Nieuwbrief 3 - januari 2022

Voortgang ondersteuningsplan
Inmiddels is de eerste versie van de koers van het ondersteuningsplan beschreven. De
schoolbesturen hebben hiervoor op 25 oktober en 24 november de basis gelegd. Daarnaast is in vier dialoogsessies op 22 en 30 november input opgehaald vanuit het veld. Het
veld was breed vertegenwoordigd door leerkrachten, directeuren, intern-begeleiders,
beleidsmedewerkers van diverse besturen, ouders en ambtenaren van diverse gemeenten.
Zij hebben input geleverd op de vragen: ‘Als de best passende ondersteuning voor alle
leerlingen nu eens onderdeel van de nieuwe koers is, wat zie jij dan vanuit jouw perspectief dat er anders gaat?’ en ‘Wat betekent dit voor leerlingen, leerkrachten en ouders?’
Deze eerste versie van de koers hebben we op 18 januari ter validering voorgelegd aan
een brede vertegenwoordiging vanuit het veld. Deze input heeft gezorgd voor aanscherping en verbetering en deze aangepaste versie, wordt ter validering op 25 januari aan de
schoolbesturen voorgelegd.
De aanvullingen vanuit deze versie wordt op 3 februari voorgelegd aan de gemeenten en
de Ondersteuningsplanraad (OPR). Met al deze inhoudelijke aanscherpingen zal het definitieve plan kunnen rekenen op herkenbaarheid en draagvlak. Uiteindelijk moet dit plan
voor 1 mei 2022 het proces van besluitvorming hebben doorlopen en als vastgesteld plan
worden ingediend bij de Inspectie voor het Onderwijs.

Beschrijving basisondersteuning
In november en december zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin de scholen werden bevraagd op de inhoud van de basisondersteuning. Deze inhoud van de
‘gereedschapskist’, zoals het in een van de sessies werd genoemd, kun je als school gebruiken voor ‘licht curatieve en preventieve ondersteuning’ (dit staat zo opgenomen in de
kaders van de inspectie). De uiteindelijke inhoud moet vooral passen en aansluiten bij de
wensen van het veld, daar is het immers voor bedoeld!
Er is veel bruikbare input geleverd met de volgende onderdelen:
Gespecialiseerde expertise voor alle scholen op het gebied van ‘gedrag’ en ‘leren en
ontwikkelen’ en ‘taalontwikkeling’.
Regie bij complexe vraagstukken door de consulent Passend onderwijs.
Een toekenning van een bedrag, zodat er gespecialiseerde scholing of ondersteuning voor
het team of leerkrachten kan komen. De school kan zelf besluiten wat dit is.
Een doorontwikkeling van het Bureau Dyslexiezorg, met name in de gebruiksvriendelijkheid.
Ondersteuning bij spanning in de samenwerking met ouders.

Op dit moment werken we dit verder uit en leggen we dit voor aan het veld. We realiseren
ons dat we naast het vaststellen van de basisondersteuning in de periode van de komende twee schooljaren, nauwlettend met de scholen in gesprek moeten blijven over de inzet
van de basisondersteuning en de bruikbaarheid van het ‘gereedschap’. Dit zullen de consulenten Passend onderwijs na invoering verder oppakken.

Rol en positie consulent Passend onderwijs
Met het oog op de koers in het nieuwe ondersteuningsplan, waarbij de ‘best passende
ondersteuning voor alle leerlingen’ een belangrijk uitgangspunt vormt en een basisondersteuning waarin in het nieuwe schooljaar gespecialiseerde expertise beschikbaar komt
voor de scholen, zijn we opzoek gegaan naar een doorontwikkeling van de opdracht, de
rol en de positie van de consulenten Passend onderwijs.
Vanuit de basisondersteuning kunnen de scholen gespecialiseerde expertise gaan inzetten voor consultatie en advies en lichte kortdurende ondersteuning. Vanuit de budgetten,
die binnen de basisondersteuning beschikbaar worden gesteld, ontstaat er ruimte voor de
school om eigen keuzes te maken ten aanzien van het soort van ondersteuning dat nodig
is en past bij het team.
Dit vraagt dus om een herziening van de opdracht en de rol en positie van de consulent
Passend onderwijs. Tot voorkort was de schoolconsulent een belangrijke bron van informatie als het ging om de inhoudelijke zienswijze van de ondersteuningsbehoefte van een
leerling. Deze zienswijze en de daaraan gekoppelde verslaglegging maakt dat de schoolconsulent ‘onderdeel’ van de school werd en daarmee soms partij tegen de ouders, als het
ging om het verschil van inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling met de
ouders.
Om de consulenten een meerzijdige rol en positie te geven in de samenwerkingsrelatie
tussen school en de ouders is het belangrijk dat ze minder inhoudelijk partij zijn. De inzet
van gespecialiseerde ondersteuning, zoals we die binnen de basisondersteuning willen
vormgeven, biedt hier ruimte voor.
Met deze inhoudelijke ondersteuning door een andere partij, kan de consulent Passend
onderwijs de betekenis van de inhoudelijke zienswijze bevragen aan zowel de leerkracht
als de ouders. Hiermee versterken we het eigenaarschap van de school én de ouders en
daarmee de samenwerking in het realiseren van de best passende ondersteuning, binnen
de context van de klas.
Ook voor een meer bemiddelende rol, als de samenwerking met de ouders onder spanning komt te staan, ontstaat er zo ruimte.
Eerder zijn de scholen op de hoogte gesteld van het starten van Laura Rutkens,
www.swvbepo.nl/even-voorstellen/, en de eerste aanpassingen in de rol van de consulent
Passend onderwijs. Het bovenstaande geeft meer context bij deze aanpassingen. Deze
doorontwikkeling kan natuurlijk vragen of specifieke situaties oproepen, die een eigen
aanpak vragen. Bespreek dit altijd eerst met je eigen consulent Passend onderwijs, maar
mocht dit alsnog vragen oproepen dan kun je ze altijd naar mij mailen:
e.hartog@swvbepo.nl.

Informatiesteunpunt voor ouders en leerlingen
Vanuit het ministerie van OC&W hebben alle samenwerkingsverbanden de opdracht
gekregen om voor 1 augustus 2022 een informatiesteunpunt in te richten voor ouders en
jeugd. Inmiddels zijn we bezig om dit op te pakken, zodra hier meer informatie over is
zullen we dit met jullie delen.

Juridische scholing
We bieden op 14 februari (9:00-11:00 uur), 10 maart (13:00-15:00 uur) en 22 maart
(9:00-11:00 uur) een online juridische scholing aan rondom het thema ‘Passend onderwijs
vanuit een juridisch kader’. Deze scholing is vooral bedoeld om scherp voor ogen te
hebben wat er nu werkelijk moet én mag. Hoe zit het met zorgplicht? Wat als ouders niet
meewerken aan een TLV? Wat als ouders geen informatie willen delen? De groepen zijn
beperkt, dus meld je aan bij a.kiers@swvbepo.nl.

