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1.

Samenstelling bestuur SWV De Kempen

Afgelopen tijd hebben er enige wisselingen
plaatsgevonden binnen het dagelijks bestuur
en het algemeen bestuur van het
samenwerkingsverband.
Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur
uit Jacqueline van Erp (voorzitter), Maaike
Jacobs (secretaris) en Hilbert de Vries
(penningmeester).
Het algemeen bestuur bestaat momenteel uit
Liesbeth van den Oever (voorzitter), Bram
Krol, Harry Hoekjen, Jac Verstegen, Jos de
Mönnink, Liesbeth van de Berg, Michel Herps
en Nico de Vrede.
Vanaf de bestuursvergadering van 28 mei
2020 zal een onafhankelijk voorzitter de
bestuursvergaderingen voorzitten. Jos Bosch,
voormalig rector/bestuurder van Pius X
college in Bladel, zal invulling gaan geven aan
de functie van onafhankelijk voorzitter voor
SWV PO De Kempen.
De samenwerking met Klaas Koelewijn als
directeur van het samenwerkingsverband is
verlengd tot 31-12-2023.
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Dag van verantwoording

Op 12 december 2019 heeft voor de tweede
keer de dag van de verantwoording
plaatsgevonden binnen SWV PO De Kempen.
Als eerste is de SWV PO De Kempen monitor
gepresenteerd en toegelicht, vervolgens
hebben de zes schoolbesturen die jaarlijks
middelen passend onderwijs ontvangen
(SKOzoK, Veldvest, KempenKind, RBOB,
Skobos en de Meent) met elkaar gesprekken
gevoerd over hun inzet van de passend
onderwijs middelen. ’s Middags zijn goede
praktijken gedeeld en is stil gestaan bij de
samenwerking tussen PO- en SOschoolbesturen.
De volgende zes punten worden op basis van
de drie gespreksronden ingebracht voor
agendasetting van het SWV PO De Kempen
voor de komende periode:
§ Doorontwikkeling financiële
verantwoording à welk effect heeft
verdeling op kwaliteit onderwijs
§ Kwantitatieve duiding van de SWV PO De
Kempen Monitor
§ Vermindering bureaucratie TLV-trajecten
S(B)O
§ Samenwerking BaO – expertisediensten
§ Optimaliseren samenwerking onderwijsjeugdhulp met focus op dekkend netwerk
§ Optimaliseren aansluiting voorschool en
vroegschool met vooral focus op
organisme onderwijs – jeugdhulp
3.

Aansluiting jeugdhulp – onderwijs

Op 28 november 2019 heeft de jaarlijkse
heidag jeugdhulp – onderwijs plaatsgevonden
in het Huis van Waalre. De dag stond in het
teken van innovatief samenwerken. Maarten
Verkerk heeft de deelnemers in een notendop
uitgelegd wat innoveren betekent voor de
samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.
Alle deelnemers hebben binnen de vijf subregio’s meegewerkt om een foto van het
innovatievermogen netwerk jeugdhulponderwijs SWV PO De Kempen af te drukken.
In de middag zijn alle aanwezigen in sub-

1

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO De Kempen

regio’s uiteengegaan om de samenwerking in
hun gebied verder vorm te geven.

Op 23 januari 2020 heeft voor de eerste keer
een bestuurlijke heidag jeugdhulp – onderwijs
voor wethouders en schoolbestuurders
plaatsgevonden in de ontmoetingskerk van
Valkenswaard. De dag is georganiseerd door
een afvaardiging van wethouders en
bestuurders en met medewerking van René
Peeters. Het programma met als thema
“ontspannen opgroeien” heeft een aantal
goede praktijken binnen de regio laten zien als
ook de kansen die er nog liggen.
Kwartiermaker René Peeters heeft laten zien
wat zijn advies om de samenwerking tussen
de verschillende domeinen onderwijs – zorg –
jeugd te verbeteren kan betekenen voor ons
SWV. Afsluitend is de bestuurlijke rol om het
samenwerkingsproces te stimuleren aan bod
gekomen. Volgend schooljaar zal er wederom
een bestuurlijke heidag georganiseerd worden
door een afvaardiging van wethouders en
bestuurders.
Het waren inspirerende dagen!
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Passend Onderwijs Overleg SO

