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Ondersteuningsplan 2022 2026 

 
De OPR heeft instemming gegeven. Met het 
samenwerkingsverband VO en de vier gemeen-
ten is overeenstemming bereikt. De komende 
maand worden de laatste redactionele wijzigin-
gen doorgevoerd, waarna het bestuur, na goed-
keuring van de ALV het nieuwe Ondersteunings-
plan 2022 2026 kan vaststellen.  
  
Behalve borging van bestaande werkwijzen, zijn 
tien ontwikkelpunten benoemd. 

1. Steeds inclusiever 
2. Basisondersteuning (afstemmen op 

landelijke norm) 
3. De leraar aan zet 
4. De leerling betrekken bij het nemen van 

besluiten over ondersteuning (hoorrecht) 
5. Informatievoorziening en steunpunt voor 

ouders en jeugd 
6. Ontsluiten en benutten expertise 
7. Van leerplicht naar leerrecht 

(ontwikkelrecht) 
8. Doorbraakaanpak 
9. Governance 
10. Samenwerking maakt sterker 

 
Jaarlijks maken we een plan van aanpak, waarin 
we de concrete doelen en acties voor het ko-
mende schooljaar omschrijven. Het eerste jaar-
plan gaat in per augustus 2022. 
 
Klankbordgroep, spil in de ontwikkeling 
In het samenwerkingsverband heeft de klank-
bordgroep een belangrijke rol bij beleids-
ontwikkeling, implementatie en evaluatie. 
Klankbordgroepleden zorgen voor de afstem-
ming tussen het beleid van het samenwerkings-
verband en het beleid van de scholen/school-
besturen. In de klankbordgroep is ook gele-
genheid voor intervisie over werkwijzen binnen 
het schoolbestuur.  

 
 

Lid klankborgroep Schoolbestuur 

Rosemary Poth Plateau 

Suze Barels CKC-Drenthe 

Joop Grootjans Renn4 
Susanne de Wit St. Baasis 

Frederike Statema Athena 

Ingrid van Veen PrimAH 

Nienke van Luit Noorderbasis 

Roos Bakx Primenius 
Nicole de Groot Kits Primair 

 
 
Samenwerking PO/VO 
De ondersteuningsplannen van primair en voort-
gezet onderwijs hebben veel overeenkomsten 
als het gaat om visie en ontwikkelpunten. Dat 
biedt kansen om nog vaker samen op te trekken 
en verder vorm te geven aan een doorgaande 
lijn voor leerlingen. 

 

Oproep 
Heb je zin om een bijdrage te leveren aan de 
doorontwikkeling van passend onderwijs? 
Aarzel niet en laat het weten. Samen kunnen 
we kijken wat jouw bijdrage zou kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld door deelname in een werk-
groep ‘steeds inclusiever onderwijs’, door 
mee te denken over de inrichting van een 
steunpunt voor jeugd- en ouders of door het 
meehelpen organiseren van een studiebij-
eenkomst over het actief betrekken van leer-
lingen. Misschien heb je in je werkpraktijk 
een goed voorbeeld van samenwerking tus-
sen leerling, ouders, school en hulpverlening, 
die je ter inspiratie zou willen delen met 
anderen. Ook dat horen we graag. Je kunt 
contact opnemen met een van de leden van 
de klankbordgroep of met Renate Schenk 
(r.schenk@swv2201po.nl) 
 



 
 

 
 
 

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

 

Maart 2022 

Nummer: 37 

p.2 NIEUWSBRIEF 

Landelijke norm voor 
basisondersteuning 

 
Een van de verbetermaatregelen passend 
onderwijs is de komst van een landelijke norm 
voor basisondersteuning. Daartoe is een eerste 
aanzet gepubliceerd in de vorm van een 
stappenplan.  
Deze aanzet past in de omschrijving van de 
basisondersteuning, zoals die is afgesproken in 
het samenwerkingsverband. 
 
 

Huisvestingsknelpunt Schakelveld 
voorlopig opgelost  
 
De schoolbesturen en de gemeente Assen zijn na 
veel gepuzzel en onderling overleg tot een voor-
lopige oplossing gekomen voor het huisvestings-
knelpunt in het Schakelveld. Op korte termijn 
vindt er een herverdeling en verplaatsing van 
groepen over ruimtes plaats. Hierdoor kan een 
aantal leerlingen geplaatst worden bij de WA 
van Lieflandschool en ontstaan mogelijkheden 
om te starten met een nieuwe groep bij de 
Aventurijn. Als het lukt om voldoende personeel 
te vinden, is er perspectief voor het oplossen 
van de huidige plaatsingslijsten in het SO.  
Ook biedt de herschikking weer opening om de 
gesprekken met de zorgaanbieders over verder-
gaande samenwerking opnieuw op te starten.  
 
