de basis 

Er is ingezet op de versterking van het onderwijs in brede zin, middels verschillende projecten en het 

professionaliseringsaanbod. In meerdere evaluaties komt naar voren dat de scholen het aanbod aan scholing en de 

ondersteuning van consulenten als waardevol ervaren. Het samenwerkingsverband biedt een breed scala aan trainingen, 

coaching- en ontwikkelingstrajecten waarvan scholen gebruik maken. In de bijlage is een overzicht toegevoegd waarin per 

project en professionaliseringsaanbod is aangegeven in welke verdeling de schoolbesturen hiervan gebruik maken. Het 

overzicht geeft een redelijk evenwichtig beeld. Er zijn dit schooljaar twee nieuwe projecten met succes gestart, waarvan 

opgedane kennis in het volgende schooljaar breed wordt verspreid.  

 

Dit schooljaar is het nieuwe Ondersteuningsplan voor 2019-2023 opgesteld, waarbij er meer aandacht is gegeven aan het 

beschrijven van onze visie. Het lijvige document is vertaald naar een Prezi, die gebruikt kan worden voor verschillende 

doelgroepen. Van de Prezi wordt nog dit schooljaar een filmpje gemaakt voor op onze website. We willen hiermee het 

gedachtengoed van ons samenwerkingsverband verspreiden onder scholen, leerkrachten, ouders en stakeholders.  

  

Passend onderwijs in relatie tot zorg voor jeugd 

De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp wordt steeds sterker, maar vraagt blijvende inzet en aandacht. In het 

Impulstraject onderwijs jeugdhulp ervaren scholen de meerwaarde van deze samenwerking, dit schooljaar hebben 

opnieuw 25 scholen een impulstraject doorlopen. De gemeenten in onze regio hebben gezamenlijk een procesbegeleider 

aangesteld, die drie dagen per week samen met het samenwerkingsverband de trajecten begeleidt. Ook op beleid, 

management en bestuursniveau wordt de afstemming beter. Het ambtelijk en bestuurlijke OOGO met de gemeenten is 

versterkt en geprofessionaliseerd. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband deelgenomen aan het werkbezoek van 

Minister Slob. De IKC Zuid Kennemerland ontwikkeling is een nieuwe fase ingegaan, waarbij bestuurlijke samenwerking 

en het komen tot drie IKC locaties de ambitie is. Er worden grote stappen gezet, maar er is nog veel werk te verzetten.  

 

Dekkend netwerk 

Het lukt ons om voor alle leerlingen die om welke reden dan ook tijdelijk niet naar school kunnen een plek te organiseren. 

Niet altijd lukt dat zo goed of snel als wenselijk; soms omdat er sprake is van wachtlijsten, soms omdat school en ouders 

een andere visie hebben op wat nodig is. Daar waar het moeizaam gaat hebben scholen, schoolbestuur en 

samenwerkingsverband goed contact in het zoeken naar oplossingen. We werken hierin nauw samen met de gemeenten, 

CJG’s en jeugdzorg.  Onze reguliere scholen kunnen veel zelf, zij bieden een breed scala aan onderwijs voor verschillende 

onderwijsbehoeften. Zowel besturen als scholen zien de kwaliteit hiervan groeien. Dit jaar is er geïnvesteerd in het 

versterken van de expertise rondom de basisscholen heen (de expertiseschil). De website is op dit punt verbeterd en er 

zijn bijeenkomsten geweest om het aanbod af te stemmen. 

 

Naar aanleiding van de gebiedsgesprekken in april 2019 merken we dat er behoefte is aan meer expertise op het gebied 

van anderstaligen en (jong) hoogbegaafde leerlingen. Dit schooljaar heeft het project Meerjarenbeleid nieuwkomers 

onderzocht hoe scholen het beste geholpen zijn, dit project krijgt in de volgende vier schooljaren een vervolg. Daarnaast 
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heeft het samenwerkingsverband een subsidieaanvraag ingediend voor het versterken van het onderwijs aan begaafde 

leerlingen. Het bedienen van de groep hoogbegaafde leerlingen met bijkomende problematiek wordt meegenomen in de 

IKC ontwikkeling. Wekelijks krijgen meerbegaafde kinderen een extra aanbod op de Day a Week school.  

 

Passend arrangeren 

De TLV’s worden mede ondertekend door een tweede deskundige in opdracht van de Inspectie. De TLV’s formulieren zijn 

dit schooljaar aangepast om meer duidelijkheid te geven over het hoe en wat. We hebben weinig zicht op wanneer de 

tweede deskundige in het proces betrokken wordt. Het Impulstraject stimuleert dat de tweede deskundige (eerder) in 

een vroeg stadium wordt betrokken door nabijheid. De Eigen wijzer is dit schooljaar standaard opgenomen in de 

overdracht van PO naar VO, als onderdeel van de centrale warme overdracht. De meeste scholen hebben hieraan 

meegedaan en de Eigen wijzers besproken. De Kleine eigen wijzer is samen met de VVE en JGZ geëvalueerd. Op basis 

hiervan zijn aanpassingen gemaakt in het formulier en is het beheer van de Kleine eigen wijzer overgedragen aan de JGZ.  