Nu we al een aantal jaren het passend
onderwijs overleg (POO) hebben, bemerkten
we een gemis in overleg tussen de SOpartners. Het POO wordt vertegenwoordigd
door de schakelfunctionarissen van de zes
aangesloten schoolbesturen, de directeur en
de secretaris van het SWV. Dit schooljaar
hebben we daarom het passend onderwijs
overleg-SO (POO-SO) opgericht met daarin
vertegenwoordigers vanuit het SO van de
aangesloten schoolbesturen. Het eerste
overleg hiervan heeft al plaatsgevonden en
werd als zeer waardevol ervaren. Het POO en
het POO-SO zullen afwisselend apart en
gezamenlijk vergaderen.
5.

Netwerkbijeenkomst passend onderwijs

Op 26 mei aanstaande staat er weer een
netwerkbijeenkomst op de planning. Deze
ochtend zal in ieder geval gaan over welke
specifieke kennis de expertisediensten in huis
dienen te hebben die reguliere scholen zelf
niet kunnen bieden.
Netwerkbijeenkomsten zijn voor iedereen
toegankelijk. De uitnodiging voor deze
bijeenkomsten loopt via de bestuurders van
alle aangesloten schoolbesturen. Heb je
interesse in het bijwonen van deze
netwerkbijeenkomst meld je dan aan via je
bestuurder of via het SWV.
6.

Positieve prikkel bij terugstroom

Om ook terugstroom vanuit onder- en zijinstroom te bevorderen is besloten om een
positieve prikkel af te geven als een leerling
terugstroomt. Het gaat om terugstroom van
SO naar SBO, van SO naar BaO, van SBO naar
BaO bij onder- en zij-instroom.
In het SWV worden leerlingen die vanuit
onder- of zij-instroom onderwijs volgen op
een school voor speciaal (basis)onderwijs
solidair bekostigd. Bij terugstroom van deze
leerlingen naar (speciaal) basisonderwijs is de
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besparing ook solidair. Alle schoolbesturen
profiteren dan van de terugstroom. Echter de
basisschool betaalt bij terugstroom bij onderen zij-instromers de eventuele extra
ondersteuningskosten vanuit hun
bestuursbudget. Om ook terugstroom bij
onder- en zij-instromers te bevorderen is
daarom een positieve prikkel gewenst.
Leerlingen gaan dan tenslotte ook thuisnabijer
naar school.
Bij terugstroom van leerlingen die onder
verantwoordelijkheid vallen van een
schoolbestuur is geen positieve prikkel nodig
omdat het schoolbestuur dan geheel zelf
profiteert van de besparing bij terugstroom.
Stroomt een leerling terug op een (speciale)
basisschool vanuit een ander schoolbestuur
dan dienen de schoolbesturen dit onderling te
regelen.
De positieve prikkel houdt in dat:
Als een leerling (onder- of zij-instromer)
terugstroomt van een school voor speciaal
onderwijs naar basisonderwijs (SO-BaO) het
bestuur van desbetreffende basisschool voor
deze leerling een arrangement van €4500,voor één jaar vanuit het SWV ontvangt.
Als een leerling (onder- of zij-instromer)
terugstroomt van een school voor speciaal
basisonderwijs naar basisonderwijs (SBO-BaO)
het bestuur van desbetreffende basisschool
voor deze leerling een arrangement van
€2800,- voor één jaar vanuit het SWV
ontvangt.
Als een leerling (onder- of zij-instromer)
terugstroomt van een school voor speciaal
onderwijs naar speciaal basisonderwijs (SOSBO) het bestuur van desbetreffende speciale
basisschool voor deze leerling een
arrangement van €2800,- voor één jaar vanuit
het SWV ontvangt.
Dit besluit zal met terugwerkende kracht
ingaan vanaf schooljaar 2019-2020. Vanuit
LDOS wordt terugstroom gegenereerd en
meegenomen in de jaarlijkse financiële
beschikking.

