
Nieuwsbrief voor het veld.

Ontwikkelingen binnen BePO

Het ondersteuningsplan 2022-2026

Op dit moment zijn we druk bezig met het zetten van stappen om tot een nieuw onder-
steuningsplan voor BePO te komen. Het huidige plan loopt tot en met het einde van dit 
schooljaar. Dit plan is afgelopen schooljaar verlengt en heeft daarmee 5 jaar de koers voor 
BePO bepaald. 

Het proces naar het nieuwe ondersteuningsplan zijn we op 25 oktober gestart met de 
evaluatie van het huidige plan met de bestuurders. Op 24 november hebben we nogmaals 
een sessie met de bestuurders gehad. Dit heeft geresulteerd in de eerste nieuwe perspec-
tieven voor de komende jaren. Daarnaast halen we in vier dialoogsessies (op 22 & 30 
november) input voor het nieuwe plan op vanuit het werkveld. Voor deze dialoogsessies 
zijn leerkrachten, directeuren, intern-begeleiders, ouders, consulenten en gemeenteamb-
tenaren gevraagd. Het is heel belangrijk dat zij meedenken, omdat zij ieder vanuit hun 
eigen zienswijze op passend onderwijs aan kunnen geven wat zou helpen om dit nog 
beter vorm en inhoud te geven. Op basis van de bestuurlijke zienswijze en de zienswijze 
van het werkveld kan er een nieuw plan worden opgesteld dat zoveel mogelijk aan zal 
sluiten bij de behoeften uit het werkveld.

Alleen dan doen we de dingen die er echt toe doen en maken we verbinding met de scho-
len, de gemeenten en de besturen.

Op 18 januari 2022 hebben we ‘validatiesessies’ gepland. In deze sessies proberen we het 
conceptplan, dat we gaan schrijven op basis van de eerdergenoemde input vanuit het 
werkveld en de besturen, nog verder aan te scherpen. Dit doen we door gesprekken te 
organiseren tussen deelnemers aan de dialoogsessies in november en collega’s die niet 
eerder hebben deelgenomen aan het proces. Hiermee vergroten we de daadkracht van 
het plan en tegelijk het draagvlak. Je kunt je aanmelden voor deze digitale validatiesessies 
op 18 januari bij Annemieke Kiers (a.kiers@swvbepo.nl). De tijden van de sessies zijn: 
8:30-10:00, 10:30-12:00, 13:00-14:30, 15:00-16:30. Geef even aan bij welke sessie(s) je 
aanwezig kunt zijn.



Ontwikkeling rondom de rol en positie van de schoolconsulenten.

Op dit moment constateren we dat de opdracht die de consulenten hebben in de rol van 
schoolconsulent, lokaalconsulent, peuterconsulent, dyslexieconsulent, nieuwkomerscon-
sulent en PO-VO consulent, te groot en te omvangrijk is voor de consulenten die nu aan 
het samenwerkingsverband zijn verbonden. Het vertrek van een van de collega’s op 1 
oktober, heeft deze situatie verder aangescherpt. Het zorgt voor een onwenselijke werksi-
tuatie waarin de consulenten structureel worden overvraagd. 

Dit vraagt om een heroverweging van de opdracht en de inzet van de consulenten, waar-
bij schoolconsulent de kerntaak is. In het kader van de hierboven beschreven situatie is 
het noodzakelijk dat dit met ingang van januari gaat gebeuren. Zodra we hebben besloten 
hoe deze heroverweging er uit gaat zien en hoe we de transitie van de huidige situatie 
naar de nieuwe gaan inrichten en uitvoeren zullen we dat met alle scholen communice-
ren.

Informatiebijeenkomsten Ondersteuningsstructuur.

Op dit moment worden er bijeenkomsten georganiseerd, waarbij we met scholen in 
gesprek willen gaan over de drie niveaus van ondersteuning. Het gaat hier over:

•De basis ondersteuning voor alle leerlingen, 
  op de eigen school
•De extra ondersteuning voor 1 leerling, 
  op de eigen school (op basis van een OPP)
•De ondersteuning in het gespecialiseerde 
  onderwijs

Momenteel is de basisondersteuning binnen BePO niet beschreven en vastgesteld. Hier-
door is het lastig om helder te hebben wat je dan kunt inzetten voor alle leerlingen. En 
wanneer je voor een leerling, als dit niet genoeg helpt, nog iets extra’s kunt doen. Het is 
wettelijk verplicht om deze extra ondersteuning (in mensen, middelen, expertise etc.) vast 
te leggen in een OPP.

Om nu vanuit het veld te horen wat er volgens jullie in die basisondersteuning zou 
moeten zitten, gaan we dat met elkaar onderzoeken in die sessies (opgeven kan nog 
steeds via een berichtje aan Annemieke Kiers, a.kiers@swvbepo.nl). Uiteindelijk gaan we 
op basis van jullie input de basisondersteuning vaststellen. Hiermee is het voor de scholen 
en de ouders helder hoe de ondersteuning eruitziet binnen BePO.

Tot zover deze nieuwbrief.

We hopen vooral dat iedereen gezond blijft en de laatste weken voor het einde van dit jaar 
goed kan afsluiten.

Alvast �jne feestdagen gewenst,

Ekon Hartog

Directeur-bestuurder 
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