 

Ouders 

Bij het onderwijsloket komen geregeld situaties langs waarbij de school en ouders vastlopen. Dat zijn de uitzonderingen, 

de meeste triades werken naar tevredenheid. Toch blijft het goed om met elkaar in gesprek te gaan over hoe je omgaat 

met situaties waarin het spannend wordt. Als samenwerkingsverband hebben wij dit schooljaar meerdere trainingen 

aangeboden die over dit thema gaan. Begrip hebben voor elkaars perspectieven, fase van verwerking en karakter. We 

pakken als samenwerkingsverband hierin onze rol en blijven dit doen in het komende schooljaar.  

 

Verdeling van de ondersteuningsmiddelen 

Het ondersteuningsbedrag per leerling is in schooljaar 18-19 gestegen en stijgt komend schooljaar opnieuw, tegelijkertijd 

stijgt ook het aantal SBO en SO leerlingen. We houden de aantallen in de gaten en analyseren inhoudelijk welke 

verschuivingen er zijn. 

 

Samenwerkingsverband Passend onderwijs  

Op een aantal punten is het samenwerkingsverband dit jaar verder geprofessionaliseerd. We hebben een nieuwe vorm 

van verantwoording ingericht en een externe toezichtscommissie aangesteld. Het managementstatuut is opnieuw 

vastgesteld en er is een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Daarnaast is er gewerkt aan de samenwerking 

binnen het team en met het samenwerkingsverband VO.   



 

4 

1. Goed onderwijs vormt de basis 

Het ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen. 

 

Activiteiten  Evaluatie  

- Beschrijven en analyse van de positie 
van het onderwijsprofiel in de 
kwaliteitszorg van de afzonderlijke 
besturen, zodat we van elkaar kunnen 
leren en helder is of de doelen van het 
onderwijsprofiel worden behaald. 
Vervolgplan opstellen voor project 
onderwijsprofiel.  

- Ondersteuning van individuele 
scholen door de onderwijsconsulent 
(gem. 24 uur per school, minimaal 3 
per school). Komend jaar 
onderzoeken of de vorm/structuur 
behouden moet blijven of we meer op 
maat scholen willen bedienen en hoe 
we de aansluiting op kernteam 
vormgeven.    

- Wijziging naam Onderwijsprofiel in 
Schoolondersteuningsprofiel. Opstellen van een schrijfrichtlijn 
voor het vernieuwde OPP samen met een groep intern 
begeleiders van verschillende scholen. Op aanvraag 
begeleidingsgesprekken met individuele scholen voor het 
schrijven van het SOP. Project is afgerond.  

- De onderwijsconsulenten hebben dit jaar hun werk kunnen 
uitvoeren volgens plan. Alle BAO, SBO en SO scholen is dit jaar 
begeleiding aangeboden van een onderwijsconsulent. Huidige 
structuur/vorm biedt voldoende ruimte voor flexibiliteit. 
Onderwijsconsulenten sluiten aan bij kernteam (na proef 
gezamenlijk tot besluit genomen) en krijgen hiervoor komend 
schooljaar uren.  

- Eind juni zijn alle evaluatieverslagen binnen. Van de 
evaluatieverslagen van schooljaar 17-18 is een samenvatting 
besproken in de bestuursvergadering en team, daarnaast 
besproken met onderwijsconsulenten in 
beoordelingsgesprekken.  

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

- Twee keer vijf 
intervisiebijeenkomsten voor intern 
begeleiders. 

- 11 leerkrachtmiddagen (bereik 250 
leerkrachten), waarvan 2 
georganiseerd door SO scholen.  

- Premaster IB (in samenwerking met 
alle schoolbesturen, SWV en 
Hogeschool Utrecht) 

- Trainingsaanbod voor directie: 12 
plekken, o.b.v. trein van boos naar 
middel, 6 dagen. 

- Opfristraining voor directeuren die de 
training eerder hebben gevolgd: 12 
plekken, 3 dagdelen.  

- Vier IB-Netwerkbijeenkomsten over: 
TOS en SH, Omgaan met conflicten op 
de werkvloer, routes in de jeugdzorg, 
gedragsproblemen en SEL. 

- Twee directienetwerken (opkomst 
>50%), met als onderwerpen IKC 
(november) en leidinggeven (maart). 

- Grootnetwerkbijeenkomst PO en VO 
(opkomst 150 deelnemers), met als 
thema kansen(on)gelijkheid. 
 

- De intervisiegroep van IB SO/SBO is viermaal bijeengekomen. 
Uit SWV IJmond en de SWV de Haarlemmermeer sluiten twee 
S(B)O scholen aan. Gemiddelde geschatte opkomst is 60% 
(eerste twee druk bezocht, laatste twee minder druk).  

- Intervisiebijeenkomsten IB BAO hebben plaatsgevonden. 23 
aanmeldingen zijn uiteindelijk 16 deelnemers geworden in het 
totaal, verdeeld over beide groepen. In samenspraak met de 
deelnemers zijn dit jaar diverse intervisiemethodieken 
uitgeprobeerd. 
Intervisie groep dinsdag: 8 deelnemers 
Intervisie groep woensdag: 8 deelnemers 
Intervisie groep voor Syndroom van Down: o.l.v. Van 
Voorthuijsens school gestart.  

