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Flits SPO West
Maandag 29 september 2014

Inleiding
In dit nummer

Voor jullie ligt de 2e Nieuwsflits SPO West. In deze mailing brengen we jullie
op de hoogte voor wat betreft de laatste ontwikkelingen van ons steunpunt.
De afgelopen maanden is er in de expertgroep onder begeleiding van Nico
Beugeling verder gewerkt aan de inrichting van SPO West. De contouren
hoe we gaan werken zijn nu duidelijk. We menen scholen goed te kunnen
ondersteunen bij het inrichten van de arrangementen 5, 6,7 en 8.
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Op donderdag 9 oktober is de bijeenkomst waarin we de werkwijze van
deze arrangementen met de IB-ers van de deelnemende scholen willen
delen. We gaan er vanuit jullie dan te ontmoeten!
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Tijdpad

Hans Klaassen, projectleider

Het is een proces waar we als vertegenwoordigers van AWBR en STWT in de
bijeenkomsten met veel plezier aan werken. Het is een uitdaging om een
organisatiemodel neer te zetten waarin de extra ondersteuning van de
scholen transparant, efficiënt en vraaggericht gaat werken.

Commissie van toekenning (CvT)

In het stroomdiagram
heeft de commissie van
toekenning een
belangrijke rol

In het stroomdiagram ( bijlage) heeft de commissie van toekenning een
belangrijke rol bij het toekennen van arrangementen.
De commissie bestaat voor AWBR uit Tjako de Jong en Bauk van Wijk
In de commissie zit namens STWT, Anneke Schrama en voor de
onderwijskundige worden nu nog gesprekken gevoerd.
Voor de scholen van El Amien zal er een vertegenwoordiger van het
bestuur El Amien zitting hebben in de CvT, als aanvragen vanuit hun
scholen worden behandeld.
Voor beide commissies is Judith Mooij coördinator SPO West de vaste
deelnemer.
De commissie komt op afroep bijeen. Tijdens de bijeenkomsten van de
commissie zijn de IB en de leerkracht van de school die een
arrangement aanvragen aanwezig.
De volgende stappen worden voor het toekennen van een aanvraag
uitgevoerd:
1. invullen groeidocument in ( pagina 1 t/m 7 en 9 )
2. Ouders ondertekenen voor akkoord groeidocument
3. Groeidocument wordt digitaal aangeleverd aan de commissie
van toekenning via emailadres aanvraagawbr@spowest.nl
aanvraagstwt@spowest .nl aanvraagelamien@spowest.nl
4. Commissie van toekenning nemen aanvraag in behandeling
5. Aanvragers (IB en lkr.) worden uitgenodigd voor CvT bijeenkomst
6. Commissie kent arrangement toe of geeft advies om de
basisondersteuning te versterken.
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SPO West en El Amien
Misschien goed om nog eens de ontstaansgeschiedenis van SPO West te

Misschien goed om nog
eens de
ontstaansgeschiedenis
van SPO West te
schetsen.

schetsen. De basis voor SPO West is gelegd in het najaar van 2011. Toen al
werd duidelijk dat met de komst van één overkoepelend
samenwerkingsverband in medio augustus 2013, er ook een verplichting
voor besturen aan vast zat om AB-ers en andere bij SO en SBO betrokken
krachten over te nemen. Bij STWT is toen het SPO Het Kansrijk opgericht.
Oorspronkelijk was het een coproductie van SBO De Kans en het ABC.
Daarmee werden twee doelen gediend:
1.

Voor de openbare scholen was er een loket om ondersteuning te

vragen en ook te krijgen. Men kon gebruik maken van de expertise van
medewerkers van SBO De Kans. En daar waar nodig dus ook van
medewerkers van het ABC. Velen deden dat overigens al. In het schooljaar
2012-2013 committeerden alle scholen van STWT zich aan de voorgestelde
werkwijze.
2.

SPO Het Kansrijk zou als werkgever op kunnen treden voor de over te

nemen werknemers vanuit het SWV Amsterdam/Diemen vanaf 2014.
Kortom: met de constructie zoals we die nu voor SPO West hanteren is al
ervaring opgedaan door de voorganger van het SPO.
Vanuit het inmiddels officieel opgeheven SWV West waarin alle besturen
waren vertegenwoordigd die scholen hebben in West en Nieuw West is
geprobeerd om van het SPO Het Kansrijk een SPO West te maken waaraan
alle besturen mee konden doen. Dus ook ASKO en Amos. Echter, vooral die
twee besturen hebben hun in 2011 al gemaakte voornemen om de
ondersteuning van Passend Onderwijs stedelijk in te richten, in dit schooljaar
verder vormgegeven. Ze hebben dus nadrukkelijk gekozen om niet deel te
nemen aan SPO West. Bleven binnen het SWV West de twee openbare
besturen over om dan samen vorm te geven aan het SPO. Dat hebben we
gedaan op basis van de opdrachten die zijn geformuleerd in het
Ondersteuningsplan van het SWV Amsterdam/Diemen. We hebben er wel bij
gezegd dat onze deur openstaat voor andere besturen om desgewenst aan
te sluiten, omdat het om Passend Onderwijs gaat. Dat zou idealiter vooral
vanuit de wijknetwerken op werkvloerniveau vorm moeten krijgen. Vanuit de
besturen wordt dat ook gepromoot. Zo is bijvoorbeeld 200.000 euro
beschikbaar om de komende twee jaar de wijknetwerken te faciliteren.
Overigens heeft één bestuur gebruik gemaakt van de open deur die we
hadden beloofd. El Amien zal voor de extra ondersteuning ook gebruik
maken van de mogelijkheden binnen SPO West. In ieder geval gedurende
dit schooljaar. Uiteraard leveren ook zij hun passende financiële bijdrage. In
juni evalueren we of het op de ingezette manier werkt en of El Amien ook in
de jaren daarna klant van het SPO West kan blijven.
Voor de herfstvakantie is de blauwdruk van SPO West helemaal klaar. Dus
organisatie en werkwijze zijn dan helder. Na enige maanden evalueren we
het SPO West natuurlijk uitgebreid met jullie. Vervolgens maken we dan
aanpassingen waar nodig en gewenst.

