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Monitor Jaarplan1 1-8-2020 t/m 31-12-2021: speerpunten, activiteiten, kosten/uren en resultaat 
versie 06-09-21 

Deels gerealiseerd 

Gerealiseerd 

Niet gerealiseerd  

Recente aanpassingen in programma’s (in blauw) 

Recapitulatie financiën per programma (in blauw onderaan elk speerpunt) 

Programma 1 

Ambitie 1: Naar inclusiever onderwijs  

Elk kind in onze regio gaat thuisnabij naar een reguliere school waar doelmatig gewerkt wordt  en waar het kind profiteert van het best 

passende onderwijs  

    

Speerpunt Activiteit  Kosten en/of uren Wanneer Wie Meten impact Resultaat  Eigenaar 

1.Basisondersteuning 

1.1. Basisondersteuning in beeld.  

De scholen van het SWV PO IJmond updaten 

jaarlijks hun niveau van basis en extra 

ondersteuning in hun schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) Vanaf voorjaar 2021 maken alle scholen 

gebruik van Perspectief op school2 (POS) en 

beschrijven zij voor 1 juni 2021 het vernieuwde 

SOP. Dit vindt voor de eerste keer plaats in een 

invulsessie binnen de regio’s Noord, Midden en 

Zuid   

Implementatiekosten 

(eenmalig): € 12.403,- 

Licentiekosten 

(jaarlijks): 

€ 24.150,-3 

Q 2 21 

Invul en analyse:  

N: 30-3 + 31-5 

M: 1-4  + 1-6 

Z: 6-3   + 3-6 

100 % van de scholen vult 

SOP in  

 

Controle door AB 

Juni 2021 

Bijna alle scholen hebben 

meegedaan op invulsessie op 

de beoogde ochtenden.  

 

1.2. Basisondersteuning is op 
orde.  

Op basis van de benchmark vanuit POS wordt in 

het bestuur van het SWV afspraken gecheckt over 

het niveaupercentage van basisondersteuning 

waaraan alle scholen op 1 augustus 2022 voldoen.  

Klankbordgroep adviseert DB.  

 Q 4 20 

 

Klankbordgroep bepaalt 

vragen voor in kaart 

brengen 

basisondersteuning 

 

DB bespreekt % norm in 

juni 2021 en DB bepaalt 

doel % 2022  

Vragenlijst POS is vastgesteld 

door DB en KBG 

Afspraken basisondersteuning 

worden in AB sept 2021 

bepaald evenals doel % 2022 

DB bepaalt op advies KBG en 

AB  

 In het begin van het schooljaar (aug/sept) vindt het 

startgesprek plaats van de school (dir/ib en 

consulent SWV), waarin de school een toelichting 

geeft op het jaarplan en de bijbehorende 

speerpunten t.a.v. SOP aan de orde komen 

 Q 3 20 

 

Consulenten Voor herfstvakantie 

ontwikkelplan per school 

op F schijf 

2 november 2021 

ontwikkeldag (team SWV): 

evaluatie startgesprekken, 

analyse ontwikkel- en 

kernplannen.   

Consulenten en DB checkt 

voor eind Q3 bij consulenten 

1.3. Inzet middelen 
basisondersteuning is 
rechtmatig 

De middelen basisondersteuning (€ 150,- per 

leerling per jaar) die schoolbesturen ontvangen 

van het SWV worden voor 100% toegekend aan en 

ingezet door de scholen voor het organiseren van 

adequate basisondersteuning op basis van het SOP 

en het ontwikkelplan per school.  

Leerlingaantal x 150 

Gemiddeld 53000 per 

school  

Kalenderjaar/ 

schooljaar 

Q 1 21 

Scholen en besturen  % doorzetten middelen 

naar scholen inzichtelijk 

maken per bestuur op 

bestuursdag jan 2021 

Uit de enquête 2020 blijkt dat 

84% van de basisscholen 

100% vrij inzetbaar toekent.  

Dit is niet op bestuursdag aan 

de orde geweest i.v.m. andere 

invulling.  

 
1 Dit eerste jaarplan treedt in werking op 1-8-2020 en loopt t/m 31-12-2021. Vanaf 1-1-2022 werken we met jaarplannen per kalenderjaar.  
2 Het instrument Perspectief Op School (POS) is ter vervanging van het huidige schoolondersteuningsprofiel (SOP), dat in de vorige planperiode ontwikkeld is.  
3 Dit zijn jaarlijkse licentiekosten POS op basis van het huidige leerlingenaantal en op basis van prijspeil april 2020.  



2 
 

Speerpunt Activiteit  Kosten en/of uren Wanneer Wie Meten impact Resultaat  Eigenaar 

 

 
 
VERSIE 6 september 2021 
 
 

 Scholen en consulenten 

hebben inzicht in de hoogte 

van het bedrag   

1.4. Middelen 
basisondersteuning worden 
doelmatig ingezet en 
verantwoord. 

Schoolbesturen verantwoorden jaarlijks voor 1 

december de ontvangen middelen 

basisondersteuning in een enquête voor het 

lopende boekjaar, zowel qua rechtmatigheid als 

doelmatigheid  

Per 1-12-21 doet elk(e) school(bestuur) dit voor 

kalenderjaar 2021 voor het eerst met 

gebruikmaking van POS 

Middelen basis- 

ondersteuning voor 

2020: € 2.308.500,-  

Voor 2021:  

€ 2.295.800,- 

Q 4 2020 

Financiële 

verantwoording 

jaarlijks voor 1-12 

 

Scholen en besturen  Waarop is het geld in de 

klassen ingezet? Wat was 

het effect? Bespreken op 

bestuursdag jan 2021 

 

Via een uitvraag via Word 

hebben zowel scholen als 

besturen antwoord gegeven 

op de vragen. 

 

DB en schoolbesturen  

Het resultaat daarvan is dat er 

onduidelijkheid is over de 

doelmatigheid van de inzet 

van de basisondersteuning.  

Zet je een IB’-er in vanuit de 

ondersteuningsmiddelen of 

vanuit de Lumpsum? 

1.5. Inzet arrangeermiddelen is 

rechtmatig.  

Arrangeermiddelen voor extra ondersteuning 

worden beschikbaar gesteld door het SWV aan de 

schoolbesturen om scholen te laten arrangeren4. 

Deze middelen zijn voor scholen transparant en 

herkenbaar en worden voor minimaal 95% ingezet 

op de scholen voor extra ondersteuning. Voor 

2020 zijn de arrangeermiddelen vastgesteld5 op € 

80,- per leerling. Voor 2021 op € 73,- per leerling.  

Leerlingaantal x € 80 

c.q. x € 73,- per ll. 