- 10 Leerkrachtmiddagen uitgevoerd volgens plan. Zie ook bijlage   
- Pré-master IB, 9 studenten die einde schooljaar 18-19 ‘start 

bekwaam’ zijn als intern begeleider. 
- Trainingsaanbod Trein: onvoldoende deelnemers vanuit BAO, 

aangevuld met VO.  
- Opfristraining trein uitgevoerd, deelnemers BAO. 
- Aantal deelnemers IB netwerkbijeenkomsten: 

TOS en SH: 33 
Routes in de Jeugdhulp: 68 
Omgaan met conflicten op je werk: 30 Gedragsproblemen en 
SEL: 53  
Bijdragen van onderwijsconsulenten over o.a. passend 
onderwijs en de routes binnen het SWV PO ZK 

- Directienetwerk november rondom IKC, maart 
gepersonaliseerd leren. Opkomst > 50%. Wisselende reacties.  

- Groot Netwerk kansenongelijkheid, opkomst circa 160 
deelnemers. Positieve reacties, met name over lezingen.  

- Zie de bijlage voor specificatie  

- Aanbod Je tijd Vooruit 
(gedragsinterventie op basis van 
data), 4/5 trajecten gelijktijdig 
mogelijk.  

- Je tijd vooruit: trajecten uitgevoerd op 3 scholen. Niet meer 
vraag, ook i.v.m. project Ik jij wij waarschijnlijk.   

- Verschillende vormen van coaching uitgevoerd. Inzet 
consulenten gedrag,  Zie de bijlage voor specificatie  
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Activiteiten  Evaluatie  

- Aanbod Coaching (individueel, groep, 
co- teaching) 

- Aanbod training oudercommunicatie 
voor teams op scholen, in 18-19 
minimaal 3.  

- 4D en groepsplannen, verdere 
implementatie op 20 scholen: 
webapplicatie voor Esis gebruikers 
introduceren en Excel bladen op 
website actueel.  

- Project webchair (bijstelling afspraak 
abonnementen)  

- Project High Dosage Tutoring 
uitvoering en monitoring, verbinding 
leggen met VO  

- Project Meerjarenbeleid 
nieuwkomers, vervolgplan opstellen 
en uitvoeren uitkomsten onderzoek  

- Start project rekenproblemen en 
dyscalculie 

- Start project werken aan een 
positieve groep ==> ik + jij =wij 

- Project Verkenning gezamenlijk 
aanbod scholing, 
ontwikkelen/projectplan gezamenlijke 
academie. Afstemmen aanbod SWV in 
overgangsfase. 

- Beeldcoaching 2-3 trajecten. 
- Systeemcoaching gestart op 3 scholen  
- Extra onderwijsconsulenten: 11 individuele coaching trajecten 

op scholen. 2 keer teamtraining.  
- Oudercommunicatietraining: uitgevoerd op 2 scholen. + 

leerkrachtmiddag met thema oudercommunicatie.  
- Project 4D: Traject loopt op veel scholen. Excel bladen op 

website zijn geactualiseerd. Veel animo. Webapplicatie voor 
Esis verloopt moeizaam, einde dit schooljaar uiterlijk gereed. 

- Project Webchair: heroverweging gemaakt, geen abonnement 
meer.  

- Project HDT: Loopjaar 2 is gestart in feb 2019, najaar 2018 
selectie lln en afstemming alle scholen in Hlem Zuid en Oost. 
Nu gestart met 48 leerlingen (van 5 scholen, 3 schoolbesturen: 
Sint Bavo, Salomo en Spaarnesant). Looptijd tot 2021, daarna 
evalueren. Verbinding met VO is gelegd i.v.m. 
haalbaarheidsstudie HDT doortrekken naar VO. Afstemming 
met OCW en gemeente loopt. Verantwoording subsidie 
gemeente akkoord bevonden.  

- Project Meerjarenbeleid nieuwkomers: Uitkomsten onderzoek 
naar behoeften scholen zijn verwerkt. Website gestart, 
adviescentrum.haarlem.nl en bijeenkomst georganiseerd. 
Voorstel voor vierjarig vervolg akkoord in bestuursvergadering 
mei.  

- Project Rekenproblemen en implementatie van ERWD: teveel 
aanmeldingen voor het project (17 scholen). Uiteindelijke keuze 
voor 10 scholen uit diverse gemeenten en van diverse besturen 
(6 Haarlem, 3 Bloemendaal en 1 Heemstede). 
Startbijeenkomsten gehad voor de 10 scholen. Actieve werk- en 
adviesgroep. Project loopt goed, volgend jaar afgerond met 
Rekenconferentie (subsidie gemeente Haarlem). Project in 
samenwerking met IWAL/UvA.  

- Project Ik Jij Wij: teveel aanmeldingen (14 scholen), pilot op 2 
scholen (1 JL, 1 Sint Bavo). Geslaagde trajecten waarin kracht 
van co-teaching tot uiting komt. De kanttekening is dat door de 
tijdsinvestering er te weinig scholen kunnen profiteren van dit 
aanbod. Volgend jaar masterclass voor IB en 
gedragsspecialisten zodat ze zelf trajecten ‘ik + jij = wij’ kunnen 
begeleiden. 

