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We kunnen terugkijken op een ontwikkeljaar waar we met elkaar
de organisatie van ons Steunpunt verder hebben ingevuld. Zo
zijn nu de Commissies van Toekenning operationeel, worden de
extra ondersteuningsarrangementen op de scholen uitgevoerd
en hebben we een inventarisatie van de Experts Passend
Onderwijs vanuit de besturen helder in kaart.

de versterking van
het Steunpunt

Voor het komend schooljaar zijn er voldoende ambities om op te
pakken:
 wat verstaan we onder ‘goed onderwijs en de
basisondersteuning’;
 waar ligt een grens tussen basisondersteuning en extra
ondersteuning;
 hoe worden de zgn. rugzakleerlingen het komend jaar
ondersteund;
 hoe gaan we werken met de ambulant begeleiders SWV die
m.i.v. het komend schooljaar als Experts Passend Onderwijs
binnen SPO aan de slag gaan;
 willen en kunnen we werken met voorzieningen voor kinderen
en/of scholen.
Kortom: we zullen elkaar weer vinden bij de versterking van het
Steunpunt. In ieder geval ontmoeten we alle directeuren en IBers op de studiedag van 21 september. Ook wens ik jullie een
mooie zomervakantie!
Hans Klaassen
Projectleider SPO West

De commissie van toekenning 15-16

Er worden 9
arrangementen
uitgevoerd en bij 7
arrangementen

In de tussenevaluatie van SPO West die we een aantal
weken geleden met elkaar hadden heb ik al een korte stand
van zake gegeven over de aanvragen voor extra
ondersteuning tot nu toe. Inmiddels hebben lopen hebben
we 20 aanvragen voor extra ondersteuning besproken met
de betreffende leerkracht en IB-er. Er worden 9
arrangementen uitgevoerd en bij 7 arrangementen is een
advies gegeven waar nu vervolg aan wordt gegeven
(onderzoek, verwijzing of basisondersteuning). Er zijn nog 4
arrangementen in behandeling (worden nog voor de
zomervakantie besproken).
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een planning van de
vergaderdata

FLITS SPO WEST

Na de start van de bijeenkomsten in oktober hebben we bij
ieder bestuur 1 x per 14 dagen een bespreking gehad. In de
laatste schoolweek gaan de CvT-leden om de tafel om te
evalueren. Het ziet er naar uit dat we de frequentie, dag en
tijd van bijeenkomsten zullen handhaven maar daar horen
jullie snel meer over. In de eerste schoolweek ontvangen alle
IB-ers een planning van de vergaderdata voor het komende
schooljaar.
Groet en een hele fijne zomervakantie,
Judith Mooij, coördinator SPO West

Verslag bijeenkomst Tussenevaluatie
Datum: 23 april 2015
Aanwezig: 11 AWBR scholen en 8 STWT scholen en beide El
Amienscholen
SUCCESSEN
 SPO West is goed bereikbaar;
 SPO West levert maatwerk, arrangement volledig
aangepast aan de behoeften van de leerling.
 De commissie van toekenning is laagdrempelig en de
sfeer van het gesprek is positief en prettig.
 De commissie van toekenning reageert snel op verzoek
en advies is concreet en wordt snel uitgevoerd.

de tussenstand
opgenomen

AANDACHTSPUNTEN
 Het werken met de arrangementen gaat nog wat
onwennig. Wij hebben meer ervaring nodig.
 Procedures zijn nog niet voor alle betrokkenen duidelijk.
 Besturen geven passend onderwijs verschillend vorm.
 Het werken met het groeidocument gaat nog niet
helemaal goed. Ook hier onwennigheid, maar ook
onduidelijkheid in de leeswijzer.
 Wij moet nog beter specifieker kunnen formuleren. Wat is
er nodig
 Niet alle basisscholen hebben de juiste kennis in huis en
weten hoe te handelen.
 Waar liggen grenzen, veiligheid van moeilijkheid
gedrag?
SUGGESTIES
 Is het mogelijk dat er groepsarrangement worden
toegekend ?. Bv. ondersteuning moeilijk lerende
kinderen
 Ontwikkel een stappenplan > bij wie moet ik zijn > welke
problematieken > welke passende zorg. > ik loop hier
tegenaan, wat kan ik doen.
 Is het mogelijk dat het Opp format en het
handelingsplan format te verbeteren?
 Zet de adviseur passendonderwijs in als ondersteuning
voor mogelijke arrangementenaanvragen.
 Begin direct met invullen van het groeidocument bij
eerste signalen
De acties n.a.v. deze tussenevaluatie worden tijdens de
studiedag op 21 september gepresenteerd.

NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS VAN AWBR EN STWT
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Feiten van een jaar SPO West
Stand van zake aanvragen extra ondersteuning
 Inmiddels hebben 13 scholen een arrangement Extra
ondersteuning aangevraagd
 Totaal16 arrangementen besproken met leerkracht en
IB-er
 Bij 2 arrangementen ook met ouders gesproken.

kinderen met complexe
ondersteuningsbehoeften

Groeidocument
 Scholen doen hun best om aan de
ondersteuningsbehoeften van een kind tegemoet te
komen
 Dit is niet altijd vastgelegd in heldere (HGW-)plannen die
geëvalueerd zijn met concrete doelen voor kleinere
periodes.
 Het groeidocument wordt wisselend ingevuld.
 Bij het arrangeren is regelmatig niet duidelijk wat de
school wil en met welk doel.
 Het gaat met name om extra handen in de klas maar
vaak is onduidelijk wat die handen dan gaan doen
(HGW/OGW).
 Er wordt soms veel gevraagd als je het omrekent in
mankracht en daaruit voortvloeiende kosten.
 Het gaat altijd om kinderen met complexe
ondersteuningsbehoeften in gedrag of leren en soms om
een lichamelijke beperking of ziekte.
 Het uitstroomperspectief wordt vaak niet ingevuld.
 Er wordt soms laat ingegrepen of actie ondernomen of
dit is niet vastgelegd
 Er wordt nauwelijks een leer- of ontwikkelvraag gesteld
door de leerkracht
 Tijdens het evaluatiegesprek met het SWV worden de
knelpunten van het groeidocument besproken.
Tijd van behandeling
 Het is in alle gevallen gelukt ons te houden aan de
gestelde termijnen van behandeling en afhandeling van
de CvT
 Als er ondersteuning nodig was is het gelukt dit binnen
afgesproken tijd te effectueren
Welke arrangementen/advies
 10x toekenning extra ondersteuning
 3x advies basisondersteuning
 4x advies onderzoek/behandeling buiten onderwijs
 Contact met 2 scholen om opnieuw over een
arrangement te overleggen
Groeien naar een doorlopend en cyclisch systeem van
arrangeren
 Er is voorlopig geld genoeg
We maken een afweging :
 Is dit de beste optie voor het kind
 Wat zal de opbrengst zijn voor het kind
 Wat zal de opbrengst zijn voor de school
 Verhouding kosten met de mogelijke opbrengst
 Hoelang zal de hulp nodig zijn om effect te hebben
 Wat doet de school om zich verder te professionaliseren
 Wat we weten van zinvolle interventies
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Studiedag passend onderwijs

gezamenlijke
studiedag passend
onderwijs

Beide besturen organiseren 21 september 2015 van 9 – 16
uur een gezamenlijke studiedag passend onderwijs. Het van
deze dag is : Wat is goed onderwijs en hoe staat mijn school
er voor ? en Wat kan ik doen om ons onderwijs nog sterker te
maken?
Het programma van die dag ziet er als volgt uit:
 Inleiding door in te vullen door Bouwien
 Pauze
 Mijn school in kaart en wat zijn onze ontwikkelpunten
en welke voorbeelden van good practice wil ik
delen?
 Lunch
 Pitches van good practice
 Eerste aanzet ontwikkelplan op basis van
leantechniek
 Plan presenteren in groepen in mixed groups
 Feedback van toehoorders
 Afsluiting

AB-ers naar SPO West
Per 1-8-2015 zullen er voor 5.5 wtf diensten van de ambulant
begeleiders in SPO West worden ingevuld. Deze begeleiders
(AB-ers) zijn nu nog actief betrokken bij de begeleiding van
de rugzakleerlingen. De formele indiensttreding zal per 1-82016 pas plaatsvinden.
Tot die tijd hebben de toekomstige (werkgevers STWT en
AWBR) en de betrokken functionarissen de gelegenheid om
de komende formele arbeidsrelatie alvast invulling te geven:
we gaan elkaar leren kennen! Dit proces wordt vanuit het
SWV Amsterdam Diemen begeleid door een tijdelijke
‘mobiliteitskamer’.
Er is een 1e ronde sollicitatiegesprekken geweest met
kandidaten en we streven ernaar de match voor de
zomervakantie af te hebben gerond. Bij de komende
studiedag zullen we met onze nieuwe collega’s in SPO West
nader kennis maken.