Gelden zijn voor 

100% beschikbaar 

voor IB om te 

arrangeren 

Voor 1 dec van het 

boekjaar 

(kalenderjaar) 

Scholen en besturen Inzichtelijk maken % per 

bestuur op bestuursdag 

jan 2021 

Uit de enquête 2020 blijkt dat 

84% van de basisscholen 

100% vrij inzetbaar toekent.  

 

 

1.6. Arrangeermiddelen worden 

doelmatig ingezet en 

verantwoord.  

Schoolbesturen en scholen verantwoorden jaarlijks 

voor 1 december de ontvangen arrangeermiddelen 

aan het SWV PO IJmond voor het lopende 

boekjaar, zowel qua rechtmatigheid als 

doelmatigheid middels enquête naar scholen.  

Per 1-12-21 doet elk(e) school(bestuur) dit voor 

kalenderjaar 2021 voor het eerst met 

gebruikmaking van de module financiën van POS.  

Arrangeermiddelen 

totaal 2020: 

€ 1.247.000,-  

Voor 2021:  

€ 1.122.400,-  

Q 4 2020: Financiële 

verantwoording voor 

1-12 door scholen en 

door schoolbesturen  

op 1-12-2021 via POS 

Alle (s)bao nemen deel 

aan invulsessie  module 

financiën voor scholen 

Noord, Midden en Zuid 

op 25, 26 en 28-10-2021. 

Tevens vindt dan de 

update SOP plaats voor 

schooljaar 21-22.  

Hoeveel leerlingen zijn op 

elke school geholpen? Wat 

was het effect?  

 

  

1.7. Alle scholen werken 
handelingsgericht  

Begeleiders passend onderwijs (afgekort BPAO6) 

stimuleren handelingsgericht werken op de 

scholen. Indien er in de kernen7 behoefte is kan 

een training handelingsgericht arrangeren (HGA) 

worden aangeboden d.m.v. training van het 

Ondersteuningsteam (OT), middels coaching on 

the job (of team- of kerntraining Handelingsgericht 

arrangeren (HGA).  

€ 22.000,-  Continu + Q 4 2020 

Op bestuursdag 2021 

bepalen welk % van 

de scholen (per 

schoolbestuur) 

Coaching on the job 

doet voor 31-12-2021 

IB, directeur, consulent, 

specialist? 

Bij update SOP worden 

vragen HGW toegevoegd.   

Projectgroep 

professionalisering 

 

Advies uit tussentijdse 

evaluatie -> AB 

In verband met corona niet 

gerealiseerd in Q4 2020.  

Vanaf voorjaar 2021 komt er 

weer deels centraal 

aangeboden scholing HGA.  

In april 2021 zijn scholingen 

HGA geweest en TOP-dossier.  

 

1.8. Scholen realiseren de 
doorontwikkeling van 
verbrede toelating 

Scholen kunnen hun aanbod verbreden door 

gebruik te maken van de inzet van diverse 

specialisten8 in  het netwerk van het SWV, i.s.m. 

ouders, gemeenten, partners9 in en om de school. 

Bijvoorbeeld de inzet vanuit de (voormalige) 

€ 60.000,-   Specialisten maken 

analyse en adviseren 

netwerkgroep inclusie 

Evaluatie  

EC VN: 

EC Fakkel:  

Praktijkklassen 

Het kernoverleg is 

verantwoordelijk voor de 

invulling (het hoe) van de 

voormalige projecten. Echter 

de kernen zijn vertraagd op 

 

 
4 Arrangeren is het gezamenlijk (school, ouders, consulent/specialist SWV en indien nodig andere professionals) bedenken en uitvoeren van een aanpak op school (en soms ook thuis) die voor een leerling, de leerkracht(en) en de ouders werkt. Met andere woorden: arrangeren is doen wat nodig is zodat een leerling zich 
optimaal kan ontwikkelen. 
5 Behoudens eventuele aanpassingen van de begroting.  
6 Begeleiders passend onderwijs (BPAO) zijn de consulenten en specialisten in dienst van het SWV PO IJmond.  
7 Een kern(overleg) van scholen bestaat uit enkele (4 a 5 tot 10) samenwerkende scholen (inclusief partners in en om de school) in een wijk, buurt of sub regio, die regelmatig contact/overleg hebben over vraagstukken over passend onderwijs.   
8 Naast consulenten zijn er bij het SWV PO IJmond ook specialisten werkzaam, waaronder specialisten gedrag, (z)mlk, mb-hb, jonge kind, lzk en fysieke beperkingen en NT2.   
9 Onder partners in en om de school verstaan we professionals uit het jeugdteam (CJG, GGD en Jeugdmaatschappelijk werk), jeugdconsulenten en beleidsmedewerkers van de gemeenten.  
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projectgelden die zijn toegekend aan 

Expertisecentrum De Fakkel (ECF), het 

Expertisecentrum Via Nova (ECV)10, of de 

praktijkklassen. Consulenten adviseren inzet 

specialisten en leggen link naar projecten 

BDS HB project 

Zefier inclusiever 

Advies-> AB 

gang gekomen door corona. 

Hierdoor is dit nog niet 

gerealiseerd. Daarom is 

besloten om de projecten 

Praktijkklassen en Zefier 

inclusiever nog eenmalig te 

financieren voor 2021-2022. 

Met EC VN en Fakkel zijn 

afspraken gemaakt om 

medewerkers in te zetten iov 

het SWV PO IJmond.  

 Scholen kennen in het kader van de verbrede 

toelating de mogelijkheden van een fictieve TLV11 

en maken er meer gebruik van waardoor er meer 

financiële mogelijkheden zijn om een kind passend 

onderwijs op de basisschool te bieden.  

€ 130.000,-12  Evaluatie-> criteria 

beschrijven in 

nov/dec 20 

communiceren in jan 

21 

Netwerkgroep fictieve 

TLV + DB 

Evaluatie proces 

plaatsingen met fictieve 

TLV nov 20 en feb 21 

Besluit dir/best 

Deze mogelijkheid is er nog 

steeds. In 2020 zijn er 30 

fictieve TLV’s afgegeven.  

Ook zijn er 2 fictieve TLV’s 

verruimd tot 100% van de 

bekostiging. Dit experiment 

wordt gevolgd en als het 

meerwaarde heeft, zal het 

vaker toegepast worden.  

 

1.9. Door verbreding van 
thuisnabij regulier onderwijs 
daalt de deelname aan het 
SBO naar 1% en het SO naar 
2% op 1-8-202413.  

Indien een basisschool geen passend onderwijs 

meer denkt te kunnen bieden voor een kind wordt 

eerst gekeken naar een andere basisschool (van 

hetzelfde of een ander bestuur) in de kern (of 

regio) alvorens gedacht wordt aan verwijzing naar 

het S(B)O. Dit wordt onderdeel van de 

ondersteuningsroute.  

