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Onze visie op passend onderwijs
“In ons samenwerkingsverband wordt geen jongere buitengesloten en is ruimte voor diversiteit. Onze
scholen maken ontwikkeling van jongeren mogelijk door het bieden van kwalitatief hoogwaardig
onderwijs, waar jongeren met en van elkaar kunnen leren. De ondersteuningsbehoeften van de
jongere staan daarbij centraal. Onze scholen en onze partners in zorg zijn gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle jongeren en dragen
zorg voor een dekkende ondersteuningsstructuur, met ruimte voor maatwerk waardoor geen jongere
tussen de wal en het schip kan vallen en elke leerling een perspectief heeft op passende dagbesteding,
een passende plek op de arbeidsmarkt of passend vervolgonderwijs”.

In dit nummer
Het is al weer even geleden dat wij een nieuwsbrief verstuurd hebben. Er is de afgelopen tijd veel
gebeurd en er staat ons weer veel te wachten, dus het is de hoogste tijd voor een update in deze
nieuwe nieuwsbrief.
Wat kun je lezen in dit nummer:
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•
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•
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•
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Personele ontwikkelingen bij de organisatie SWV
Frans van der Zanden
Na een arbeidscarrière van bijna 42 jaar, waarvan 7½ jaar bij het SWV VO-Delflanden, heb ik
besloten om aan het eind van dit schooljaar met vervroegd pensioen te gaan. Er zal een levensfase
aanbreken waarin betaald werk niet meer centraal zal staan en waarin ik hoop te gaan genieten van
vrije tijd, liefhebberijen en andere activiteiten, waarop minder druk en verplichting zal zijn.
Ik wil iedereen met wie ik de afgelopen zeven jaren heb samengewerkt en met wie ik mijn kennis en
ervaring voor onze ‘special-needs-kids’ in heb kunnen zetten, van harte bedanken.
Ik kan terug kijken op een mooie en rijke carrière, die ik dankzij jullie, incl. leerlingen, op een
dankbare wijze kan afsluiten.
Frans van der Zanden

Even voorstellen: Simone van der Burg
Mijn naam is Simone van der Burg, ik ben 40 jaar en woon samen met mijn vriend en 3 kinderen in
Honselersdijk. Op 1 april 2021 ben ik gestart als bedrijfsondersteunend medewerker binnen het SWV.
Nadat ik in 2008 mijn PABO-diploma heb behaald, heb ik 10 jaar als leerkracht in het basisonderwijs
gewerkt. Hierna heb ik 3 jaar als assistent-centrummanager gewerkt, waar ik veel heb geregeld en
georganiseerd.
Nu komen mijn passie voor het onderwijs, jongeren en de administratieve ondersteuning samen in
deze mooie nieuwe uitdaging.

Nieuw ondersteuningsplanperiode 2021 – 2025 na de zomervakantie
van start

De schoolbesturen van voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Delflanden en de
Ondersteuningsplanraad hebben recentelijk ingestemd met het nieuwe ondersteuningsplan passend
onderwijs voor de periode 21 – 25. Ook met de drie gemeenten (Delft, Midden-Delfland en
Pijnacker-Nootdorp) werd overeenstemming bereikt over de passages in het ondersteuningsplan die
de afstemming in aanpak tussen het onderwijs en de jeugdzorg beschrijven.
Met elkaar beschouwen we passend onderwijs niet alleen als een wettelijke, maar ook als een
maatschappelijke opdracht. We willen dat al onze jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien,
zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen kunnen participeren in onze
samenleving, waarbij geen leerling buiten boord valt en geen kind wordt buitengesloten.
De koers voor de komende jaren wordt beschreven in de vorm van een zestal speerpunten. Deze
speerpunten zijn voortgekomen uit evaluatie van ons gevoerde beleid in de afgelopen zes
jaar, de verbeterpunten van de overheid naar aanleiding van de landelijke
evaluatie passend onderwijs en de opbrengsten uit verschillende
(visie)bijeenkomsten met schoolbesturen, schooldirecteuren, ondersteuningscoördinatoren en
gemeenten.
De speerpunten zijn:
1. Passend onderwijs is zichtbaar in de school
2. Ouders en jongeren in positie

