2e kwartaal 2022 | 1

2e kwartaal
2022

Ondersteuningsplan 2022-2026
Het ondersteuningsplan voor de jaren 2022-2026 is
vastgesteld en goedgekeurd. Er is een korte versie van
het ondersteuningsplan gemaakt: Ondersteuningsplan
in het kort
De volledige versie van het ondersteuningsplan tref je
hier: Integraal ondersteuningsplan en bijlage 2022-2026.

Het was een geslaagde netwerkbijeenkomst waarbij
deelnemers praktisch aan de slag gingen met de workshop ‘teken je boodschap’ door Dagmar Vriends. Daarnaast sprak Arie de Bruin over het pedagogisch klimaat.
Op donderdag 6 oktober 2022 organiseren we een
SWV Academie met als thema kansengelijkheid.
Deze vindt plaats van 15.30 - 20.00 uur in Mierlo.
Houd onze socials in de gaten voor meer informatie
en de inschrijfmogelijkheid.

SWV Academie
SWV Helmond-Peelland VO heeft de SWV-Academie
opgezet. In de jaren 2021, 2022 en 2023 organiseert
SWV VO in totaal 9 bijeenkomsten voor iedereen die met
of voor kinderen en jongeren werkt die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, vanuit school of de jeugdzorg. Ook ouders van deze jongeren zijn van harte welkom.

Factsheet jaarverslag 2021

Organogram

1

Praktijkonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Op 1 oktober 2021 had ons
samenwerkingsverband:

Ontwikkeling deelnamepercentage
praktijkonderwijs

Ontwikkeling deelnamepercentage vso

SWV VO

690

leerlingen in
het voortgezet
onderwijs (inclusief
praktijkonderwijs)

leerlingen in
het voortgezet
speciaal
onderwijs

Bron: Kijkglas

Beleidsmedewerker
en FG
(1,0 fte)

Office Manager
(0,8 fte)

Alleen Heeze behoort tot SWV Helmond-Peelland VO

SWV VO in cijfers

13.312

Landelijk

SWV VO

2018

3,01%

4,72%

2018

3,55%

3,03%

2019

3,07%

4,86%

2019

3,62%

3,45%

2020

3,19%

5,04%

2020

3,72%

3,30%

2021

3,06%

5,08%

2021

3,63%

14.727
14.056

2020

13.809

2021

14.002

Thuiszitters

Verdeling categorieën vso

Spreiding van de vso-leerlingen over de
diverse samenwerkingsverbanden

1 okt. 2021
Totaal:
690

Cat. 1:

641

Cat. 2:

18

Cat. 3:

31

VO3008:
Helmond-Peelland:
1 okt. 2021
Totaal:
690

VO3007: EindhovenKempenland:

71

10 andere samenwerkingsverbanden: 111

2 leerlingen
15 juni 2021

2 leerlingen
15 september 2021

2 leerlingen

206

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

34
18

Syntheseklas

BATEN
Totaal Rijksbijdragen OC&W

Plusvoorziening

11

PrePortaal

10

Vmbo-special

11

29

Doelstellingen
LASTEN
19.551.589

Overige baten

0

• Ouders kijken mee in het dossier van hun kind
• Uitvoering geven aan het activiteitenplan voor (hoog)begaafde leerlingen

Personeelslasten

• Een vernieuwde website met begrijpelijke en toegankelijke informatie

10.810

Huisvestingslasten

41.760

Doorbetalingen aan schoolbesturen

• Het opzetten en uitvoeren van de SWV Academie

Totaal

Jongeren hebben thuisnabij toegang tot een passende
plek voor onderwijs en ondersteuning

2.

Jongeren ervaren ondersteuning en onderwijs als een
aaneensluitend geheel

3.

Jongeren ontwikkelen zich in een doorlopende leer- en
ontwikkelingslijn

Het aantal thuiszitters nam met een derde af.

Door arrangementen, veelal gecombineerd met jeugdzorg, konden veel
leerlingen onderwijs blijven volgen.

144.631
20.157.022

• Het ondersteunen van scholen bij versterking pedagogisch klimaat

19.551.589

1.
580.256

Afschrijvingen

Overige lasten

Totaal

76
41

Maatwerk

414

Extra toegang

Financiën

• Verbeteren inzet acties ten behoeve van zorgwekkend verzuim

Bron: thuiszittersregistratie SWV VO

Ambulante ondersteuning

131

Toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (vso)

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

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

0 leerlingen

Aantal toewijzingen op basis van aanvragen in 2021

Activiteiten

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

SWV Helmond-Peelland VO

508

Bron: Dashboard passend onderwijs

Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv-pro)

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

69

Ongeoorloofd verzuim (volgens definitie inspectie)
15 maart 2021

Integratieklas

NIEUWS
BRIEF

Administratief
medewerker ACT
(0,5 fte)

Orthopedagoog ACT
(0,4 fte)

15 december 2021

Totaal aantal leerlingen (inclusief vso en pro)

2019

Voorzitter ACT
(0,8 fte)

Landelijk

2,61%

Bron: Kijkglas

2018

Directeur
(1,0 fte)

(bron: Jaarstukken 2021)

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.

