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oktober 2016, nr. 6 

 
Inhoud van de 6de nieuwsbrief  
In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband aandacht voor: 

 Opheffing Centraal Informatiepunt  
 Verdere ontwikkeling basisondersteuning 
 Doorontwikkeling Expertise- & Consultatieteam & inzet ouderondersteuner  
 Inzet paramedici 
 PO-VO beleid 

 
 
Inleiding  
Bij de start van Passend Onderwijs in 2014 hebben we, als drie samenwerkingsverbanden in 
de provincie Groningen, gekozen voor een gezamenlijk Centraal Informatiepunt. De laatste 
maanden hebben we op basis van tevredenheidsonderzoek en een monitor een evaluatie 
uitgevoerd op het Centraal Informatiepunt. Opvallend is dat de VO-scholen zeggen er niet 
of nauwelijks gebruik van te maken. Ook verwijzen zij weinig tot geen ouders naar het 
Centraal Informatiepunt.  
Uit de monitor van het Centraal Informatiepunt zelf blijkt dat er vanuit ons SwV maar 
weinig vragen binnenkwamen. Gezien het bovenstaande is besloten om per 01-08-2016 het 
Centraal Informatiepunt op te heffen. Het samenwerkingsverband houdt wél de wettelijke 
taak om scholen en ouders van informatie te voorzien. Dit kan vanaf 1 augustus via de 
volgende kanalen: 

 
 
 

NIEUWSBRIEF VOOR ALLE MEDEWERKERS IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL 

ONDERWIJS CLUSTER 3 EN 4 BINNEN HET SAMENWERKINGSVERBAND VO 20.01 IN DE REGIO GRONINGEN, 

HAREN, TEN BOER EN ZUIDLAREN E.O. 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
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Welke informatiekanalen zijn beschikbaar? 
Binnen het samenwerkingsverband bestaan de volgende drie informatiekanalen:  

 de Commissie van Advies;  

 het Expertise- & Consultatieteam; 

 de directie van het SwV.  
Hieronder geven we aan voor welke vragen u waar moet zijn. Indien er vragen zijn over: 
 
1. De toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, de routes en de TLV-
formulieren kunt u terecht bij: 
 
Commissie van Advies 
Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB  Groningen 
Telefoonnummer: 050 - 520 91 20 (alle dagen bereikbaar van 9.00-16.30 uur) 
E-mail: info[at]cvagroningen.nl 
 
2. Complexe casuïstiek, basis- & extra ondersteuning en onafhankelijke 
ouderondersteuning: 
 
Expertise- en Consultatieteam 
Het Expertise- & Consultatieteam wordt gevormd door: Jeanet Kooistra, Annelies 
Oosterhuis, Marijke de Ruiter en Hanny Zijlstra. Zij zijn als contactpersoon toegewezen 
aan verschillende scholen en vervullen daarnaast de rol van onafhankelijk 
ouderondersteuner SwV. 
E-mail: ect[at]swv-vo2001.nl 
 
3. Beleid (incl. financiën) van het samenwerkingsverband: 
 
Directie  
De directie van het samenwerkingsverband VO Stad Groningen wordt gevormd door:  
Jan Houwing (directeur) & Erik de Graaf (adjunct-directeur). 
 
Bezoekadres: Leonard Springerlaan 39, 9727 KB  Groningen 
Postadres: Postbus 744, 9700 AS  Groningen 
Mobiel / e-mail Jan Houwing: +31(0)6 - 13 44 76 59 / j.houwing[at]swv-vo2001.nl 
Mobiel / e-mail Erik de Graaf: +31(0)6 - 55 34 82 25 / e.de.graaf[at]swv-vo2001.nl 
 