 Q 4  
2,27% SO 
1,27% SBO 
Meting 1 op 1-10-20 
SBO: 
1.20 op 1-10-21 
1.13 op 1-10-22 
1.06 op 1-10-23 
1.00 op 1-8-24 
SO: 
2.20 op 1-10-21 
2.13 op 1-10-22 
2.06 op 1-10-23 
2.00 op 1-8-24 
 
Monitoren door 
Kijkglazen op 1-12 en 
delen in team BPAO, 
S(B)O en AB 

IB, dir, BPAO, S(B)O Overleg controller- dir-best 

en beleid begin dec 20 

Analyse bij presentatie 

kernen 9-2-21 

Check door AB jan 21 

Op teldatum 1-10-2020 is het 

deelnamepercentage als 

volgt: 

SO: 2,12% 

SBO: 1,34% 

 

1.10 Het SWV activeert, 
stimuleert, ondersteunt en 
faciliteert deze 
doorontwikkeling en de 
actieve terugplaatsing 
vanuit het S(B)O naar 
thuisnabij regulier 
onderwijs.  

Vanuit het SWV is een netwerkgroep fictieve TLV 

actief. Deze bestaat momenteel uit medewerkers 

van het SWV, aangevuld met medewerkers van de 

S(B)O scholen. Er is in overleg met deze partners 

een pilot opgesteld waarin S(B)O scholen komend 

schooljaar (2020 – 2021) per locatie minimaal 2 

leerlingen terug plaatsen naar het reguliere 

€ 36.000,-  Q 1 21 Route 

terugplaatsing 

opstellen feb 21 en 

communiceren met 

scholen en 

Consulenten, 

netwerkgroep Fictieve 

TLV incl S(B)O 

Evaluatie proces 

terugplaatsingen met 

fictieve TLV nov 20 en feb 

21 

Besluit dir/best 

Sinds 1 aug 2020 zijn er 5 

leerlingen teruggeplaatst 

vanuit het SO naar regulier 

basisonderwijs. Voor 4 

leerlingen is een fictieve TLV 

toegekend, één leerling doet 

het zonder. Voor genoemde 4 

 

 
10 De praktijkklassen zowel als het ECF en het ECV zijn mede mogelijk gemaakt door projectsubsidie van het SWV. De projectsubsidie zoals afgesproken in de vorige planperiode vervalt per 2021. In het kernoverleg van scholen komt het mandaat om naar behoefte projecten/voorzieningen te continueren of andere, waar 
behoefte aan is, op te zetten, i.s.m. andere scholen in de kern. De middelen hiervoor zullen via het kernoverleg beschikbaar worden gesteld, zie: programma 2.  
11 Scholen kunnen in aanmerking komen voor een ‘fictieve TLV’ als een kind bij onder- of zijinstroom, gezien de ondersteuningsvraag in aanmerking zou komen voor S(B)O.  
12 Bedragen die hier en bij 1.10 en 1.11 genoemd worden zijn indicatief.  
13 Momenteel (mei 2020) is het deelnamepercentage SBO 1,4% en dat van het SO 2,21% (zie Jaarverslag 2019 SWV PO IJmond).  
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basisonderwijs (al dan niet voorzien van een 

fictieve TLV van max 75 % van eerdere TLV 

budget).  

kernpartners maart 

21 

25-5 tussenstand 

Juni 21 AB 

leerlingen is € 28.428,- 

toegekend.  

1.11 Scholen gaan 
experimenteren met 
inclusiever onderwijs.  

Er komt een netwerkgroep inclusief onderwijs in 

SWV IJmond. Deze netwerkgroep bestaande uit 

mensen met affiniteit en ambitie om inclusiever 

onderwijs te organiseren en wordt gevormd door 

medewerkers van scholen, begeleiders passend 

onderwijs, kernpartners (CJG en Jeugdhulp) en 

gemeenten. De netwerkgroep maakt gebruik van 

adviezen die zijn voorgesteld in de projectgroep 

Integratie/inclusie14 en stimuleert scholen te gaan 

experimenteren hiermee.  

€ 60.000,-  Q 1 21: Scholen 

kiezen 30 maart 21  

OZA ontwikkelen met 

gemeenten april 21  

Netwerkgroep doet 

voorstel aan scholen en 

AB 

2505 presentatie nwgr 

Juni AB 

Op de bestuursdag is er 

presentatie geweest over 

inclusief onderwijs. 

Het kenoverleg is in januari 

2021 voor de 1e keer bij elkaar 

gekomen.  

Inmiddels zijn de meeste 

kernoverleggen voor de 2e   

keer bij elkaar geweest en bij 

sommige is de 3e geweest.  

 

Financiën programma 1  Budget tot en met 

juli 

Uitputting tot en met 

juli 

Verschil Budget hele jaar Verwachte uitputting 2021 Verschil 

Recapitulatie Er zijn een tweetal budgetten toegekend aan de  

kernen, hierop is nog geen aanspraak gemaakt, 

terwijl er € 70.000 beschikbaar is tot en met april. 

Omdat deze activiteiten achter blijven is een deel 

van het scholingsaanbod en de mogelijkheid van 

de knipkaart weer opgepakt. De fictieve TLV’s zijn 

ongeveer conform de begroting, de 

terugplaatsingen lopen nog achter. Wat niet was 

begroot maar in de praktijk wel voorkomt zijn 

betalingen voor leerlingen die anders wellicht geen 

onderwijs krijgen. Voor het hele jaar verwachten 

we een klein tekort op dit programma.  

€ 2.209.100,- € 2.195.000,- € 14.100,- €  3.787.200,- € 3.809.700,- -/- € 22.500,- 

 

Programma 2 

Ambitie 2: Vorming van een professionele leergemeenschap binnen IJmond 

Kwaliteitsverbetering in een continu streven. We versterken de samenwerking om onderwijs te verbeteren en het aanbod meer 

dekkend te maken.  

    

2.1 Scholen in de wijk kennen 

elkaar. Ze zijn op de hoogte van 

elkaars (on)mogelijkheden, van 

de basis- en extra ondersteuning 

die geboden en van de 

ontwikkelingen binnen de 

scholen.  

Vanaf januari 2021 ontmoeten de scholen elkaar 

minimaal 2 keer per jaar in het kernoverleg van de 

10 kernen en zien elkaar in de regio 1 keer bij de 

invulsessie van het POS en 1 keer bij de 

vervolgsessie van POS. In juni volgt het tweede 

kernoverleg. De scholen in de kernen delen hun 

SOP met elkaar, hierdoor leren ze elkaars 

mogelijkheden en uitdagingen kennen zodat er 

samengewerkt kan worden om een complementair 

aanbod van passend onderwijs te bieden op het 

niveau van de kern. 