- Project Verkenning gezamenlijke academie:  
Er gaat (nog) geen gezamenlijke academie komen. Wat 
scholen/besturen echt belangrijk vinden organiseren ze zelf. 
Aanbod samenwerkingsverband is afgestemd.  

Extra  - Aanvraag vierjarige subsidie voor het project ‘Versterken 
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Uiterlijk 27 juni 2019 
bericht; voorbereiding zijn gestart (experts benaderd, vacature 
onderwijsconsulent).   

- Het SWV heeft een opleiding tot HB specialist georganiseerd. 
Twee consulenten van het SWV hebben dit jaar de opleiding 
Wijssein succesvol afgerond en zijn nu specialist in HB 
onderwijs.  
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2. Passend onderwijs in verbinding met zorg voor jeugd 

Goede samenwerking met de zorgpartners realiseren.  

Activiteiten  Evaluatie  

- Doorontwikkeling IKC Zuid 
Kennemerland n.a.v. bestuurlijke 
richtinggevende notitie. 
Ontwikkeling van een derde IKC 
locatie, bestuurlijke samenwerking 
en voorstel voor nieuwe 
financieringssystematiek o.l.v. de 
kwartiermaker.  

- Evaluatie en doorontwikkeling 
Gentiaan op de Trapeze in 
samenwerking met het CJG 
Kennemerland (Haarlem en 
Zandvoort). Deelname aan 
werkgroep aansluiting op VO vanuit 
de Gentiaan.  

- Maandelijks platformoverleg jeugd 
(5 gemeentes en SWV VO), 
beleidsniveau. Komend jaar gericht 
op het ontwikkelen en uitvoeren van 
een visie op onderwijs-
zorgarrangementen. Aansluiting 
gemeente Haarlemmermeer. 

- 6 wekelijks Managers ketenpartners 
overleg (CJG, GGD, Leerplicht, SWV 
VO), uitvoeringsniveau. Aansluiting 
Altra vanuit gemeente 
Haarlemmermeer. 

- Overleg leerplicht (drie keer per 
jaar)  

- Impulstraject CJG: uitbreiding naar 
20 scholen, i.s.m. CJG 
Kennemerland, voorwaarde is co- 
financiering gemeenten.   

- Adviesrol in verbinding onderwijs-
jeugdhulp binnen SO de Parel (i.s.m. 
met gemeenten traject gestart).  

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

- Start project ‘ vroegsignalering’ : 
proces instroom in kaart brengen bij 
drie scholen in Schalkwijk waar 
jonge leerlingen opvallen omdat niet 
alle informatie vooraf bekend is, 
kijken hoe dit proces beter kan 
worden gestroomlijnd samen met 
de partners in de keten.  

- Gemeente Haarlemmermeer 
betrekken bij OOGO, Managers 
Ketenpartnersoverleg, Platform 
Jeugd, RBO 

- Doorontwikkeling IKC: Er ligt een gedetailleerd ontwikkel- en 
trajectplan. Er is een kwartiermaker aangesteld, SWV is nauw 
betrokken. Kijken nu naar de financiële kant in samenwerking met 
externe controller, zoeken naar een vorm van volumebekostiging. 
Voorstel ter bespreking in bestuursvergadering mei. Afstemming 
hierover met SWV IJmond. SWV gaat deelnemen in adviesgroep 
aanbod vanaf einde schooljaar, aandacht HB leerlingen met 
problematiek (ontbrekend dekkend netwerk).  

- Gentiaan PO is geëvalueerd met betrokken partijen. Op dit 
moment maken drie kinderen gebruik van de Gentiaan In overleg 
met het VO een Gentiaan-VO vorm starten, i.s.m. gemeente en 
CJG. Betrokken in werkgroep bij aanvang, nu opgepakt door SWV 
VO.  

- Er is volgens plan overleg binnen het Platform Jeugd, sinds dit 
schooljaar met een onafhankelijke voorzitter. Er is een thema voor 
OOGO vastgesteld: onderwijs zorgarrangementen. Er is een OOGO 
kalender vastgesteld en het OOGO is losgekoppeld van het RBO en 
in aanwezigheid van alle wethouders, inclusief Haarlemmermeer. 
Daarnaast Managers ketenpartneroverleg.  

- Overleg uitvoerders leerplicht: er is dit schooljaar geen overleg 
gevoerd met het team Leerplicht, buiten de (vele) contacten op 
casusniveau.  Wij hebben bij leerplicht een verzoek neergelegd, 
maar hier is tot heden geen reactie op gekomen. Aan onze kant 
geen enorme behoefte, samenwerking verloopt goed. Leerplicht 
management neemt deel in Platform Jeugd, Managers 
Ketenpartneroverleg en is aanwezig bij OOGO.  

