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BRIEF

Jaarverslag 2020

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Ook in 2020 
heeft ons samenwerkingsverband zich op diverse 
manieren ingezet om passende onderwijsondersteuning 
te blijven bieden. In het jaarverslag 2020 lees je dit terug.
Ben je benieuwd naar de kengetallen? Deze zijn terug te 
vinden in onze factsheet. 

Save-the-date: SWV Academie

SWV Helmond-Peelland VO heeft een bestedingsplan 
moeten maken voor het snel en doelmatig afbouwen 
van mogelijk bovenmatige reserves. Er is voor gekozen om 
met de inzet van deze vrijgekomen reserves een bijdrage 
te leveren aan inclusiever onderwijs door scholing van 
leraren en ondersteuners. Dit heeft geresulteerd in de 
SWV-Academie waarbij in schooljaar 2021-2022 en 
2022-2023 in totaal 9 bijeenkomsten worden 
georganiseerd voor onder andere jeugdprofessionals, 
leerplichtambtenaren en onderwijsprofessionals.

Het doel is elkaar, elkaars werk, dilemma’s en uitdagingen 
te leren kennen en ontmoetingen te faciliteren. 
Het worden bijeenkomsten met inspirerende sprekers 
en werkvormen. Het resultaat moet zijn dat we aan het 
denken worden gezet, duidelijk krijgen wat er wel kan 
als we samen naar oplossingen zoeken en ons niet laten 
tegenhouden door vermeende drempels; 
samen maken we het verschil voor onze jeugd.

De ontmoetingen vinden plaats op donderdagen vanaf 
16.00 uur, de eerste keer op donderdag 11 november 
2021. Idealiter vindt de bijeenkomst iedere keer plaats 
in een andere gemeente van het SWV.
Per bijeenkomst kunnen ongeveer 100 personen 
deelnemen, evenredig verdeeld over de doelgroepen.
 Is de bijeenkomst vol, dan komt u op een wachtlijst 
om als eerste aan de beurt te zijn voor de volgende 
bijeenkomst.

Noteer in ieder geval vast donderdag 11 november 
vanaf 16.00 uur in uw agenda voor de eerste 
bijeenkomst van de SWV-Academie. Meer informatie 
en de mogelijkheid tot aanmelden volgt na de zomer.

SWV Helmond-Peelland VO 
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Factsheet jaarverslag 2020
Profiel  SWV Helmond-Peelland VO bestrijkt negen gemeenten: Asten, Boekel, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende1, Helmond, Laarbeek 
en Someren. Binnen deze gemeenten zijn 21 scholen voor voortgezet (speciaal) 
onderwijs gevestigd die samen passend onderwijs in onze regio vormgeven. 

SWV VO in cijfers

Totaal aantal leerlingen (inclusief vso en pro)

Praktijkonderwijs Thuiszitters

Kwaliteitszorg, kritische succesfactoren 2020

Op 1 oktober 2020 had ons 
samenwerkingsverband: 

Ontwikkeling deelnamepercentage 
praktijkonderwijs

Ontwikkeling deelnamepercentage vso Verdeling categorieën vso Spreiding van de vso-leerlingen over de 
diverse samenwerkingsverbanden

leerlingen in 
het voortgezet 
onderwijs (inclusief 
praktijkonderwijs)

Bron: Kijkglas Bron: thuiszittersregistratie SWV VO

*  In verband met de coronacrisis is de registratie bij de 
inspectie in juni 2020 komen te vervallen

Bron: Kijkglas Bron: Dashboard passend onderwijs

leerlingen in 
het voortgezet 
speciaal 
onderwijs

SWV VO SWV VOLandelijk Landelijk

2019 3,07%3,03% 2019 3,62%4,86%

2020 3,19%3,45% 2020 3,72%5,04%

2017 3,00%2,70% 2017 3,49%4,82%

2018 3,01%2,61% 2018 3,55%4,72% 1 okt. 2020
Totaal:

662

1 okt. 2020
Totaal:

662

1 Alleen Heeze behoort tot SWV Helmond-Peelland VO

29Cat. 3:

21Cat. 2:

612Cat. 1:
503

VO3008: 
Helmond-Peelland: 

67
VO3007: Eindhoven-
Kempenland:

92
10 andere samen-
werkingsverbanden:

15 maart 2020
3 leerlingen

15 juni 2020*
- leerlingen

15 december 2020
3 leerlingen

15 september 2020
4 leerlingen

Ongeoorloofd verzuim (volgens definitie inspectie) 

• Adviezen door adviescommissie toewijzingen (ACT) en besluiten (directeur) arrangementen

• Adviezen door adviescommissie toewijzingen (ACT) en besluiten (directeur) tlv-vso en tlv-pro

• Adviezen door adviescommissie toewijzingen (ACT) en besluiten (directeur) lwoo

•  Inzetten middelen professionaliseringsfonds passend onderwijs op de aangesloten scholen  
ten behoeve van de versterking van de ondersteuningsstructuur 

