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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   

 
 

Ondersteuningsplan versie 2016 -2018 

Er is een nieuwe versie van het 
Ondersteuningsplan beschikbaar.  

 Ondersteuningsplan 

Vanwege de ontwikkelingsfase van passend 
onderwijs wordt het Ondersteuningsplan van 
het swv 22-01 po jaarlijks bijgesteld. De 
Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instem-
ming gegeven aan de wijzigingen in het 
Ondersteuningsplan. Met de gemeenten en 
het samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs is overeenstemming bereikt. De 
Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft 
goedkeuring verleend. Tenslotte heeft het 
bestuur de gewijzigde versie vastgesteld.  

 

Basisondersteuning 

Basisondersteuning is een belangrijk begrip 
binnen passend onderwijs. Basisondersteu-
ning is datgene wat alle scholen binnen het 
samenwerkingsverband minimaal moeten 
kunnen bieden aan leerlingen. In een definitie 
gevat: Basisondersteuning is het geheel aan 
preventieve en licht curatieve interventies, die 
binnen de ondersteuningsstructuur van de 
school, evt. in samenwerking met ketenpart-
ners, planmatig en op overeengekomen 

kwaliteitsniveau worden uitgevoerd1. Als een 
leerling meer of andere ondersteuning nodig 
heeft dan in de basisondersteuning kan wor-
den geboden, komt hij of zij in aanmerking 
voor ‘extra ondersteuning’. Het samenwer-
kingsverband bepaalt wat er onder basis-
ondersteuning en onder extra ondersteuning 
wordt verstaan. De uitwerking hiervan ver-
schilt per samenwerkingsverband. Binnen het 
samenwerkingsverband 22.01 po is extra 
ondersteuning de deelname aan speciaal 
(basis) onderwijs. Alle andere vormen van 
begeleiding vallen onder de basisonder-
steuning. De beschrijving van de basisonder-
steuning vormt ‘de basis’ voor het school-
ondersteuningsprofiel (sop). 
 
Het afgelopen schooljaar is een beschrijving 
van de basisondersteuning opgesteld door een 
werkgroep bestaande uit Elizabeth Kraster 
(projectleider expertisecentrum COG en 
directeur van cbs het Octaaf), Yvonne 
Blankenstijn (ib-er obs het Sterrenschip), 
Willemijn van der Laan (ib-er sbo de 
Meander), Immy Rorije (meerschoolse 
directeur Kits Primair) en Renate Schenk 
(coördinator samenwerkingsverband).  
Het samenwerkingsverband beschouwt deze 
beschrijving als ‘ambitiedocument’. Scholen 
hebben enkele jaren de tijd om het beschre-
ven niveau van basisondersteuning te realise-
ren. De beschrijving is te vinden op de 
website:  

 Basisondersteuning  
In 2018/2019 vindt evaluatie plaats. 

 
Het ambitieniveau van basisondersteuning is 
hoog; er wordt behoorlijk wat verwacht van 
de scholen en schoolbesturen. Dit is een 
logisch gevolg van de visie van het samen-
                                                             
1 Bron: Referentiekader passend onderwijs 
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werkingsverband en de keuzes die gemaakt 
zijn. Namelijk, de keuze om passend onderwijs 
zoveel mogelijk vorm te geven op de reguliere 
basisscholen en om de verantwoordelijkheden 
en financiële middelen zoveel mogelijk te 
leggen bij de schoolbesturen. Leerlingen en 
hun ouders moeten kunnen rekenen op 
kwalitatief goed onderwijs en begeleiding, 
uitgevoerd door deskundig personeel. Het 
beschreven niveau is weliswaar hoog, maar  
voor een groot deel al gangbare praktijk op de 
scholen en bij de schoolbesturen. De 
inspanning die geleverd moet worden om de 
ambities te realiseren verschilt van school tot 
school en van schoolbestuur tot 
schoolbestuur. 
 
 
Versterking basisondersteuning 

Kwaliteitsverbetering van onderwijs en onder-
steuning kan een flinke impuls krijgen als 
schoolbesturen onderling kennis uitwisselen 
en gezamenlijk professionalisering organise-
ren. Afgesproken is dat het samenwerkings-
verband hierbij een stimulerende en facilite-
rende rol krijgt. De verantwoordelijkheid voor 
het realiseren en versterken van de basis-
ondersteuning blijft, conform de visie van het 
samenwerkingsverband, bij de schoolbesturen 
liggen.  
 
Wat betekent dit?  

- Het samenwerkingsverband stelt jaar-
lijks een thema vast. In 2016/2017 is 
het thema ‘hoogbegaafdheid’. 

