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Jaarplan SwV VO Groningen Stad schooljaar 2017 – 2018  

 
 Periode 

(wanneer) 
Activiteiten 

(wat) 
Betrokkenen 

(wie) 
Gewenst resultaat 

 
Middelen 

(personeel) 
Middelen 

(financieel) 

1. Onderwijs & ondersteuning     

1. sept-dec 
2017  
 
 
 
 
 
jan - apr 
2018 

Herhaalde meting 
basisondersteuning o.b.v. 
aangepaste versie van de 13 
IJkpunten Passend Onderwijs  
 
 
 
In deze periode wordt een 
nadere analyse van de 
basisondersteuning op 
schoolsoort, SwV en 
vergelijking met VO 
Ommelanden uitgevoerd. 
De verdere ontwikkeling van de 
basisondersteuning o.b.v. de 
analyse is een thema in het 
jaarlijkse gesprek met de 
vestigingsdirectie.  
 

Directie,  
ondersteunings-
coördinatoren 
scholen, ECT, 
directies SwV VO 
S & O 

Alle scholen voldoen op 01-08-2018 aan de mate 
van ondersteuning om de onderwijsbehoeften van 
leerlingen binnen de basisondersteuning te 
realiseren. 
Eis: op alle indicatoren gemiddeld een score 4: in 
sterke mate aanwezig.  
 
In vergelijking met de vorige meting is het niveau 
van de basisondersteuning over de gehele linie 
omhoog gegaan (zie eis hierboven). 
 

ECT-ers zijn de 
kartrekkers vanuit 
het SwV. Directie 
SwV en eigen inzet 
scholen 

indien nodig: 
professionaliseringsmiddelen 
lump sum scholen 
(prestatiebox) 

2. sep 2017-
jan 2018 

Systematiek & tijdpad 
herindicaties nader uitwerken 
met SwV’s en CvA 
 

CvA, SwV’s PO & 
VO Stad en 
Ommelanden 

Voor de VSO-scholen en de Commissie van Advies 
is een werkbare en effectieve systematiek 
opgesteld met een helder tijdpad. 

Directie SwV, 
Commissie van 
Advies  
 

- 

3. oktober 
2017 

Evaluatie schooljaar o.b.v. 
cijfers CvA incl. analyse 
instroom & herindicaties (KPI 2 
t/m 8) 

CvA, directie 
SwV’s  

Inzicht voor de SwV’s in de relevante kengetallen 
als instroom, groeiregeling en herindicaties. 
Gewenst resultaat is handhaving van het 
verwijzingspercentage van 1.7%.  
 

Directie SwV’s, 
Commissie van 
Advies 

- 

4. gehele 
schooljaar  

Expertise m.b.t. dyslexie- en 
dyscalculie beschikbaar stellen 
binnen het SwV 

Directie SwV, 
dyslexiespecia-
listen en 

Resultaten t.a.v. dyslexie/dyscalculie (ernstige) 
rekenproblematiek: 

Directie SwV, 
dyslexiespecialis-

40 klokuren p.p. per jaar 
(5 personen) 
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(externe) 
rekenspecialist  

• Samenhang te bereiken tussen de VO 
scholen m.b.t. beleid. 

• Beleidsontwikkeling op scholen daar waar 
nodig voor het voetlicht te brengen. 

• Een netwerk voor experts op te richten. 

• De mogelijkheden onderzoeken tot 
verbinding met het PO. 

De resultaten worden op schrift gesteld en ter 
beschikking gesteld aan de scholen. 
 

ten en (externe) 
rekenspecialisten 

6. sep 2017-
juni 2018 

Monitoring inzet en 
tevredenheid scholen t.a.v. 
paramedisch team (binnen 
interne zorgroute) 
 

Cedin, 
paramedici, 7 
SwV’s provincie 
Groningen & 
Drenthe 

VO scholen in ons SwV maken gebruik van het 
paramedisch team en zijn tevreden over de 
dienstverlening van de paramedici. Deze 
resultaten kunnen we destilleren uit de monitor 
en het tevredenheidsonderzoek. 
Ook checken we dit in gesprekken met scholen. 
 

