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NIEUWSBRIEF 

 
Informatiemiddag overstap PO-VO 

27 oktober 2021 
 
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 onder-
wijs zo passend en soepel mogelijk te laten 
verlopen. De werkgroep bestaat uit vertegen-
woordigers van twee samenwerkingsverbanden, 
die beleid voorbereiden en acties uitvoeren voor 
alle scholen /schoolbesturen in het SWV.  
 
Heb jij je al opgegeven? 
De informatiemiddag zal plaatsvinden op woens-
dag 27 oktober 2021 en het thema dat vooral 
centraal staat deze middag is differentiëren. 
Aanmelden:  
Agenda - Het aanmelden van door SWV 2201 
PO/VO georganiseerde scholingen en activiteiten 
(passendonderwijs-vo-22-01.nl) 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Nicole de Groot n.dgroot@swv2201po.nl 
of met Bert Benjamins 
b.benjamins@swv2201po.nl 
 
 

Op weg naar een nieuw 
Ondersteuningsplan  
 
Een keer per vier jaar stelt het samenwerkings-
verband een nieuw Ondersteuningsplan vast.  
Dit plan, vergelijkbaar met een school-
plan, bevat visie, ambities en werkwijzen  
van het samenwerkingsverband. Het huidige 
Ondersteuningsplan loopt tot augustus 
2022 en dat betekent dat we aan de slag gaan 
met een nieuwe versie.  

 
Vorig schooljaar zijn er op basis van evaluatie en 
analyse verschillende onderwerpen benoemd,  
die vragen om herijking of nieuwe ontwikkeling. 
Zoals bijvoorbeeld leerrecht, inclusief onderwijs 
en governance (de wijze van bestuur en toe-
zicht). Op 25 oktober 2021 staat een studiedag 
gepland, waarin vertegenwoordigers van de 
schoolbesturen de contouren van het nieuwe 
Ondersteuningsplan gaan neerzetten. In een 
volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over 
het Ondersteuningsplan.  
 
 

Terugkomdag Lansbrekers 
 
Op 3 november 2021 ’s ochtends staat een 
terugkomochtend voor collega’s die in het ver-
leden hebben deelgenomen aan een training 
Lansbrekers. Aanmelden kan via de website van 
het samenwerkingsverband 
 

 
 
 

Wat staat ons het komende schooljaar te wachten als 

het gaat om het Coronavirus? De grote 

vraag. Vooralsnog kunnen de leerlingen gewoon naar 

school en kunnen we elkaar in levende lijve 

ontmoeten voor overleg en professionalisering. Een 

prettige voorwaarde voor het werken in 

een samenwerkingsverband!   

 Vanuit optimisme zijn verschillende activiteiten, die 

in deze nieuwsbrief benoemd worden, gepland in 

‘zaaltjes’. Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen we 

op basis van de werkelijke omstandigheden en 

geldende maatregelen telkens besluiten of en in 

welke vorm een activiteit door kan gaan.  
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Inspectiebezoek 

 

Een keer per vier jaar bezoekt de inspectie de 
samenwerkingsverbanden. Afgelopen schooljaar 
was ons samenwerkingsverband aan de beurt. 
Vanwege de Corona-situatie voerde de inspectie 
een ‘compact bezoek’ uit op 14 juni jl. De 
inspectie constateerde geen risico’s en stelt het 
reguliere bezoek uit tot (waarschijnlijk) school-
jaar 2022-2023.  
 
Het onderzoekskader waarmee de inspectie 
werkt, is per augustus 2021 veranderd. Belang-
rijke onderdelen waar de inspectie de samen-
werkingsverbanden op beoordeelt zijn: 
Resultaten passend onderwijs: 

• Dekkend netwerk van voorzieningen 

• Regionale samenwerking 

• Advisering en beoordeling 
toelaatbaarheid 

Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (inclusief 
financieel beheer) 

• Visie, ambities, doelen 

• Uitvoering en kwaliteitscultuur 

• Evaluatie, verantwoording en dialoog 
 

 
Nieuwe vakinhoudelijke richtlijn 
dyslexie 
 
Verschillende landelijke organisaties hebben de 
krachten gebundeld en een vakinhoudelijke 
richtlijn dyslexie opgesteld. De richtlijn bevat 
handvatten voor het handelen door professio-
nals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken 
zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees-
en/of spellingproblemen en dyslexie. 
Dyslexie - Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming 
 

Het bieden van hulp aan leerlingen met lees- en 
spellingsproblemen en dyslexie valt binnen het 
samenwerkingsverband 22.01 PO onder de 
basisondersteuning. Iedere school kan deze hulp 
bieden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
‘dyslexiezorg’ en kopen diagnostiek en behande-
ling in bij zorgaanbieders. Naar verwachting gaan 
de gemeenten de dyslexiezorg in 2022 opnieuw 
aanbesteden voor de periode vanaf 1 januari 
2023. De afspraak is dat gemeenten het onder-
wijs hierbij betrekken, om voorwaarden te 
scheppen voor een goede afstemming tussen 
school en dyslexiebureau(s). 
 
 

Paramedische en verpleegkundige 
ondersteuning 
 
Zes samenwerkingsverbanden in Noord-Neder-
land hebben een nieuwe mantelovereenkomst 
gesloten met Cedin voor de inzet van paramedi-
sche en verpleegkundige ondersteuning. In grote 
lijnen blijft de inzet van deze specifieke onder-
steuning vergelijkbaar met de voorgaande peri-
ode. De deskundigen gaan zich nadrukkelijker 
richten op het versterken van de leraar en het 
team. Het inschakelen van een deskundige loopt 
altijd via de school en het is aan de school om 
alert te zijn op de afspraken die binnen het 
schoolbestuur gelden over het inschakelen van 
expertise. Voor meer informatie: Homepagina - 
Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies 
(pvocedin.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) 

 



 
 

 

 
. 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs P.O. 22-01 | Laak 1, 9406 HX  Assen | tel. 06-26634694 
www.passendonderwijs-po-22-01.nl 

Februari 2021 

Nummer: 32 

p.3 NIEUWSBRIEF 

Verbeteren expertise onderwijs aan 
nieuwkomers en leerlingen NT2 

Uit de evaluatie basisondersteuning in 
2019/2020 kwam naar voren dat de basisonder-
steuning op het deelterrein nieuwkomers (NT2 + 
brede aandachtsgebied) op veel scholen nog niet 
gerealiseerd is. Daarom is vorig schooljaar een 
werkgroep gevormd, bestaande uit zogenaamde 
‘aanjaagfunctionarissen’ vanuit elk school-
bestuur. De aanjaagfunctionaris zorgt voor 
uitwerking bestuursbeleid, contacten met scho-
len, gemeenten en het samenwerkingsverband. 
Het doel van de werkgroep is om kennis en erva-
ringen met elkaar te delen en om op deze 
manier van elkaar te leren. Er is een online 
omgeving aangemaakt om plannen, formats, 
leerlijnen etc. te verzamelen. Aan de hand van 
deze informatie zal er een overzicht gemaakt 
worden waar schoolbesturen weer mee verder 
kunnen. Daarnaast zal de werkgroep fungeren 
als vraagbaak omtrent NT2. De aandachts-
functionarissen zijn: 

Maran Odding  Plateau  

Philiene Woltmeijer  CKC Drenthe  

Tineke Boerma  Stichting Baasis  

Nicole de Groot  Kits Primair  

Ingrid van Veen  PrimAH  

Frederike Statema  Vrijeschool  

Vacature  Noorderbasis  

Roos Bakx  Primenius  

Joop Grootjans Renn4  

 

 