• Verbeteren inzet acties ten behoeve van zorgwekkend verzuim

• Ouders kijken mee in het dossier van hun kind

• Evalueren van het arrangement ‘Plusvoorziening’

• Uitvoering geven aan het activiteitenplan voor (hoog)begaafde leerlingen

BATEN LASTEN

19.911.817

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal

19.225.794

107.177

41.726

8.995

528.125

20.119.537

Totaal Rijksbijdragen OC&W

Overige baten

Totaal

20.119.4537

0

   Categorie 1: Onderwijsresultaten 

1.1  Aanbieden van een samenhangend geheel van ondersteunings-
 voorzieningen
 Deelindicator 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
 Deelindicator 2: Voorkomen thuiszitters
 Deelindicator 3: Traject van ondersteuningstoewijzing
 Deelindicator 4: Zorgplicht scholen
1.2  Kwaliteit van de ondersteuningsvoorzieningen
 Deelindicator 1: lwoo in het vmbo
 Deelindicator 2: Zware ondersteuning voortgezet onderwijs
 Deelindicator 3: Bovenschoolse voorzieningen
 Deelindicator 4: Voortgezet speciaal onderwijs
 Deelindicator 5: Ambulante Begeleiding Samenwerkingsverband

   Categorie 2: Kwaliteitszorg

2.1  Management, organisatie en control
 Deelindicator 1: Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
 Deelindicator 2: Doelmatige overlegstructuur
2.2  Omgang met stakeholders
 Deelindicator 1: Overleg en afstemming met stakeholders
 Deelindicator 2: Tevredenheid stakeholders
2.3  Governance
 Deelindicator 1: Organisatiestructuur, bestuur en toezichtuntant

 
  Categorie 3: Financieel beheer 

3.1  Continuïteit
 Deelindicator 1: Planning & controlcyclus (incl. risicobeheersing)
 Deelindicator 2: Tussentijdse terugkoppeling d.m.v. financiële rapportages
3.2  Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen
 Deelindicator 1: Jaarverslag met daarin een koppeling aan de KSF’s van de 
 categorie ‘Onderwijsresultaten’
 Deelindicator 2: Verklaring accountant

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Activiteiten Financiën

Aantal toewijzingen op basis van aanvragen in 2020     

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv-pro)

Toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Extra toegang

Integratieklas

Syntheseklas

Ambulante ondersteuning

Maatwerk

Plusvoorziening

PrePortaal

205

153

373

17

4

31

86

104

8

5

Organogram 
(bron: Jaarstukken 2020)

Directeur 
(1,0 fte)

Office 
Manager
(0,5 fte)

Beleids-
medewerker en FG

(0,5 fte)

Administratief 
medewerker 

(0,6 fte)

Voorzitter 
ACT

(0,8 fte)

Orthopedagoog 
ACT

(0,8 fte)

Administratief 
medewerker ACT

(0,6 fte)

13.147 662

15.216

14.727

14.056

13.809

2017

2018

2019

2020

https://vo.swv-peelland.nl/sites/vo.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/21434%20SWV%20VO%20Helmond-Peelland%20-%20Bestuursverslag%202020%20incl.%20jaarrekening%20incl.%20controleverklaring%20was%20getekend.pdf
https://vo.swv-peelland.nl/sites/vo.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/210517.Factsheet%20jaarverslag%202020.pdf


Bezetting dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur (DB) van SWV VO is verantwoor-
delijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid 
van SWV VO. Sinds januari 2021 is Liesbeth van den 
Oever voorzitter van het DB van SWV Helmond-Peelland 
VO. Elke Oegema (penningmeester) en Marije Hertroijs 
(secretaris) treden met ingang van 1 september af 
binnen het DB, na respectievelijk een periode van 
ruim twee en zes jaar. Vanaf 1 september 2021 treden 
Paul Metzemaekers en Ingrid de Vries toe tot het DB. 
Wij bedanken Elke en Marije voor hun inzet binnen het 
DB en heten Paul en Ingrid welkom.
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Ondersteuningsplan 2022-2026

SWV VO is druk bezig met de voorbereidingen op het 
ondersteuningsplan 2022-2026. In april, mei en juni zijn 
groepsgesprekken gevoerd met alle aangesloten v(s)o-
scholen, de aangesloten gemeenten, de aangrenzende 
samenwerkingsverbanden en leden van de Ondersteu-
ningsplanraad (OPR). In deze gesprekken is gesproken 
over hetgeen wat goed gaat in de regio en wat beter 
kan. Na het ophalen van de informatie, starten we in 
september met schrijven van de eerste conceptversie. 
Deze wordt wederom getoetst aan de betrokkenen. In 
november 2021 is de definitieve conceptversie gereed 
en kan het besluitvormingsproces starten.