7.
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Zij-instroom

Wat houdt de term zij-instroom precies in?
De leerlingen vanuit onder- en zij-instroom
vallen namelijk onder verantwoordelijkheid
van het SWV en worden solidair bekostigd bij
verwijzing naar S(B)O.
Zij-instromers zijn allereerst leerlingen die
vanuit een ander SWV of vanuit het
buitenland instromen op een school voor
S(B)O binnen ons SWV.
Daarnaast noemen wij leerlingen die na
residentiële plaatsing instromen in het S(B)O
ook zij-instromers. Voor deze leerlingen geldt
zelfs dat wanneer een leerling residentieel
geplaatst is geweest en tussentijds op een
reguliere basisschool onderwijs heeft genoten
bij verwijzing naar het S(B)O het een zijinstromer blijft. Deze leerlingen vallen dan ook
onder verantwoordelijkheid van het SWV en
worden solidair bekostigd.
Dit is destijds in het beleid opgenomen, omdat
scholen geen invloed hebben op het feit dat
een leerling al dan niet residentieel geplaatst
wordt, dit wordt door de behandelcoördinator
vanuit jeugdhulp bepaald.
Het is wel van belang dat bij verwijzing naar
S(B)O in de aanvraag goed aangeven staat dat
het om een leerling gaat die residentieel
geplaats heeft gezeten. Residentieel
geplaatste leerlingen zijn leerlingen die
bijvoorbeeld dagbehandeling volgen op het
MKD of Herlaarhof en onderwijs genieten
vanuit De Rungraaf of Zuiderbos.
8.

Groeidocument

Binnen ons SWV is het niet verplicht om het
format groeidocument, zie
www.podekempen.nl, te gebruiken bij
aanvraag TLV S(B)O. In het passend onderwijs
overleg (POO) is bekeken wat minimaal
aanwezig moet zijn in een groeidocument wat
heeft geresulteerd in de volgende verplichte
onderdelen:
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Wat moet er minimaal in het groeidocument
beschreven staan:

9.

NAW-gegevens (aanmeldformulier LDOS).

Uit de evaluatie van de centrale commissie
toelaatbaarheidsverklaringen kwam naar
voren dat de commissie het belangrijk vindt
dat vanuit voorschoolse voorzieningen
meerdere mogelijkheden van
vervolgonderwijs met ouders besproken
worden en dat dit in de procesbeschrijving
zichtbaar is bij aanvraag TLV S(B)O.

Procesbeschrijving tot nu toe.
Toetsgegevens.
Stimulerende en belemmerende factoren
(onderwijs- en opvoedbehoefte is optioneel).
Uitkomsten onderzoek indien van toepassing.
Voorbereiding voor bespreking in het OT; In
ieder geval integratief beeld leerling en
resultaat van de genomen maatregelen à
welke doelen zijn bereikt en welke niet.
Verslaglegging n.a.v. bespreking OT; in ieder
geval waar staan we en waar willen we naar
toe en welke doelen horen hierbij. IVO-velden
zijn optioneel.
Handtekeningen à ouder(s), directeur
aanvragen school en directeur verwijzende
school (Triade).
OPP (handtekeningen ouders en school zijn
optioneel), planning, verwachte
uitstroomprofiel, doelen, evaluatie en
voortgang.
Bij aanvraag SBO-arrangement of aanvraag SO
categorie midden en hoog moet duidelijk
omschreven staan welke doelen en
activiteiten behaald willen worden met welke
personele en materiële inzet, zodat een beeld
ontstaat welke bekostiging nodig is.
Bij aanvragen SO categorie midden en hoog
zal ook een bijdrage vanuit jeugdhulp
zichtbaar moeten zijn omdat er bij deze
categorieën meestal sprake is van een
onderwijszorgarrangement.
NB De deskundigenverklaringen worden apart
toegevoegd omdat anders niet duidelijk is wat
precies het advies van de deskundigen is.