- Impulstraject; verloopt zeer voorspoedig, inmiddels al op 35 
scholen. Kernteams worden goed aangestuurd. Inmiddels ook in 
Heemstede aan de slag. Projectgroep opgericht met 
vertegenwoordiging vanuit alle kernteamleden. Volgend jaar wat 
compacter, iets minder bijeenkomsten. Overzicht deelnemende 
scholen:  

Bestuur Kernteams 2018-2019 

Spaarnesant Ter Cleeff, Piramide, 
Globe, Beatrixschool, de 
Peppelaar, de Cirkel, ML 
King, Molenwiek Dalton, 
Dolfijn 

Sint-Bavo Veronicaschool, de Meer, 
MGR Huibersschool 

Salomo De Werkschuit, Nicolaas 
Beetsschool, de Wadden 
Boerhaave en de 
Verbeelding 

Jong Leren Theresiaschool, 
Paradijsvogel en 
kindcentrum de 
Molenwerf 

Stopoz Crayenester 

Overige besturen Al Ikhlaas, De 
Josephschool, de HMS, 
Vrije school: Lindeboom 
en Vrije School: 
Kennemerland 
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- SWV is betrokken bij traject onderwijs jeugdhulp op de Parel op 
afstand, hierin zijn de eerste resultaten geboekt en ligt er een 
scenariovoorstel.  

- 1 training aandachtsfunctionaris, 11 deelnemers, 3 dagdelen. 1 x 
intervisie 10 deelnemers en 1 x training gesprekstechnieken, 12 
deelnemers. Op 10 scholen een teamtraining. 
Vroegsignalering: aantal bijeenkomsten geweest met drie scholen 
uit Schalkwijk en ketenpartners. Met 3 scholen leerlingen in kaart 
gebracht die vooraf normaliter niet zo in beeld zijn. Betere 
overgang naar bao en sbo. Meer ondersteuning van het CJG op de 
scholen en samenwerking met JGZ. Op veel scholen intake en 
aanvragen. Gebrek aan informatie is een probleem. Veel 
verschillende vragen / behoeften naar voren gekomen, zijn o.a. 
opgepakt in bieden van training en impulstraject. Met de 
gemeente in overleg over meer inzet vanuit CJG op bepaalde 
scholen.  
Geen projectstatus, deels krijgt dit een vervolg in het komend 
schooljaar te starten project Intake 

 

 

3. Een dekkend netwerk 

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

Activiteiten  Evaluatie  

- 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 

- Meer zicht op patronen en 
ontwikkelingen binnen het 
onderwijsloket: drie bijeenkomsten 
per jaar voor reflectie, analyse en 
vertaling naar beleid.  

- Samenwerking onderwijs – 
jeugdhulp (zie doelstelling 2) 
versterken en eenvoudiger maken 
voor de uitvoering. IKC flexibiliteit 
geven om maatwerk te bieden.  

- Day a week, screening, selectie, 
uitbreiding naar vijf of zes groepen.  

- Verbreding DWS: plan maken voor 
jonge leerlingen met 
ontwikkelingsvoorsprong / HB en 
gedragsproblematiek. In aansluiting 
op opleiding Wijsein plan/opdracht 
opstellen en eventueel pilot starten.  

- Project HDT  

- Tweewekelijks overleg Onderwijsloket, kwartaalrapportage ‘ 
thuiszitters’ aan Inspectie. Meer gekeken naar terugkerende 
patronen in drie bijeenkomsten, volgend schooljaar doorzetten 
en breder maken.  

- Jeugdzorg op de SO/SBO: IKC ontwikkeling zie doelstelling 2. IKC 
is uitgenodigd binnen het project Expertisepool om een voorstel 
te maken om hun expertise te versterken. Is nog niet ingediend, 
is onderdeel van ontwikkelagenda IKC.  

- Project DWS: dit jaar (sinds januari 2018) vier groepen DWS, 
wekelijks 67 leerlingen, 2 leerkrachten, evaluatieonderzoek 
uitgevoerd onder leerlingen, ouders, thuisscholen. Positieve 
resultaten. Stuurgroep adviseert volgend jaar alle scholen de 
mogelijkheid te geven voor een plek DWS, dit vraagt uitbreiding 
naar max 6 groepen in totaal. Bestuur SWV heeft positief 
besloten. Alle scholen binnen ons SWV hebben tijdens het Event 
2018 een lesklapper met lesideeën ontvangen vanuit DWS om 
op de basisschool in te zetten.  
Day a week draait momenteel met 5 groepen. Onderzocht 
wordt of uitbreiding in 2020 noodzakelijk is. Subsidieaanvraag 
m.b.t. HB op de basisscholen, onderzoek heeft aangetoond waar 
de meeste behoefte aan is. Hangt samen met recente 
subsidieaanvraag. 

- Zie HDT info ‘goed onderwijs vormt de basis’ pag. 4 
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Activiteiten  Evaluatie  

Extra Project Expertisepool:  

- De pagina op de website is vernieuwd met daarin concreet 
beschreven per school/locatie contactgegevens, welke 
leerlingen er zitten en met welke hulpvraag het regulier 
onderwijs kan bellen.  

- Meerdere overleggen plaatsgevonden met ‘expertisepool’ over 
wat ieder aanbiedt en betere afstemming.  

