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Inleiding

voor alle afgegeven
arrangementen

Beste collega’s betrokken bij SPO West,
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om in onze
Flits even stil te staan bij de ontwikkelingen van SPO West.
We staan immers midden in de groei naar zelfstandiger
arrangeren op de betrokken scholen.

ontwikkelingen
SPO West

De overwegingen om vanuit een gezamenlijkheid de extra
ondersteuning te organiseren waren en zijn nog steeds:
 Inzetten van specialisten bij specifieke
ondersteuningsvragen.
 Werken vanuit de afspraken binnen het SWV met de
basisondersteuning en de extra ondersteuning.
 Wisselende BPO-ers in de scholen zodat de
professionele relatie optimaal bewaakt blijft.
 Een SPO maakt het mogelijk om de BPO-ers optimaal
in te zetten op hun expertise.
 We spreken dezelfde taal in het werken vanuit
kwaliteit.
 Optimale aansluiting van inzet externen omdat er
optimale kennis is van aanbod in het SPO.
 Scholen mee te nemen in het arrangeren en hierin
van en met elkaar te leren.
 Het arrangeren mogelijk maken vanuit de solidariteit:
alle kinderen op onze scholen hebben toegang tot
de extra ondersteuning.
 Door monitoring van het SPO beschikken de besturen
over data die hen inzicht geven in de vragen op de
scholen en hierdoor mogelijk boven schools beleid op
bestuursniveau mede mogelijk maakt.
Daarnaast streven we naar:
 een kleine overhead en
 adviseren in scholen indien gewenst.
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De kaders zijn:
 werken vanuit de afspraken binnen het SWV en
 50% van de budgetten voor de extra ondersteuning
gaat naar SPO West, de rest blijft bij de besturen
voor eigen beleid.

naar zelfstandiger
arrangeren’

Deze uitgangspunten staan nog steeds overeind.
Tegelijktijdig constateren we dat het arrangeren op veel
scholen nog niet optimaal verloopt. Er kan meer
eigenaarschap aan de scholen worden gegeven.
Daarom zijn we het traject ‘naar zelfstandiger
arrangeren’ gestart. De aftrap heeft plaatsgevonden met
een gezamenlijke studiedag op 26 september 2018.
De volgende stappen zullen in overleg met de scholen
worden uitgewerkt. Zo willen we de rol van ouders en
kinderen meer expliciet maken in onze werkwijze. Het
succes in het werken vanuit een SPO kan alleen als alle
betrokkenen open, wederkerig en professioneel
meewerken in het verbeteren van de kwaliteit van SPO
West.
De kracht van SPO West ligt mede in de kwaliteit van de
medewerkers. Het is dan ook moeilijk en lastig om te
constateren dat ziektevervanging en het aantrekken van
nieuwe collega’s een uitdaging is. Dit bemerken we op
de scholen en dus ook bij SPO West. Dankzij inzet van
eenieder weten we het elke keer weer ‘op te lossen’.

coördinatorschap

Het coördinatorschap zal de komende maanden worden
ingevuld door Ellen Posthumus en door Geraldine
Brouwer. Zolang Judith Mooij nog niet geheel hersteld is
zullen zij deze taken invulling geven.
Na een 3tal jaren zal Tilly ons gaan verlaten. Dit betreuren
we zeer! Ik wil haar namens alle scholen en collega’s
bedanken voor de enorme inzet die ze met ons heeft
gedeeld. Marieke van der Veer zal met ingang van 1
maart het team van BPO-ers tijdelijk komen versterken.
We wensen Marieke en Geraldine een mooie tijd toe in
ons steunpunt!
Met collegiale groet,
Hans Klaassen
Projectleider SPO West
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Naar zelfstandiger arrangeren

meer verantwoording

Op de studiedag van 26 september jl hebben we met
elkaar gesproken over ‘naar zelfstandiger arrangeren’.
SPO-West is gestart met het voeren van
afstemmingsgesprekken, die op de aanvragende
scholen worden gedaan door de IB-er, de leerkracht,
een begeleider passend onderwijs (BPO) en meestal ook
de psycholoog van SPO-West. Daar waar voorheen de
coördinator van SPO-West het arrangement
formuleerde, doet nu de IB-er dat overleg met de
gesprekspartners. Nu dit een poosje is gedaan, is het tijd
voor een volgende stap: meer verantwoording voor het
arrangeren naar de scholen.
Daarbij is het belangrijk het onderscheid te maken tussen
integraal- en onderwijskundig arrangeren. Het integraal
arrangeren wordt in het zorgbreedte overleg (ZBO)
gedaan met alle partijen rondom het kind (onderwijs,
ouder kind team, andere relevante deskundigen), zodat
er een integraal aanbod van zorg en onderwijs kan
worden gerealiseerd. De leidende handelingsgerichte
vragen daarbij zullen zijn:
Wat weten we al (overzicht),
Hoe kunnen we de dingen verklaren (inzicht) en
Wat is er nodig om tegemoet te komen aan de
ondersteuningsbehoeften van het kind, de
leerkracht en de ouder (uitzicht).
Tijdens het ZBO wordt ook de ondersteuningsvraag van
het kind binnen de setting van de school geformuleerd.

aanvragen
onderwijskundig
arrangement

Vervolgens kan bij SPO-West een onderwijskundig
arrangement worden aangevraagd (extra
ondersteuning) en kunnen de IB-er en een begeleider
passend onderwijs in een afstemmingsgesprek de
ondersteuningsbehoeften van het kind, leerkracht,
school en ouders zó formuleren, dat het kind met behulp
van een BPO-er en vaak ook een leerlingbegeleider, zich
binnen de schoolsetting kan gaan of blijven ontwikkelen.
In deze gezamenlijke zoektocht naar meer
verantwoording voor de scholen en de intern begeleider
van de school zal er verbinding worden gezocht door
SPO-West met de IB-netwerken van onze drie
schoolbesturen.
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Tijdelijk tekort aan BPO-ers voor alle
afgegeven arrangementen
bezetting

Door ziekte (Judith, Marja), een vertrekkende collega
(Tilly) en een openstaande vacature hebben we op dit
moment bij SPO-West niet de volledige personele
bezetting. Dat heeft tot gevolg dat we voor minimaal
20 afgegeven arrangementen geen begeleider
passend onderwijs (BPO) kunnen inzetten. Dat maakt
dat scholen soms een langere wachttijd hebben dan
voorheen, nadat ze een afstemmingsgesprek hebben
gevoerd en hun arrangement is toegekend. We
proberen waar mogelijk wel een leerlingbegeleider te
regelen, zodat de leerling toch zo snel mogelijk wordt
ondersteund.
Het coördinatorschap is tijdelijk, zoals de meesten van
jullie wel gemerkt zullen hebben, ingevuld door Tilly en
Ellen. Met aanvragen voor arrangementen en alle
andere vragen kunnen jullie mailen naar
info@spowest.nl (deze mail wordt alleen door Tilly en
Ellen gelezen) of bellen met 06-82046076.

vacatureruimte

We zijn hard bezig om de vacatureruimte in te vullen en
hopen natuurlijk dat Judith en Marja goed herstellen,
zodat we weer van hun inzet gebruik kunnen maken.
Helaas hebben niet alleen wij, maar vooral ook de
scholen last van deze personele onderbezetting, en is
het nu even “roeien met de riemen die we hebben”.
We hopen op jullie begrip.
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