Onderwijs vanuit voorschoolse
voorziening

10. Schema bij afwijken onderwijstijd
In de vorige nieuwsbrief (april 2019) staat
vermeld dat het SWV een proces heeft
vastgesteld waarin staat beschreven hoe te
handelen als afgeweken wordt van
onderwijstijd. In samenwerking met SWV
PO/VO Eindhoven en de Kempen hebben we
dit proces ook nog schematisch weergegeven.
Deze schematische weergave is een mooie
aanvulling op het document “proces bij
afwijking onderwijstijd” en te vinden op de
website bij ‘downloads & formulieren’, maar
ook via deze link: categorieën leerlingen
afwijking onderwijstijd.
11. Betrokkenheid onderwijsconsulent
De onderwijs(zorg)consulenten hebben de
opdracht gekregen dat er contact moet zijn
met het betreffende SWV. Bij aanmelding van
een leerling wordt door de intakemedewerker ook navraag gedaan over de rol
van het SWV. Het is dus belangrijk om
betrokkenheid onderwijs(zorg)consulent altijd
te melden bij SWV.
12. Zesmaandenregeling
De zesmaandenregeling luidt als volgt:
“Een leerling die vanuit onder-instroom of zijinstroom op een basisschool start en waarbij
binnen zes maanden na start op deze
basisschool vastgelegd is in een
groeidocument en vastgesteld door de
centrale commissie
toelaatbaarheidsverklaringen (CCT) dat deze
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leerling op termijn mogelijk heen zal stromen
naar een SO-school wordt gefinancierd door
het SWV”.
Hierdoor wordt gefaciliteerd dat kinderen die
voorzienbaar op latere leeftijd doorstromen
naar het speciaal onderwijs wél kunnen
starten op een basisschool.
De ervaringen van de afgelopen jaren m.b.t.
de uitvoer van bovenstaande regeling vragen
om een nadere toelichting en precisering. Er is
behoefte aan meer duidelijkheid en informatie
over de omschrijvingen: ‘dat deze leerling op
termijn mogelijk heen zal stromen naar een
SO-school’ en het begrip ‘voorzienbaar’. Voor
welke leerlingen is de zesmaandenregeling
specifiek bedoeld?
Deze nadere toelichting en specificering die
door de leden van de centrale commissie
toelaatbaarheidsverklaringen (CCT) is
beschreven, is terug te vinden op de website
bij ‘downloads & formulieren’, maar ook via
deze link: zesmaandenregeling.
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13. Vacatures ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad (OPR) van het
samenwerkingsverband heeft de laatste tijd
aardig wat nieuwe leden mogen begroeten.
De vacatures voor de ouder- en
personeelsgeleding van SKOzoK zijn ingevuld.
Maar voor RBOB De Kempen, KempenKind en
Veldvest zoeken we nog leden voor de
oudergeleding. Het zou fijn zijn als we weer
een voltallige OPR zouden hebben! De OPR
vergadert zo’n vijf keer per jaar en bespreekt
alle belangrijke onderwerpen van het
samenwerkingsverband. In een aantal zaken
heeft de OPR advies- en/of instemmingsrecht,
net als een MR.
Meer informatie over de OPR is te vinden op
de website, maar ook via deze link.
Aanmelden en vragen stellen kan via
opr@podekempen.nl.

TIP:
Bezoek voor meer informatie over
passend onderwijs binnen regio de
Kempen: www.podekempen.nl
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