Jaarverslag schooljaar 2019-2020
In deze notitie het jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 van het Samenwerkingsverband Voortgezet
Onderwijs Groningen Stad. T.o.v. voorgaande jaren is er gekozen voor een gewijzigde, verkorte, opzet.
Indien er kengetallen worden genoemd betreft dit het schooljaar 2019-2020 met tussen haakjes de
getallen uit resp. 2018-2019 en 2017-2018. Voor geïnteresseerden hebben we meer achtergrond
informatie beschikbaar. Het bestuursverslag 2019 (https://www.swv-vo2001.nl/bestuursverslag-2019/),
geeft de geïnteresseerde lezer meer verdiepende informatie.
Bestuurlijke inrichting – van stichting naar vereniging en onafhankelijk intern toezicht gerealiseerd
Per 1 januari 2020 is het samenwerkingsverband omgezet van stichting naar vereniging. Er is daarmee
een volledige scheiding aangebracht tussen bestuur en intern toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit
drie onafhankelijke leden t.o.v. de directeur-bestuurder en de ALV met daarin de bestuurders van de
scholen.
Corona – vrijwel alle leerlingen goed in beeld
Vanaf maart heeft heel Nederland en dus ook het samenwerkingsverband te maken met de gevolgen van
Corona. Het samenwerkingsverband heeft een bescheiden rol gehad op het snijvlak onderwijs-gemeente
m.b.t. Corona maatregelen. Uit de inventarisatie bleek dat de scholen met vrijwel alle jongeren goed
contact hadden. Met slechts 4 leerlingen (0,02%) van de 16.780 was er geen contact. Eind mei werden ca.
370 (2,1%) jongeren in een kwetsbare positie op de scholen opgevangen op 28 van de 34 vestigingen.
Inspectietoezicht – voldoende tot goede beoordelingen
Begin 2020 was het reguliere, periodiek (eens per 4 jaar) toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.
Het samenwerkingsverband zelf, het OPDC Stad en een school werden onder de loep genomen m.b.t. het
functioneren van Passend Onderwijs. Het oordeel van de Inspectie was op alle onderdelen voldoende of
goed met een bijzonder positieve waardering voor OPDC Stad.
Totaal aantal leerlingen in het samenwerkingsverband – beperkte krimp en lager dan de prognose
In 2019-2020 zaten er 16.411 (16.548-16.578) leerlingen in het regulier onderwijs. Ca. 60% (60-60)
daarvan zit in een HAVO/VWO stroom. De krimp is beperkt en blijft vooralsnog enigszins achter bij de
prognoses. Ongeveer 40% van de leerlingen komt uit omliggende gemeenten.
Leerlingen in het VSO en PrO – percentage vso leerlingen blijft stabiel laag, lichte groei PrO
Het aantal leerlingen in het vso blijft stabiel laag met 257 (264-276) leerlingen, dat is 1,6%. Het landelijk
gemiddelde is 3,6%. Voor een verwijzing naar het speciaal onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) nodig. Deze wordt door het samenwerkingsverband via de Commissie van Advies afgegeven. De
Commissie van Advies geven we vorm met de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en VO
Ommelanden.
Er zijn door ons SWV 119 (120-141) TLV’s afgegeven. Het aantal herindicaties TLV is gedaald, t.g.v. het
beleid dat de TLV wordt afgegeven voor de schoolloopbaan. Het aantal vanuit de P(S)O-VSO overstap is
gestegen t.g.v. het feit dat de eindgroep SO groter was. Het aantal VO verwijzingen naar VSO blijft
stabiel met 74 (72-73). Verwijzingen vanuit het VO zijn wel verschoven van de boven- naar onderbouw.
In het PrO was het aantal leerlingen 499 (479-481). Het percentage ligt bij het PrO op het landelijk
gemiddelde van 3,0% (2,9-2,9). De lichte groei in het PrO wordt deels veroorzaakt door de verwijzingen
vanuit het VMBO. We volgen met de scholen nauwlettend de VMBO verwijzingen naar het PrO.
