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✓ 99,4% van de leerlingen volgden onderwijs
✓ Goede samenwerking met ouders gerealiseerd
✓ Transparantie en kwaliteit binnen het SWV geborgd
✓ Het SWV is toekomstbestendig
✓ Stevige financiële opdracht
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RESULTAAT 2019
✓ 99,4% van alle leerlingen volgden onderwijs.
✓ 0,6% van de leerlingen gingen geoorloofd niet naar school, maar hadden een zorg- en
of onderwijsplan. Het gaat om 66 leerlingen.
✓ Slechts 2 leerlingen volgden langer dan 4 weken ongeoorloofd geen onderwijs (formele
thuiszitter).
✓ Thuiszitters waren dankzij de samenwerking met Leerplicht en scholen beter in beeld.
✓ Kleine afname van totaal aantal reguliere leerlingen was conform de verwachting.
✓ De verwachte afname van VSO bleef uit en had financiële gevolgen, namelijk korting op
de Lumpsumbekostiging van alle scholen en een beduidend lager budget voor lichte
ondersteuning in 2020.
Lees snel verder op de volgende pagina’s >
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Uitleg afkortingen
VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs
(VMBO leerlingen die extra hulp
nodig hebben bij het behalen van
diploma)

PRO

Praktijkonderwijs
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DE JUISTE

EEN TRANSPARANTE

MENSEN

ORGANISATIE

Samen met ouders en

Een slagvaardige

ketenpartners een passend

‘basic’ formatie, eenvoudige

ontwikkelingsperspectiefplan

procedures rondom

afgestemd op de behoefte

aanvragen en een goede

van de leerling.

overlegstructuur borgden de
schoolgang van leerlingen.

Goed contact met ouders
Zo kon snel de juiste zorg geboden worden.
✓ 100% betrokkenheid van ouders bij het opstellen van het
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Goede overlegstructuur
✓

✓

100% betrokkenheid van ouders bij aanvragen
Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s).
✓ 100% betrokkenheid bij plaatsing in de OPDC.

Constructieve samenwerking met betrokken
instanties
✓
✓
✓

Gemeente en CJG
Door een goede verbinding tussen onderwijs en Jeugdzorg werden
leerlingen optimaal ondersteund.
De inzet van maatschappelijk werkers, jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen borgden de integrale aanpak van leerlingen,
die onderwijsondersteuning en jeugdzorg nodig hadden.

Nauwe samenwerking met Stuurgroep de Klik
✓

✓

Samenwerking tussen PO en VO (scholen en
samenwerkingsverbanden) zorgde voor een goed voorbereide
overstap van leerlingen van PO naar VO.
Schooladviezen van PO-scholen waren leidend voor de overstap naar
VO-scholen.

Goede ondersteuningsstructuur op alle scholen
✓

Alle scholen voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van
ondersteuning en ondersteuningsstructuur.
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✓

Samenwerking, draagvlak en professionaliteit werden geborgd
door de bestaande overleggen, te weten het Directeurenoverleg,
het overleg voor ondersteuningscoördinatoren, IB’ers en het
expertise-netwerk voor gedragswetenschappers.
De adviseurs passend onderwijs hadden frequent contact met de
scholen. De frequentie is verder uitgebreid, hiertoe is de
formatie met 0,2 fte toegenomen.

Uit onderzoek is gebleken dat ons SWV
toekomstbestendig is
✓
✓
✓
✓

Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het SWV is in
de volle breedte tot grote tevredenheid afgerond.
Er wordt o.a. een toezichtskader opgesteld en een onafhankelijk
voorzitter aan de ALV toegevoegd.
De adviesrol van het Directeurenoverleg wordt verder
ontwikkeld.
Positieve beoordeling door de Inspectie.

Aanvragen VO Loket Passend Onderwijs
vereenvoudigd
✓

Het Ontwikkelingsperspectiefplan is nu meer het basisdocument
voor aanvragen geworden. Dit voorkwam extra werk voor de
scholen en leidt tot minder administratieve lasten.
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KWALITEIT

FINANCIËN

Het SWV houdt de

Er moet zoveel

kwaliteit hoog door het

mogelijk geld naar de

voeren van een duidelijk en

leerling gaan. Het SWV heeft

effectief kwaliteitsbeleid.

een klein team en geen
financiële reserves.

In 2019 zijn er geen klachten ingediend
✓
✓

Ouders, leerlingen en deelnemende schoolbesturen kunnen over het

Grote financiële risico’s
✓

werk van het SWV klachten en/of bezwaren indienen bij het bestuur.

scholen en zijn op de scholen ingezet ten behoeve van de lichte

In 2019 zijn er geen klachten ingediend.

en zware ondersteuning van leerlingen.
✓

De inspectie heeft alle kwaliteitsstandaarden met
een voldoende beoordeeld
✓

91% van de middelen zijn rechtstreeks doorgesluisd naar de

Volume VSO is in 2019 niet gedaald. Voor 2020 betekent dit een
korting op de Lumpsumbekostiging van alle scholen en een
beduidend lager budget voor lichte ondersteuning voor de voscholen. Een negatieve spiraal in 2020 moet voorkomen worden.

In het voorjaar van 2019 heeft het vierjaarlijks onderzoek vanuit de
Inspectie plaatsgevonden. De Inspectie heeft alle
kwaliteitsstandaarden met een voldoende beoordeeld en ook
geconstateerd, mede via een verificatieonderzoek op een school, dat
alle afspraken uit ons Ondersteuningsplan worden nageleefd. Naast

INZET MIDDELEN
2%
4%
1%
3%

Pr. 1: Management &
Organisatie
Pr. 2: VO Loket Passend
Onderwijs

deze positieve constatering hebben we ook een aantal zaken moeten
herstellen. Dit is voortvarend opgepakt en door de Inspectie positief
beoordeeld.

Pr. 3: Research &
Development

Aanvragen binnen de veiligheidseisen van de AVG
✓

In het kader van AVG is voor het delen van informatie een beveiligd

91%

Pr. 4: Bovenschoolse
schakelvoorziening

deel binnen de website gerealiseerd. Voor het veilig delen van
informatie met ouders/verzorgers worden in 2020 extra
voorzieningen gerealiseerd.
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Pr. 5: Versterking
basisondersteuning VO
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