Hoogbegaafdheid

Via onze nieuwsbrief geven we regelmatig een korte 
update hoe de voortgang is rondom het activiteiten-
plan. Marike Jansen heeft begin van het jaar een aantal 

informatiesessies gegeven aan professionals van de 
scholen. Deze informatiesessies waren bedoeld om 
mensen te informeren over hoogbegaafdheid en op 
deze manier kennis op te doen. De leden van de HB-
kring zijn gestart met een nulmeting binnen de school: 
waar sta je als school als het gaat om het beleid op 
hoogbegaafdheid? Deze gegevens worden voor de 
zomervakantie geanalyseerd door Marike Jansen om 
een totaalbeeld te krijgen van het bestaande aanbod 
in de regio en te zien welk aanbod nog ontbreekt.

ACT-tijdpad

Net als voorgaande jaren heeft de Adviescommissie 
toewijzingen (ACT) een tijdpad opgesteld. 
In dit tijdpad staat beschreven tot wanneer bepaalde 
aanvragen gedaan kunnen worden via Onderwijs 
Transparant. Bekijk hier het nieuwe tijdpad 
voor schooljaar 2021-2022. 

Aanvragen intelligentieonderzoek tbv lwoo/pro

Leerkrachten en IB-ers van leerlingen die volgend jaar in groep 8 zitten, kunnen aanvragen doen voor een 
intelligentieonderzoek ten behoeve van lwoo of pro. Leerlingen die voldoende leerachterstanden hebben, 
komen hiervoor in aanmerking. De aanvragen moeten uiterlijk 13 september 2021 ontvangen zijn door 
SWV VO via ons aanvraagformulier naar act@peellandvo.nl. De onderzoeken vinden plaats van september 
tot en met december 2021 op (basis)scholen in de buurt. Vragen rondom deze procedure kunnen gesteld 
worden via act@peellandvo.nl of 0492-792700. 

https://vo.swv-peelland.nl/sites/vo.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/210630.Tijdpad%20arrangementen%20ACT%202021-2022.pdf
https://vo.swv-peelland.nl/sites/vo.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/210528.%20Aanvraagformulier%20intelligentietoetsen.docx
mailto:act@peellandvo.nl
mailto:act@peellandvo.nl
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Leer ons kennen

Ieder kwartaal stellen we een aantal vragen aan 
een van onze medewerkers. Op deze manier kom je 
net wat meer te weten over ons en leer je ons wat 
beter kennen.

Deze keer: 
Péty Giepmans

Wat is je functie?
Ik verzorg de administratie 
voor de ACT. Dit is van het 
plannen van afspraken 
met leerlingen, hun ouders, 
school en eventuele hulpverlening tot het mailen van 
de uiteindelijke beschikkingen en alles daar tussenin. 

Wat is het leukst aan je werk?
Het leukste aan mijn werk is dat ik kan bijdragen, op de 
achtergrond, aan de ontwikkeling van kinderen in het 
onderwijs. Elke dag is er genoeg te plannen, te verwer-
ken en/of af te ronden en dat dan ook nog in een hele 
fijne werksfeer met super collega’s.
 
Welke opleiding heb je gedaan en komt dat 
overeen met het werk dat je nu doet?
Na het voortgezet onderwijs heb ik de MEAO afgerond. 
Na een baan van ruim 15 jaar cliëntenadministratie bij 
een regionale zorgorganisatie ben ik 3 jaar geleden bij 
het Samenwerkingsverband beland.

Als je een verplichte carrièreswitch moest 
maken, wat zou je dan ‘t liefst gaan doen?
Ik heb ooit een toelatingstest gedaan voor de opleiding 
Logopedie. Om allerlei redenen uiteindelijk nooit met 
die studie begonnen. Bij een verplichte carrièreswitch 
zou ik dat zeker nog eens overwegen.   

Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven?
Ik zou mezelf omschrijven als een positieve creatieve 
denker, volhardend in hetgeen waar ik voor sta, die het 
beste in mezelf en anderen naar boven wil halen.

Wat doe je over 10 jaar?
Zoals ik daar NU over denk, hoop ik nog op hetzelfde 
plekje te zitten als nu. Tussen (in mijn ideaalplaatje 
dezelfde) superfijne en gezellige collega’s en nog 
kundiger in mijn werk.

Hoe maakt een ander jouw dag wat mooier dan 
dat die al was?
Het mooist zijn de onverwachte positieve wendingen. 
Dat kan van alles zijn: een compliment, een lach of een 
spontane kus van mijn kinderen.

Deze nieuwsbrief maandelijks ontvangen? 
Meld u aan via vo@peellandvo.nl of via de website. 
Afmelden kan via vo@peellandvo.nl

ZOMERVAKANTIE

Het kantoor van SWV VO is in verband met de 
zomervakantie gesloten van 29 juli tot en met 
1 september 2021. Vanaf 2 september staan wij 
u weer graag te woord.

Wij wensen u een prettige 
en ontspannen 
zomervakantie.

mailto:vo%40peellandvo.nl?subject=
mailto:vo%40peellandvo.nl?subject=