- De voorbereidingen zijn getroffen voor de “presentatie 
Expertisepool” op 30 oktober 2019. En inloop ochtend voor het 
regulier onderwijs met als doel: weten wie onze experts zijn 
binnen het SWV, en wie je moet hebben bij welke hulpvraag 
rondom een leerling/casus.  

Onderzoek HB onderwijs: 

- Twee consulenten hebben voor een opleiding een uitgebreid 
onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en behoefte van 
scholen op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen. Dit onderzoek is op bestuursniveau voor een 
schoolbestuur gespecificeerd. Het volledige onderzoeksrapport 
is besproken tijdens de bestuursvergadering. Vormt basis voor 
een subsidieaanvraag. 

 
 
 
 

4. Passend arrangeren 

Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen.  

 

Activiteiten  Evaluatie  

- Evaluatieprocedure over TLV 
aanvraag bij ouders en scholen. 

- Rapportage monitoring MDO PO-VO 
(twee keer per jaar) 

- Project Kleine Eigenwijzer: evaluatie 
en bepalen vervolgstappen.  

- Inzet expertise cluster 3 en 
cluster4/SBO op reguliere 
basisscholen beter organiseren, 
visiedocument en projectplan 
‘expertiseschil’.  

- Is weer opgepakt in november 2018, vragenlijst herijkt, 
meegenomen in zelfevaluatie 2018.  

- Monitor is op verzoek van SWV’en gestopt. Informatie die eruit 
kwam te minimaal voor kosten ervan.  

- Project Kleine Eigenwijzer: begin schooljaar geëvalueerd, bereikt 
nog niet gewenste. N.a.v. evaluatie aanpassingen gemaakt in 
formulier en communicatie. Beheer van de KEW overgedragen 
aan de JGZ. Zie eerder.   

- Project Eigen Wijzer: inmiddels geïmplementeerd in alle 
basisscholen, afspraak gemaakt in RBO. Zie eerder.  

- Zie bij project expertisepool. 

Extra - TLV’s herijkt, tekstueel aangepast  
- Verzuimkaart opgesteld en verspreid onder scholen 

(stappenplan en regels bij verzuim).  
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5. Ouders in positie 

De ondersteuning van ouders realiseren zodat zij een gelijkwaardige stem hebben.  

Activiteiten  Evaluatie  

- Ondersteunen van ouders met 
vragen over passend onderwijs 

- Communicatieaanbod: 
teamtrainingen (3), zie ook 
doelstelling 1  

- Opstellen en uitvoeren van plan van 
aanpak om het thema 
oudercommunicatie preventiever in 
te zetten. Start met brainstorm 
n.a.v. studiedagen in 2017-2018.  

- Uiteenlopende vragen, waarvan de meerderheid over 
communicatie. 

- 2 trainingen op locatie gegeven en één leerkrachtenmiddag. 
- Is onvoldoende van de grond gekomen, komend jaar oppakken. 

Tijdens trainingen lijken de praktische oefeningen meer effect te 
hebben, dan theorie. Volgende leerkrachtmiddag wordt 
ingevuld met trainingsacteur, gericht op concreet leerniveau.  

 

 

6. Verdeling van de ondersteuningsmiddelen  

De financiële beheersbaarheid en transparantie bewaken. 

Activiteiten  Evaluatie  

- Inzicht krijgen en geven over inzet 
ondersteuningsmiddelen aan 
directies en IB 

- Herijking verdelingssysteem o.b.v. 
Event 2017, ontwikkeling 
gespecialiseerd onderwijs, 
jaarverslag 2018.   

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

- Overzicht ondersteuningsmiddelen 
schooljaar 19-20 (december eerste 
indicatie, april definitief)  

- MARAP t/m september en t/m mei 
- Begroting 2019, jaarverslag 2018 
- Inzet externe ondersteuning op 

financiën (op afroep) 

- Inzicht is verbeterd door schriftelijke verantwoording besturen.  
- In afwachting van IKC ontwikkeling en landelijke wijzigingen 

financieringssytematiek.  
- Overzicht financiële stand van zaken en prognose besproken op 

bestuursvergadering mei, o.a. op basis van verwijzingen SO en 
SBO.  

- Ondersteuningsbudget vastgesteld, scholen overzicht 
ontvangen.  

- MARAP in september en mei besproken in bestuursvergadering.  
- Begroting vastgesteld, nieuwe opzet/stijl, Jaarrekening en 

bestuursverslag opgesteld.  Nieuwe structuur met Groenendijk 
afgestemd en ingevoerd.  

- Externe controller kijkt op afroep mee. Ook bij financiële 
inrichting volumebekostiging IKC.  

 

 

7. Samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid Kennemerland 

Een transparante en lerende organisatie zijn. 

Activiteiten  Evaluatie  

- Ondersteuningsplan 2019-2023  
- Inspectiebezoek schooljaar 18-19, eventueel 

verbeterplan uitvoeren.  
- Managementstatuut opnieuw vaststellen. 
- Event 2019, 29 mei. 
- Intern toezicht: organiseren Event (narratieve 

verantwoording, 1 keer in mei) 

- Ondersteuningsplan 2019-2023 opgesteld, andere 
opzet en indeling, meer ruimte voor toelichting 
visie. Na ALV juni naar Inspectie.  

