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Voorwoord
Op dit moment is er zowel landelijk als in onze
regio, veel aandacht voor de vraag hoe onderwijs
en jeugdhulp (zorg) meer en beter geïntegreerd,
ingezet kunnen worden. Want we willen dat alle
kinderen een veilige en ononderbroken
ontwikkeling door kunnen maken op school.
Op 23 november 2018 is de lang verwachte
‘Kamerbrief over onderwijs en zorg’ van ministers
Slob en de Jonge, gepubliceerd. Hierin staan vijf
aandachtspunten en tien maatregelen waarvan de
meeste nog nader uitgewerkt gaan worden. Klik
hier.
Op dezelfde datum verscheen het rapport ‘Mèt
andere ogen; advies voor de bestendiging en
versnelling van de samenwerking onderwijs-zorgjeugd’, door de nationaal kwartiermaker passend
onderwijs, zorg en jeugd: René Peeters. Zijn oproep
kan samengevat worden in de volgende quote: ‘Kijk
over het eigen domein heen, probeer kennis op te
doen van andere domeinen, gun de ander de eigen
expertise en ontmoet elkaar op de werkvloer’.
Immers: ‘Mèt andere ogen zie je meer, eerder en
beter’. Klik hier.

Contact
Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties, al dan niet naar aanleiding van deze
nieuwsbrief, kun je mij bereiken via p.truijens@passendonderwijsijmond.nl of op
onderstaand nummer.
Peter Truijens, directeur-bestuurder SWV PO IJmond, mobiel: 06-20596154
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Vanuit het bestuur
Op 6 december 2018 heeft het toezichthoudend bestuur de kaderbrief en de begroting voor 2019
vastgesteld. De ondersteuningsmiddelen voor passend onderwijs voor 2019 zijn:
€ 255,- per leerling basisonderwijs (op basis teldatum 1-10-2018), bestaande uit € 150,- voor
basisondersteuning en € 105,- voor arrangeermiddelen (extra ondersteuning), te verantwoorden
voor 1 december 2019.
Verder heeft het toezichthoudend bestuur ingestemd met een voorstel van het bestuur om het
startkapitaal waarmee het SWV PO IJmond begon op 1 augustus 2014, bestaande uit de reserves van
de voormalige WSNS-verbanden IJmond Noord en Velsen, terug te geven aan de schoolbesturen,
geoormerkt als bestemmingsreserve voor passend onderwijs, op basis van het leerlingenaantal op 1
oktober 2018. Dit bedrag komt neer op ruim €78,- per leerling.

Dekkend aanbod van goed (passend) onderwijs
Binnen het SWV PO IJmond doen 65 scholen hun best om goed (passend) onderwijs te organiseren
voor bijna 16.000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Hoewel we dat voor veel kinderen
binnen de grenzen van het SWV PO IJmond kunnen bieden, lukt dat (nog) niet voor alle kinderen.
Deze kinderen gaan dan naar voorzieningen buiten onze regio.
Wij willen dit aanbod vergroten. Daarom geven we subsidie aan projecten van
scholen/schoolbesturen die het passend aanbod dekkend willen maken. Voorwaarde daarbij is dat
het aanbod ook toegankelijk is voor leerlingen van andere scholen, ongeacht het schoolbestuur.
Zo zijn er op dit moment zes projectaanvragen ingediend, te weten:
- Praktijkklas De Kerkuil/Limmen (Blosse)
- Anders Leren, eveneens een praktijkklas op De Lunetten/Heemskerk (Fedra)
- Babarrun (gericht op HB/MB), Brederode Dalton School (OPO IJmond)
- Expertisecentrum De Fakkel (Tabijn)
- Via Nova als Expertisecentrum voor aanpak meerkunners op de basisschool (Atlant)
- Structuurgroep in de basisschool (OPO IJmond/Atlant).
In een volgende nieuwsbrief willen we een of meer projecten aandacht geven.

Werkgroep integratie/inclusie van start gegaan
Op 21 november 2018 is de werkgroep integratie/inclusie gestart. Bestuurders, directeuren, ibers/zoco’s, leerkrachten en medewerkers van SWV PO IJmond onder leiding van Hans Schuman
(projectleider van Heliomare R&D Onderzoekskring).
De leden zullen integratieve/inclusieve scholen bezoeken in Nederland. De werkgroep zal het bestuur
van het SWV PO IJmond adviseren over integratie en inclusie. Ook zullen de leden meedenken over
de ontwikkel- en planfase 2019 – 2020, met het oog op de nieuwe planperiode 2020 – 2024.