Paramedisch 
personeel incl. 
coördinatie 

ca. €55.000 (o.b.v. 
tripartiete akkoord) 

7. schooljaar 
2017-2018 

Vervolg deelname SwV aan  
landelijke onderzoeken 
Passend Onderwijs:  

• Praktijkgericht onderzoek 
‘Leerlingen aan het 
woord’ 
 
 

• Casuïstisch onderzoek 
‘Ervaringen met OPP’s’ 
 
 
 
 

• Casestudy ‘opting out 
LWOO/PrO’ 

 
 
 

• Evaluatie monitor 
oudertevredenheid: 

KBA Nijmegen, 
RUG, Oberon, 
ouders, 
leerlingen, 
scholen, SwV 

• Praktijkgericht onderzoek ‘Stem van de 
Leerling’ is voor de zomer van 2017 afgerond 
(CSG, Gomarus, Leon van Gelder 
participeren).  
Op moment van schrijven van dit jaarplan ligt 
de rapportage bij de commissie vanuit 
ministerie OCW. 
 

• Voor de zomer de bezoeken aan CSG 
Augustinus, PrO Gomarus en Kamerlingh 
afgerond. Na de zomervakantie is de – door 
betrokken instellingen geaccordeerde – casus 
beschrijving gereed. 

• Het voortgangsonderzoek naar opting out 
lwoo bestaat uit drie fasen en zal rond 
november 2017 uitmonden in de oplevering 
van een rapport. 
 

• Op moment van schrijven van dit jaarplan ligt 
de rapportage bij de commissie vanuit 
ministerie OCW.  

Inzet vanuit 
betrokken scholen, 
directie SwV 

P.M. 
Organisatie studiemiddag 
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digitale vragenlijst bij 
ouders van leerlingen 

 

 
NB: Voor alle onderzoeken geldt: als de resultaten 
bekend zijn zullen we daar als SwV studie van 
maken en over communiceren.  

8. schooljaar 
2017-2018 

Deelname onderzoek 
effectiviteit arrangementen 
regulier VO. Onderzoek komt 
voort uit behoefte scholen. 
 
Bestaat uit: beschrijven van 
arrangementen & leerling-
kenmerken.  
Vaststellen van effect van 
arrangementen middels 
kwantitatieve data. 
Beschrijven van factoren die 
volgens leerlingen, ouders en 
docenten bijdragen aan effect 
van ingezette arrangement. 
 

RUG, ECT, 
verschillende VO 
scholen 

Het onderzoek levert op dat we een beschrijving 
krijgen van die factoren die volgens leerlingen, 
ouders en docenten bijdragen aan het effect van 
de ingezette arrangementen.  
Op basis hiervan kunnen we – zo is de verwachting 
- de extra ondersteuning aan leerlingen 
optimaliseren. 

ECT, directie SwV 
(begeleiding 
stagiaires) 

max. €5.000 

9. Gehele 
schooljaar  

• Deelname SwV aan 
projectgroep Academische 
Werkplaats ADHD & druk 
gedrag (ZonMw-aanvraag)   

 
Betreft onderzoek & 
voorlichting ADHD & druk en 
dwars gedrag. Geheel heeft 
een brede scope, als SwV 
participeren we op 
directieniveau in het 
onderwijsdeel. 
 

• Deelname scholen aan 
Onderzoek Toolkit 
Begeleid Leren. 

Incl. deelname directie aan 
stuurgroep NIVO-project: Naar 

RUG & Accare, 
SwV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanzehogeschool 
& UMCG, 
verschillende VO-
scholen, SwV 

Meer verbinding vanuit het SwV met 
kennisinstituten zoals de RUG en de 
Hanzehogeschool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelnemende scholen worden getraind in de 
methodiek Begeleid Leren. Hierdoor zal het 
onderwijs voor leerlingen met psychische 
problemen inclusiever worden.  

voorlopig directie 
SwV, op termijn 
mogelijk scholen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
directie SwV en 
ondersteuningscoö
rdinatoren 

- 
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Inclusief Voortgezet Onderwijs 
(ZonMw-aanvraag). 