3. Een plek voor iedereen: samen verantwoordelijk voor een dekkend netwerk
4. Soepele overgangen in doorgaande schoolloopbanen
5. Integrale samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp
6. Werken aan een transparant kwaliteitsbeleid in het samenwerkingsverband.
De speerpunten in het ondersteuningsplan zullen zowel op het niveau van het SWV VO Delflanden,
als op het niveau van de scholen en de drie gemeenten verder moeten worden uitgewerkt in
jaarplannen met concrete activiteiten. Zo dient elke school bijvoorbeeld wettelijk te voldoen aan de
normen van de (landelijke) basisondersteuning. Daaronder valt verschillend aanbod, zoals bijl es,
hulp bij plannen en organiseren van schoolwerk, sociale vaardigheidstrainingen, maar ook een goed
verzuimprotocol, een pestprotocol en toezicht in de pauzes. Om de scholen te ondersteunen om aan
de landelijke norm te kunnen gaan voldoen, geeft het SWV de scholen jaarlijks een budget ter
versterking van de basisondersteuning.
In juni 2021 wordt door het SWV met elke schooldirecteur het gesprek gevoerd over de ambities die
er zijn ten aanzien van passend onderwijs op de school en welke keuzes worden om, met budgetten
vanuit het SWV VO Delflanden, passend onderwijs zichtbaar te maken in de school. In komende
nieuwsbrieven zullen keuzes van onze scholen, onder de titel ‘van dromen naar daden’ worden
gepresenteerd.
Klik hier1 om het volledige ondersteuningsplan 2021-2025 te lezen.

Expertisegroep NT2
De begeleiding en ondersteuning van anderstalige leerlingen is onderdeel van de basisondersteuning
van de scholen. De laatste jaren kreeg het SWV VO Delflanden echter steeds meer vragen vanuit
zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs over hoe het best passende onderwijsniveau voor
deze leerlingen kan worden vastgesteld en op welke manier de docenten hun anderstalige leerlingen
in de klas het best kunnen ondersteunen. Het SWV VO Delflanden heeft er daarom voor gekozen om
een Expertisegroep NT-2 samen te stellen die tegemoet wil komen aan de ondersteuningsbehoeften
die docenten en leerkrachten op de scholen hebben. Ons daarvoor geschreven projectplan is
vervolgens door de gemeente Delft en het Grotius College gebruikt om bij het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een projectsubsidie aan te vragen, vanuit de Gelijke Kansen
Alliantie.
De Expertisegroep NT2 gaat, met gebruikmaking van deze subsidie in 2020 – 2022 basisscholen
helpen bij het realiseren van een meer soepele overgang voor de doel groep NT-2 vanuit PO/ISK naar
VO en de VO-scholen binnen Delflanden helpen bij het uitwerken en implementeren van NT2 beleid
en het ontwikkelen van een passend begeleidingsaanbod voor onze anderstalige leerlingen binnen
de basisondersteuning. Met Grotius College ISK zijn daarbij afspraken gemaakt dat enkele van hun
gespecialiseerde NT-2 docenten de docenten op de scholen coachen om de taalondersteuning in de
dagelijks lespraktijk ten uitvoer te kunnen brengen.
Het afgelopen schooljaar heeft de expertisegroep NT2 beleid ontwikkeld ten aanzien van de
overstap PO VO. De scholen van het primair onderwijs zijn vanaf januari 2021 op verschillende
manieren ondersteund bij het afgeven van passende schooladviezen. Ook heeft een aantal
1 https://www.dropbox.com/s/d8qogkdvyw02ja7/Ondersteuningsplan 2021 -2025 (definitieve versie).pdf?dl=0

basisscholen voor specifieke anderstalige leerlingen aanvullend lesmateriaal ontvangen ter
versterking van de woordenschat. Daarnaast is de expertisegroep gestart met een inventarisatie van
de ondersteuningsbehoeften op de VO-scholen op het gebied van NT2 en de ontwikkelambities die
de scholen de komende twee jaar op dit terrein hebben.
In schooljaar 2021-2022 richt de expertisegroep NT2 zich op de verdere uitwerking van beleid en de
ondersteuning van de scholen bij het inrichten van een begeleidingsaanbod.
Heeft u vragen over de expertisegroep NT2? Wilt u als school al direct aan de slag met het uitwerken
van uw ambities op NT-2 gebied? Heeft u als docent al direct een ondersteuningsvraag gericht op
het passend begeleiden van uw anderstalige leerling in de klas? Neem contact op met Marit
Dijkshoorn, projectleider expertisegroep NT2 mdijkshoorn@swvvo-delft.nl.

