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INLEIDING 

In april 2021 is er – in aansluiting op het Ondersteuningsplan 2018-2021 – 

een aanvullend Ondersteuningsplan voor de duur van één schooljaar 

gemaakt ( Ondersteuningsplan 2021 -2022 SWVVO 25-05  , april 2021) 

Het bestuur van het SWV heeft vanwege verschillende inhoudelijke 

argumenten besloten dit Ondersteuningsplan door dit addendum met één 

jaar te verlengen. 

 

Het gaat om de volgende inhoudelijke argumenten 

1. In beide samenwerkingsverbanden in Apeldoorn is er sprake van 

een stijging van het aantal leerlingen in het SBO en SO in de 

afgelopen jaren en in het SWV VO in het VSO. Er vindt een 

intensief extern onderzoek plaats door adviesbureau Beekveld en 

Terpstra (B&T) voor de SWV en PO en VO gezamenlijk. 

Dit onderzoek vraagt om een vervolg visieontwikkeling en 

actieplan. Dit onderzoek is vertraagd door de afwezigheid van de 

directeur SWV VO. Er is in oktober 2021 een interim-directeur 

aangesteld. Daardoor is het onderzoek met 3 maanden vertraagd. 

Op 3 november 2021 heeft er een kick-off van het onderzoek 

plaats gevonden met de besturen van het SWV PO en VO 

gezamenlijk. Het onderzoek wordt afgerond in maart 2022. 

Daarna zal het onderzoek besproken gaan worden in beide SWV- 

en de conclusies en aanbevelingen als input dienen voor een 

nieuw OP. Aangezien een OP voor 1 mei moet worden ingediend 

en een nieuw OP alle overlegrondes daarvoor doorlopen moet 

hebben is 1 mei 2022 niet haalbaar. Zie ook verderop in dit 

addendum. 

 

2. Voor het vaststellings- en goedkeuringstraject van het OP is ook 

OOGO met de wethouders van de Gemeenten Epe, Voorst en 

Apeldoorn nodig. Er zijn op 16 maart 2022 

gemeenteraadsverkiezingen en volgt er een traject van  

onderhandeling en vorming van nieuwe colleges. Het is geen 

optie de diverse OOGO’s naar voren te halen, omdat het externe 

onderzoek dan nog niet is afgerond en besproken in de 

bestuurlijke overleggen. Aan de wethouders is derhalve dit 

Addendum in een OOGO voorgelegd voor het ingaan van de 

nieuwe verkiezingen. 

 

3. De Voortgangsrapportage met de verbeteraanpak van minister 

Slob in 25 verbeterpunten is in december jongsleden beschikbaar 

gekomen, waaronder het te ontwikkelen onafhankelijk 

oudersteunpunt en de landelijke beschrijving van de 

basisondersteuning. De visieontwikkeling ten aanzien van het 

onafhankelijk oudersteunpunt moet voor de zomervakantie in 

2022 gereed zijn. De OPR, ouders en jeugdigen zullen het 

steunpunt mee moeten ontwikkelen. Zie ook verderop in dit 

addendum. 

 

4. In december 2021 is een rapport verschenen van de Rekenkamer 

Gemeente Apeldoorn (Thuiszitters een zorg?)  over een 

onderzoek naar de aard en omvang van schoolverzuim en 

thuiszitten in Apeldoorn. De acties die voortvloeien uit de 

aanbevelingen van de Rekenkamer – die het 

Samenwerkingsverband en het voortgezet onderwijs regarderen 

willen we ook meenemen in het beleid voor de komende jaren in 

het nieuwe OP. 

 

5. De afgelopen periode heeft het SWV door het tijdelijk uitvallen 

van de directeur onder leiding gestaan van een interim-directeur.  

Het bestuur is van mening dat het leiding geven aan het 

ontwikkelproces van een nieuw meerjaren Ondersteuningsplan 

plan dient te worden gecoördineerd en geleid door deze directeur 

na terugkomst. 
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Over dit addendum 

Dit is een addendum op het Ondersteuningsplan 

2021-2022 voor het schooljaar 2022-2023. Het 

Ondersteuningsplan 2021-2022 is te downloaden 

op onze website:  

www.swv-vo-2505.nl/op.  

 

http://www.swv-vo-2505.nl/
http://www.swv-vo-2505.nl/op
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Aanvullingen bij het 

Ondersteuningsplan 2021-2022 

 

Onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt:  

Vanuit de 25 verbeterpunten uit de Voortgangsrapportage december 2021 en 

de verbeteraanpak is landelijk besloten dat er voorrang gegeven moet gaan 

worden aan de inrichting van een onafhankelijk oudersteunpunt. Het 

ministerie heeft hiervoor een leidraad geschreven met de onderdelen 

informeren, steunen en signaleren.  

 

De ontwikkeling van het oudersteunpunt is bespreekpunt met de OPR, het 

SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO en de gemeente Apeldoorn. Allereerst 

zal bepaald gaan worden met welke ketenpartners het oudersteunpunt 

ingericht zal worden, daarna zal de website ingericht gaan worden met 

informatie en zal er een ontwikkelplan gemaakt worden voor de verdere 

inrichting van het ouder- en jeugdsteunpunt. 

 

Protocol thuiszittende leerlingen 

Het huidige document “Thuiszittende leerlingen”, vastgesteld in 2016, is aan 

vernieuwing toe. Dit document is geschreven door de SWV PO en VO in 

Apeldoorn in samenwerking met Leerplicht.  