Onderzoek richt zich op 
aantonen van effectiviteit van 
de Toolkit Begeleid Leren voor 
leerlingen met psychische 
problemen. 
 

De Toolkit wordt op basis van het 
wetenschappelijke onderzoek met experiment- en 
controlescholen effectief bevonden. 
 

deelnemende VO-
scholen 

10 sep 2017-
mei 2018 

Evaluatie en uitbreiding pilot 
ombouw Commissie van Advies  
waarbij CvA aan de 
‘achterkant’ van het TLV-
traject een minder grote rol 
krijgt. 
 

V(S)O-scholen, 
orthopedagogen/
GD-ers, CvA, ECT 
en directie SwV  

Waar aanleverende school, ontvangende VSO-
school, ouders (en leerling) het eens zijn over de 
TLV, zal de CvA slechts administreren. Hiertoe 
moeten scholen (VSO én regulier) goed in staat 
zijn om een integratief beeld t.b.v. TLV’s te 
formuleren. 

CvB VSO-scholen, 
IOT VO-scholen, 
orthopedagogen, 
ECT, CvA, SwV 

n.v.t. 

11 oktober 
2017 

Evaluatie proces van 
toewijzing middelen via 
arrangementen m.b.v. ECT 
 

ECT, directie 
SwV 

O.b.v. interne evaluatie strategiebepaling 
aanvraagproces arrangementen voor schooljaar 
2018-2019. 
 

directie SwV, ECT Middelen tripartiete, 
middelen arrangementen 
(OPP’s), basisbedrag €35 per 
leerling & variabel bedrag (in 
2017-2018 €40). 
 

12 sept – 
december 
2017 

Proces toewijzing OPP LR en 
TLV PrO o.b.v. de handreiking.  
Incl. toewijzing OPP LR in 
leerjaar 3 en verder. 
 

directie SwV, 
ECT, vmbo en 
PrO-scholen 

O.b.v. evaluatie met betrokken scholen komen tot 
verbeteringen in proces toewijzing OPP LR en TLV 
PrO incl. een voorstel over hoe om te gaan met 
OPP LR in de bovenbouw. 

directie SwV, ECT - 

13 sept - dec 
2017  

Vervolg Traject Thuiszitters 
Voortgezet onderwijs (TTVO) 
 

TTVO / Openbaar 
Onderwijs 
Groningen, 
directie SwV, 
ECT 

Onder voorbehoud wordt gekoerst op omzetting 
van de pilotstatus naar TTVO als onderdeel OPDC 
nieuwe stijl. Hiermee worden Rebound Stad 
Groningen en TTVO tussenvoorzieningen van het 
SwV, uitgevoerd onder één paraplu door Openbaar 
Onderwijs Groningen. 
Er ligt een nieuw convenant waarin Rebound Stad 
Groningen en TTVO onderdeel van uitmaken, 
getekend door alle besturen (alleen de besturen 
die deelnemen dragen ook bij). 
  

directie SwV, ECT, 
inzet ortho 
Rebound op TTVO 

€6.500 per leerlingplaatsing 
voor een volledig schooljaar 
vanuit de aanleverende 
school.   
O.b.v. 30-40 plaatsingen voor 
SwV: €165.000.  
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14 schooljaar 
2017-2018 

Vervolg Maatwerkvoorziening 
RENN4 

RENN4, directie 
SwV, ECT 

Onder voorbehoud wordt gekoerst om de 
Maatwerkvoorziening RENN4 integraal onderdeel 
te laten zijn van het voorzieningenniveau binnen 
het SwV. Voorwaarden, doelgroep en 
plaatsingscriteria zijn helder omschreven. 
 

directie SwV, ECT o.v. €40.000  

15 schooljaar 
2017-2018 

Vervolg pilot Maatwerk cluster 
3 (W.A. van Lieflandschool + 
Wingerd, Steiger, Mytylschool 
'Prins Johan Friso') (i.s.m. met 
gemeente/WLZ) 
 

Cluster 3 VSO-
scholen, 
gemeente, ECT 

Maatwerk cluster 3 toont vanaf de inrichting 
(maart 2017) al aan dat onderwijsuitval wordt 
voorkomen middels deze voorziening.  
Gewenste resultaten:  

- een goede evaluatie van Maatwerk cl. 3; 
- uitwerking van de samenwerking tussen 

de scholen cl. 3;  
- uitwerken van de rol van de gemeente. 