De gevonden oplossing betekent voor de scholen 
verder inschikken en woekeren met ruimtes en 
is daarmee geen structurele oplossing. De 
schoolbesturen en gemeente Assen gaan met 
elkaar aan de slag om te komen tot een toe-
komstbestendig integraal huisvestingsplan. 
 
  

Masterclasses NT2/Nieuwkomers 

 
Op 23 maart a.s. vindt de jaarlijkse themabijeen-
komst versterking basisondersteuning plaats bij 
van der Valk in Assen. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij in de masterclass Traumasensitief lesgeven 
aan vluchtelingen. Aanmelden 
 

 
Lansbrekers, passend onderwijs 
zonder thuiszitters 
 
In het najaar van 2022 
start wederom een 
nieuwe editie van de 
alom gewaardeerde training Lansbrekers. Onder 
leiding van Jos van der Horst ga je in vier dagen 
de diepte in om beter beslagen ten ijs te komen 
bij het vinden en realiseren van oplossingen voor 
leerlingen die thuiszitten of waarvoor een 
situatie van thuiszitten dreigt. Invalshoeken 
hierbij zijn onder andere beleidsmatige aanpak 
en gebruik maken van het regionale netwerk, 
effectieve communicatie, herstelrecht en het 
juridisch kader. Een uitgebreid programma is 
verkrijgbaar bij het eigen schoolbestuur. Net als 
vorig jaar zijn er afspraken over de verdeling van 
trainingsplekken over de schoolbesturen. 
 

 
Festival voor voorzitters 
 
Aanbod van Gedragswerk  
In juni en september organiseren de beide 
samenwerkingsverbanden PO en VO samen met 
de gemeenten twee festivals. Hoe krijg je als 
voorzitter van een multidisciplinair overleg vat 
op ‘niet planbare aspecten’ bij het voeren van 
regie? Nieuwsgierig geworden? Meer informatie 
volgt. 

Nieuwe trainingsronde 

 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/12/stappenplan-basisondersteuning-basisondersteuning-in-6-stappen.pdf
https://www.passendonderwijs-vo-22-01.nl/scholingen-en-activiteiten/
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Inspectiebezoek 

 
Eind mei 2022 komt de inspectie van onderwijs 
op bezoek voor het vierjaarlijkse onderzoek. Het 
programma in grote lijnen. 
 

16 mei 2022 Rondetafelgesprekken met 
diverse gespreksgroepen 

23/25 mei 2022 Verificatieactiviteiten op drie 
scholen: 
De Feniks 
De Lichtbaak 
Het Oelebred 

30 mei 2022 Onderzoeksdag en 
terugkoppeling 

 

 
Nevenlocatie Tine Marcusschool 
werkt samen met regulier onderwijs 
 
In het nieuwe Ondersteuningsplan is een van de 
voornemens om op weg naar ´steeds inclusiever 
onderwijs´ goede voorbeelden van symbiose & 
samenwerking beter zichtbaar te maken.   
Speciaal onderwijs cluster 2 met expertise op het 
gebied van Taalontwikkelingsstoornissen (TOS), 
valt buiten de samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs. Ondanks dat zoeken de scholen in de 
regio Noord- en Midden Drenthe elkaar op voor 
een thuisnabij aanbod. Kirsten Romeijnders-
Wiegman, directeur Tine Marcusschool 
(Kentalis), vertelt 
over de vestiging 
in Assen. 
 
In Kloosterveste 
zit de Tine 
Marcusschool 
Assen voor kin-
deren met een 

taalontwikkelingsstoornis. De leerlingen hebben 
een cluster-2 onderwijsarrangement van 
Kentalis. Het is een nevenlocatie van de Tine 
Marcusschool in Groningen. Het afgelopen jaar is 
het leerlingenaantal gegroeid. Na de voorjaars-
vakantie zijn er twee groepen van ongeveer 10 
leerlingen. Een groep ½ en een groep ¾. 
 
Ontmoeting & expertisedelen 
We werken samen met het regulier onderwijs in 
Kloosterveste. De kinderen spelen samen buiten 
op het schoolplein, ze hebben samen bewegings-
onderwijs van een vakleerkracht én we werken 
samen bij vieringen en schoolactiviteiten. De kin-
deren met een TOS en kinderen uit het regulier 
onderwijs kunnen op deze manier van elkaar 
leren. Op schoolniveau zorgen we voor expertise 
uitwisseling. Wil je meer weten over de neven-
locatie of cluster 2 onderwijs- en ondersteu-
ningsarrangementen? Neem dan contact op met 
de Tine Marcusschool (Assen of Groningen) of 
met de ambulante dienst. 
 
 
 

 

 

 

 

 


