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Ontwikkelpunt Activiteit (status: staand beleid/nieuw) Opbrengst/planning Kosten[1] en/of uren Resultaten

Door middel van het invullen van het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor 1 december 2019.

Status: staand beleid 

Om bovengenoemd niveau van basisondersteuning te 

kunnen realiseren zijn de middelen basisondersteuning 

voor 2019 vastgesteld op €150,- per leerling.

Gerealiseerd

Status: staand beleid 

Om extra ondersteuning op school te kunnen bieden zijn 

arrangeermiddelen beschikbaar. Voor 2019 zijn deze 

vastgesteld op €105,- per leerling.

Scholen zijn via digitale enquête bevraagd op 

verantwoording arrangeermiddelen

Status: staand beleid. 

Om een basisschool een kind dat bij onder- of zijinstroom 

binnenkomt en dat gezien de ondersteuningsvraag ook 

terecht zou kunnen op een S(BO), financieel die 

mogelijkheid te bieden is de optie van een fictieve TLV in 

het leven geroepen.

Gerealiseerd

Status: staand beleid.  

Het beleid om tijdelijke plaatsen in te kopen bij S(B)O is 

voor 2019 nog in de begroting opgenomen. Tegelijkertijd 

zien we een afname van de behoefte eraan dus koersen 

we voor 2020 op gedeeltelijke afbouw daarvan. 

Voor 2019 is € 72.000 begroot 

waarvan € 20.000 voor 

observatieplaatsen

Status: staand en nieuw beleid.  

Voor het jaar 2019 € 212.400, 

waarvan € 45.000 voor TLV’s SO op 

het SBO. In 2019 zijn er minder TLV's  

afgegeven in het basisonderwijs. Op 

het SBO zijn er meer afgegeven, met 

name door de speciale voorziening 

op de Trapeze. 

Tijdelijke plaatsen (S(B)O) zijn na 1 jan 2020 nog incidenteel 

beschikbaar. Daarnaast is het in incidentele gevallen nodig om 

observatieplaatsen in te huren.

Gerealiseerd

Programma 2: Arrangeermiddelen 

2.1 Arrangeermiddelen Op uiterlijk 1 december 2019 verantwoorden de scholen via de 

schoolbesturen de inzet van arrangeermiddelen aan het SWV PO 

IJmond via vastgesteld format. In de kaderbrief 2020 zal dit bedrag 

opnieuw worden vastgesteld voor 2020. 

Voor het jaar 2019 € 1.634.700,-, ook 

hier wordt € 3.100,- minder 

uitgegeven. In de kaderbrief 2020 

wordt voorgesteld € 80,-per leerling 

Programma 3: Dekkend aanbod

3.1 Fictieve TLV. In schooljaar 2019 - 2020 kunnen basisscholen onder genoemde 

voorwaarden in aanmerking komen voor een fictieve TLV S(B)O. 

3.2 Inkoop tijdelijke plaatsen 

S(B)O/IKC 

1.2 Middelen 

basisondersteuning

Op uiterlijk 1 december 2019 verantwoorden de schoolbesturen 

de inzet van middelen basisondersteuning aan het SWV PO IJmond 

via vastgesteld format. 

Voor het jaar 2019 € 2.298.000, door 

het stoppen van een school per 1 

augustus  wordt ca € 4.800,- minder 

uitgegeven

Programma 1: Basisondersteuning 

1.1 Niveau 

basisondersteuning op orde

Op 1 februari 2020 voldoen alle scholen van SWV PO IJmond voor 

minimaal 80% aan de afspraken omtrent basisondersteuning.

n.v.t. Alle scholen (op 1 net gestarte school na) hebben 

update SOP aangeleverd. Op 1 febr 2020 voldoet 

92% van alle scholen (58 van de 63 scholen) aan 

de gestelde norm. 



Ontwikkelpunt Activiteit (status: staand beleid/nieuw) Opbrengst/planning Kosten[1] en/of uren Resultaten

Afspraken vastleggen met betreffende partners uit S(B)O 

en Jeugdhulp dat SWV meteen betrokken wordt bij 

plaatsing IKC. 

Grotendeels gerealiseerd. Te zien door terugloop 

van residentiele plaatsen. 

Status: staand en nieuw beleid. 

Afstemmingsgesprekken op de scholen van Velsen, 

Beverwijk en Heemskerk vinden plaats samen met 

partner(s) vanuit CJG, GGD en JMW.
Status: staand en nieuw beleid.