 

directie SwV, ECT o.v. €20.000 & VSV 
regiomiddelen 

16 schooljaar 
2017-2018 

Onderzoek naar betere 
aansluiting c.q. 
symbiosevormen havo/vwo van 
VSO RENN4 met regulier VO 
 

directie SWV, 
ECT, RENN4, 
regulier VO  

Voor schooljaar 2018-2019 zijn er alternatieven 
beschikbaar voor leerlingen in H/V VSO RENN4 en 
wordt er volgend schooljaar op één of meer 
scholen een pilot uitgevoerd. 

directie SwV, ECT P.M. 

17 schooljaar 
2017-2018 

Organisatie van 3 inhoudelijke  
uitwisselingsbijeenkomsten (op 
verzoek van de scholen) 

directie SWV, 
ECT, scholen 
voor V(S)O 

Het SwV heeft op vraag van de scholen naar 
tevredenheid een drietal uitwisselings-
bijeenkomsten georganiseerd op inhoudelijke 
thema’s (bijv. OPP, PrO-plus, arrangementen, 
TLV-aanvragen, e.d.) 
 

directie SwV, ECT - 

2. Transitie PO-VO & VO-VO & VO-MBO 

1. 2017-2018 
jaarlijks 
 
Evaluatie in 
april-juni 
2018 
 
 
 
 
 
 

Actualiseren toelatingsbeleid + 
transitiekalender PO-VO en 
ouderversie overstap PO-VO 
o.b.v. evaluatie voor de regio 
Groningen, Haren, Ten Boer en 
Zuidlaren.  
Inzet op: Intergrip PO-VO, OSO 
en Plaatsingswijzer. 
 
 
 
 

Werkgroep PO-
VO provincie 
Groningen, SwV’s 
PO en VO 
provincie 
Groningen 
 
 
 
 
 
 

• Leerlingen hebben een goed onderbouwd 
advies t.b.v. plaatsing in het VO. Gemeten via 
terugkoppelingsmodule Intergrip PO-VO.  

• Scholen voor PO en VO zijn tevreden over 
route, instrument en proces. O.b.v. eigen 
evaluatie besturen PO en VO. 

• Ouders hebben middels de ouderversie helder 
hoe de overstap PO-VO verloopt. 

• Via Intergrip PO-VO kunnen leerlingen worden 
gevolgd en vindt terugkoppeling plaats van VO 
naar PO over op-, uit- en afstroom. 
 

directie SwV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik Intergrip PO-VO ca. 
€17.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Jaarplan 2017-2018, versie 14 juni 2017, pagina 10 

 
  

 Periode 
(wanneer) 

Activiteiten 
(wat) 

Betrokkenen 
(wie) 

Gewenst resultaat 
 

Middelen 
(personeel) 

Middelen 
(financieel) 

 
Gehele 
schooljaar  
 
 
 
 
 
Sept 2017 -
jan 2018 

 
Bestuurlijke deelname aan 
coöperatie PO-
VO/Plaatsingswijzer  
 
 
 
 
Gesprekken consulenten PO-VO 
+ evaluatie  

 
Coöperatie PO-
VO / 
Plaatsingswijzer 
 
 
 
 
Consulenten PO-
VO, ECT 

 
Opbrengst voor de scholen c.q. het SwV is een 
geprofessionaliseerd advies vanuit het PO, 
waardoor de leerling in het VO beter op z’n plek is 
(minder zittenblijven, minder op- en afstroom). 
 