- De klankbordgroep organiseert 
rondom het thema verschillende 
professionaliseringsactiviteiten, 
waarbij de aansluiting wordt gezocht 
met schoolbestuurlijke plannen en 
regionale of landelijke projecten.  

- Deelname door schoolbesturen aan 
de verschillende onderdelen is 
vrijwillig. 

 
- De kosten zijn deels voor rekening van 

het samenwerkingsverband en deels 
voor rekening van de deelnemers 
(schoolbesturen). 

 
Meer informatie over de verschillende 
professionaliseringsmogelijkheden over het 
thema hoogbegaafdheid volgt aan het begin 
van het nieuwe schooljaar.  
 

 

In memoriam Tonneke Eissens 

Met verslagenheid hebben wij kennis 

genomen van het overlijden van Tonneke 

Eissens op 20 april 2016. Tonneke was 

directeur van Vrije School de Es in Assen en lid 

van de Algemene Leden Vergadering van het 

samenwerkingsverband. We hebben Tonneke 

leren kennen en waarderen als een 

gerespecteerde collega met hart voor haar 

werk. Ons medeleven gaat uit naar de familie,  

geliefden en collega’s. 

 

Plaatsingsmogelijkheden sbo en so 

De schoolbesturen van de Trampoline 
(Plateau en Renn4) hebben aangegeven dat er 
tot de zomervakantie geen plaatsings-
mogelijkheden meer zijn op de Trampoline. De 
Trampoline heeft in het eerste jaar van haar 
bestaan een groter aantal nieuwe leerlingen 
verwelkomd dan verwacht. Op dit moment 
zijn er binnen de locatie van het Schakelveld, 
waar de Trampoline is gehuisvest,  geen extra 
groepsruimtes beschikbaar.  
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Vanzelfsprekend is het van belang dat leer-
lingen zo weinig mogelijk hinder ondervinden 
van een tekort aan plaatsingsmogelijkheden. 
Voor leerlingen die op korte termijn zijn aan-
gewezen op sbo/so-kleuters zal in overleg 
tussen Trampoline, verwijzende 
school/schoolbestuur, ouders en eventueel de 
betrokken zorgaanbieder naar tussentijdse 
oplossingen worden gezocht.  

Als het niet lukt om tot een goede tussen-
oplossing te komen en een leerling dreigt in 
een situatie van ‘thuiszitten’ te komen, dan 
kunt u contact opnemen met de coördinator 
van het samenwerkingsverband. 

 

Plaatsing na de zomervakantie 

Na de zomervakantie zijn er weer voldoende 
plaatsingsmogelijkheden. Voor leerlingen die 
na de zomervakantie overstappen naar sbo of 
so is het van belang om tijdig, dat wil zeggen 
voor 7 juni 2016, de aanvraag voor een 
toelaatbaarheidsverklaring in te dienen. Zo 
kunnen we er voor zorgen dat:  
- de leerling en de ouders tijdig duidelijkheid 
krijgen over de school waar de leerling na de 
vakantie naar toe gaat,  
- de beoogde school in de gelegenheid is om 
een zorgvuldige dossieranalyse te doen en een 
kennismakingsgesprek in te plannen, 
- de beoogde school bij het maken van de 
groepsindeling rekening kan houden met de 
(potentiele) nieuwe leerlingen, 
- piekbelasting bij de Commissie van 
Toelaatbaarheid wordt voorkomen. 
 
In geval van een onverwachtse en urgente 
situatie, kan een tlv-aanvraag ook na 7 juni 
2016 worden ingediend.  
 

Paramedische expertise 

De schoolbesturen hebben de wens geuit dat  
de paramedische expertise regionaal georga-
niseerd blijft. Scholen hebben deze specifieke 
expertise (voornamelijk verpleegkundigen en 
ergotherapeuten) slechts incidenteel nodig. 
Als die situatie zich voordoet is het van belang 
om snel een beroep te kunnen doen op 
ervaren deskundigen.   

De huidige werkgever van de paramedische 
experts (O2G2) en verschillende 
samenwerkingsverbanden in de regio zijn 
overeengekomen dat Cedin deze expertise 
gaat verzorgen. Cedin is een adviesbureau 
voor educatieve dienstverlening. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd aan de 
meerjarige contracten en worden praktische 
zaken geregeld. Doelstelling is dat de nieuwe 
werkwijze uiterlijk met ingang van het nieuwe 
schooljaar van start kan gaan. Tot die tijd kan 
paramedische expertise nog via de 'oude 
route' ingeschakeld worden.  

 
 
Aanmelden nieuwsbrief 

 
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de 
website: www.passendonderwijs-po-22-01.nl  
 

 

http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/