Expertisegroep cluster 3 en 4
De afgelopen jaren lopen scholen van regulier onderwijs regelmatig tegen de grenzen aan van hun
mogelijkheden betreft de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met leer-en /of
gedragsproblematiek, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Vanuit de wet passend
onderwijs wordt verwacht dat scholen binnen samenwerkingsverbanden steeds inclusiever
onderwijs bieden, en dus ook passende plek voor deze doelgroep kunnen realiseren. Om binnen het
regulier onderwijs passend onderwijs te kunnen (blijven) bieden voor deze doelgroep, is meer
behoefte aan kennis en expertise binnen de VO-scholen.
In schooljaar 2020-2021 is de expertisegroep cluster 3 en 4 opgestart om op dit gebied meer
specialistische kennis binnen de reguliere VO-scholen te brengen. De verwachting is dat de
expertisegroep aan de hand van praktijkervaring vanuit het speciaal onderwijs, in samenwerking met
de reguliere scholen, de vertaalslag weet te maken naar ondersteuningsmogelijkheden in de
dagelijkse schoolpraktijk van het regulier onderwijs.
De expertisegroep bestaat uit deskundigen vanuit VSO cluster3 ZML, VSO cluster3 LZ/LG, VSO
cluster4 en deskundigen vanuit het OPDC van het SWVVO Delflanden.
De expertisegroep kan worden ingezet voor Consultatie, advies en begeleiding ten behoeve van
individuele leerlingen, Deskundigheidsbevordering van docenten in het onderwijs en Ondersteuning
bij beleidsvorming (didactisch en/of pedagogisch) richting meer inclusief onderwijs.
De verwachting is dat de expertisegroep komend jaar gepositioneerd staat binnen het SWVVO
Delflanden en er op verschillende niveaus samenwerking met de VO-scholen plaatsvindt.

Er is een digitale presentatie opgesteld waarin meer informatie over de expertisegroep cluster 3 en 4
te vinden is. Ook staat hierin beschreven via welke aanmeldroutes de expertisegroep ingezet kan
worden. Klik hier2 om deze presentatie te openen.
Voor vragen over de expertisegroep kunt u contact opnemen met Dominique Veldhof, projectleider
expertisegroep cluster 3 en 4 (dveldhof@swvvo-delft.nl).

Overstap PO - VO
Nu het schooljaar bijna afgelopen is, is het tijd om kort terug te blikken op de overgang van groep 8
naar de eerst klas van het voortgezet onderwijs. Er zijn inmiddels 1685 leerlingen van de groepen 8
van de basisscholen in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland op een voortgezet-onderwijsschool in de regio toegelaten. Daarnaast zijn er 42 leerlingen uitgestroomd naar scholen verder weg,
zoals Gouda en Gorinchem. En er zitten hier ook leerlingen bij die na groep 8 verhuizen, soms binnen
Nederland, maar ook Frankrijk en Spanje worden genoemd.
Van al deze leerlingen lagen er bij 141 specifieke vragen voor het Samenwerkingsverband, en alle
vragen zijn beantwoord. Het is goed om te constateren dat voor alle groep 8 leerlingen een passend
advies is gegeven, waarna voor ouders de aanmelding bij een geschikte school begint. Ouders en
leerling geven voorkeurscholen aan. In veel gevallen kan aan deze wensen voldaan worden. Soms
wordt de school die als tweede op de lijst staat, de uiteindelijke voortgezet onderwijs school.

De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is voor leerlingen een spannende tijd, soms
met vragen en onzekerheden. Daarnaast moet er veel werk verzet worden door intern begeleiders
en groep 8 leerkrachten van de basisscholen en door de leerjaarcoördinator van het vootgezet
onderwijs. Fijn om te constateren dat iedereen zich inspant om leerlingen te begeleiden naar de
juiste school en een zo compleet mogelijke overdracht te doen naar het voortgezet onderwijs.

Als laatste, de afgelopen anderhalf jaar was een bijzondere periode, met schoolsluitingen door
covid-19, halve klassen, quarantaines, overleggen via Teams en Zoom, onrust bij ouders, onrust bij
kinderen en uitgestelde toetsen. De covid-vaccinaties liggen op schema nu. Spreken we de wens uit
dat we voor overleggen, overdracht en kennismakingen weer op de fiets stappen en d e computer
dichtlaten?
Voor vragen over de overstap PO - VO kunt u contact opnemen met Dick Ufkes, projectleider
overstap PO-VO (dufkes@swvvo-delft.nl).

Contact
U kunt met de medewerkers van het SWV Delflanden contact opnemen via email of telefoon. Op
onze website 3 zijn de emailadressen en telefoonnummers van alle medewerkers te vinden.
Voor algemene vragen kunt u mailen naar: info@swvvo-delft.nl

2 https://sway.office.com/ZAEwDzFy8nswBmOX?ref=Link
3 https://www.swvvo-delflanden.nl/contact/

Ons bezoek- en postadres is:
Buitenwatersloot 341-A
2614 GS Delft
www.swvvo-delflanden.nl/4

4 https://www.swvvo-delflanden.nl/