 
 
M.b.v. de consulenten PO-VO hebben leerlingen 
met complexe casuïstiek een succesvolle overstap 
gerealiseerd. 
 

 
directie SwV 
 
 
 
 
 
 
Consulenten PO-
VO, ECT 

 
Voor 2016-2017 en 2017-2018 
ligt het bedrag hoger i.v.m. 
de notaris- en juridische 
advieskosten en de 
digitalisering van het 
instrument.  
 
Inzet consulenten PO-VO ca. 
€7.500 

2. 2017-2018 
jaarlijks 

Evaluatie VSV maatregelen 
vanuit convenant met de 
(nieuwe) taak om de 
aansluiting over de 3 domeinen 
te realiseren (onderwijs/ 
gemeenten/arbeid): 
 

• aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt via het 
domein werkinzicht = 
arbeidsmarktregio 

• aansluiting onderwijs-
gemeente via voortijdig 
schooluitval (VSV) 

• aansluiting Sociale domein 
(Jeugd/WMO) en 
onderwijs 

VSV-werkgroep,  
Bestuurlijk 
overleg 

Percentage VSV is gestabiliseerd of gedaald in 
RMC regio 3. 

Tevens is een betere aansluiting tussen de drie  
domeinen gerealiseerd: onderwijs-gemeenten-
arbeidsmarkt. 

 

directie SwV  
 
 
bestuurder SwV 

Jaarlijks  
Intergrip VO-MBO  
Intergrip PrO-VSO-Entree 
Begroting vanuit 
programmagelden VSV 
 

       

3. Kwaliteit  

1. 2016-2017 Uitvoeren collegiale visitaties 
en audits i.h.k.v. het 
uitbouwen van het   
kwaliteitszorgsysteem 
 

scholen, directie 
SwV, ECT, CvA 

Op basis van nieuwe systematiek (o.b.v. 
evaluatie) audits (TLV PrO/VSO) en collegiale 
visitatie (OPP LR & overig) inzetten op ‘leren van 
elkaar’ en de kwaliteit van OPP’s en de 
bijbehorende ondersteuning op een hoger plan 
brengen. 

directie SwV, ECT, 
CvA 

P.M. 
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Tevens willen we middels de collegiale visitaties 
het ‘OPP overig’ meer inkaderen met 
criteria/voorwaarden.  

2. 2017-2018 Intervisie Expertise- & 
Consultatieteam  

ECT SwV VO Stad D.m.v. intervisie o.b.v. complexe casuïstiek krijgt 
de werkwijze van het ECT een kwaliteitsimpuls.  

ECT n.v.t. 

3. 2017-2018 
cyclisch per 
3 maanden 

Beleid en acties thuiszitters 
uitvoeren met o.a.: 
o kwartaalrapportage 

thuiszitters aan inspectie 
o uitvoering uitgewerkt 

stappenplan thuiszitters 
(incl. absoluut/relatief 
verzuim, schoolweigering 
en problematisch verzuim)  
(KPI 1, 4 en 8) 

o kwartaalcyclus 
verdiepende analyse 
thuiszitters (KPI 1) 

 

Scholen, 
verzuimloket 
Rebound,  
leerplicht, ECT 
en directie SwV 

Door gericht cyclisch beleid is het aantal 
thuiszitters afgelopen schooljaar fors gedaald.  
We zetten minimaal in op bestendiging van dit 
aantal d.m.v. een cyclische, structurele en 
systematische aanpak i.s.m. leerplicht.   

directie SwV, ECT, 
verzuimloket 
Rebound  

Expertisebekostiging 
Rebounds 

       

4. Organisatie  

1. oktober  
2017 

Evaluatie jaarplan & begroting 
schooljaar 2016-2017 
 

AB, DB, OPR en 
directie SwV, 
CvA, ECT, MR-p 

Verantwoording en stand van zaken van alle 
geplande activiteiten van het SwV in schooljaar 
2016-2017 als onderdeel van de jaarlijkse 
verantwoording op schooljaar, incl.: beide 
Rebounds, ECT, CvA, OPR, MR-p. 
 

directie SwV, ECT, 
CvA, OPR, MR-p 

- 

2. schooljaar 
2017-2018 

Keuzetraject nieuw bestuurlijk 
model directie, bestuur en 
toezicht vanuit visie 
(Governance) 

