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Ondersteuningsplan 

De scholen uit de regio werken samen in het samenwerkingsverband aan de wettelijke opdracht 

passend onderwijs. Het swv belegt de taken en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de 

scholen/besturen vanuit de gedachte dat passend onderwijs op school moet gebeuren. Gezamenlijk 

hebben de scholen/besturen doelen en kaders vastgesteld. Deze informatie is te vinden in het 

Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband https://www.passendonderwijs-po-22-

01.nl/documenten/ondersteuning/107-ondersteuningsplan-2022-2026 In het Ondersteuningsplan 

lees je bv. wat het samenwerkingsverband verstaat onder basisondersteuning die op iedere school 

kan worden geboden, welke expertise beschikbaar is op schoolbestuurlijk niveau en op niveau van 

het samenwerkingsverband. Ook zijn de criteria en werkwijze voor aanvraag en afgifte van 

toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis) onderwijs beschreven.  

 

Deelnemende scholen 

Op de website van het samenwerkingsverband https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ is per 

gemeente (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Tynaarlo) aangegeven welke scholen deel 

uitmaken van het samenwerkingsverband. Hier zijn ook de contactgegevens te vinden van iedere 

deelnemende school.  

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Scholen geven op verschillende wijze vorm aan de basisondersteuning. Scholen voor speciaal 

(basis)onderwijs geven op verschillende wijze vorm aan basis- en extra ondersteuning. De school 

beschrijft dit in het schoolondersteuningsprofiel. De school publiceert het 

Schoolondersteuningsprofiel op de eigen website van de school.  

 

Contactpersonen op de scholen / bij de schoolbesturen 

Voor leerlingen is de leraar en/of de intern begeleider van de school in principe het eerste 

aanspreekpunt. De intern begeleider heeft, samen met de directeur van de school, zicht op de 

organisatie van de interne ondersteuning en inzet van ondersteuning en externe zorg op school.  

Als sprake is van meer complexe situaties of als de leerling (nog) niet op de school zit, kan contact op 

worden genomen met de regievoerder zorgplicht van het schoolbestuur. De regievoerder zorgplicht 

kan u doorschakelen naar de juiste persoon in de organisatie. De regievoerder zorgplicht bewaakt 

dat alle leerlingen een passend onderwijsaanbod hebben en er geen (of zo weinig mogelijk) 

thuiszitters zijn.  
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De directeur van de school is verantwoordelijk voor het goede verloop van passend onderwijs op 

school. Het lid van de klankbordgroep is aanspreekpunt voor beleidsmatige onderwerpen. De 

bestuurder is eindverantwoordelijk voor passend onderwijs en zorgplicht op de scholen vallend 

onder het schoolbestuur. 

Schoolbestuur Regievoerder zorgplicht Klankbordgroep-lid 
/ beleid 

Bestuurder 

CKC Drenthe Elizabeth Kraster 
e.kraster@ckcdrenthe.nl  

Suze Barels  
 

Bianca Poede 
Eric Rietkerk 

Kits Primair Nicole de Groot 
nicole.de.groot@kitsprimair.nl  

Nicole de Groot Herman Gebben 

Stichting 
Noorderbasis 

Pieter Kralt 
p.kralt@noorderbasis.nl  

Pieter Kralt 
 

Pieter Kralt 
Harmke Vlieg 

Plateau Integrale 
Kindcentra 

Anne-Marie Koster 
a.koster@plateau-assen.nl  

Rosemary Poth Bert Dekker 

Stichting PrimAH 
 

Cassandra Zwiers 

cassandrazwiers@primah.org  

Cassandra Zwiers 

 

Jeroen Kleyberg 

Stichting Primenius Beika Vrieling 

beikavrieling@primenius.nl  

Roos Bakx 

 

Béjanne Hobert 

Stichting Baasis 
 

Susanne de Wit 
s.dewit@stichtingbaasis.nl  

Susanne de Wit 
 

Friso Kingma 

Stichting RENN4 Joop Grootjans 
j.grootjans@renn4.nl  

Joop Grootjans Jeep Jonker  
Yvonne Beishuizen 

Athena vacature 

directie@vrijeschoolassen.nl  

Frederike Statema Perronik Veltman 
 

 

Contactpersonen samenwerkingsverband 

Voor (potentieel) thuiszittende leerlingen, waarbij het proces op school/schoolbestuur met de 

regievoerder zorgplicht stagneert, kan contact worden opgenomen met de coördinator van het 

samenwerkingsverband. Aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis) 

onderwijs lopen via de school/schoolbestuur. Voor informatie over het traject kan contact worden 

opgenomen met de school/schoolbestuur. De school/schoolbestuur communiceert met de 

Commissie van Toelaatbaarheid (CvT), die de aanvragen beoordeelt. Incidenteel kan het nodig zijn 

om rechtstreeks contact te hebben met de CvT. 

De coördinator voert de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur.  

Functie Naam Mailadres telefoon 

Commissie van 
Toelaatbaarheid 

secretariaat cvt@swv2201po.nl  

Coördinator SWV 
2201 Passend 
onderwijs 

Renate Schenk r.schenk@swv2201po.nl 06-26634694 

 

mailto:e.kraster@ckcdrenthe.nl
mailto:nicole.de.groot@kitsprimair.nl
mailto:p.kralt@noorderbasis.nl
mailto:a.koster@plateau-assen.nl
mailto:cassandrazwiers@primah.org
mailto:beikavrieling@primenius.nl
mailto:s.dewit@stichtingbaasis.nl
mailto:j.grootjans@renn4.nl
mailto:directie@vrijeschoolassen.nl