Scholen/schoolbesturen kunnen projecten[4] aanvragen of 

hebben dit in schooljaar 2018-2019 al gedaan gericht op 

dit doel. Zoals:

Per 1 januari 2020 (of zo veel eerder als mogelijk) zijn, afhankelijk 

van positieve evaluatie de lopende projecten gecontinueerd;

Totaal is voor het jaar 2019       € 

145.000 begroot.                  Uitgaven

- Expertisecentrum Via Nova; € 53.000

- Expertisecentrum De Fakkel; € 29.000

- Anders leren (Praktijkklas); € 22.500

- Kerkuil Praktijkklas; € 25.262

- Babarun (HB). € 20.000

Daarnaast in kader van dit doel: € 149.762

- OZB Heliomare (10-14 jaar);

In voorbereiding:

- HB subsidieaanvraag OCW/DUO; Nieuw:

- Stop 4-7 Stop 4-7

Status: staand en nieuw beleid en mogelijk andere projectaanvragen. 

Urenverdeling wordt ingezet op scholen, als volgt:  

intensief (60 uur), standaard (40 uur), zelfstandig (20 uur).

Status: staand beleid. 

Op basis van een beschikbaar expertise profiel van elke 

gedragsspecialist, kunnen scholen deze collega’s inzetten 

voor vragen op dit domein, zowel rechtstreeks als via de 

consulent.

Status: nieuw beleid. 

Organiseren van (werk) bijeenkomsten van SWV en ‘eigen’ 

specialisten op school en uitwisseling van kennis en 

expertise.
Status: nieuw beleid.  

Het samenwerkingsverband heeft medewerkers in dienst 

voor management en ondersteuning, er wordt 

kantoorruimte gehuurd en er worden overige kosten ten 

behoeve van de organisatie gemaakt.

Status: staand beleid.  

Op 1 januari 2020 is gerealiseerd dat SWV PO IJmond meteen 

betrokken wordt bij plaatsing zodat zo snel mogelijk voorbereiding 

TLV kan plaatsvinden.

n.v.t. 

3.4 Samenwerking onderwijs 

en jeugdhulp (Jeugdteam)

Afstemmingsgesprekken zoals hiernaast bedoeld vinden plaats bij 

aanvang schooljaar 2019 -2020 op alle scholen van genoemde 

gemeenten en zo mogelijk ook op scholen van Castricum/Limmen 

en Uitgeest/Akersloot

n.v.t. Grotendeels gerealiseerd. 

Programma 5: bestuur en organisatie 

3.5 Uitbreiding dekkend 

aanbod

Op 30 okt 2019 is de HB subsidie toegekend. 

Enkele projecten zijn na her-aanvraag 

gehonoreerd, nl: Anders leren en Praktijkklas 

Kerkuil.  Aan de onderwijszorgklas middenbouw 

op het IKC is in november een subsidie van € 

13.200,- toegezegd. Een voorstel voor een 

subsidie van OPOIJ voor de kinderen van Elif van € 

116.000,- is toegekend.

5.1 Organisatie Totaal  is in 2019 voor deze post € 

476.500 begroot.

GerealiseerdDe organisatie is efficiënt ingericht, er wordt doelmatig en 

professioneel gewerkt.

4.2 Inzet van 

gedragsspecialisten, net als 

de overige specialisten, op 

vraag van de school en 

losgekoppeld van vaste 

school. 

Realisatie schooljaar 2019 – 2020. De opbrengst is dat meer 

gebruik gemaakt kan worden door scholen van verschillende 

gedragsspecialisten op basis van verschillende vragen en 

behoeften van scholen. 

Door de huidige krapte in de 

arbeidsmarkt worden vacatures niet 

ingevuld.

Gerealiseerd, financieel is er geld over door niet 

vervulde vacatures

4.3 Nadere samenwerking 

tussen specialisten van het 

SWV en die van de 

scholen/schoolbesturen. 

Realisatie: schooljaar 2019 – 2020. Doel is te komen tot meer 

efficiënte en effectieve inzet van ‘eigen’ specialisten d.m.v. 

inhoudelijke samenwerking met specialisten SWV. 

n.v.t. Deels gerealiseerd maar is nog niet systematisch 

ingevoerd. 

4.1 Inzet van consulent is op 

maat en afhankelijk van 

behoefte van de school.

Realisatie schooljaar 2019 – 2020. De opbrengst ligt in de 

verwachting dat er meer tegemoet gekomen kan worden aan de 

vraag van scholen. 

Voor consulenten en 

(gedrags)specialisten is in 2019 € 

916.000 begroot.

Gerealiseerd

3.3 Grip op instroom jonge 

kinderen via jeugdhulp in 

(OZK[3] van) IKC IJmond

Per 1 juli 2019 komt duidelijkheid over toekenning HB subsidie 

vanuit OCW/DUO;

Toegekend € 89.940 per jaar 

gedurende 4 jaar.

Programma 4: inzet consulenten en specialisten 



Ontwikkelpunt Activiteit (status: staand beleid/nieuw) Opbrengst/planning Kosten[1] en/of uren Resultaten

Met behulp van extern advies en ondersteuning, 

organiseren van bijeenkomsten waarin van onderop met 

alle betrokkenen input wordt verzameld voor het nieuwe 

ondersteuningsplan.

Voor 1 mei 2020 is het vastgestelde nieuwe ondersteuningsplan 

gereed. Op 1 januari 2020 is de 1e conceptversie gereed. 

