
Personeel & Organisatie

Voor alle begeleiders passend onderwijs  zijn  bijna wekelijks 
bijeenkomsten geweest op het gebied van vervolg scholing 
handelingsgericht arrangeren, collegiale consultatie, presenta-
ties en voorbereiding nieuwe ondersteuningsplan.  

Omvang en aantal:

Begeleider passend onderwijs A: 5,2

Begeleider passend onderwijs B: 2,77

Directie: 1

Staf: 1,2

Inzet op scholen

Aantal mensuren ter ondersteuning van de scholen?

Consulent uren

Uren gedragsspecialist

Uren specialist *

Commissie TLV’s

Door het SWV afgegeven

Toelaatbaarheidsverklaringen

Door SWV afgeven Totaal  Nieuw Verlengingen

Financiële kengetallen

Met passend onderwijs maakt elk SWV eigen keuzes in het 
verdeelmodel. Hierdoor zijn onderstaande financiële kenge-
tallen moeilijk te vergelijken met die van andere SWV’en.

Inkomsten
Lichte ondersteuning per leerling  179,36

Zware ondersteuning per leerling  369,81

-5,24% 5,05%

77,50% 14,34%

Rentabiliteit Liquiditeit

Solvabiliteit Weerstandsvermogen

Middelen basisondersteuning 22% 2.294.300

Arrangeermiddelen 18% 1.844.200

Betalingen SBO 1% 72.300

Betalingen SO 42% 4.272.800

Doorbetalingen gemeente 3% 312.400

Projecten 1% 140.300

Huisvesting en afschrijvingen 0% 39.500

Loonkosten begeleiders PO 8% 836.400

Bestuur en beheer 5% 482.700

 100% 10.294.900

Volledig jaarverslag lezen? Ga naar www.passendonderwijs.nl/organisatie/financieel
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de middelen

Totale baten 9.781.961
Totale lasten 10.294.858
Resultaat -512.897

€Overdrachten aan basisscholen per leerling

Basisondersteuning 150,00
Arrangeermiddelen 105,00

* Anders dan gedragsspecialist SBO 67 47 20

SO 158 104 54

Fictief 9 9 0

Totaal 234 160 74
Bijeenkomsten nieuw ondersteuningsplan

Van oktober t/m december 2019 zijn om te komen tot een 
nieuw ondersteuningsplan diverse bijeenkomsten georganiseerd. 
Gestart met een evaluatie- en ambitiesessie, vervolgens per regio 
dialoogsessies, een e-dialoog met leerkrachten, een pizzasessie 
voor en met leerkrachten en tot slot drie validatiesessies. Met ruim 
400 medewerkers van binnen en buiten het onderwijs zijn zo de 
bouwstenen verzameld voor het nieuwe ondersteuningsplan.

Kwaliteit

Het SWV heeft steeds, middels een schriftelijke enquête, de kwaliteit van de 
dienstverlening, waaronder het beleid en de tevredenheid, bij de scholen 
opgehaald. In 2019 is dit niet gedaan omdat de consulenten in hun 
regelmatige gesprekken met de scholen naast de inhoudelijke vragen ook 
vragen over het beleid en de tevredenheid daarover, aan de orde stellen. 

Op vrijwel alle scholen zijn bij de start van het schooljaar gesprekken 
geweest waarin samen met de scholen ontwikkelplannen zijn gemaakt. 
Ook hebben op veel scholen afstemmingsgesprekken plaatsgevonden, 
waarbij naast medewerkers van de scholen en de consulent ook een of 
meer partners van het jeugdteam (CJG/jeugdconsulent, JMW en GGD) 
aanwezig waren. Verder hebben alle scholen een update gedaan van het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP), zie verder onder het kopje ‘basisonder-
steuning’. Ook zijn door scholen/schoolbesturen de ondersteuningsmid-
delen die ontvangen zijn van het SWV verantwoord, zie verder onder het 
kopje ‘Zo besteedden de schoolbesturen de toegekende middelen’. 

Het aantal geschillen was in 2019: 0. 

