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4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE 2014-2018 SWV INCLUSIEF WERKAGENDA SWV-GEMEENTEN
Voor de komende vier jaar is een stevige basis gelegd door het samenwerkingsverband. Er is goed zicht op de mogelijkheden van de scholen en daardoor op
de huidige kracht van de regionale ondersteuningsstructuur en de nog uit te voeren activiteiten. Kwaliteit en versterking zijn de sleutelwoorden voor de
komende periode. Voor 2014-2018 staan de volgende activiteiten centraal (groen= onderdeel werkagenda SWV en gemeenten):

n
r

Doel

Actiepunten
2014-2018

Termijn
jaarlijks

Termijn cq
deadline

Uitvoe
rende

opdracht
gever

1

Elke leerling passend
onderwijs

1. onderzoek naar de
mate van het bereiken
van moeilijke
doelgroepen (o.a.
thuiszitters)

4-jaarlijks

Voor mei

Bestuur
SWV;
Gemeente
raden

2. het verbeteren van de
afspraken met de
instellingen voor
jeugdhulp over het
bereiken van
doelgroepen

jaarlijks

Voor mei

Directeur
SWV/
deskundigen
VSO/gemeen
ten RMC
(leerplicht)
Directeur
SWV en
gemeenten

3. huisvesting:

2014-2015

a. Aanpassingen t.b.v.
onderwijsdeelname
gehandicapte lln.
(escape chairs/deuren)

Directeur
SWV/gemee
enten

b. Locatie
tussenvoorziening
(ReboundTop),
onderzoek en
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Bestuur
SWV;
gemeente
Raden;
besturen
inst. voor
jeugdhulp

format

aanpak

Jaar 1: Onderzoek, analyse,
verbeterplan
Jaar 2: evaluatie verbeterplan

totaaloverzicht met
afspraken per
instelling en
resultaten

Evaluatie en analyse
resultaten Afspraken met
jeugdhulp

2
n
r

Doel

Actiepunten
2014-2018

Termijn
jaarlijks

Termijn cq
deadline

Uitvoe
rende

opdracht
gever

format

aanpak

aanpassing t.b.v.
invoegen in bestaande
locaties VO of PO
4. deelname aan de
PCL/TLV-speciaal
onderwijs commissie

2 wekelijks
(schoolweken)

Vast
vergader
schema

Teamleider
of school
directeur

Stuurgroep
/ Bestuur
SWV

IVO (vergader) model
van (voor) toewijzen,

- Planning en organisatie:
directeur SWV
- Gebruik van digitaal loket en
- voorselectie door
deskundige (uitsluitend
deskundigenoordeel m.b.t.
compleetheid dossier aan de
hand van vast format
checklist)

Directeur
SWV/VO;
gemeenten
OOGO
Directeur
SWV/VO
gemeenten
schooldirect
eur

stuurgroep

Bestuur

dmv jaarboekje, schoolgids,
website SWV

School
directeur
Stuur groep

Bestuur

Leden
stuurgroep
en directeur

Bestuur
SWV

dmv jaarverslag school
jaarverslag SWV
Volgens procedure
ondersteuningsplanraad/
medezeggenschap en
inspraak ouders
draaiboek (wie audit, volgens
beschikbaarheid bij wie
(loting/toeval) aan de hand

5. (door) ontwikkeling
inrichting
tussenvoorzieningen

continue

6. monitor ontwikkeling
groei/krimp VSO
2

Versterking van positie
van de ouders

7. de verbetering van de
voorlichting van ouders
8. Horizontale
verantwoording
9. Deelname ouders aan
ondersteuningsplanraad

3

1

Overzicht van sterke en
verbeterpunten per
school en totaal

10. onderlinge auditing

1

jaarlijks

Vast
vergader
schema
continue

3 x per jaar

Vast
vergader
schema

jaarlijks is en
heeft elke
school een

Februari/
maart 2015

Kosten audit door externe organisatie zijn te belastend voor ondersteuningsbudget swv (voorbeeld M&O groep circa 70.000)
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Bestuur
SWV

Format audit met aandachtspunten
vanuit SWV en vanuit

3
n
r

Doel

Actiepunten
2014-2018

overzicht SWV

Termijn
jaarlijks

Termijn cq
deadline

audit,

Uitvoe
rende

opdracht
gever

SWV

format

aanpak

individuele school.
-

4

van format
stuurgroep leden zijn hiervoor
max 1 werkdag per schooljaar
beschikbaar.
- Vaste agendapunten;

Stimuleren en
versterken onderlinge
contacten tussen
scholen
Vermeerderen kennis
zorg coördinatoren

11. uitwisseling tussen
scholen

6 wekelijks

Vast schema
vergaderen
(coördinator)

Stuur groep
SWV

Bestuur
SWV

- Format rapportage
uitwisselingsoverleg.