Op de website vindt u de contactgegevens via: 
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/index.php/topmenu/contact/ 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/index.php/topmenu/contact/
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In schooljaar 2014-2015 hebben we een eerste meting ‘basisondersteuning’ nieuwe stijl 
gedaan. Algemene conclusie is dat er al veel goed gaat, maar dat er door de scholen ook 
nog werk te verzetten is op het terrein van de basisondersteuning. Zo scoren de scholen 
gemiddeld boven het streefniveau op het thema ‘veiligheid’. Bij het thema ‘omgaan met 
verschillen’ is relatief gezien nog veel werk te verzetten. De scholen zijn zelf 
verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling van de basisondersteuning, maar het SwV kan 
wel ondersteunen. 
Elke school heeft bij de meting de beschikking gekregen over de spindiagrammen per 
thema. We vragen alle scholen om deze spindiagrammen en de actiepunten nog eens onder 
de loep te nemen voor de eigen school. Het ECT voert de komende periode met alle 
scholen gesprekken over de doorontwikkeling van de basisondersteuning op de locaties.  
Ook in het jaarlijkse gesprek met de vestigingsdirecteur en de ondersteuningscoördinator 
komen we op de ontwikkeling van de basisondersteuning terug. In schooljaar 2017-2018 
voeren we een tweede meting uit om de voortgang vast te stellen.  

Vanaf 1 januari 2015 is het Expertise- & Consultatieteam (ECT) in het SwV actief. De 
primaire doelstelling van het ECT is de school ondersteunen bij de kwaliteit van de 
ondersteuning in de volle breedte.  
Voor de zomer hebben we de functie en werking van het ECT geëvalueerd. Conclusie was 
dat de inzet van het ECT over het algemeen hoog gewaardeerd wordt door de scholen. Er 
waren nog enkele aandachtspunten, die hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het 
beleid.  
Nieuw is bijvoorbeeld dat ouders een onafhankelijke ouderondersteuner vanuit het SwV 
kunnen inschakelen als zij op zoek zijn naar een passende plek of passende ondersteuning 
voor hun kind. Deze ouderondersteuner kan ingeschakeld worden als er sprake is van een 
meningsverschil dat niet opgelost kan worden door de school en de ouder zelf. De ouder 
kan via school deze hulp inschakelen of rechtstreeks via het algemene mailadres: 
ECT[at]swv-vo2001.nl. Het nieuwe beleid is binnenkort te lezen in de vernieuwde ECT 
brochure, die ook op de website beschikbaar komt. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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Hoe en waarvoor schakel ik het paramedisch team in?  
Als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs is er veel veranderd rondom de 
begeleiding van leerlingen met extra ondersteuning. Alle samenwerkingsverbanden in 
Groningen en Drenthe hebben de keuze gemaakt om gebruik te blijven maken van het 
paramedisch team. Het team is vanaf 1 augustus 2016 onderdeel van de 
onderwijsadviesorganisatie Cedin. We hebben alle scholen hier eind september reeds over 
geïnformeerd. Er zijn voor de scholen geen kosten verbonden aan de consulten van de 
paramedici.  
Het team is te bereiken via de coördinator: Jan Jansema, mobiel (06-20357825), mail 
j.jansema@cedin.nl of via het centrale telefoonnummer van Cedin: 088-0200300.  
Er volgt nog een overzicht voor de scholen waarin opgenomen is wanneer, welke 
(medische) expertise ingeschakeld kan worden (schoolarts, OZL, paramedici, Educatieve 
voorziening UMCG/Beatrixoord, etc.). 

 
 
Waar vind ik het nieuwe beleid rond de overgang PO-VO? 
Recent is het nieuwe toelatingsbeleid PO-VO gepubliceerd. In dit beleid zijn alle afspraken 
ten behoeve van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs vastgelegd voor de regio 
Groningen, Haren, Ten Boer en Zuidlaren.  
Het beleid is o.a. te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Hier vindt u ook 
de ouderversie van het toelatingsbeleid en een transitiekalender. De ouderversie beschrijft 
in begrijpelijke taal voor ouders welke stappen er gezet dienen te worden in de overgang 
van basis- naar voortgezet onderwijs. De transitiekalender biedt een overzicht van alle 
data en deadlines in de overstap.  
 
 
 

COLOFON 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gezamenlijke schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en 

voortgezet speciaal onderwijs in de regio Groningen, Haren, Ten Boer en Zuidlaren e.o. 

Eindverantwoording: Bestuur SwV Passend Onderwijs VO 20.01 Stad Groningen 

Directie SwV: Jan Houwing (directeur, mail: j.houwing [at] swv-vo2001.nl) & Erik de Graaf (adjunct-

directeur, mail: e.de.graaf [at] swv-vo2001.nl) 

Tekst: Erik de Graaf & Jan Houwing      

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
mailto:j.jansema@cedin.nl
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/index.php/download_file/view/305/152/
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/