Volgens het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie (2016) scoorde 
het SWV PO IJmond op alle onderdelen voldoende. 
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Verbreding dekkend aanbod
In 2019 is de mogelijkheid tot het indienen van projecten door scholen/
schoolbesturen gecontinueerd. Een project heeft als doel: verbreding van 
het dekkende aanbod en dient open te staan voor kinderen van andere 
scholen/schoolbesturen uit de buurt. Eind 2019 zijn er 8 projecten 
ingediend/gestart met een totale subsidieomvang van € 150.345,- Deze 
projecten worden door het SWV gevolgd en geëvalueerd op gestelde 
criteria.  
IKC IJmond - De ontwikkeling van het IKC IJmond is een belangrijk 
onderdeel van (de verbreding van) het dekkende netwerk van gespecia-
liseerd onderwijs- en jeugdhulp  in de regio. Medewerkers van het SWV 
PO IJmond zijn als consulent verbonden aan betreffende IKC locaties. 
Fictieve TLV - De mogelijkheid voor basisscholen om een kind dat via 
onder- of zijinstroom feitelijk middels een TLV toegelaten zou kunnen wor-
den binnenkomt en tot SBO of SO, kan een basisschool gebruik maken 
van de optie van een fictieve TLV. In 2019 zijn in totaal 11 fictieve TLV’s 
afgegeven, waarmee een bedrag is gemoeid van € 72.000,-

Deelnamepercentages in procenten
   Speciaal basisonderwijs * Speciaal onderwijs

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Basisondersteuning
Met gebruikmaking van een door het SWV PO IJmond ontwikkeld format 
om het schoolondersteuningsprofiel (SOP) in kaart te brengen, leveren 
scholen jaarlijks hiervan een update aan. Hierin wordt duidelijk hoe ver 
de scholen zijn in het realiseren van de afgesproken norm om te voldoen 
aan de basisondersteuning (bestaande uit 12 indicatoren). Van de 63 
scholen voldoen 58 scholen (ruim 92%) aan de afgesproken norm van 
basisondersteuning. .   

Zo besteedden de schoolbesturen de 
toegekende middelen

Loonkosten personeel ondersteunings-

structuur IB, ZOCO, etc. 42%

Personeel anders 20%

Inhuur 14%

Materiaal 5%

Scholing 3%

Reserveren* 15%

Anders 1%

* met name een deel van de bruidsschat

Netwerk in cijfers

12

# Schoolbesturen

5

# Gemeenten

64

# Scholen

# Vergaderingen

5

Bestuur (incl. bestuursdag)

7

MR

5

OPR

9

Projectgroep 
P.O.IJmond

2

OOGO 
PO IJmond

5

Klankbordgroep 
directeuren

Resultaten scholingsaanbod 2019

• Divers scholingsaanbod: 252 deelnemers.
• Gemiddelde beoordeling varieert van 6,4 tot 8,3
• TOP-dossier individuele ondersteuning (IB/ZOCO):          

14 scholen en 1 IB-netwerk
• Coaching on the job OT: 7 lopende trajecten en 5 aan-

gemeld, 7 scholen afgerond
• Knipkaart hands-on professionalisering: 24 trajecten
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Thuiszitters variërend per kwartaal

Categorie Aantal
 2a 2-6 Langdurig verzuim: van vier weken tot drie maanden
 2b 2-12 Langdurig verzuim: langer dan drie maanden
 3 0-4 Absoluut verzuim: leerplichtig kind staat niet 
  ingeschreven op een school 
 5a 26-29 Vrijstelling: kind is om psychische of lichamelijke 
  redenen niet in staat naar school te gaan

OOGO 
PO Alkmaar

2

Samenwerking met partners

Met de vijf gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricun en Uitgeest 
vormen de SWV-en PO IJmond en VO Midden Kennemerland en VO 
Zuid-Kennemerland de Projectgroep Passend Onderwijs IJmond, bestaan-
de uit beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd. Om de opdracht van 
passend onderwijs en het jeugdbeleid beter te koppelen en te kanaliseren 
zal de projectgroep in 2020 geleidelijk overgaan in een regiegroep onder-
wijs en jeugd. . OOGO Passend Onderwijs (met de wethouders van de 
vijf gemeenten) heeft in 2019 twee keer plaatsgevonden in februari en 
september 2019. De SWV-en PO IJmond en VO Midden-Kennemerland 
sluiten sinds 2019 ook aan bij het OOGO Alkmaar (e.o.) aangezien de 
jeugdzorgregio voor kinderen en jongeren op scholen in Castricum/Lim-
men en Uitgeest/Akersloot gericht is op de jeugdzorgregio Alkmaar e.o. 

Deelnamepercentage Landelijk gemiddelde