3 x 2 uur (plus 

voorbereiding).  

Q 1 en 2 21 

Per kern 

gezamenlijk besluit 

op 30 juni 21 

initiatief op 1 van 

de 3 ambities, qua 

professionalisering 

of innovatie 

IB, dir, consulent presentatie kernen  

 

 

 

 

In AB systematische 

evaluatie lopende 

jaarplan  

Kernoverleg is in januari 2021 

opgestart voor de 1e keer. De 

meeste kernen hebben 

afspraken staan voor maart 

2021 en voor juni 2021.  

Vindt elk AB plaats 

 

 
14 De Projectgroep Integratie/inclusie (2018 – 2019) bestond uit 18 deelnemers (bestuurders, directeuren, ib/zoco, leerkrachten en medewerkers SWV PO IJmond) o.l.v. Hans Schuman.  
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Het voorzitterschap van de kern is in handen van 

een van de schooldirecteuren. Deze wordt 

ondersteund door 1 van de consulenten in de 

kernen. Incidenteel en/of bij de start van het 

kernoverleg kan zich de situatie voordoen dat er 

(tijdelijk) een onafhankelijke voorzitter nodig is.  

2.2.Per kern (en regio) is 
inzichtelijk welke expertise 
beschikbaar is, welke er 
ontbreekt en op welke punten er 
behoefte is aan nieuw aanbod. 
 

Op basis van de SOP’s is met gebruikmaking van 

POS per kern duidelijk welke expertise beschikbaar 

is, welke nog niet en aan welke ondersteuning 

behoefte aan is. De scholen realiseren met elkaar 

en de kernpartners een dekkend aanbod van 

begeleiding. Op het niveau van de kern wordt 

gekeken waar aanvulling nodig is, van wie en in 

overleg met gemeente, kernpartners en 

begeleiders passend onderwijs (BPAO) wat nodig 

is. De update van deze kernpunten hiervan vindt 2 

keer per jaar plaats. de eerste keer in januari, de 

tweede keer in juni van ieder schooljaar. De 

begeleider passend onderwijs kan hierbij 

ondersteunen. 

 Q 2 21 

Analyse voor de 

scholen in 

vervolgsessie POS 

en bespreking in AB 

in juni 2021 

IB dir, BPAO, 

netwerkgroep, AB 

Klankbordgroep  

Evaluatie gesprek  

22-6 presentatie kernen  

Analyse DB en AB in juni 

De eerste concept overzichten 

van het SOP is per school 

beschikbaar. De update 

hiervan vindt plaats eind 

oktober 2021, evenals de 

invulling van de module 

financiën. Een van de 

vervolgstappen is om te 

komen tot een filtering van de 

beschikbare expertise bij 

scholen van het kernoverleg.  

 

2.3. Het 
professionaliseringsaanbod is 
afgestemd op de behoeften van 
de leerkrachten en scholen 
binnen de kernen 

De bureauorganisatie van het SWV biedt aan de 

kern de mogelijkheid om op basis van de 

speerpunten in de kern professionalisering te 

organiseren voor leerkrachten en 

onderwijsassistenten die valt binnen één van de 

ambities van dit ondersteuningsplan. Voor 1 juli 

2021 levert iedere kern het PVA hiervoor in bij de 

consulent.  

€ 45.000,-  Q 2 21 4500 per 

kern in 2021 

Per kern 

gezamenlijk besluit 

op 30 juni 21 

initiatief op 1 van 

de 3 ambities voor 

professionalisering 

IB, dir, consulent Projectgroep 

professionalisering  

Juni DB en AB 

tussenevaluatie  

Per kern zijn middelen 

beschikbaar voor 

professionalisering per kern is 

dat € 4500,- voor 2021. 

De plannen daarvoor worden 

gemaakt voor de 

herfstvakantie 2021.  

 

 De komende drie jaar gaan de SWV-en PPO NK 

(Alkmaar e.o.) en het SWV PO IJmond i.s.m. 

Oberon en de Radboud Universiteit een 

grootschalig praktijkonderzoek uitvoeren naar 

perspectieven van leerkrachten op ‘moeilijk 

leerlingengedrag’ in de klas. In het kader van het 

NRO onderzoek15.   

Er zijn onderzoeksvragen opgesteld (zie flyer op de 

site). Om antwoord te geven op deze 

onderzoeksvragen is de training ‘Wegwijs in gedrag 

van kinderen’ ontwikkeld om leerkrachten vanuit 

meerdere perspectieven naar leerlinggedrag te 

leren kijken. In schooljaar 2020-2021 nemen 24 

leerkrachten (in 2 groepen van 12 deel, uit elk SWV 

1 groep) deel aan deze training. In schooljaar 2021-

2022 wordt deze training opnieuw aangeboden. 

Het gehele onderzoek loopt medio 2020 tot begin 

2023.  

 Voor 20-21: 

Training is 5 

dagdelen en loopt 

van 28-10-2020 t/m 

14-0-2021.  

Voor max 12 leerkrachten 

(per jaar per SWV) die zich 

aangemeld hebben en 

geselecteerd zijn.  

De opbrengsten van de 

training van leerkrachten 

worden via voor-, tussen- 

en nameting gevolgd. Dit 

is de opbrengst van het 

onderzoek.  

Deze training loopt is in 

schooljaar 2020 – 2021 voor 

het eerst georganiseerd.  

Voor schooljaar 2021 – 2022 

gaan 3 groepen leerkrachten 

(van beide SWV-en) hieraan 

deelnemen.  

 

 
15 Dit onderzoek waarvan door het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) subsidie is verkregen na aanvraag door de consortiumpartners (Oberon, SWV PPO NK, SWV PO IJmond, Radboud Universiteit), start vanaf medio 2020 tot begin 2023.   
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2.4. We leren samen In iedere regio wordt een jaarlijkse studiedag 

georganiseerd voor alle professionals in de kernen, 

de inhoud wordt opgehaald door de 

kernvoorzitters in die regio. 

€ 20.000,-  Q 2 21 schooljaar 

’21-‘22 

Professionals in en om de 

school 

Kernvoorzitters- / 

klankbordgroep dec 21 

Gepland in voorjaar 2022: 

Noord: woe 30 maart 2022 

Midden: woe 6 april 2022 

Zuid: woe 13 april 2022. 

 

2.5. We leren van elkaar De medewerkers van scholen en van het SWV zijn 

op de hoogte van of gaan op zoek naar goede 

voorbeelden van bepaalde aanpak op de reguliere 

en de speciale scholen.  

