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Contactgegevens samenwerkingsverband 
Bezoekadres: Het Kanaal 211, 9402 AG Assen   
Postadres: Postbus 109, 9410 AC Beilen  
  

Algemeen info@swv2201po.nl  

Coördinatie r.schenk@swv2201po.nl 

CvT cvt@swv2201po.nl 

OPR opr@swv2201po.nl   

 
  

Stand van zaken passend onderwijs, enkele 
getallen 

Het samenwerkingsverband (swv) gebruikt 
een aantal kwantitatieve indicatoren om na te 
gaan of we het als swv goed doen. Deze 
getallen zeggen op zichzelf nog niet zoveel. De 
cijfers zijn vooral aanleiding om op zoek te 
gaan naar ‘het verhaal achter de getallen’. 

 
Aantal leerlingen per 1/10/2016: 14.223 
 
Deelnamepercentage sbo:  1,95%  
 
Deelnamepercentage so:  0,84% 
 
Aantal thuiszitters in 2015-2016: 6 
 

Dit jaar is de leerlingendaling in onze regio iets 
minder fors dan voorgaande jaren. Het aantal 
leerlingen dat sbo of so bezoekt ligt in onze 
regio iets lager dan het landelijke gemiddelde. 
De afgelopen jaren laat dit percentage voor 
onze regio een stabiele licht dalende trend 
zien. Als het gaat om het aantal thuiszitters 
kunnen we nog geen vergelijking maken met 
voorgaande jaren.  
 
Meer informatie over de stand van zaken 
passend onderwijs in de regio Noord- en  
 

 
Midden-Drenthe is te vinden in de 
jaarverslagen. 
 
Jaarverslag 2015-2016 
http://www.passendonderwijs-po-22-
01.nl/documenten/59-jaarverslag-swv2201po 
 
Jaarverslag Commissie van Toelaatbaarheid 
2015-2016 
http://www.passendonderwijs-po-22-
01.nl/documenten/61-jaarverslag-cvt 
 
 

Verantwoording; wat moet op orde zijn? 

Het afgelopen jaar zijn er in landelijke 
discussies over passend onderwijs kritische 
vragen gesteld over het schoolmodel. De 
achterliggende vraag is of schoolbesturen de 
middelen wel gericht inzetten voor het 
realiseren van de doelen van passend onder-
wijs. Het samenwerkingsverband heeft een 
bewuste keuze gemaakt voor het schoolmodel 
en heeft de overtuiging dat passend onderwijs 
juist het beste vorm krijgt als het eigenaar-
schap zo dicht mogelijk bij de school wordt 
belegd. Dit heeft geleid tot een interne 
aanscherping van datgene waar het samen-
werkingsverband zich over heeft te verant-
woorden. In hoofdzaak moet het volgende op 
orde zijn: 

- Er zijn geen thuiszitters in het samen-
werkingsverband 

- Scholen bieden kwalitatief goede 
basisondersteuning 

- Ouders zijn tevreden 
- Schoolbesturen zetten de middelen in 

gericht op de doelen van passend 
onderwijs en zijn transparant over de 
inzet  

 

mailto:info@swv2201po.nl
mailto:r.schenk@swv2201po.nl
mailto:cvt@swv2201po.nl
mailto:opr@swv2201po.nl
http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/documenten/59-jaarverslag-swv2201po
http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/documenten/59-jaarverslag-swv2201po
http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/documenten/61-jaarverslag-cvt
http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/documenten/61-jaarverslag-cvt


 
 

 

November 2016 

Nummer: 14 

p.2 

 
. 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs P.O. 22-01 | Postbus 109, 9410 AC Beilen | tel. 06-26634694 
www.passendonderwijs-po-22-01.nl 

 
Versterking basisondersteuning  

Met ingang van dit schooljaar kiest het 
samenwerkingsverband jaarlijks een thema 
waarop schoolbesturen samenwerken aan 
kwaliteitsverbetering. In 2016-2017 is het 
thema ‘Hoogbegaafdheid’. Een werkgroep 
(Pim Holsappel, Geke van Rossum, Nicole de 
Groot) brengt in kaart welke  
professionaliseringsactiviteiten reeds op 
stapel staan bij de verschillende school-
besturen. Ook wordt nagegaan waar moge-
lijkheden liggen voor anderen om hier bij aan 
te sluiten. Op 15 maart 2017 is een gezamen-
lijke themabijeenkomst gepland.  
 