20.934.479

Meer (kwetsbare) leerlingen krijgen begeleiding van doorstroomcoaches
en vergroten zo hun kans op een succesvolle overstap naar mbo.

Jaarverslag 2021
Ook in 2021 heeft ons samenwerkingsverband zich op
diverse manieren ingezet om passende onderwijsondersteuning te bieden. In het jaarverslag 2021
lees je dit terug. Ben je benieuwd naar de kerngetallen?
Deze zijn terug te vinden in onze factsheet 2021
14 april 2022 stond in het teken van pedagogisch
klimaat. Een onderwerp dat speelt in allerlei opvoedsituaties: het onderwijs, het gezin en in de jeugdzorg.
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Ouder- en jeugdpunt
We vinden het belangrijk dat scholen, ouders en
leerlingen goede informatie kunnen verkrijgen over
passend onderwijs. Onze website bevat informatie
over ons samenwerkingsverband in begrijpelijke
taal. Daarnaast zijn samenwerkingsverbanden
verplicht een ouder- en jeugdpunt te ontwikkelen.
Hierin moet onafhankelijke informatie staan over
passend onderwijs voor ouders en leerlingen. De
samenwerkingsverbanden Eindhoven en Helmond
hebben ervoor gekozen dit gezamenlijk op te zetten.

Op deze manier is voor iedere leerling in de vo-leeftijd in
de regio Zuidoost-Brabant dezelfde informatie beschikbaar. Denk aan informatie over passend onderwijs
binnen de school: wat betekent zorgplicht? Wat moet ik
doen als we er samen niet uitkomen? Waar kan ik zien
welke ondersteuning een school biedt?
In een werkgroep samen met ouders uit de samen
werkingsverbanden Eindhoven en Helmond is een
eerste verkenning gedaan naar de behoeften en opzet
van het ouder- en jeugdpunt.

De kracht van verbinding

aanmerking voor doorstroomcoaching.

Dit is de titel van ons nieuwe ondersteuningsplan.
In dit kader komen we de komende nieuwsbrieven
met voorbeelden die dit illustreren. Vandaag over
doorstroomcoaching door Lotte van de Rijt.

De doorstroomcoaches op de scholen doen het échte
begeleidingswerk. Zij zorgen ervoor dat de kwetsbare
leerlingen kunnen rekenen op een ‘warme overdracht’
van het voortgezet onderwijs naar het mbo. Een ‘warme
overdracht’ is altijd van groot van belang, zodat de
nieuwe school goed op de hoogte is van alles wat er
bij overstappende leerling speelt aan uitdagingen.
Sommige leerlingen vinden de overstap van de vaak
relatief kleine vo-scholen naar het grotere mbo
spannend. Maar er kan ook sprake zijn van sterke
keuzeproblematiek of persoonlijke problemen.
De doorstroomcoaches kijken in het najaar op hun
eigen scholen welke risico-overstappers er zijn.
De mentoren melden deze leerlingen aan voor een
doorstroomtraject waarin de doorstroomcoach van
de vo-school nauw samenwerkt met een mbo-

Doorstroomcoaching: vo en mbo werken
samen aan een soepele overstap
In het uitvoeringsprogramma voortijdig schoolverlaten
van RMC-regio 37 Zuidoost-Brabant heeft de maatregel
doorstroomcoaching een prominente plaats. Het doel
van doorstroomcoaching is het voorkomen van uitval
bij de overgang tussen onderwijsinstellingen vo-mbo.
Het gaat hier om kwetsbare leerlingen die doorstromen
van vmbo/havo/vso/pro naar een mbo en die zonder
extra begeleiding grote kans hebben uit te vallen tijdens
of na de overstap. Deze risico-overstappers komen in

De informatie wordt voor de zomervakantie
verzameld en getoetst bij verschillende partijen.
Meer informatie over ouder- en jeugdpunten is hier
te vinden.