12. opstellen
scholingsplan SWV

Jaarlijks mei

Vast
vergader
schema

Bestuur
SWV

Vast vergaderformat
(reeds aanwezig)

Uitwisseling, gasten
instellingen jeugdhulp

6

Versterking van
competenties van de
leraar in het kader van
passend onderwijs;

13. Opstellen
scholingsplan school

Jaarlijks mei

Directeur
SWV en zorgcoördinatore
n
School
directeur

7

Versterking van de
samenwerking tussen
onderwijs en de
instellingen voor
jeugdhulp;

14. Convenant Zorg
Advies Team
13. Verbeterplan
samenwerking
onderwijs-jeugdhulp op
basis van nulmeting
15.
schoolmaatschappelijk
werk/jeugdhulpverlening
16.aanvraag
uitvoeringsmiddelen
ondersteuningsbudget
SWV indien beschikbaar
na afdracht volgens
begroting/DUO

jaarlijks

-Directeur
SWV en
- gemeenten
-0nderzoeker
(R. Heinrich)

Bestuur
SWV;
gemeente
raden;
Directeur
SWV

Format verbeterplan

Intervisie; scholing;
gesprekkencyclus.
Zie meerjarenactiviteitenplan;
jaarplan; scholingsplan van de
school
-Nulmeting 2012/-13/-14

School
directeur

Bestuur
SWV

Ad 15.Gemeenten
werken aan voorstel
in kader transities:
bespreking in OOGO
gekoppeld aan
transitie jeugdzorg
Door te ontwikkelen
aanvraagformulier
(naar beschikbaar
model Aanval op
Uitval)

- kwartaalrapportage in
stuurgroep en bestuur.
- Pre-besluitadvies door
stuurgroep,
- besluit in bestuur.

5

8

Toedeling
ondersteunings
middelen over
doelgroepen

(indien
beschikbaar)
jaarlijks;

Mei 2018

1 februari
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Stuurgroep
SWV

4
n
r

Doel

Actiepunten
2014-2018

Termijn
jaarlijks

Termijn cq
deadline

Uitvoe
rende

opdracht
gever

format

aanpak

17. Aanvraag subsidie
plusvoorzieningen

zie meest
recente
regeling
(meerjaren
aanvraag
mogelijk)

1 april 2014
(periode
2015-2017)

School
directeur
gemeenten

Bestuur
SWV

Door te ontwikkelen
aanvraagformulier
(naar beschikbaar
model Aanval op
Uitval)

- beoordeling aanvragen
Aanval op uitval en
plusvoorziening in stuurgroep,
met ministerie, voor
agglomeratie Amsterdam.
Bij meerdere aanvragen
budgetoverschrijding
Waterland pre-selectieadvies
stuurgroep SWV, besluit
Waterland/bestuur SWV.

18. aanvraag Aanval op
uitval
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5
Instrumenten kwaliteitszorg
a. Communicatie-agenda: wie overlegt/rapporteert wanneer aan wie waarover
b. Beleidsagenda: welke officiële documenten moeten wanneer met instemming van wie doorgestuurd worden naar wie
c. Ontwikkeling instrumenten:
- Formats:
a. ondersteuningsplan (schoolondersteuningsplan; SWV-ondersteuningsplan( (2014-2018; 2018-2022);
b. activiteitenplan (school; SWV ) (meerjaren ; jaarlijks);
c. voortgangsrapportage (school-SWV) (jan 2014; jan 2017)
- Auditopdracht:
a. formats voor audit gericht op kwaliteit aanvragen toelaatbaarheidsverklaring;
b. kwaliteit ondersteuning;
c. kwaliteit leerlingendossiers (mei 2014);
d. stand van zaken realisatie schoolondersteuningsprofielen 2016-2017
- Onderzoek door externen (ander SWV) naar realisatie ondersteuningsprofielen scholen
- Checklist deskundigenoordeel aanvraag toelaatbaarheidsverklaringen ondersteuningsarrangementen A, B en C (feb 2014)
- opdrachtformulering schoolondersteuningsprofiel 2018-2022: Op basis van de missie-visie-doelstellingen, de jaarevaluaties, audits en tevredenheidsmetingen
wordt het school-ondersteuningsprofiel 2018-2022 opgesteld.
d. PDCA-cyclus: Ondersteuningsplan SWV-VO-W 2014-2018; school ondersteuningsplan 2014-2018;
Actieplan SWV-VO-W 2014-2018; jaaractiviteitenplan school 2013-2014
Jaarverslag en evaluatie SWV-VO-W 2013-2014, (directeur SWV-VO-W oktober 2014);
jaarverslag en evaluatie school 2013-2014 (schooldirecteur, augustus 2014)
Verbeterplan 2015-2016 SWV-VO-W, december 2014; Verbeterplan 2015-2016 school, december 2014
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