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DOELSTELLINGEN 2020-2021

 De SWV-scholen zetten in op het versterken  
van de docentvaardigheden passend onderwijs 
volgens de POS-criteria.

 De intervisiegroepen o.b.v. het SWV voor specialis-
ten op de scholen met de aandachtsgebieden taal-
beleid, NT2 en meer- en hoogbegaafdheid, leiden 
tot meer kennis en daardoor tot een breder  
dekkend aanbod op de scholen.

 De samenwerking met Auris wordt gecontinueerd 
en geïntensiveerd, doordat hun ambulant dienstver-
leners worden gefaciliteerd om op de scholen in het 
ondersteuningsteam schoolbreed mee te denken. 

 De opgedane ervaringen w.b. afstandsonderwijs 
in coronatijd worden opgevraagd en ingevoegd in 
het bestaande aanbod op het gebied van afstands- 
onderwijs.

 Er wordt een checklijst ontwikkeld voor de VO- 
intake van leerlingen met langdurige ziekte (LZ) 
en/of lichamelijk gehandicapte (LG) achtergrond. 
Ook wordt digitale informatie LZ en LG gebundeld 
en vindbaar gemaakt voor de zorgcoördinatoren, 
docenten en het BPO-team.

 Het dyslexiebeleid wordt verder geïmplementeerd. 
Voor nieuw gediagnosticeerde dyslexieleerlingen in 
het VO wordt een op lezen gericht plan van aanpak 
aangeboden door het SWV.

 Het SWV werkt aan het verder implementeren van 
de praktische doelen uit het OPP in de zorgroute.

 De TLV-procedure wordt a.d.h.v. vastgestelde  
criteria in gang gezet, gemonitord en periodiek  
besproken met het MT.

 In iedere SWV-gemeente functioneert het onder-
steuningsteam met de jeugdprofessional als 
vaste schakel, zodat er op tijd wordt gesignaleerd en 
gehandeld. Jeugdhulp is – wanneer nodig – door de 
vastgestelde werkwijze voor iedere leerling in dezelf-
de mate en binnen dezelfde termijn beschikbaar.

 Het perceel jeugdhulp in de school wordt door  
de SOJ in samenwerking met SWV en de scholen  
in de regio ZHZ voor het praktijkonderwijs en VSO 
uitgerold.

 De zorgcoördinatoren volgen een training  
suïcidepreventie (Gatekeeperstraining 113).

 Meldpunt Thuiszitters gaat structureel in gesprek 
met het ondersteuningsteam van de school, koppelt 
dit op leerlingniveau terug en voert dit door in het 
handelingsdeel van het OPP.

 Het SWV participeert in de Denktank thuiszitters 
(VSV) en biedt daar input voor de verbinding met 
 de praktijk.

 Meldpunt Thuiszitters onderzoekt voortgang  
van One Step (ondersteuningsprogramma voor 
dreigende thuiszitters).

 A.d.h.v. de uitkomsten uit de Adviesraad PO-VO be-
kijkt het SWV wat zij kan betekenen in het versterken/
verbeteren van de overstap PO-VO. 

 Het SWV verbetert en versterkt samen met de 
scholen de overdracht PO-VO van leerlingen met 
ondersteuning op het gebied van meer- en hoog- 
begaafdheid. 

 Het SWV streeft naar deelname van alle scholen 
aan Textaid om de doorgaande ondersteuningslijn 
dyslexie te versterken.

 In samenwerking met ISK, MBO en SWV Dordrecht 
wil het SWV werken aan het versterken van de ISK 
in de regio.

 Goal en de MBO coördinator zoeken op verzoek van 
enkele scholen uit op welke manier het leerwerk- 
traject (LWT) binnen het SWV effectief ingezet zou 
kunnen worden.  

 De coördinator MBO brengt afstromers HAVO-MBO 
meer onder de aandacht van de decanen en de zorg-
coördinatoren (Slim genoeg) en inventariseert de 
knelpunten van deze doelgroep verder.

 De coördinator MBO verschaft de decanen van  
VO- MBO scholen inzicht in de AVG, waardoor de 
warme overdracht weer een plek kan krijgen.

 Goal rondt de praktische invulling van VCA in Goal af.

 Op de jaarkalender staat opnieuw een teamleiders-
bijeenkomst ingepland. De interne zorgroute en 
de inzet van binnenschoolse en bovenschoolse 
arrangementen staan hierin centraal.

 Het SWV en de Stichting Jeugdteams streven 
naar het organiseren van een symposium voor 
docenten, gericht op signaleren en herkennen 
van internaliserende en maatschappelijke proble-
matieken.

 Het SWV wil meer zicht hebben op de tevredenheid 
van ouders en docenten over passend onderwijs.

 Vanuit de Adviesraad wordt bekeken en beslist wat 
de inzet van de ouderrapportage van Perspectief 
op School wordt.

 Het SWV wil de verbinding met ouders en docen-
ten verstevigen en onderzoekt hoe dit te realiseren.

 Het SWV wil de succeservaringen vanuit passend 
onderwijs meer voor het voetlicht brengen en on-
derzoekt op welke manier dit kan.
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Dekkend aanbod

Onderwijs en zorg

 De zorgroute is vastgesteld (in samenspraak 
met Adviesraad en Zo!).

 Het format OPP is kritisch bekeken, zodat 
voor ouders, leerling en SWV de inzet vanuit 
de school duidelijk zichtbaar is.