- Inspectiebezoek heeft niet plaatsgevonden, 
schooljaar 19-20. Wel gesprek gehad met 
inspectie n.a.v. themaonderzoeken.  

- Managementstatuut opnieuw vastgesteld  
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Activiteiten  Evaluatie  

- Extern toezicht: voorstel maken voor inrichting 
extern toezicht, afgestemd op de landelijke 
ontwikkelingen.  

- Implementatie beleid Informatieveiligheid en 
privacy (o.a. openstaande acties realiseren, 
bespreken in teamoverleg t.b.v. bewustzijn, 
herijken register) 

- Studiedagen/teambuildingsdagen (2), 
teamtraining Teams 

- Functieprofielen herijken/opstellen o.b.v. 
competenties en ontwikkelingsmodel.  

- Bloggen op de nieuwe website (min 8 blogs), 
actief op Twitter en LinkedIn 

- In plaats van het Event zijn er negen 
gebiedsgesprekken georganiseerd, narratieve 
verantwoording. 18 scholen zijn hierbij niet 
aanwezig geweest, welke is besproken in 
bestuursvergadering. 80% aanwezig; positieve 
reacties na afloop (vooraf hier en daar scepsis).   

- Extern toezicht: voorstel opgesteld en uitgevoerd. 
Er is een externe toezichtscommissie geformeerd, 
eerste rapportage in ALV juni.  

- Informatieveiligheid en privacy beleid is verder 
geïmplementeerd; opnieuw besproken in 
teamvergadering en vastgesteld in 
bestuursvergadering. 

- Studiedagen team, 4 keer; gericht op input nieuw 
ondersteuningsplan, teambuilding, samenwerking  
SWV VO en feedback geven. Daarnaast op 
werkbezoek ITK geweest.  

- Binnen team individueel gesproken over 
competentieprofielen en gezamenlijke 
terugkoppeling in teamoverleg. Op basis hiervan 
personeelsbeleidsplan en profielen herijkt, 
functiebeschrijving gemaakt voor consulent 
gedrag en administratief medewerker. Consulent 
gedrag FUWA ingeschaald. Besproken met MR.  

- Bloggen: er zijn 5 blogs gepubliceerd. 
LinkedIn: Aantal Connecties LinkedIn april 2019: 
347, aantal Volgers bedrijfswebsite PO-ZK april 
2019: 128 (april 2018: 28), aantal posts: > 40 
(wekelijks) 
Website: Aantal bezoekers (april ’18-april ’19): 
39.468, Website top 3 meest bezochte pagina’s: 
Foutenanalyse formulieren, agenda en projecten 
Aantal Blogs (april ‘18-april ’19): 8 
Twitter: Aantal volgers op Twitter: 217 (stijging 
van 20% t.o.v. juni 2018), aantal posts:> 40 
(wekelijks).  

Extra - Nieuwe overlegstructuur intern 
- Ondersteuningsplan vertaald in Prezi / Prezi 

filmpje  
- DI afspraakformulieren opgesteld 
- Teamtraining met Teams werken  
- Format projectplannen intern bijgesteld, inclusief 

begrotingsparagraaf.  
- Netwerkbijeenkomsten SWV PO Noord Holland 
- Professionele leergemeenschap SWV PO en VO 

Noord Holland.  
- Werkbezoek Arie Slob aan regio Kennemerland: 

SWV medeorganisator. 
- Zelfevaluatie opgesteld n.a.v. gebiedsgesprekken, 

schriftelijke verantwoording en evaluatie ouders.  
Verspreiding na ALV onder directeuren en 
website. 

- Data gebiedsgesprekken 2019-2020 
gecommuniceerd.  
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Managementinformatie   

Activiteiten  Evaluatie  

- Functioneringsgesprek (voorjaar) en 
beoordelingsgesprek (najaar) met alle 
medewerkers. 

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

- 5 bijeenkomsten adviesgroep 
- 10 bijeenkomsten collegiale consultatie intern 
- 4 bijeenkomsten OPR 
- Ken- en stuurgetallen 

- Ondersteuningsbedrag per ll.          € 290,-  
- Rentabiliteit   - 3 % 

(2018) 0%(2019) 
- Aantal SBO-leerlingen   ± 390 

(<2%) 
- Deelname percentage SO  ± 

1,18% (255) 
- Deelname percentage SBO                 ± 

1,82% (393) 
- Thuiszitters                                            

gemiddelde over 4 kwartalen < 8 
- Opkomst IB-netwerken  60%  
- Opkomst Directienetwerken 50% 
- Opkomst Grootnetwerk   140 

deelnemers    
- Opkomst Event                                     > 100 

deelnemers  

- In schooljaar 18-19 is er met alle medewerkers 
van het SWV een functionerings- en 
beoordelingsgesprek gevoerd.  

- Er zijn zeven bijeenkomsten geweest met het 
bestuur van het SWV, waarvan 2 ALV’s.  

- Vijf bijeenkomsten adviesgroep; nieuwe leden.  
- 6 Teamvergaderingen (+ 4 studiedagen) 
- 4 OPR vergadering (met aanwezigheid 

directeur). OPR heeft MR/GMR geïnformeerd 
middels nieuwsbrief, kan verbeterd worden 
volgend schooljaar. Bezetting OPR was dit 
schooljaar niet voldoende, is einde schooljaar 
weer op peil.  