Oudertevredenheidspeiling 

Om zicht te krijgen op de tevredenheid van 
ouders over passend onderwijs, gaat het 
samenwerkingsverband een oudertevreden-
heidspeiling uitvoeren. Een werkgroep heeft 
de opdracht gekregen om een voorstel uit te 
werken over de wijze waarop de peiling het 
beste plaats kan vinden. De intentie is om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van tevre-
denheidsonderzoeken en instrumenten die 
door de deelnemende schoolbesturen 
gebruikt worden. De werkgroep bestaat uit: 
Jan Bartelds (stichting Baasis), Johan Lummen 
(Renn4), Randi van Beekum (obs het Sterren-
schip/Plateau), Natascha Knoeff (CvT). 

 

Kwaliteitsonderzoek inspectie 

Op 16 en 18 november 2016 bezoekt de 
inspectie van onderwijs het samenwerkings-
verband. Op 16 november 2016 vinden er 
ronde tafelgesprekken plaats met verschil-
lende betrokkenen uit het samenwerkings-
verband. Op basis van deze gesprekken  
 

 
bepaalt de inspectie hoe het onderzoek op 18 
november 2016 er uit ziet. 
 
 
Overstap primair onderwijs - voortgezet 
onderwijs 
 
De werkgroep 10-14 heeft de ‘Integrale 
beleidsnotitie PO/VO’ geactualiseerd. In de 
notitie zijn de procedures en afspraken 
beschreven als het gaat om de overgang PO-
VO. Het beleidsplan is te vinden op: 
http://www.passendonderwijs-po-22-
01.nl/documenten/60-integrale-notitie-po-vo-
beleid 
 
Twee punten van aandacht: 

- Samenwerkingsverbanden VO maken 
verschillende keuzes als het gaat om 
de toekenning van Lwoo en PrO. 
Binnen swv VO 22.01 gelden nog de 
wettelijke criteria voor Lwoo en PrO. 
In ander regio’s, zoals bijvoorbeeld in 
Groningen, is gekozen voor opting out 
en werkt het anders. 

- Het afgelopen schooljaar zijn veel 
schooladviezen na heroverweging 
vanwege een hogere eindtoets uit-
komst, bijgesteld. De communicatie 
over bijstelling van het advies verliep 
in een aantal gevallen nogal rommelig. 
Met als gevolg dat leerlingen op het 
laatste moment in andere klassen of 
zelfs op andere vestigingen moesten 
worden geplaatst. Dit ging ten koste 
van de ‘warme overdracht’. Voor de 
komende aanmeldingsronde is het 
verzoek aan de scholen voor primair 
onderwijs om zorgvuldig om te gaan 
met heroverweging en eventuele 
bijstelling van adviezen. En hierover 
volgens afspraken (zie beleidsnotitie) 
te communiceren met ouders en  
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voortgezet onderwijs. De werkgroep 
10-14 gaat monitoren hoe de 
leerlingen waarvan het advies naar 
boven is bijgesteld, het in het voort-
gezet onderwijs doen. 

 
 
De agenda 
 
24 november 2016 van 13.00 tot 14.30 
Stafkantoor Kits Primair 
Financiën swv voor controllers en financieel 
deskundigen 
 
25 november 2016 van 14.00 tot 16.00 
Van de Valk Assen 
Voorlichting aansluiting digitale verzuim-
registratie DUO 
Aanmelden via info@ingrado.nl 
 
15 maart 2017 middag en avond 
Themabijeenkomst hoogbegaafdheid 
Nadere informatie volgt 
 
 
 
Aanmelden nieuwsbrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De nieuwsbrief automatisch per mail ontvangen?  
Meld je aan op: 
http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl 
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