Scholingsaanbod 2018-2019
Fijn dat jullie steeds meer gebruik maken van het scholingsaanbod.
We zijn bezig met het opstellen van een scholingsaanbod voor schooljaar 2019 – 2020. Meer
informatie vind je hier: www.passendonderwijsijmond.nl → scholingsaanbod.
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Stand van zaken enquête, update SOP 2018 en financiële verantwoording
In de vorige nieuwsbrief (juli 2018) vroegen we om de enquête, de vraag over de update van het SOP
2018, en de financiële verantwoording 2018 in te leveren. Deze laatste twee dienen via de
schoolbesturen ingeleverd te worden.
Op dit moment is dit de respons:
- enquête 2018: 77%
- update SOP 2018: 76%
- financiële verantwoording 2018: 95%
Bedankt voor het leveren van deze informatie. In een volgende nieuwsbrief informeren we je over de
resultaten.

TOP dossier vervolg
Dit is het tweede implementatiejaar van het TOP dossier. We zien dat veel scholen hier naar
tevredenheid, mee werken. Sommige scholen maken gebruik van de ‘hands-on’ praktische
ondersteuning van Jessica Bunnik. Laat je het weten als je die ondersteuning ook wil? Ook kan
gebruik gemaakt worden van de helpdesk van Dotcomschool.
Hoe ga je handig om met het TOP dossier en hoe vul je het in? Wij bieden bijeenkomsten aan waarin
een externe trainer uitleg geeft over handelingsgericht werken (HGW) en het invullen van het OPP in
het TOP dossier. Een aantal schoolbesturen heeft al van dit aanbod gebruik gemaakt. Laat je het ons
weten als je interesse hebt? Onder leiding van een externe trainer en op kosten van het SWV PO
IJmond, kunnen we dit dan organiseren.
En verder in het voorjaar van 2019
SWV VO Midden-Kennemerland verhuist naar Antillenstraat 21
Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Het SWV VO Midden-Kennemerland verhuist met
ingang van 15 januari 2019 naar het kantoor van het SWV PO IJmond. Dit bevordert de onderlinge
samenwerking en de doorlopende lijnen van PO naar VO.
Jaarlijkse studiedag aangesloten schoolbesturen
Op donderdag 31 januari 2019 vindt de jaarlijkse studiedag plaats met alle twaalf schoolbesturen.
Deze dag staat in het teken van de stand van zaken van goed (passend) onderwijs in het SWV PO
IJmond (op basis van kengetallen, uitkomsten van enquête, SOP 2018 en financiële verantwoording,
etc.), informatie (er zal informatie gedeeld worden over enkele hiervoor genoemde projecten in het
kader van dekkend aanbod) en inspiratie (vervolg op het vraagstuk rondom integratie/inclusie) van
een gastspreker.
Minister Slob gaat in gesprek
De voor passend onderwijs verantwoordelijk minister van OCW, de heer Arie Slob, gaat met ons en
enkele andere samenwerkingsverbanden in gesprek over passend onderwijs en onze rol daarbij. De
minister bezoekt in totaal zes regio’s. Op woensdag 3 april 2019 vindt er een gesprek plaats met de
zes samenwerkingsverbanden van Kennemerland, te weten: het SWV VO en PO Zuid-Kennemerland,
het SWV VO Midden-Kennemerland VO en SWV PO IJmond en het SWV VO en PO Noord3

Kennemerland. De eerste voorbereiding met ambtenaren van OCW is al gestart. In een volgende
nieuwsbrief volgt meer informatie.

Passend Onderwijs IJmond Markt 27 maart 2019
De oproep in de vorige nieuwsbrief (juli 2018) heeft geleid tot de aanmelding van meerdere
enthousiaste deelnemers aan de werkgroep, die deze markt verder gaan voorbereiden.
De werkgroep is inmiddels een aantal keren bij elkaar gekomen en is druk bezig om een veelzijdige
en informatieve markt te organiseren: een markt voor en door professionals die binnen het
onderwijs werken. Uitwisseling staat op deze middag centraal. Deelnemers zijn nog altijd welkom!
Deel ervaringen met collega’s en zie elkaars ‘Good Practices’.
Meer informatie over wat er van jullie als school of instelling verwacht wordt? Of je direct
aanmelden? Bekijk onze website of neem gerust contact op! Dit kan via e-mail
(j.bunnik@passendonderwijsijmond.nl) of telefonisch 0251-70 75 10.
Laten we er met elkaar een mooie en unieke ervaring van maken op een dynamische locatie, het
Telstar stadion (Velsen).

Ondersteuningsplanraad (OPR)
In de vorige nieuwsbrief (juli 2018) is aandacht besteed aan onze OPR (Ondersteuningsplanraad). Als
je op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden van de OPR, vind je hier meer informatie:
www.passendonderwijsijmond.nl onder het tabblad OPR.

Fijne kerstvakantie en een heel gelukkig en gezond 2019!
Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie, mooie kerstdagen en de beste wensen voor het
nieuwe jaar.
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