We organiseren intervisie met medewerkers uit 

het speciaal (basis) onderwijs / IKC’s.  

? Q 2 21 schooljaar 

’21-‘22 

BPAO-> voorbeelden op de 

digitale plank  

Projectgroep 

professionalisering  

9-2-21 presentatie 

kernen door BPAO 

Vindt plaats binnen team SWV 

PO IJmond. 

 

2.6. Per kern (of per regio) wordt 
geïnnoveerd om tot een dekkend 
aanbod van ondersteuning te 
komen 

In juni 2021 wordt in iedere kern bepaald op basis 

van de prioriteiten in de kern waar de scholen hun 

innovatiebudget aan willen besteden. In het 

kernoverleg komt het mandaat om naar behoefte 

projecten/ voorzieningen te continueren of 

andere, waar behoefte aan is, op te zetten met 

meerdere scholen. De begeleider passend 

onderwijs kan hierbij ondersteunen. 

€ 60.000,-  Q 2 21 6000 per 

kern in 2021 

Per kern 

gezamenlijk besluit 

op 30 juni 21 

initiatief op 1 van 

de 3 ambities voor 

innovatie 

Kernvoorzitters  22-6 presentatie kernen 

Projectgroep 

professionalisering-> 

advies DB 

Innovatiebudget is 

beschikbaar per kern op basis 

van leerlingenaantal per kern.  

De plannen hiervoor worden 

ontwikkeld en voor de 

herfstvakantie 2021 

aangeleverd.   

 

2.7. Het nieuwe 
ondersteuningsplan wordt 
succesvol geïmplementeerd 

De beoogde bijeenkomsten in september, voor de 

implementatie van het ondersteuningsplan en het 

werken in regio’s en kernen, zijn komen te 

vervallen door de Corona regels. Alle medewerkers 

van de scholen en jeugdteams, onderwijs en jeugd 

van de gemeenten, Auris krijgen de samenvatting 

van het ondersteuningsplan.  

Vanaf oktober 2020 vindt voorbereiding plaats van 

het kernoverleg. Besturen en alle medewerkers 

van de scholen ontvangen rond de herfstvakantie 

een hardcopy van de samenvating van het nieuwe 

Ondersteuningsplan. Vanaf november zijn 

daarnaast een animatiefilm en een ambitievideo 

beschikbaar voor alle professionals in de scholen. 

Besturen informeren dan hun directeuren, 

directeuren vervolgens hun schoolteams voor de 

kerstvakantie 2020. Zij halen (inhoudelijke en 

proces) vragen op. Deze worden gebundeld. Vanaf 

hald november wordt het 1e (online) kernoverleg 

gepland middels daturmprikker, voor januari 2021.  

€ 4000,-  Q 3 20 + Q 1 21 

Samenvatting OP in 

september, 

animatie OP in 

oktober en 

ambitievideo in 

november 2020. 

Schoolteams 

brengen in 

december 

kernpunten in. In 

kernoverleg voor 

uiterlijk 1 febr. 

2021, worden 

prioriteiten gesteld.  

Raadhuys 

Projectgroep 

communicatie 

Schoolteams 

Dir- IB 

BPAO 

Evaluatie in presentatie 

kernen 9-2-21 door BPAO 

Na de zomervakantie 2020 is 

besloten om de 

implementatie van het nieuwe 

ondersteuningsplan anders te 

doen dan gepland ivm corona. 

Daartoe zijn gerealiseerd: 

- samenvatting van het 

ondersteuningsplan naar alle 

medewerkers op alle scholen; 

- animatiefilm en 

ambitievideo waarin de 

opdracht en intentie van het 

nieuwe plan duidelijk wordt. 

- nieuwe website die per 

begin februari 2021 in de 

lucht is.  

 

2.8. We delen goede 

voorbeelden met elkaar 

Er verschijnt 3 keer per jaar een nieuwsbrief met 

positieve berichten uit de kernen: de kernbrief en 

nieuws uit het hele SWV. We hebben een 

toegankelijke en heldere website en we gebruiken 

sociale media en laten ons adviseren hiertoe om 

dit waar nodig te verbeteren.  

€ 15.000,- Verhalen uit de 

IJmond: nov 20, feb 

21, mei/juni 21. 

Professionals uit het SWV  

1: EC VN, Fakkel, VVE 

Periodiek overleg en 

evaluatie projectgroep 

communicatie 

Vanaf november 2020 zijn er 

‘verhalen uit de IJmond’ 

beschikbaar die we met 

regelmaat brengen. Vanaf 

februari 2021 in de nieuwe 

stijl.  

 



7 
 

Speerpunt Activiteit  Kosten en/of uren Wanneer Wie Meten impact Resultaat  Eigenaar 

 

 
 
VERSIE 6 september 2021 
 
 

2.9. NT2 expertise; op weg naar 

een breed taalexpertisecentrum 

voor de regio   

 

In elke kern is expertise op het gebied van taal en 

trauma, scholen kunnen desgewenst 

gebruikmaken van de inzet vanuit het 

Expertisecentrum De Fakkel (ECF). 

We bundelen de expertise in een netwerkgroep 

brede taalontwikkeling (NT 2, TOS, dyslexie) en 

werken hiervoor samen met de 

nieuwkomersvoorziening van de Fakkel en ITK 

Haarlem, Melior Onderwijs, Auris, Van Gilse, ISK 

Kennemer College (zie hiervoor: 1.8). Gemeentes 

sluiten aan. 

Toolkit Fakkel oktober 2020 online en wordt 

gebruikt door de scholen (bijv. alle scholen met 

OA) 

Q 3: 4 u pw 

Q 1+ 2 21 8 u p w 

Q 1 + 2 21 

Projectleider maakt 

met netwerkgroep 

een analyse en doet 

een voorstel voor 

plan van aanpak in 

juni 2021 

Netwerkgroep brede 

taalontwikkeling 

Op basis van de input van 

de enquête is een 

scholingsaanbod 

gerealiseerd.  

 

De netwerkgroep Brede 

Taalontwikkeling heeft de 

analyse gedaan. Een van de 

resultaten is het aanbod van 

een zestal workshops dyslexie 

Zie: Activiteiten Archive - 

Passend Onderwijs IJmond 

 

2.10. In elke regio is expertise 

voor kinderen die moeilijk leren 

In elke kern is expertise op het gebied van 

kinderen die moeilijk leren, scholen kunnen 

gebruikmaken van de specialisten (Z)ML van het 

SWV en van kennis die beschikbaar is bij de 

S(B)O/IKC partners. In elke kern waar behoefte is 

aan een klusklas /praktijkklas16 is voldoende 

expertise om er een te starten. 