Leerlingen met ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs – meer leerlingen profiteren
Er waren in 2019-2020 in totaal 2267 / 14,1% (2199-2046) leerlingen in het regulier onderwijs met een
vorm van extra ondersteuning waarvoor de reguliere scholen middelen van het SWV hebben ontvangen.
Allen hebben een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). Er is met name een groeiend aantal leerlingen met
sociale emotionele problematiek die extra aandacht vraagt. Scholen kunnen de ondersteuning bieden
doordat er meer middelen beschikbaar waren vanuit de positieve verevening. In 2019-2020 is er 148 (128105) fte op extra ondersteuning ingezet door de PrO-VMBO-HAVO-VWO scholen.
Thuiszitters – minder thuiszittende leerlingen (Corona), meer leerlingen terug naar onderwijs
Corona heeft uiteraard ook invloed gehad op het aantal thuiszitters. De december meting (maart en juni
waren niet representatief) gaf aan dat er 37 (33-28) thuiszitters vallend onder de landelijke definitie
waren. Het aantal ziekgemelde leerlingen was 30 (41-nb). De thuiszittende leerlingen hebben onze volle
aandacht i.s.m. de gemeente Groningen. Het resultaat van de aandacht was o.a. dat 62 (41-nb)
leerlingen in 2019-2020 terug naar onderwijs zijn geleid.
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Voortijdig Schoolverlaters (VSV) – aantal VSV-ers daalt
Samenwerkingsverband VO Groningen Stad is namens de scholen verbonden aan het Regionaal Meld- en
coördinatiecentrum (RMC) 03 (gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Westerkwartier) waarbinnen
het onderwijs (VO-MBO) samenwerkt met de gemeente om voortijdig schooluitval te voorkomen.
De samenwerking is opnieuw in een convenant vastgelegd voor de periode 2020-2024. Vanuit het Rijk
ontvangt RMC 03 jaarlijks €1,2 M voor de uitvoering van de plannen. Het VO profiteert hiervan middels de
inzet van een doorstroombegeleider VO-MBO, extra inzet VO WIJ en trajecten voor leerlingen waarvan de
verantwoordelijkheid van de bekostiging voor extra ondersteuning onduidelijk is. In het laatst gemeten
schooljaar waren er 50 (71-60) VSV-ers in het VO. Dat is 0,31% van het aantal leerlingen (landelijk 0,49%).
Ondersteuning scholen en ouders door ECT – inzet ECT blijft intensief met hoge waarderingsfactor
In het SWV functioneert een Expertise- & Consultatie Team (ECT). Bovenschools bestaat het ECT uit vier
deskundigen (2,3 fte) die samen met deskundigen in de scholen het samenwerkingsverband, de scholen
en de ouders ondersteunen met als doel passend onderwijs voor leerlingen te realiseren. Het ECT heeft
zich ontwikkeld tot een orgaan in het SWV waarin met veel deskundigheid complexe problematiek samen
met de school wordt opgepakt. Voor ouders is er een onafhankelijke ouderondersteuner beschikbaar die
geen relatie heeft met de school.
In 2019-2020 heeft het ECT 325 (420-372) casussen opgepakt, bijna allemaal op leerlingniveau. Een
oorzaak voor het lagere aantal casussen is mogelijk de coronacrisis vanaf half maart 2020. Veruit de
meeste verzoeken voor advies en ondersteuning komen vanuit school (274), vanuit ouders of externe
partijen kwamen 34 verzoeken voor ondersteuning. In de meeste gevallen betreft het deelname aan een
Meer Partijen Overleg (MPO, 179 casussen). Daarnaast kwamen er 115 adviesaanvragen binnen.
In 9 (10-6) gevallen is het ECT als ouderondersteuner ingeschakeld. Net als vorig schooljaar heeft het ECT
aan het einde van het schooljaar veel tijd en energie gestoken in leerlingen met complexe problematiek
in de overstap van PO naar VO.