Leidraad voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Samen bouwen
aan ouder- en
jeugdsteunpunten

doorstroomcoach. Die samenwerking gebeurt in
vaste koppels. Op iedere vo- en mbo-school is een
doorstroomcoach aangesteld.
In de regio Helmond-Peelland ben ik sinds oktober 2020
de coördinator doorstroom aan de kant van de vmboscholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
en praktijkonderwijs. Als coördinator van de vo-scholen
ben ik gekoppeld aan de coördinator doorstroom van
de mbo-scholen in dit gebied, Ingrid van Erp.
Samen houden we de vinger aan de pols. We volgen alle
bewegingen via het programma Intergrip, bijvoorbeeld
hoeveel aanmeldingen er al zijn voor het mbo. Wanneer
we constateren dat die ergens achterblijven, dan zoeken
we samen met de doorstroomcoaches of de decanen
van de betrokken scholen naar oorzaken en oplossingen.
Lees verder op pagina 3 >
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Op die manier leveren we input voor verbetering van de
aanpak en verkleining van de risico’s in de overstap van
vo naar mbo.
Goed contact met de doorstroomcoaches is van groot
belang. Daarom zijn er jaarlijks vier gezamenlijke
bijeenkomsten waarop draaiboeken worden doorgenomen en informatie kan worden uitgewisseld, ook onder
het motto ‘leren van elkaar’. Ondersteuning van de
doorstroomcoaches is een belangrijk taak van ons naast
het monitoren en signaleren van de ontwikkelingen.
Ook zijn wij oren en ogen van de regio, dus informatiepunt en vraagbaak voor alle betrokkenen in de driehoek
vo-mbo-gemeenten.

Intranet
Vanaf 1 juni 2022 beschikt SWV VO over intranet.
Intranet is een besloten informatieplatform binnen
de organisatie. De gebruikers zijn professionals uit
SWV Helmond-Peelland VO en krijgen toegang tot
de vergadergroepen waaraan zij deelnemen.
Er wordt al veel gebruikgemaakt van intranet en wij
hopen dat iedereen het optimaal kan benutten.

ZOMERVAKANTIE

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: Laura Sauvé
Wat is je functie?
Ik ben sinds 2019 werkzaam
als orthopedagoog bij
SWV Helmond-Peelland VO
(Plusvoorziening en
zorgwekkend verzuim).
Wat is het leukst aan je werk?
Wat ik ontzettend leuk vind, is de afwisseling en uitdaging in mijn werkgebied. Ik vind het heerlijk om zowel
mét jongeren direct aan de slag te gaan en samen met de
leerlingen, school en betrokkenen te onderzoeken wat
helpend kan zijn om (weer) tot een positieve ontwikkeling
te komen. Daarnaast ben ik op afstand betrokken bij
jongeren die zorgwekkend verzuim laten zien. Het is fijn
om samen met ondersteuningscoördinatoren leerlingen
in beeld te brengen en vooral ook te houden.

Het kantoor van SWV VO is in verband met de zomervakantie gesloten
van donderdag 28 juli tot en met woensdag 31 augustus.
Vanaf donderdag 1 september staan wij u weer graag te woord.
Wij wensen u een prettige en ontspannen zomervakantie.

Welke opleiding heb je gedaan en komt dat
overeen met het werk dat je nu doet?
Ik heb Pedagogische Wetenschappen in Nijmegen.
Na mijn opleiding ben ik in het onderwijs gestart en
daar ben ik niet meer weggegaan. Als orthopedagoog
werk ik momenteel afwisselend op verschillende scholen
en voor verschillende samenwerkingsverbanden. Dus ja,
ik doe nog steeds het werk waarvoor ik heb gestudeerd!
Als je een verplichte carrièreswitch moest
maken, wat zou je dan ‘t liefst gaan doen?
Dat is een lastige! Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk alles
al kan doen wat ik graag wil doen. Ik maak voor mezelf
ook regelmatig de balans op of de dingen die ik doe me
nog steeds energie geven.
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven?
Een optimistische, veerkrachtige en ambitieuze vrouw
die geluk en vrijheid voor iedereen op de eerste plaats
heeft staan.
Wat doe je over 10 jaar?
Nog steeds de dingen waar ik gelukkig van word!
Ik hoop dat ik dan weer lekker veel heb geleerd,
geïnspireerd, ontdekt, ervaren en heb ontwikkeld!
Hoe maakt een ander jouw dag wat mooier dan
dat die al was?
Ik kan echt genieten van kleine dingen, een stoplicht
dat spontaan op groen springt wanneer ik kom
aanrijden, een glimlach van een voorbijganger, een kort
en luchtig gesprekje met een (on-)bekende, geduld en
wat positiviteit!

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