AB, DB, OPR en 
directie SwV, 
externe 
inhoudelijke en 
juridische 
expertise 
 

Tot 01-01-2018: vaststellen nieuw bestuurlijk 
model wat voldoet aan de wettelijke eisen en de 
Code Goed Bestuur én voldoet aan de wensen van 
de stakeholders. 
Na 01-01-2018: implementatie van het nieuwe 
bestuurlijke model in de praktijk van het SwV.   

directie SwV  P.M. (inhoudelijke en 
juridische expertise) 
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3. nov 2017-
mei  2018 

Verbeteractiviteiten inzake  
privacy en privacyreglement 
(incl. CvA, ECT, verzuimloket, 
afstemming privacy met 
gemeenten) 
 

CvA, ECT, 
verzuimloket, 
gemeenten, 
directie SwV  

Waarborg gerealiseerd conform wettelijke en 
eigen SwV-eisen. 

CvA, ECT, 
verzuimloket, 
directie SwV  

n.v.t.  

4. sept-dec 
2017 

Ontwikkelen van beleid op het 
terrein van datalekken en 
privacy 
 

SwV, werkgroep 
financiën 
(controllers), DB, 
AB 
 

Op 01-01-2018 is er bestuurlijk vastgesteld beleid 
op het vlak van datalekken. 

directie SwV  

5. sept-okt 
2017 

Definitief vastleggen van 
overeenkomsten die we als 
SwV zijn aangegaan i.h.k.v. 
dienstverlening door besturen 
in het SwV (huisvesting directie 
en ECT, financiële en 
personele dienstverlening en 
ICT) 
 

directie SwV, 
RENN4, CSG, 
Openbaar 
Onderwijs 
Groningen  

Er zijn getekende overeenkomsten met 
dienstverlenende besturen op het vlak van 
huisvesting (RENN4 en Openbaar Onderwijs 
Groningen), financiële en personele 
dienstverlening (Openbaar Onderwijs Groningen) 
en ICT (CSG).  

directie SwV - 

5. Personeel 

1. 2017-2018 Scholing voor Expertise- & 
Consultatieteam 
 

ECT, directie 
SwV 

Nog bespreekpunt voor de zomer. 
  

ECT, directie SwV Budget professionalisering 

6. Medezeggenschap  

1. uiterlijk 
september-
oktober 
2017 
 

Jaarplanning met OPR en MR-p 
vaststellen 

OPR, MR-p, 
directie SwV  

Op basis van het jaarplan met DB van de OPR en 
de MR-p een adequate vergaderplanning 
afstemmen o.b.v. de vastgestelde planning- en 
controlcyclus. 

OPR, MR-p, 
directie SwV 

conform faciliteitenregeling 
OPR en MR-p 

2. jan-juli  
2018 

Herijking statuut OPR en MR-p 
en reglementen OPR & MR-p 

Op verzoek van de OPR en met 
instemming van de MR-p is 
ervoor gekozen om het nieuwe 
statuut en reglement n.a.v. de 
nieuwe Wet Versterking 
Bestuurskracht op te pakken 

MR-p, OPR en 
directie SwV  

Een vastgesteld nieuw statuut OPR/MR-p en 
reglementen OPR & MR-p met instemming van OPR 
en MR-p, voldoend aan de nieuwe wet Versterking 
Bestuurskracht en conform de resultaten van de 
Governance discussie.  

MR-p, OPR, 
directie SwV  

P.M. externe expertise op 
vlak medezeggenschap  
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als uitvloeisel van de 
Governance discussie 

7. Communicatie  

1. 2017-2018 
jaarlijks 

Continuering inzet  
communicatiemiddelen: 

• nieuwsbrieven in eigen 
beheer voor 
ouders/externen & 
medewerkers/medezeggen
schap 

• website SwV 

• actief gebruik sociale 
media Twitter & Facebook 
 

Directie SwV  Betrokken scholen, medezeggenschap, 
ouders/leerlingen, gemeenten, andere 
samenwerkingsverbanden en ketenpartners lezen 
op effectieve en efficiënte wijze actuele 
informatie via de website, nieuwsbrief en sociale 
media. 

directie SwV in eigen beheer 

8. Financiën 

1. september 
2017-jan 
2018 

Vervolg uitwerken 
verantwoordingsbeleid 
(voorheen 
sanctioneringsbeleid), als 
onderdeel van Governance 
 

AB, DB, OPR en 
directie SwV 

Vastgesteld verantwoordingsbeleid i.r.t. 
financiële middelen. 

directie SwV, 
werkgroep 
financiën 
(controllers) 

n.v.t. 