Voorbereiding verloopt volgens verwachting en is 

op koers. 

Status: nieuw beleid.  

Opzetten van een interactieve manier van informatie 

ophalen bij scholen, zo mogelijk door de consulenten en 

specialisten. 

Status: nieuw beleid. 

Schooljaar 2019-2020 is het 3e jaar na start van invoering 

TOP-dossier. Individuele ondersteuning als 

scholingsmogelijkheden worden door het SWV geboden 

(zie professionalisering). Er worden bijeenkomsten 

georganiseerd met een (kritische) ‘gebruikersgroep’ 

(ib/zoco) die voeding biedt aan de doorontwikkeling.

Licentiekosten:  € 36.000,-

Status: staand en nieuw beleid.  

In het licht van advisering vanuit PO en VO raad wil het AB 

toe naar een onafhankelijke voorzitter van het AB. 

Status: nieuw beleid. 

Opstellen van scholingskalender voor m.n. leerkrachten op 

thema’s van (extra) ondersteuning. ‘Knipkaart’  voor 

‘hands-on’ professionalisering is beschikbaar onder 

voorwaarden (zie website 

www.passendonderwijsijmond.nl 
‘Knipkaart’  voor ‘hands-on’ professionalisering is 

beschikbaar onder voorwaarden (zie website 

www.passendonderwijsijmond.nl 
‘Coaching on the job OT’ is voor scholen beschikbaar.

Status: staand beleid.  

In kaart brengen van doelgroepen en wat geboden wordt 

(arrangementen) en op basis daarvan kostenplaatje 

maken. SWV is daarbij betrokken via stuurgroep IKC en 

enkele medewerkers (doelgroependiscussie). 

€ 5000,- (deelkosten projectleider 

IKC IJmond).

Status: nieuw beleid.  

De werkgroep integratie/inclusie die in schooljaar 2018-

2019 is aangetreden heeft in mei 2019 advies uitgebracht 

waarin voorstellen worden gedaan voor het vervolg 2019-

2020. 

Status: nieuw beleid.  

Programma 7: Innovatie 

7.1. Ontwikkeling IKC 

IJmond[1] vraagt om 

helderheid over wat geboden 

kan worden en voor welke 

kinderen (doelgroepen) en 

wat de kosten zijn voor wat 

geboden wordt.  

Conform Plan van Aanpak IKC IJmond (2019) is in de periode van 

april – juli 2019 de doelgroepenbeschrijving gerealiseerd. Wat op 

basis daarvan het IKC te bieden heeft: realisatie daarvan: sept – 

dec 2019.

Er is door IKC IJmond doelgroepen analyse 

gedaan. 

Advieskosten: begroot € 3.000. 

opgenomen in de totale kosten

Per 1 juni 2020 is een onafhankelijk voorzitter van 

het AB aangesteld. 

7.2 Naar1school In 2019-2020 conform advies projectgroep:                  Informeren 

afzonderlijke besturen en bespreken                                         

aanbevelingen;                                                                  Bespreken in 

netwerken directies/zoco/ib;               Organiseren van gesprekken 

afzonderlijke scholen. Uitkomsten meenemen in voorbereiding 

nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024.

p.m. externe projectleider Vervolg is in gang gezet; zie nieuwe 

ondersteuningsplan 2020 - 2024. 

Programma 6: Professionalisering

6.1 

Professionaliseringsaanbod 

2019 -2020

Voor het jaar 2019 is in totaal      € 

115.000 begroot.

Gerealiseerd; miv 1 aug 2020 zal dit op andere 

wijze ingevuld worden. 

Scholingskalender 2019-2020  is ruim voor de zomer beschikbaar.                                                             

Verder de mogelijkheid voor de 'knipkaart' en Coaching on the job 

OT' voor scholen die dat willen.                                                                                         

Daarnaast de mogelijkheden voor 'op maat' bijeenkomsten voor 

IB/Zoco over TOP-dossier.

5.4 TOP-dossier volledige 

implementatie

Op 1 januari 2020 werken alle scholen binnen het SWV PO IJmond 

volledig met TOP-dossier. 

Gerealiseerd.

5.5 Onafhankelijke voorzitter 

Algemeen Bestuur (AB)

Op 1 januari 2020 is een onafhankelijke voorzitter van het AB in 

functie. 

5.3 Jaarlijks onderzoek naar 

werkwijze SWV PO IJmond. 

Voor 15 januari 2020 zijn de resultaten uit dit onderzoek 

beschikbaar, gebaseerd op een zo groot mogelijke response van 

scholen. 

n.v.t. Informatie zal dit jaar niet worden opgehaald 

middels enquête maar door tussendoor 

gesprekken consulenten met scholen. Deels 

gerealiseerd. 

5.2 Voorbereiding nieuwe 

ondersteuningsplan 2020-

2024

Advieskosten:  begroot €12.000, 

offerte bureau de bedoeling ca € 

22.000
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