Bijlage OP A.3.a

2019 - 2023 werkagenda SWV PO 20.01

HOOFDTHEMA’S
Monitoring en
evaluatie
Basiskwaliteit /
Basisondersteuning

SWV
X
X

UITWERKING
Jaarlijks opvragen
leerlingenstromen
Periodieke opvraging monitor

REGIO’S

X
X

UITWERKING

Inzicht in de kwaliteit van de
basisondersteuning in de regio
Verbetervoorstellen voor waar
deze ondersteuning niet
voldoende is

schoolbesturen

X

Zicht op de basiskwaliteit van de
scholen

X

Concrete verbeterpunten voor het
versterken van de basiskwaliteit in het
schoolplan

X
X
Extra ondersteuning

X

Voorzien in instrumenten,
protocollen, beleid en routes

X

X

Actualisering notities,
waaronder terugplaatsing

X

X

Ondersteunings
structuur

Toelaatbaarheid en plaatsing SO
en SBO

X

Voorzien in ondersteuning bij
de aanpak van leerlingen met
een extra ondersteunings
behoefte, crisisleerlingen en
(dreigende) thuiszitters

X

Voorzien in instrumenten,
protocollen, beleid en routes

X

X

Dekkend onderwijscontinuüm
waar het de regio’s overstijgt
Ontwikkelen
verscheidenheidsindex voor SBO
/SO in relatie tot
doelgroepenmodel LECSO

X

X

Beschrijving dekkend
onderwijscontinuüm
Uitbreiding dekkend continuüm
Actueel houden van de regionale
kaart

Beschrijving dekkend
onderwijscontinuüm
Uitbreiding dekkend continuüm

X

X

Actueel houden van de regrionale
kaart

UITWERKING

X
X
X

Voorzien in basisondersteuning op de
scholen
Scholen hebben een actueel SOP
Voorzien in extra ondersteuning op de
scholen
Een deskundig uitgevoerd aanbod
Het volgen van de juiste stappen
wanneer het gevraagde aanbod niet
aanwezig is

X

Beleid rondom leerlingen met
een residentiele of justitiële
achtergrond

X

X
X

X

Functioneel
kwaliteitszorgsystee
m (monitoring en
evaluatie)
Samenwerking
onderwijs en
gemeenten

X

X

Dekkend aanbod voor leerlingen
met ernstige gedrags- en
psychiatrische problemen
Ontschotting SBO / SO
Ontwikkeling
maatwerktrajecten, ook met
jeugdhulp- voorzieningen voor
leerlingen die door de situatie
thuis (tijdelijk) niet tot leren
komen

X

Ontwikkeling integraal aanbod
voor ontwikkeling, observatie,
behandeling en onderwijs voor
(jonge) kinderen

X

Plaatsingsmogelijkheden voor
(dreigende) en crisisleerlingen

Jaarlijks en eens per vier jaar
opstellen van een alomvattende
vragenlijst
Voorzien in instrumenten,
protocollen, beleid en routes

X

Dekkend netwerk
X

Dekkend netwerk en aanbod voor
hoogbegaafden

X

Inzicht in de kwaliteit van de
samenwerking in de subregio
Versterking van de samenwerking
waar deze kwaliteit niet
voldoende is

X

Maken van afspraken en uitvoeren van
deze afspraken op lokaal niveau

X
Communicatie
X

Heldere afspraken tussen
onderwijs en jeugdhulp over
route en handelwijze bij
gezamenlijke casuïstiek
Bijhouden, borgen en
communiceren ontwikkelingen

X

Initieren en organiseren van
uitwisseling van informatie,
kennis en expertise (bijv.
tussen bovenschoolse
ondersteuningsteams)

X
X

Actuele website
Nieuwsbrieven

X

Organisatie festivals Passend
Onderwijs

Professionalise ring
leerkrachten

X

Tevredenheids
onderzoeken
Begroting /
Besteding en
bestemming
middelen

Aanbod professionalisering ‘omgaan met
verschillen’ beschikbaar stellen

X

X

Begroting en besteding
middelen SWV

X

Begroting en besteding middelen
gezamenlijke ontwikkelingen

X

Begroting en besteding volgens centraal
vastgestelde kaders