Joke Middelbeek en Marius Voerman

NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS VAN AWBR EN STWT
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Financiën
Voor onze operatie
passend onderwijs zijn
de volgende financiële
middelen beschikbaar:

Nog even voor de duidelijkheid. Voor onze operatie passend
onderwijs zijn de volgende financiële middelen beschikbaar.
Extra ondersteuning (arrangementen 5-6-7 en 8)
AWBR € 34,00 per leerling
STWT € 34,00 per leerling
Uurtarief extra ondersteuning:
Wij streven er naar om in de volgende Flits het uurtarief van het
inkopen van de extra ondersteuning te hebben vastgesteld.

Info bijeenkomst IB-ers AWBR en STWT
Donderdag 9 oktober
organiseren wij een
informatieve
bijeenkomst voor de IBers

Donderdag 9 oktober organiseren wij een informatieve bijeenkomst
voor de IB-ers van beide besturen.
De bijeenkomst is van 16:00 – 17:15 uur bij SBO De Kans.
De volgende items staan op het programma:
1. Organisatie SPO West
2. Stand van zaken “oude” rugzakken en begeleiding
3. Procedure aanmelden commissie van toekenning
4. Het stroomdiagram passend onderwijs SPO West
5. Het groeidocument en het OPP
6. Vragen

Projectorganisatie SPO West
Stuurgoep
Expertgroep
Coördinatie

Stuurgoep:
Wie:
Hans Klaassen, Judith Mooi en Joke Middelbeek (STWT)
Marius Voerman, Reineke Schoufour en Bouwien van Weringh ( AWBR)
Nico Beugeling SBZW
Wat:
Monitorenprocessen, neemt besluiten en stuurt bij;
frequentie: 1X per 4 weken
Expertgoep:
Wie:
Hans Klaassen, Judith Mooij (STWT)
Reineke Schoufour en Bouwien van Weringh ( AWBR)
Nico Beugeling SBZW
Wat:
Beleidsvoorbereidend en ontwikkeling tools en formats;
frequentie: 1X per 2 weken
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Organisatie SPO West
Algehele projectleiding: Hans Klaassen
Coördinatie SPO West

Commissie van
Toekenning

Wie:
Judith Mooij
Wat:
Aanspreekpunt van SPO West en verantwoordelijk voor de organisatorische
en inhoudelijke afstemming tussen vraag en aanbod; procesbewaking en
monitoring uitvoering
Commissie van toekenning (CvT):
Wie:
Tjako de Jong, Bauk van Wijk (AWBR) en Judith Mooij
Anneke Schrama, vacature (STWT) en Judith Mooij
Bij elke bespreking zijn de leraar en de IB-er van de leerling aanwezig van
“aanvragende “ school.
Wat:
Kent arrangement toe of geeft advies versterken basisondersteuning
Frequentie: op afroep
SPO West fungeert als makelaar.
A+B 3-4

Noodprocedure
Inzet wordt gecoördineerd door SPO West
De afspraken rond de
zorgplicht zijn een
belangrijke pijler van
passend onderwijs.

De afspraken rond de zorgplicht
zijn een belangrijke pijler van passend
Schoolmaatschappelijk
werk en onderwijsconsulente
onderwijs.
Naast
de niet
zorgplicht
van de
moet op het niveau
Deze
functies
keren
meer terug
in schoolbesturen
de huidige organisatie
van het samenwerkingsverband doorzettingsmacht als sluitstuk van deze
afspraken( aanbod
zijn geregeld.
Ons samenwerkingsverband
PABBERS
versterking
basisondersteuning) hanteert daarvoor in
uiterste
situaties
eenAurora
noodprocedure
heeft
een
Wie:
Anita
Leenen,
Overdijk enen
Ineke
van
decoördinator
Boogaerd
noodprocedure
dienst.observeren
Deze coördinator
is een
Wat:
coaching , in
gedrag,
bij jonge
kindmaatschappelijk
deskundige die werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur van het
samenwerkingsverband. De coördinator neemt de meldingen in het kader
Onderwijsadviseurs
van de
noodprocedure
in behandeling.
Wie:
Marieke
van der Hulst
en Renee Buecken
Wat: Zie arrangement 9
Zie voor meer informatie over de noodprocedure het ondersteuningsplan
2014-2016
het samenwerkingsverband
Amsterdam Diemen.
Ouder
kIndvan
adviseur
(OKA)
Wie en Wat : Schoolniveau ondersteuningsteam op afroep aanwezig

Tijdpad
Tijdpad
Training commissie van
toekenning

1.

7 oktober 2014 training commissie van toekenning

2.

9 oktober info bijeenkomst IB-ers

3.

10 oktober start aanvragen arrangementen 5 t/ m 8

4.

20 november tussenevaluatie stuurgroep

5.

December 2014 feedback en tussenevaluatie bijeenkomst IB-ers

6.

December 2014 feedback en tussenevaluatie MR

