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Inleiding
Beste collega’s betrokken bij SPO West,
Zo vlak voor de zomervakantie is het een goede
gelegenheid om even terug te blikken op het afgelopen
jaar. Voor SPO West weer een jaar waarin onderwijs en
ontwikkeling zoals altijd centraal stonden. We hebben
helaas ook hebben ervaren hoe het is als collega’s ziek
worden. Dan valt het systeem ook terug, ondanks alle
maatregelen die we hebben genomen.
Zo hebben we enige tijd door ziekte van Judith Mooij, de
coördinator, toch SPO West ‘in de lucht moeten houden’.
Uiteindelijk is alles doorgegaan maar toch wil ik hier even
bij stilstaan. In een situatie als deze kunnen velen tezamen
veel werk verrichten. Zo zijn taken door de medewerkers
van SPO West overgenomen. Natuurlijk wringt dit in de
uitvoering, en toch wil ik bij deze ieder bedanken voor de
extra inzet en flexibiliteit om dit op te vangen.
Goed is dat we nu werken met 2 coördinatoren waardoor
we beter de gewenste taken kunnen vervullen. Aan de
afnemers vragen we: geef ons de feedback zodat wij
hierin ons kunnen blijven ontwikkelen. SPO West is immers
van ons allemaal.
Onlangs heeft er nog een bestuur met 1 school bij ons
aangesloten: de Veerkracht. In de toekomst blijven we de
samenwerking zoeken om Passend Onderwijs in de scholen
daadwerkelijk mogelijk te maken op individueel niveau.
Rest mij nog allen een mooie vakantie te wensen!
Met vriendelijke groet,
Hans Klaassen
projectleider SPO West
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Naar zelfstandiger arrangeren
Afgelopen periode is het onderwerp “naar zelfstandiger
arrangeren” op een tandem-studiemiddag van IB-ers en
directie van AWBR én in een IB bijeenkomst van StWT aan
de orde geweest. Er zijn punten naar voren gekomen die,
binnen de gezamenlijke visie van de beide
schoolbesturen, nog nadere uitwerking gaan krijgen. De
eerste stappen zijn daarin al gezet.
meer regie voor
scholen

veranderende rol
SPO-West

Wanneer scholen meer de regie hebben in het
arrangeren, is het belangrijk om onderscheid te maken
tussen integraal arrangeren en onderwijskundig
arrangeren. In het ZBO (op sommige scholen is dat al het
OT of MDO) waarin ook SPO-West kan aanschuiven,
wordt integraal gearrangeerd en is helder gemaakt welk
onderwijskundig arrangement wenselijk is voor de leerling.
SPO West kan vervolgens met de intern begeleider en de
leerkracht een afstemmingsgesprek organiseren waarin
handelingsgericht wordt geformuleerd aan welke doelen
er wordt gewerkt voor het kind, de school/leerkracht en
de ouders (die het onderwijskundig arrangement ook
kunnen ondersteunen).
De rol van SPO-West zal veranderen. De begeleiders
passend onderwijs blijven meedenken, adviseren en
uitvoeren in de onderwijskundige arrangementen. De
scholen zullen echter steeds meer de regie voeren. Dat
vraagt om goed functionerende ondersteuningsteams op
scholen. Waarbij de experts van SPO-West op uitnodiging
worden betrokken bij overleg op scholen (ZBO, OT of
MDO?) waarin integraal wordt gearrangeerd. Dat wordt
een organisatorische puzzel, omdat we een team
hebben van 12 mensen en er 37 scholen zijn die gebruik
maken van SPO-West, maar het is belangrijk om deze
“slag” te maken.
In de expertgroep van SPO-West is dit thema ook
opgepakt, en wordt er ook meegedacht in de
ontwikkeling naar zelfstandiger arrangeren. Daarover
schrijven we in de volgende Flits graag meer.
Op naar “nog veel zelfstandiger arrangeren”!
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Aantallen op een rijtje
gelijk aantal
arrangementen

afwikkeling voor de
zomervakantie

Het aantal toegekende arrangementen in 2018-2019 is
ongeveer gelijk aan dat van het vorige schooljaar. We
hebben ca. 220 arrangementen toegekend en/of
verlengd. Bij de meeste kinderen ging dit om een
arrangement op sociaal/emotioneel gebied. Het
tweede grote ondersteuningsgebied was zelfstandigheid
op de eigen leerlijn en taak- en werkhouding, en het
derde was gericht op kinderen met fysieke
ondersteuningsbehoeften. Uitgangspunt voor deze extra
ondersteuning is dat voorafgaand daaraan de school
zijn inzet in de basis ondersteuning heeft uitgevoerd en
geëvalueerd.
Er is voor ruim twee keer zoveel jongens als meisjes een
arrangement voor extra ondersteuning aangevraagd.
Op dit moment zijn er nog minimaal 20 aanvragen voor
arrangementen, waar nog een afstemmingsgesprek
voor ingepland moet worden. Daarnaast zijn er in de
weken na de meivakantie zeker 15 arrangementen
toegekend, waarvoor nog een leerlingbegeleider en
BPO-er gezocht worden.
We streven ernaar om voor de zomervakantie alle
toegekende arrangementen goed ingevuld te hebben.
Helaas kunnen niet alle afstemmingsgesprekken naar
aanleiding van aanvragen voor arrangementen voor de
zomervakantie worden ingepland.

Kindkans
van
Groeidocument
naar
Kindkans

Een aantal IB-ers hebben vernomen dat het SWV wil
gaan overstappen van het gebruik van het
Groeidocument naar Kindkans om TLV’s en Extra
Ondersteuning in aan te vragen en te volgen.
Twee van onze scholen zijn betrokken bij de eerste pilot
(De Vlaamse Reus en de Zeeheld) die is ingezet door het
SWV.
Na de eerste ervaringen van hen en alle andere
pilotscholen gaat deze nu vergroot worden naar een
aantal besturen van Amsterdam-Diemen.
Onze besturen zijn hier niet voor uitgekozen. Als de
overstap op den duur ook bij ons gaat starten dan
krijgen wij daar vooraf een scholingsaanbod op.
Zodra hier meer over bekend is horen jullie dit van ons of
via het IB-netwerk van het bestuur.
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Coördinatorschap SPO West
De afgelopen jaren heeft Judith Mooij in ons steunpunt
het coördinatorschap op voortreffelijke wijze invulling
gegeven. In de uitvoering blijkt wel dat, als we de taken
goed willen uitvoeren, dit niet in een tijdvak kan van
ruim 3 dagen per week. Naast ontwikkeling,
personeelsbeleid, financiën en organisatie willen we
ook de beschikbaarheid van de adviesfunctie voor de
scholen operationeel houden. Dit is ook een wens van
de scholen.
uitbreiding
coördinatorschap
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Daarom hebben de besturen hun akkoord gegeven om
een 2e coördinator voor deze taken toe te voegen.
Het is mij een genoegen te kunnen meedelen dat Ellen
Posthumus met ingang van 1 juni deze taken samen
met Judith als coördinator op zich zal nemen.
We menen hiermee met name de beschikbaarheid
voor de scholen (adviesfunctie) van SPO West te
hebben versterkt. Succes Ellen!