 

Ken- en stuurgetallen schooljaar 18-19  

Financieel 2018 (2017) Hoogte 
ondersteuningsbudget: € 255 en € 290 per 
leerling  

- Rentabiliteit: 4,82 (4,29)  
- Eigen vermogen: € 1.386.953 (€ 849.936)   
- Weerstandsvermogen: 12,59 (8,52)  
- Aantal SBO betaald door scholen: 197 

/47% (176/45%) 
- Aantal SO betaald door scholen: 54/20% 

(46/18%) 
- Aantal TLV’s betaald door SWV en door 

scholen in verhouding 63% versus 37% 
(66/34%) 

Aantal plaatsingen 1 oktober 2018 

- Aantal leerlingen bao:  21.264 (21.015) 
(stijging)  

- Aantal SBO leerlingen: 418/1,93%, (393, 
1,82) stijging 

- Aantal SO leerlingen: 266/1,23% (255/ 
1,18%, stijging)  

- Specificatie TLV’s is opgemaakt in 
factsheet TLV 2017-2018 in oktober 2018.  

 

Schooljaar 18-19 tot 1 mei 2019 (2017-2018) 

Leerlingen met extra aandacht 77 (80) 

- Thuiszitters: 
Tussen 1 en 3 maanden: 12 (6) 
Langer dan 3 maanden: 14 (8) 

- Verwijdering: 2 (1) 
- Leerling met 5a: 0 (0) 
- Leerling met 11g: 0 (1) 
- Opkomst IB-netwerken  > 60%  
- Opkomst Directienetwerken > 50% 
- Opkomst Grootnetwerk   160 

deelnemers    
Opkomst Gebiedsgesprekken             80%                   

 



 

12 

Overzicht deelname schoolbesturen aan activiteiten SWV PO-ZK  

Schooljaar 2018-2019  

Kleur = schoolbestuur (let op; niet in iedere grafiek gelijk) 

Cijfer = aantal deelnemers/scholen 

 

Projecten   
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Project 
Ik Jij Wij

Stopoz St. Bavo

2

1

2

Project HDT

Spaarnesant St. Bavo Salomo

1

3

11

2

1
1

Project Rekenproblemen en ERWD

Haarlem Schoten Salomo Stopoz

Spaarnesant Jong Leren St. Bavo

eenpitter

9

34

3

1

2

3

Impulstraject onderwijs jeugdhulp 
(totaal 35 scholen 17-18 + 18-19)

Spaarnesant St. Bavo Salomo Jong Leren Stopoz Vrije School kennemerland eenpitters
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Voorzieningen  

 

 

Professionaliseringsaanbod  

 

 

11

47

5

3
3

DWS (88 leerlingen)

Spaarnesant St. Bavo Salomo

Jong Leren Stopoz eenpitters

27

61

36

18

6

18

12
5

Netwerkbijeenkomsten (4x, n=183) IB

Sint Bavo Spaarnesant Salomo Jong Leren

Haarlem Schoten Eenpitter Stopoz El Amal
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NB: op basis van 7 leerkrachtmiddagen, 3 leerkrachtmiddagen vinden na het opstellen van deze 

evaluatie nog plaats.  

 

Opleiding tot specialisten hoogbegaafdheid  

 

 

 

 

 

 

29

35

5
76

19

12

8

32

Leerkrachtmiddagen (7/10, n=153)

Sint Bavo Salomo Ithaka Jong Leren Haarlem Schoten

Stopoz El Amal Eenpitter Spaarnesant

2

2

1
3

2

2

Wijssein

Samenwerkingsverband Spaarnesant El Amal Jong Leren Sint Bavo Salomo
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Op het gebied van oudercommunicatie 

  

 

 

 

Op het gebied van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 

 

31

1

Trein van boos naar middel 
Basistraining

Spaarnesant Eenpitter Salomo

4

3

2

1
1

Trein van boos naar middel Opfris

Jong Leren eenpitter St. Bavo salomo Spaarnesant

11

Training oudercommunicatie SWV

Stopoz Salomo

7
2

1
1

Training aandachtsfucntionaris 
HG & KM

Spaarnesant St. Bavo Salomo Stopoz

4

2

3

Intervisie HG & KM

Spaarnesant St. Bavo Salomo

6
1

1
1

Gesprekstechnieken HG & KM

Spaarnesant St. Bavo Salomo Eenpitter
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Je tijd vooruit  

  

 

Inzet consulenten gedrag  

 Schatting gebaseerd op de gegevens tot 1 mei, op basis van aantal consulenten dat op een 

school is ingezet binnen het bestuur in schooljaar 2018-2019. Geen rekening gehouden met 

aantal uren.  

  

1

1

1

Je tijd vooruit 

Spaarnesant Salomo Sint Bavo

31%

11%

15%

12%

14%

8%

1% 8%

Inzet consulenten gedrag (percentuele verdeling)

Spaarnesant Salomo Sint Bavo Eenpitter Stopoz Jong Leren El Amal Haarlem Schoten