 Q 2 21 

Online workshop 

Specialisten en 

netwerkgroep 

praktijkklassen  

Evaluatie jaarplan 

Scholen maken gebruik 

van de specialisten (Z)ML 

van het SWV. Er wordt 

nagedacht over een 

Netwerkgroep Leren of 

anders als onderdeel van 

de Netwerkgroep 

Inclusief.  

  

2.11. In elke kern (of regio) is er 

expertise voor kinderen met 

hoogbegaafdheid. 

Vanuit het SWV is er een netwerkgroep Hoog- en 

meer begaafdheid actief bestaande uit 

medewerkers van het SWV en van de scholen. Er is 

subsidie vanuit OCW/DUO verworven voor het 

project HB-MB en dit project HB wordt de 

komende jaren ten uitvoering gebracht. 

In elke kern is expertise op het gebied van 

hoogbegaafdheid, scholen kunnen desgewenst 

gebruikmaken van de specialisten HB (van het 

SWV) en van de inzet vanuit het Expertisecentrum 

Via Nova (ECV). In samenwerking met Via Nova en 

de S(B)O/IKC partners wordt op enkele plekken 

binnen het SWV gebouwd aan een (tijdelijke) 

voorziening voor HB-risicoleerlingen en HB dubbel 

bijzondere leerlingen (m.n. HB/gedrag). 

 

€ 89.900,- Pilot IKC Beverwijk 

per jan 21 

Day a week school 

per maart 21 

Online workshop op 

9-11-20 

Netwerkgroep HB Evaluatie jaarplan Vanaf januari 2021 is binnen 

het IKC Beverwijk expertise op 

HB aanwezig waardoor dubbel 

bijzondere HB kinderen een 

passend aanbod kunnen 

krijgen. 

Per 9 mei 2021 start in 

Castricum een pilot Day Week 

School voor groep van 10 – 15 

leerlingen. Hiervoor is een 

DWS leerkracht op 

detacheringsbasis beschikbaar 

voor 40 lesdagen per jaar.   

Met Via Nova zijn afspraken 

gemaakt voor een fulltime 

voorziening voor HB 

risicoleerlingen. Zij kunnen 

daar middels de 

ondersteuningsroute van het 

SWV per schooljaar 2021 – 

2022 terecht met 

deelbekostiging vanuit het 

SWV.  

 

 
16 De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met de opzet hiervan zoals het project ‘Anders leren’ (basisschool de Lunetten. Heemskerk) als de ‘praktijkklas’ (basisschool De Kerkuil, Limmen).  

https://passendonderwijsijmond.nl/activiteiten/
https://passendonderwijsijmond.nl/activiteiten/
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Financiën programma 2  Budget tot en met juli Uitputting tot en 

met juli 

Verschil Budget hele jaar Verwachte uitputting 2021 Verschil 

Recapitulatie Ook hier zijn een tweetal budgetten voor de 

kernen nog niet uitgegeven, te weten € 61.300. De 

eerste nieuwsbrief is al wel verschenen, maar nog 

niet gefactureerd en de studiedag komt nog. De 

activiteiten voor HB zijn op een aantal fronten 

gestart en hebben tot €46.000  extra uitgaven 

geleid, ook doordat een aantal kosten voor het 

hele jaar zijn . Ook de kosten voor implementatie 

van het ondersteuningsplan zijn hoger dan 

begroot. Naar verwachting zal de uitputting voor 

het gehele lager zijn dan begroot.  

€ 136.500,- € 97.200,- € 39.300,- €  233.900,- € 194.800,- € 39.100,-  

Programma 3: 

Ambitie 3: We werken integraal samen als professionals in onderwijs, jeugdteams en jeugdhulp. 

We werken samen in de wijk en maken gebruik van een dekkend aanbod van extra ondersteuning. Voor ieder kind die dat nodig heeft 

is een preventieve en integrale aanpak onderwijs en jeugd ingezet.  

    

3.1.  Scholen, kernpartners en 
jeugdhulp  zijn nauw verbonden 

Op iedere school is er minimaal één keer per jaar 

een afstemmingsgesprek waarin kernpartners 

(CJG, JMW17, GGD), gemeente en jeugdhulp 

afspraken maken over wederzijdse verwachtingen 

en te ontplooien activiteiten voor de gezinnen op 

de school. Kernpartners kunnen desgevraagd 

aansluiten bij het kernoverleg. Voor de inzet van 

JMW op drie S(B)O locaties (IKC IJmond, locatie 

Beverwijk en IJmuiden) en SO Heliomare heeft het 

SWV de JMW aanbieder gecontracteerd voor inzet 

van 6 uur/week/locatie.  

€ 67.500,-  Q 4 20 1 keer per 

jaar 

afstemmingsgespre

k 

Jeugdpartners zijn 

betrokken bij de 

kernoverleggen 

IB, dir, cons, JMW, CJG, 

GGD 

Evaluatie managers 

jeugdteam   

 

Afstemmingsgesprekken 

hebben plaatsgevonden aan 

het begin van schooljaar 2020 

-2021.  

Kernoverleg is gestart per 

januari 2021; in de meeste 

kernoverleggen sluiten 

beleidsmedewerkers van de 

gemeente aan. Jeugdpartners 

in veel gevallen nog niet.  

 

3.2. Medewerkers onderwijs en 
jeugd creeren  gezamenlijk 
oplossingen voor alle kinderen in 
de kern en laten niet los 
 

Voor iedere gemeente is er een up-to-date sociale 

kaart waardoor voor alle professionals en ouders 

helder is welke professional waarvoor gevraagd 

kan worden en welke mogelijkheden er zijn voor 

inzet onderwijs- en jeugdhulp. 

 Q 2 Uitwisseling in 

kernoverleg 2021 

Netwerkgroep Onderwijs 

Jeugdhulp 

Regiegroep 

Kernpartners  

Evaluatie jaarplan 

 

Vanuit netwerkgroep 

onderwijs en jeugd is op 

bestuursdag een presentatie 

verzorgd over dit thema.  

Regiegroep (bestaande uit 

medewerkers SWV-en PO en 

VO en beleidsmedewerkers 

Onderwijs en Jeugd van de 5 

gemeenten) hebben een 

startnotie uitvoeringsagenda 

Onderwijs – Jeugdhulp. Deze 

is in maart 2021 vastgesteld.  

 

 
17 JMW staat voor Jeugdmaatschappelijk werk verzorgd door Socius.  
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3.3. Jeugdhulp wordt desgewenst 
ingezet in de school .   