 De notities vaste schakel en het perceel 
Jeugdhulp (JH)  in de school zijn geaccepteerd 
in het Algemeen Bestuur van de gemeenten 
ZHZ.

 Met het aantrekken van een projectleider is 
het project JH in de school in voorjaar 2020 
weer op gang gebracht.

 In coronatijd bleken de gerealiseerde over-
legstructuren tussen onderwijs en jeugdhulp-
verlening van extra groot belang.

 Het BPO team volgde een training suïcide- 
preventie.

 Het VSV-project leerlingcoaching is afgerond 
met een trainingsaanbod voor pluscoach.

 Elke leerling binnen Goal kreeg coaching op 
maat (PMC).

 De expertise van de GZ-psycholoog is toege-
voegd aan het team van Goal.

 Het MT PO en het MT VO organiseerden samen een 
Adviesraad waar de overstap PO-VO op de agenda staat. 
De uitkomsten gaan mee naar het volgende schooljaar.

 Het SVW schafte de beroepentest Icares aan, waarbij 
een eventuele beperking van de leerling meegenomen 
kan worden in het advies voor beroepskeuze en/of 
vervolgonderwijs.

 De doorgaande lijn uitstroom ISK-VO-MBO – inclusief 
afspraken – is vastgelegd.

 Alle scholen kregen van het SWV de financiële 
mogelijkheid voor realisatie van een NT2-aanbod voor 
leerlingen die korter dan 5 jaar in Nederland zijn.

 De uitstroomprofielen van Goal zijn in kaart gebracht en 
gecommuniceerd met het Zo!, de Adviesraad en de AV.

 Slim Genoeg begeleidde drie leerlingen naar MBO. Vier 
TL/HAVO leerlingen zijn aangemeld bij entree.

 Zowel SWV PO als SWV VO schaften voor alle scholen 
Textaid (digitaal dyslexie ondersteuningsprogramma) aan 
om de doorgaande ondersteuningslijn te versterken.

 De begeleider passend onderwijs vertegenwoordigde 
zichtbaar de visie van het SWV in de school.

 Het managementteam (MT) van het SWV onderhield 
structureel de contacten met de vijf gemeenten van het 
SWV op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

 Het MT van het SWV onderhield structureel de contacten 
met de Service Organisatie Jeugd, Stichting Jeugdteams, 
VSV en andere ketenpartners.

 Het MT bezocht de ondersteuningsplanraad. Door de  
RIVM-maatregelen verviel een vergadering.

 Het MT organiseerde naar tevredenheid een themamid-
dag rondom de visie van het SWV voor teamleiders VO. 

 Er is inzicht verkregen in de mate van handelings-
gericht werken van de docenten m.b.v. Perspec-
tief Op School (POS).

 Er is door de MHB-specialisten op de HAVO/VWO 
scholen een conceptbeleid meer- en hoogbe-
gaafdheid opgesteld.

 De samenwerking tussen de contactpersoon van 
Auris en de BPO-specialist taalontwikkelingsstoor-
nissen (TOS) leidde tot meer kennis op de scholen, 
waardoor leerlingen met een TOS sneller en  
gerichtere handelingsadviezen kregen.

 De docentenpool startte in december 2019. Elf 
leerlingen met een ernstige en/of langdurige 
ziekte of chronische aandoening zijn aangemeld. 
De pool bestaat uit zes docenten die thuis kunnen 
ondersteunen om leerachterstanden te voorko-
men of weg te werken.

 De AV1 robot werd ingezet bij vier VO-leerlingen 
om onderwijsbetrokkenheid te continueren tij-
dens langdurige ziekte of chronische aandoening.

 De scholen boden input voor de ondersteunings-
behoefte bij dyslexie. De BPO-specialist dyslexie 
startte met advisering en verwijst indien nodig 
door naar de poortwachter SWV voor beoordeling 
van het dossier en eventuele vervolgstappen.

 De risicokalender overstap VO-MBO is in 
samenspraak met de decanen bijgewerkt en 
tweemaal verspreid binnen het SWV.

 De coördinator MBO onderhield de contacten 
met leerplicht, expertisepunt LOB, decanen 
VMBO en MBO en participeerde in de voorberei-
dingsgroep . Dit leidde tot de structurele organi-
satie van het decanenoverleg.

 De coördinator MBO voerde op alle scholen een 
gesprek waarin alle aspecten van de overstap 
aan bod kwamen en waar minimaal de decaan 
en BPO+ aanwezig waren. De analyse van deze 
gesprekken is de onderlegger voor het verstevi-
gen van de doorgaande lijn VO-MBO.

 De overstap VO-MBO stond 4 keer op de agenda 
in het BPO-overleg, met als doel informatie 
te bieden en de BPO’ers van de scholen een 
verbindende rol te geven bij de overstap van 
risicoleerlingen. De BPO’ers pakten deze rol op 
a.d.h.v. de risicokalender.

 Er zijn kenniskringen georganiseerd voor Zo!  
en specialisten in de school.

 De zorgcoördinatoren (VO) en de intern  
begeleiders (PO) volgden samen de training  
regieversterkend handelen om de samen- 
werking te verstevigen.

 Het SWV opende met succes socialmedia- 
accounts om zichtbaarder te zijn voor ouders 
en docenten.

 Het SWV vroeg ondersteuning aan bij een 
PR-bedrijf om Passend Onderwijs meer onder 
de aandacht te brengen bij ouders, leerlingen 
en docenten.
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