Nieuwsbrief voor de scholen binnen BePO
Beste lezers,
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief in het schooljaar 2021-2022. Een nieuwsbrief om alle betrokkenen en
belanghebbenden bij het samenwerkingsverband BePO te informeren over ontwikkelingen en activiteiten die we
ondernemen, plannen en de opbrengsten zoals deze zich voordoen.
We streven ernaar om de eerste week na iedere schoolvakantie een nieuwsbrief te versturen. Deze nieuwsbrieven
zijn ook te vinden op de website van het SWV: www.swvbepo.nl
Naam en rugnummer
Mijn naam is Ekon Hartog en kort voor de zomervakantie ben ik gevraagd door de schoolbesturen om een periode
voor BePO te gaan werken als directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband, ad interim. Deze opdracht doe
ik voor BMC, een grote landelijk speler op het gebied van interim en advies in onderwijs en het publieke domein.
Sinds januari 2020 werk ik als zelfstandige binnen het onderwijs en doe naast interim opdrachten bij
samenwerkingsverbanden, ook opdrachten binnen het PO en VO als het gaat om samenwerkingsvraagstukken.
Binnen samenwerkingsverbanden heb ik een brede ervaring. Sinds 2009 ben ik 5 jaar als directeur en vervolgens 6
jaar als directeur-bestuurder verbonden geweest aan een samenwerkingsverband in het PO. Daarnaast ben ik sinds
2010 MfN register mediator.
Ontwikkelingen die ertoe doen!
Op dit moment zijn we druk bezig om een nieuw ondersteuningsplan te realiseren. We doen dit in grofweg 3
stappen (zie bijlage ‘proces OP SWV BePO 2022-2026’ en infographic):
1. We evalueren met de schoolbestuurders de afgelopen 5 jaar, wat ging goed? Wat kan beter? Welke
resultaten zien we op dit moment? Welke betekenis geven we die? Wat betekent dit voor de nieuwe
perspectieven? Dit was op 25 oktober.
2. Op basis van deze evaluatie en de nieuwe perspectieven, gaan we op 22 en 30 november in gesprek met
jullie. Dus met leerkrachten, intern-begeleiders, ouders, de gemeenten en de OPR om inhoud te geven aan
deze nieuwe perspectieven. We doen dit in 4 bijeenkomsten. Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd en
komen de aanmeldingen binnen. De opbrengsten van deze bijeenkomsten, vormen de kern van de
inhoudelijke koers voor het samenwerkingsverband. We vinden het van groot belang, dat jullie betrokken
worden bij het inhoudelijk vormgeven van deze bestuurlijke perspectieven. Mocht je na het lezen van deze
nieuwsbrief aanwezig willen zijn bij een van de bijeenkomsten, dan kun je contact opnemen met Annemieke
Kiers, we kijken dan of we nog ergens een plek hebben in de bijeenkomsten. Je kunt mailen naar
a.kiers@swvbepo.nl
3. Op basis van de inhoudelijke perspectieven gaan we op 18 januari 2022 ‘tegenspraak’ organiseren. Dit
betekent dat we digitaal een afvaardiging van de deelnemers, die in fase 2 hebben meegedacht en
geschreven aan de koers, in gesprek brengen met anderen die niet hebben deelgenomen aan deze stap.
Door de verbinding te leggen tussen de ‘binnen en buiten cirkel’, scherpen we het plan nog beter aan en
betrekken we zo een groot aantal mensen bij het nieuwe ondersteuningsplan. Op deze manier ontwerpen
we een plan dat aansluit bij bestuurlijke zienswijzen en de zienswijzen van de uitvoerders, die vooral profijt
moeten hebben van het nieuwe plan.

Uiteindelijk zal met deze inhoudelijke koers en het wettelijk verplichte deel van een ondersteuningsplan (hierin
staan procedures beschreven zoals het verdelen van ondersteuningsmiddelen en het beleid ten aanzien van
terugplaatsing na SBO en SO) het proces van goedkeuren, instemming verlenen, en vaststellen gebeuren. Het
goedgekeurde plan zal uiteindelijk voor 1 mei 2022 worden ingezonden aan de inspectie.
Vacature schoolconsulent
Met ingang van dit school jaar zijn we opnieuw gaan kijken naar de opdracht, de rol en de positie van de
schoolconsulenten. Op dit moment buigen we ons over een herverdeling van de consulenten over de
gebieden/scholen. Binnenkort zullen we daar meer informatie over versturen. Met het vertrek van een van de
schoolconsulenten en de herverdeling van scholen, is er vacature ruimte ontstaan. Op dit moment hebben we twee
vacatures voor schoolconsulent met de neventaken van peuterconsulent en PO-VO consulent. De vacatures zijn
inmiddels verzonden naar alle scholen en we hebben ook al reacties binnen. Begin november gaan we gesprekken
voeren met de kandidaten en hopen zo snel als mogelijk de beide vacatures te kunnen vervullen.
Bijeenkomsten over de ondersteuningsstructuur binnen BePO
Passend onderwijs is maatwerk, het vraagstuk is soms complex, er zijn soms veel partijen bij betrokken en
samenwerking met en tussen partijen is belangrijk. De kleinste ‘eenheid’ die altijd betrokken is, die hiermee de ‘kern’
vormt, is de driehoek ‘leerkracht-ouder-leerling’ (zie voor meer informatie bijlage ‘notitie passend onderwijs’ en
bijbehorende ‘oplegger ondersteuningsstructuur BePO’).
Binnen iedere school is een ondersteuningsstructuur die, indien nodig, kan helpen bij vraagstukken. Ieder
samenwerkingsverband heeft ook een ondersteuningsstructuur, deze bestaat uit de basis-ondersteuning, de extraondersteuning en de gespecialiseerde vormen van onderwijs als SBO en SO. Deze ondersteuningsstructuur binnen
BePO krijgt de komende periode volop de aandacht. We gaan in bijeenkomsten met jullie in gesprek om jullie,
samen met de consulenten, te informeren hoe dit nu precies zit. Natuurlijk gaan we in gesprek hoe je als school
optimaal gebruik kunt maken van deze structuur en we gaan jullie vragen hoe je nu tegen de huidige structuur
aankijkt. Deze bijeenkomsten en de opbrengsten die ontstaan vormen weer belangrijk input voor het
‘heroverwegen’ van bijvoorbeeld het proces van aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring.
Dus kom en sluit aan, laat je informeren en help mee de werkprocessen beter te maken!
De uitnodigingen kunnen jullie binnenkort tegemoetzien.
Tot zover de eerste nieuwsbrief in het schooljaar 2021-2022. We houden jullie op de hoogte van ontwikkelingen in
en om het samenwerkingsverband en hopen hiermee het samen beter te maken.
Met groet,
Ekon Hartog