 

In 2021 is gestart met een brede evaluatie en herijking van de verschillende 

onderdelen. Daarop heeft een evaluatiebijeenkomst plaats gevonden met 

medewerkers uit het PO en VO en ketenpartners.  

 

In gezamenlijk overleg met beide SWV-en, afdeling leerplicht en het CJG is 

gestart met het uitwerken van een nieuw te ontwikkelen protocol met 

toevoeging van onderdelen zoals Leerlingen in Zorg terugleiden naar het  

 

 

 

 

 

 

 

onderwijs en aanpassingen rondom het begeleiden van leerlingen met MAS 

(methodische aanpak schoolverzuim) in het VO.  

 

In het eerste half jaar van 2022 wordt door een werkgroep gewerkt aan een 

nieuw protocol en denkt een klankbordgroep mee. Het is de bedoeling dat dit 

document wordt afgerond in 2022 en daarna wordt geïmplementeerd. 

 

Extern onderzoek B&T 

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal in het SBO eerst elk jaar licht 

gedaald en vanaf 2020 gestegen, binnen het SO is er jaarlijks sprake van een 

lichte stijging tot boven landelijk gemiddelde. Daarmee heeft het SWV zijn 

doelen niet gehaald.  

 

Ook in het SWV VO is er sprake van een deelnamepercentage in het VSO, dat 

weliswaar daalt, maar boven het landelijk gemiddelde zit. Verwacht wordt dat 

de stijging van het aantal SBO/SO-leerlingen in het PO ook gevolgen zal 

hebben voor het VO. Daarop hebben beide SWV-en PO en VO besloten een 

extern onderzoek te laten doen in het schooljaar 2021-2022 door B&T. Zij 

hebben n.a.v. de onderzoeksvraag data verzameld en hypotheses gemaakt 

n.a.v. een gesprek met de directeuren van beide SWV en de beide besturen.  

 

Deze hypotheses zijn omgezet in vragen ter bespreking in panelgesprekken, 

die plaats vinden in de periode december 2021 t/m februari 2022. Daarna 

zullen alle gegevens worden en komt men tot een eindrapportage. Deze 

rapportage zal belangrijke bouwstenen moeten gaan leveren ter 

voorbereiding van een nieuw óp periode 2023-2027. 

http://www.swv-vo-2505.nl/
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Aanpak geoorloofd verzuim en Leerlingen in Zorg 

De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Apeldoorn beveelt het 

CJG, leerplicht en de VO-scholen in Apeldoorn aan om het beleid omtrent 

geoorloofd langdurig verzuim beter aan te laten sluiten op de preventieve 

verzuimaanpak. (Aanbeveling 2 Rapport ‘Thuiszitters een zorg?’ december 

2021). Dit kan vormgegeven worden door de M@ZL-methodiek op meer VO-

scholen uit te rollen. Dit is een beproefde methodiek voor een 

proactieve(integrale) aanpak van zorgwekkend ziekteverzuim in het VO. Op 

dit moment is er op één VO-school een pilot. Deze pilot zal de komende jaren 

op meer/alle VO-scholen gaan worden toegepast. Daarnaast zijn er de zgn. 

Leerlingen in Zorg(Liz). 

 

Het totaal van frequent geoorloofd verzuimende leerlingen en leerlingen in 

Zorg (zorgboerderijen etc.) is 63. Het komend jaar wordt naast de uitrol van 

het M@ZL-project ook intensiever ingezet op het volgen van de leerlingen in 

Zorg(Liz). 

 

Anticiperen en voorbereiden op Inclusiever 

Onderwijs  

In de verbeteraanpak Passend Onderwijs PO/VO (zie voortgang 

verbeteraanpak passend onderwijs PO/VO-december 2021) is een belangrijk 

speerpunt Inclusiever Onderwijs. In deze verbeteraanpak is de stip op de 

horizon voor inclusiever onderwijs in 2035 aangekondigd.  

 

Deze stip is bij de evaluatie passend onderwijs met diverse belanghebbenden 

in grote lijnen geformuleerd. Om hier verdere stappen in te zetten kan 

worden voortgebouwd op de uitvoering van de verbetermaatregelen passend 

onderwijs. Het ministerie heeft aangekondigd om hiervoor een routekaart op 

te stellen waarin ambitie wordt gecombineerd met realisme. Samen met het 

samenwerkingsverband PO gaan het komend jaar starten met het met 

partners ontwikkelen van een gezamenlijke visie als startpunt voor 

inclusiever onderwijs PO/VO. 

Tot slot voortgang evaluaties en ontwikkelen 

nieuw Ondersteuningsplan periode 2023-2027  

Het lopende Ondersteuningsplan wordt breed geëvalueerd in het kalenderjaar 

2022. Dit levert bouwstenen op voor het nieuwe op, dat voor 1 mei 2023 

afgerond zal moeten zijn. 

 

Daarnaast zullen de uitkomsten van het onderzoek door B&T belangrijke 

input leveren en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

voortgangsrapportage Verbeteraanpak en de voornaamste aanbevelingen 

vanuit het rapport van de Rekenkamercommissie Gemeente Apeldoorn 

 

Willem Huiskamp, directeur ad interim Samenwerkingsverband VO 25-05 

 

Vaststelling 

Bestuur SWV Apeldoorn VO op 11 februari 2022 

 

Instemming 

OPR 24 februari 2022 

 

OOGO 

Overleg met de wethouder onderwijs en wethouder jeugdhulp Gemeente 

Apeldoorn op 18 februari 2022 

Overleg met de wethouder onderwijs Gemeente Voorst op 9 maart 2022 

Overleg met de wethouder onderwijs Gemeente Epe op 9 maart 2022 
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