Uit intern onderzoek blijkt dat de ouders en scholen de inzet bijzonder waarderen en beoordelen.
Maatwerkvoorzieningen – intensief gebruik van maatwerk op meerdere plaatsen
Er zijn diverse maatwerkvoorzieningen in het samenwerkingsverband actief. Alle voorzieningen hebben
apart hun verantwoordingen ingeleverd. Daaruit blijkt dat Corona leidde tot bijzondere omstandigheden
waarbij wel intensief contact is onderhouden met de leerlingen. Er is op alle voorzieningen veel aandacht
voor de ontwikkeling van kwaliteit op ondersteuning en aansluiten bij- en terugleiden naar onderwijs als
belangrijk doel. Vrijwel alle maatwerkvoorzieningen hebben doorgaans een maximale bezetting.
Bij de kengetallen brengen we de trend niet in beeld omdat in alle voorzieningen de aantallen lager zijn
i.v.m. de bijzondere periode vanaf maart. Het aantal leerlingen in OPDC Stad TTVO was 45, in OPDC Stad
Rebound 54. In OPDC Gomarus lesplaats 20, trajectgroep 22 en advies op locatie 174. In maatwerk VSO
Erasmus zaten 100 leerlingen waarvan 40 van ons samenwerkingsverband. Cluster 3 maatwerk op de Van
Liefland heeft 8 leerlingen bediend. Portalis en de PrO scholen verrichten eveneens maatwerk.
Financiële positie – het swv heeft een gezonde financiële basis
De groeimogelijkheden voor de ondersteuning in het samenwerkingsverband zijn praktisch bereikt.
Jaarlijks besteden we ca. €18 miljoen aan ondersteuning in het regulier en speciaal onderwijs. De
financiële reserve eind 2019 zit met 4,1% nog iets boven het gewenste optimum van 3,2% en de landelijke
norm van 3,5% met een bandbreedte naar 5%. We zetten extra in op kleinschalige onderwijsvormen om
meer leerlingen de kans te bieden aansluiting te houden bij het onderwijs. Met die inzet worden de
reserves op het gewenste optimum gebracht.
Aansluiting onderwijs-jeugdhulp – de aansluiting is goed maar we willen er nog meer uithalen
Met de gemeente Groningen zijn we stappen aan het maken om de aansluiting onderwijs-jeugdhulp te
optimaliseren. We doen dat binnen het Thuiszitterspact. De ketenpartners onderwijs en gemeente
werken daarin samen en bereiken resultaten op zaken als het regelen van doorzettingsmacht,
afstemming op vrijstellingen, tegengaan van thuiszitters en verzuim en de gezamenlijk inzet op
maatwerkaanpak onderwijs-jeugdhulp. Op alle scholen functioneren AOJ-teams (Aansluiting/Afstemming
Onderwijs Jeugdhulp). Naast de school en het samenwerkingsverband zijn in de AOJ teams leerplicht,
GGD en VO WIJ gepositioneerd. Met name VO WIJ medewerkers vervullen een cruciale rol in de
aansluiting bij de Jeugdhulp. In 2019-2020 hadden zij op kwartaalbasis over ca. 300 leerlingen contact
met de scholen.
We hebben als onderwijs een sterke wens om vormen van jeugdhulp in de school te positioneren. De
concretisering daarvan blijft alsnog achter bij onze ambitie vanuit het onderwijs.
Privacy wetgeving – scholen en samenwerkingsverband goed op koers m.b.t. AVG proof uitwisselen
We zijn intensief aan het professionaliseren m.b.t. veilige digitale uitwisseling van persoonsgegevens. In
2019-2020 zijn we daarvoor gestart met het gebruiken van het systeem ‘Indigo’ door de scholen, het
samenwerkingsverband en leerplicht. De wens is om ook VO WIJ aan te laten sluiten.
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