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Wie gaat er over passend onderwijs?

Uit de Ondersteuningsplanraad

Regio Noord- en Midden-Drenthe

Inspraakorgaan van het
samenwerkingsverband

Het verbeteren van inspraak van personeel,
ouders en leerlingen is een van de punten uit de
verbeteraanpak passend onderwijs van het
ministerie van OC&W. Geldt dat ook voor onze
regio? In Noord- en Midden-Drenthe zijn er
volop mogelijkheden om mee te praten over de
invulling van passend onderwijs. Om deze mogelijkheden optimaal te kunnen benutten, is het
handig om te weten hoe de organisatie van het
samenwerkingsverband in elkaar steekt. In deze
nieuwsbrief geven we een klein inkijkje. Meer
informatie is te vinden op de website of op te
vragen bij de
coördinator.

p.1

Passend onderwijs is een samenspel van verantwoordelijkheden tussen schoolbestuur en
samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad (OPR) vindt het belangrijk om contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR-en) van de schoolbesturen te
onderhouden en bezoekt jaarlijks enkele GMRen. Daarnaast heeft de OPR dit voorjaar de GMRen van de schoolbesturen om een reactie
gevraagd op de analyse van de verbetermaatregelen passend onderwijs. De input is verzameld en doorgesproken met de
coördinator van het
samenwerkingsverband. Verder
Passend onderwijs is een samenspel van
Allereerst,
heeft de OPR instemming verleend
verantwoordelijkheden tussen
passend
aan het plan van aanpak afbouw
school/schoolbestuur en samenwerkingsverband.
onderwijs
reserves.
vindt in feite
Het nieuwe kalenderjaar heeft de
plaats op de
OPR twee nieuwe leden kunnen
scholen. Daarom heeft het samenwerkingsververwelkomen, Anne-Marie Koster (Plateau) en
band 22.01 er voor gekozen om taken, verantGeesje Weggen (Kits Primair), hiermee is de
woordelijkheden en financiële middelen zoveel
personeelsgeleding weer compleet.
mogelijk te beleggen bij de schoolbesturen. De
‘organisatie’ van het samenwerkingsverband is
Wil je ook meepraten over het beleid van het
klein. Het samenwerkingsverband heeft geen
samenwerkingsverband? Juist nu we weer van
personeel in dienst en een beperkt aantal medestart zijn gegaan met de voorbereidingen op het
werkers is voor een klein deel van hun aanstelnieuwe Ondersteuningsplan is dit extra intereslingsomvang gedetacheerd naar het samenwersant! Er zijn nog enkele vacatures. We roepen
kingsverband. Hoewel schoolbesturen veel eigen
met name belangstellende ouders uit het specikeuzes kunnen maken, is er een aanzienlijke
aal (basis)onderwijs (Kindcentrum de Meander,
samenwerkingsbereidheid. In diverse werkgroeKindcentrum de Boei, Kind- en Leercentrum
pen worden beleidsafspraken gemaakt en geëvaW.A. van Liefland en De Aventurijn) op om te
lueerd en er is via verschillende netwerken gelereageren. Voor meer informatie kun je contact
genheid tot kennisdeling en intervisie. Veelgeopnemen met Frank de Ronde (voorzitter)
hoorde reacties van collega’s over het samenfderonde@happychickenfarm.nl of met
werkingsverband zijn dat ‘de ‘lijnen kort zijn’,
Natascha van Rooij, (ambtelijk secretaresse)
‘men elkaar weet te vinden’ en ‘beleidsafspraken
cvt@swv2201po.nl.
doorgaans helder zijn’. Belangrijke voorwaarden
Op de website van het samenwerkingsverband is
om de complexe doelen van passend onderwijs
het jaarverslag (jaarbeeld) van de OPR te vinden
.
te realiseren.
over 2020.
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aangesteld. De ALV kiest niet alleen het bestuur,
maar houdt ook toezicht op het bestuur. In de
landelijke verbeteraanpak is minister Slob
kritisch op de ‘governance’ van samenwerkingsverbanden en wordt het belang van onafhankelijk intern toezicht benadrukt. Bij het jaarlijkse
evalueren van het eigen functioneren van de
ALV is onafhankelijkheid een belangrijk aspect.

Bestuurswisselingen
Het afgelopen schooljaar zijn twee nieuwe
bestuursleden toegetreden tot het bestuur van
het samenwerlkingsverband. In december 2021
is Jeroen Kleyberg gestart. Jeroen volgde
Susanne de Wit op, die in een andere rol
verbonden blijft aan het samenwerkingsverband.
Per april 2021 heeft Bianca Poede het stokje
overgenomen van Albert Velthuis. De maximale
zittingstermijn als bestuurlid was bereikt. Albert
Velthuis bereidt zich voor op zijn aanstaande
pensionering. Sinds de start van het
samenwerkingsverband heeft Albert Velthuis
zich op markante wijze sterk gemaakt voor
passend onderwijs. Het samenwerkingsverband
bedankt Albert voor zijn tomeloze inzet.