Scholen in de wijk stellen in het kernoverleg 

jaarlijks vast wat hun behoeften zijn in de 

verbinding onderwijs en jeugdhulp en bespreken 

samen met medewerkers van o.a. kernpartners 

(CJG, JMW, GGD), gemeente en jeugdhulp welke 

ondersteuning waar gerealiseerd kan worden. We 

zien de school als werkplaats en nemen dit op in 

de uitvoeringsagenda IJmond/ BUCH. Verkennen 

van behoefte in OT voor individueel kind en in 

kernoverleg voor eventuele groepsbekostiging. 

 Continu  Netwerkgroep  

Regiegroep 

Onderwijs Jeugdhulp 

 

OOGO In de startnotitie zijn door de 

regiegroep speerpunten 

beschreven die nauw 

aansluiten bij de ambities uit 

het ondersteuningsplan van 

het SWV.  

 

3.4. In iedere kern is een 
doorgaande ontwikkelingslijn van 
0-18 jaar 

Voorschoolse voorzieningen, kernpartners en 

scholen werken samen met ouders aan een 

vloeiende overstap tussen voorzieningen.  

 

 

 

 

 

BPAO van SWV PO en VO stemmen de activiteiten 

en de aanpak met de kernpartners goed op elkaar 

af. In deze aanpak wordt 2 jaarlijks besproken hoe 

vraag en aanbod bij elkaar te brengen. 

Scholen kunnen bij vragen over het jonge kind 

gebruik maken van de specialist Jonge Kind. Er is 

een netwerkgroep Jonge Kind evenals een 

netwerkgroep PO-VO.  

 De netwerkgroep 

en de specialist 

jonge kind werkt 

nauw samen met 

de JGZ. Pedagogisch 

coaches van het 

voorveld komen in 

q1 2021 voor een 

bijeenkomst over 

tijdige+transparant

e overdracht  

 

Jan 21 

JGZ, pedagogisch coaches, 

NWG Jonge kind 

 

 

 

 

 

 

Consulenten PO en VO 

Evaluatie jaarplan 

 

 

Vindt intern binnen het team 

SWV PO IJmond plaats. 

 

3.5. We zorgen voor een sterke 
verbinding tussen onderwijs en 
jeugdhulp in de hele IJmond. 

We ontwikkelen een regiegroep Onderwijs Jeugd 

die is samengesteld uit beleidsmedewerkers 

Onderwijs en Jeugd uit de 5 gemeenten en de 

beleidsmedewerkers van SWV PO en VO. We 

ontwikkelen op basis van de beleidsplannen jeugd 

van de gemeente en de ondersteuningsplannen 

van de SWV’s een hernieuwde uitvoeringsagenda.   

Eventueel een 

projectleider 

Q 4 20 

Uitvoeringsagenda 

wordt jaarlijks 

geëvalueerd en 

bijgesteld. In 

oktober 2020 is er 

een overzicht van 

het dekkend 

aanbod aan 

ondersteuning en 

onderwijs. In 

december wordt er 

een start gemaakt 

met een analyse 

van plus- en 

ontwikkelpunten 

Netwerkgroep Onderwijs 

Jeugdhulp 

Regiegroep Onderwijs 

Jeugdhulp 

Evaluatie jaarplan. Zie 3.2.   

3.6. We werken samen aan 
kansengelijkheid 

Er wordt met iedere gemeente samengewerkt in 

het kader van het onderwijsachterstandenbeleid 

€ 338.400,- Q 4 20 + Q 1 21 Het 

SWV huurt een 

Op te richten 

netwerkgroep: 

Evaluatie jaarplan. Vanuit het SWV is initiatief 

genomen om de IJmond 
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en VVE. Voor scholen van de gemeente Velsen 

vindt dit plaats middels een door het SWV 

verkregen subsidie voor VVE/Schakelklassen in 

2020 van de gemeente Velsen. Zie ook speerpunt 

3.4. 

coördinator in voor 

ontwikkelen aanpak 

VVE in Heemskerk, 

Beverwijk en 

Uitgeest. Peter 

plant overleg met 

OPO IJ, Tabijn en 

Fedra. Projectleider 

komt met een 

voorstel op 1-4-21 

projectleider, sidekick, 

bestuurders, gemeente  

gemeenten en De Buch met 

elkaar in contact te brengen 

om het thema OAB/VVE af te 

stemmen. In Velsen loopt dit 

al jaren naar grote 

tevredenheid omdat hier door 

het SWV gefaciliteerd een 

coördinator aan verbonden is.  

Beverwijk en Heemskerk en 

mogelijk ook de Buch, komen 

met een concept plan 

hiervoor en stemmen dan af 

met het SWV.  

3.7. De scholen werken volgens 
de afspraken uit het 
Thuiszitterspact 2020.  

De aangesloten schoolbesturen in Heemskerk, 

Beverwijk en Velsen (Castricum en Uitgeest horen 

bij Alkmaar) ondertekenen en handelen volgens 

het regionale thuiszitterspact dat gezamenlijk voor 

de IJmond is opgesteld. Scholen kunnen bij vragen 

over thuiszitten terecht bij de consulent. Deze kan 

een van haar collega’s (specialist thuiszitten) 

betrekken voor complexe vragen.  

 Q 4 20 Leerplicht 

aansluiten in 

jeugdteam- of 

kernoverleg 

Netwerkgroep met 

specialisten thuiszitters 

VSV regio IJmond 

 

Kwartaalmonitor 

thuiszitters  

 

Thuiszitterspact is getekend 

door schoolbesturen en het 

SWV.  

Kwartaalmonitor thuiszitters 

levert het SWV aan bij de 

onderwijsinspectie. 

 

 

3.8. Scholen18, SWV en 
kernpartners spreken af om bij 
(dreigend) thuiszitten pas los te 
laten als er voor de leerling een 
adequaat aanbod is voor 
jeugdhulp in onderwijs. 
 

De bureauorganisatie van het SWV stelt in het 

schooljaar 2020-2021 2 specialisten (dreigende) 

thuiszitters aan die als mediator kunnen fungeren. 

Bij thuiszitters is als nodig ook de inzet van het 

Heliomare Interventie Team Thuiszitters (HITT) 

beschikbaar. Verder gaan we door met het 

inzetten van een begeleider die desgewenst 

tijdelijk thuis begeleiding kan geven aan de 

leerling. 

1 dag pw inhuur HITT Iedere thuiszitter 

krijgt binnen 4 

weken een plan van 

aanpak en 

begeleiding  

Controller 

Netwerkgroep incl LPA 

Sidekick  

HITT  

Praktijk Kijk Mij 

Kwartaalmonitor 

thuiszitters  

Jaarverslag LPA 

Er is een netwerkgroep 

thuiszitters opgestart die zich 

richt op specifieke vragen 

rondom (dreigende) 

thuiszitters. Als nodig 

schakelen zij het HITT in.  