2. april-mei 
2018  

Vaststellen jaarverslag en -
rekening SwV kalenderjaar 
2017 
 

AB, DB, OPR en 
directie SwV  

Vastgestelde, door de accountant gecontroleerde 
en geaccordeerde, jaarrekening.   

directie SwV, 
accountant  

accountantskosten (ca. 
€5.000) 

3. okt - dec 
2017 

Effecten  
verdelingssystematiek (KPI 11) 
i.r.t. nieuwe maat 
ondersteuningsbekostiging   
 

AB, DB, OPR en 
directie SwV, 
werkgroep 
financiën 

Memo met effecten nieuwe verdelingssystematiek 
naar bestuur.  

directie SwV, 
werkgroep 
financiën  

n.v.t. 

4. mei-juni 
2018 

Opstellen afgeleide 
jaarbegroting schooljaar 2018-
2019. 
 
 
 
 
 

AB, DB, OPR en 
directie SwV, 
werkgroep 
financiën 
 

Vastgestelde begroting schooljaar 2018-2019 met 
instemming OPR. 

directie SwV, 
werkgroep 
financiën 

n.v.t.  
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9. Afstemming Transitie Jeugdzorg 

1. gehele 
schooljaar 
2017-2018 
 

Uitbreiding en implementatie 
onderwijs-zorgarrangementen 
  
Verdergaande betrokkenheid 
onderwijs bij inkooptrajecten 
zorg, werkgroep RIGG 

OOGO bestuurlijk 
en ambtelijk, 
RIGG, directie 
SwV, ECT, 
scholen. 

Realiseren van effectieve en efficiënte onderwijs-
zorgtrajecten, mede door betrokkenheid 
onderwijs aan de voorkant (inkoop). 
 
 
 
 

directie SwV, ECT  inzet deel middelen 
arrangementen binnen 
OZA’s. 

2. voor april 
2018 

Inzet en evaluatie 
bovenschoolse VO WIJ teams 
en aansluiting PrO, VAVO & 
VSO cluster 3 
 

Management 
bovenschools 
WIJ, ECT, 
directie SwV 

Alle scholen/locaties zijn aangesloten op 
bovenschools WIJ team en zijn tevreden over 
dienstverlening en samenwerking (gemeten op 
basis van signalen en de directiegesprekken 
voorjaar 2018).  
 

directie SwV, ECT - 

3. schooljaar 
2017-2018 

Onderzoek naar mogelijkheden 
verbinding preferente partners 
JHV aan VSO 
 

directie SwV, 
VSO 

Realiseren van de verbinding van preferente  
partners vanuit JHV aan VSO. 
 

directie SwV  

4. 2017-2018 
jaarlijks 

Periodiek afstemmingsoverleg 
OOGO gemeenten, ambtelijk 
en minimaal 1x per jaar 
bestuurlijk met wethouders. 

Ambtenaren (en 
wethouders) 
gemeenten 
GHTBT, DB, 
directie SwV 
  

Afstemming thema’s onderwijs & jeugd(zorg) o.a.: 
Maatwerkvoorzieningen onderwijs voorzien van 
JHV, belastbaarheidsverklaringen (RIGG), 
Bovenschools WIJ, Inkoop Jeugdhulp, preferente 
partners in VSO, GGD – positie jeugdarts in de 
scholen, Onderwijs-zorgarrangementen, ZVJG, 
Doorzettingskracht, Arbeid en dagbesteding, 
Thuiszitters.  
 

directie SwV & DB n.v.t.  

       

 