Jaarverslag 2020
Het bestuur en de intern toezichthouder (ALV),
verantwoorden zich over het gevoerde beleid
door middel van het jaarverslag. Het jaarverslag,
inclusief jaarrekening is te vinden op de website.
https://www.passendonderwijs-po-2201.nl/documenten/jaarverslagen

Bestuur & coördinatie
voorzitter
Jeep Jonker
secretaris
Bianca Poede
penningmeester
Jeroen Kleyberg
coördinator
Renate Schenk

Plan van aanpak afbouw reserves
Het samenwerkingsverband heeft een plan van
aanpak versnelde afbouw reserves ingediend bij
het ministerie van OC&W. De reserve van het
samenwerkingsverband ligt net boven de norm
die landelijk is gesteld. Het beleid van het
samenwerkingsverband is er sinds de start van
passend onderwijs op gericht om financiële middelen zoveel mogelijk in te zetten voor de ondersteuning aan leerlingen. Het plan van aanpak
bevat een analyse van de situatie, inclusief een
actuele risicoanalyse gericht op de toekomst. In
aansluiting op het bestaande beleid is en wordt
een bedrag uit de reserve ingezet voor het project hoogbegaafdheid en voor ontwikkelingen in
de extra ondersteuning in het speciaal onderwijs. De OPR heeft ingestemd met het plan van
aanpak, evenals de ALV als toezichthoudend
orgaan.

Hoe kiest het samenwerkingsverband het
bestuur?
De schoolbestuurders van de deelnemende
scholen vormen samen de Algemene Leden
Vergadering (ALV). Aanvullend maakt een
onafhankelijk adviserend lid (voorgedragen
door de OPR), deel uit van de ALV.
De ALV kiest uit haar midden een bestuur. De
leden (schoolbestuurders) kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Het
bestuur bestaat in principe uit drie leden,
waarbij het openbaar, bijzonder en speciaal
(basis) onderwijs is vertegenwoordigd. Er is een
maximale zittingstermijn voor de bestuursdeelname, namelijk twee termijnen van vier jaar.
Voor de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden heeft het bestuur een coördinator
.
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Informatiemiddag PO-VO
27 oktober 2021

Een keer per vier jaar bezoekt de inspectie de
samenwerkingsverbanden. Dit schooljaar is ons
samenwerkingsverband aan de beurt. Vanwege
de Corona-situatie voert de inspectie een ‘compact bezoek’ uit op 14 juni a.s. Op basis van de
uitkomsten bepaalt de inspectie wanneer het
uitgestelde reguliere bezoek plaatsvindt.

Sinds enkele jaren wordt door de ‘Werkgroep
PO-VO’ een informatiemiddag georganiseerd
voor het PO en VO, met als doel de overgang van
het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo passend en soepel mogelijk te laten
verlopen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van twee samenwerkingsverbanden,
die beleid voorbereiden en acties uitvoeren voor
alle scholen /schoolbesturen in het SWV.

Het onderzoekskader waarmee de inspectie
werkt, verandert per augustus 2021. Belangrijke
onderdelen waar de inspectie de samenwerkingsverbanden op beoordeelt zijn:

De informatiemiddag zal plaatsvinden op
woensdag 27oktober 2021 en het thema dat
vooral centraal staat deze middag is
differentiëren. Opgave voor deelname aan de
informatiebijeenkomst volgt later.

Resultaten passend onderwijs:
• Dekkend netwerk van voorzieningen
• Regionale samenwerking
• Advisering en beoordeling
toelaatbaarheid

Wegwijzer voor ketenpartners

Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (inclusief
financieel beheer)
• Visie, ambities, doelen
• Uitvoering en kwaliteitscultuur
• Evaluatie, verantwoording en dialoog

Om snel op de hoogte te raken bij wie je moet
zijn met vragen over passend onderwijs in het
samenwerkingsverband, is een wegwijzer
opgesteld.
Passend onderwijs, wegwijzer voor
ketenpartners - Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs PO.22-01 (passendonderwijs-po-2201.nl)
.

Nieuwsbrief automatisch per mail ontvangen?
Schrijf je in rechtsonder op de homepage van het
samenwerkingsverband
Home - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
PO.22-01 (passendonderwijs-po-22-01.nl)
.
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