 

Financiën programma 3  Budget tot en met juli Uitputting tot en 

met juli 

Verschil Budget hele jaar Verwachte uitputting 2021 Verschil 

Recapitulatie Zoals verwacht liggen de uitgaven volledig in lijn 

met de begroting, zowel voor de periode tot en 

met juli als de periode tot aan het eind van het 

jaar. 

€ 242.400, - € 238.200, - € 4.200, - € 415.600, - € 411.400, - € 4.200, - 

Programma 4:  

Inzet consulenten en specialisten.  

    

4.1. Binnen de bureau organisatie 

van het SWV zijn begeleiders 

passend onderwijs (BPAO) in 

dienst die als consulent en/of 

specialist werkzaam zijn.  

De BPAO begeleiden vraag gestuurd bij de 

ondersteuningsbehoefte van medewerkers op de 

scholen. De consulent is de sparringpartner van de 

school. In het begin van het schooljaar vindt een 

startgesprek plaats tussen school (dir/ib en 

consulent SWV) waarin de school toelichting geeft 

op het ontwikkelplan en de speerpunten in de 

€ 813.200, -  Continu  BPAO Evaluatie jaarplan 

Ontwikkelgesprekken 

directeur – medewerkers 

1 keer per jaar 

Staand beleid.   

 
18 Scholen (schoolbesturen) hebben zorgplicht. Onze partners in en om de school handelen vanuit ditzelfde principe. 
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 ontwikkeling van het SOP. BPAO geven via 

telefoon, mail, periodiek overleg en observatie, 

advies bij het onderzoeken van haalbaarheid en 

een passende aanpak in de school, zo nodig met 

gebruikmaking van anderen. De consulent werkt 

voor 2 kernen van scholen. In iedere kern zijn 2 

consulenten actief.  

De specialisten zijn of per regio werkzaam (zoals 

de gedragsspecialisten en de specialisten ZML) of 

voor het hele gebied (zoals de specialisten Jonge 

Kind, NT2, HB-MB, kinderen met motorische of 

fysieke beperking,  ICT en schrijven, specialist 

thuiszitten.  

4.2. Personeel van derden en 2e 

deskundigenadvies.  

Momenteel wordt gebruik gemaakt van de inzet 

van specialisten met expertise die niet binnen het 

SWV beschikbaar is. Daarnaast worden voor de 

totstandkoming van het 2e deskundigenadvies bij 

een TLV de kosten voor het advies van een 2e 

deskundige hierbij van het S(B)O, door het SWV 

vergoed.  

€ 142.000,-  Continu  HITT 

Specialist ICT en schrijven, 

ergotherapeut 

Orthopedagogen S(B)O 

Evaluatie Q 4 20 

Orthopedagogen S(B)O 

Voorzitter TLV + lid + DB 

Sinds 1 januari 2021 maakt 

het SWV daarnaast gebruik 

van inzet van het EC Via Nova 

(19 uur per week) en EC De 

Fakkel (17 uur per week), via 

detachering.  

 

Financiën programma 4  Budget tot en met april Uitputting tot en 

met april 

Verschil Budget hele jaar Verwachte uitputting 2021 Verschil 

Recapitulatie De uitgaven zijn wat lager dan begroot door 

vacatureruimte en we hebben nog geen facturen 

ontvangen voor 2e deskundigenadviezen. Per 1 

augustus zijn er twee medewerkers aangenomen, 

we verwachten dan ook een tekort op dit 

programma. 

€ 642.000, - € 609.600, - € 32.400, - € 1.100.500, - € 1.1151.100, - -/- € 50.600, - 

Programma 5: 

Bestuur en organisatie  

    

5.1. Binnen de bureau organisatie 

van het SWV zijn directie en staf 

(directiesecretaresse en 

controller) in dienst.   

 

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 (w.o. professionalisering medewerkers, 

afschrijvingen, ICT en telefonie, administratie en 

beheer, accountant, PR en communicatie, 

advieskosten, vergoeding OPR, etc).  

€ 464.800.- Continu  Controller 

Secretaresse 

Directeur Bestuurder 

Bureau organisatie SWV 

Evaluatie jaarplan  

 

Staand beleid. Er vindt vanuit 

de Cie werkgever jaarlijks in 

december een jaargesprek 

plaats met de directeur-

bestuurder.  

 

Financiën programma 5  Budget tot en met juli Uitputting tot en 

met juli 

Verschil Budget hele jaar Verwachte uitputting 2021 Verschil 

Recapitulatie Ook hier blijven de uitgaven wat achter bij de 

begroting, de meeste uitgaven zijn ongeveer in lijn 

met de begroting. De enige twee posten die er 

uitspringen zijn professionalisering waarvoor 

nauwelijks iets is uitgegeven. Er is meer uitgegeven 

€ 274.400, - € 232.800, - € 41.600, - € 470.200, - € 448.200, - € 22.000, - 
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Speerpunt Activiteit  Kosten en/of uren Wanneer Wie Meten impact Resultaat  Eigenaar 

 

 
 
VERSIE 6 september 2021 
 
 

aan ICT, we zijn overgestapt naar een ander ICT-

bedrijf en iedereen heeft nieuwe apparatuur 

gekregen. Dit zijn eenmalige kosten. De 

verwachting is dat kosten voor programma 5 voor 

het hele jaar lager zullen zijn dan begroot. 

 

 

Programma 6: 

Innovatiebudget 

    

6.1 

 

 

Het innovatiebudget moet nieuwe ideeën 

stimuleren en de mogelijkheid bieden om nieuwe 

dingen uit te proberen die bijdragen aan de 

verwezenlijking van onze ambities. Hiervoor 

kunnen projectgelden worden verstrekt. 

€ 300.000.- Continu  Directeur Bestuurder 

 

 Floriant (voorheen ’t Anker) 

heeft een stimuleringssubsidie 

van ontvangen om inclusief 

onderwijs te realiseren voor 

een groep van leerlingen. 

 

Financiën programma 6  Budget tot en met juli Uitputting tot en 

met juli 

Verschil Budget hele jaar Verwachte uitputting 2021 Verschil 

Recapitulatie Op dit moment zijn er weinig aanvragen, dit wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt doordat scholen op dit 

moment zijn gefocust op het NPO. In de loop van 

het jaar zullen er waarschijnlijk initiatieven 

ontstaan waarbij de NPO-gelden gekoppeld 

kunnen worden aan gelden uit het 

innovatiebudget om zo een extra boost te geven 

aan de ambities Passend Onderwijs. 

€ 175.000, - € 28.600, - € 146.400, - € 300.000, - € 137.600, - € 162.400, - 

 


