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Inleiding
Voor ieder kind een passende onderwijsplek: dat willen wij met elkaar. In deze
ondersteuningsagenda voor het platform Stromenland-GHUM wordt beschreven waarom wij dit
willen, wat wij daar voor nodig hebben en hoe wij er voor gaan zorgen dit zo goed mogelijk te
realiseren.
Het platform Stromenland-GHUM bestaat uit twee stichtingen: Condor en SPOG. Entrea Lindenhout
en Onderwijsgroep Punt Speciaal, stichtingen die Speciaal Onderwijs verzorgen, hebben ook zitting in
het bestuurlijk overleg GHUM.
Deze ondersteuningsagenda is tot stand gekomen door de speerpunten uit het ondersteuningsplan
van Samenwerkingsverband Stromenland met verschillende geledingen te bespreken in de context
van GHUM. onderwijsondersteuners, IB-/AC-ers, directeuren, de orthopedagoog, bestuurders,
beleidsmedewerkers van de gemeente en anderen hebben meegedacht.
Het platform GHUM maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland
2507.

1. Samenwerkingsverband Stromenland
Samenwerkingsverband Stromenland bestaat uit 154 scholen voor basisonderwijs en speciaal
(basis)onderwijs, en 20 besturen in vier Stromenland-regio’s, de platforms. Samen zorgen we voor
passend onderwijs voor elke leerling in ons werkgebied.
Onze visie: regulier, tenzij.
Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. Daarom zorgen
we voor goede basisondersteuning op de reguliere scholen, tijdige en deskundige inzet van extra
ondersteuning en het tijdig betrekken van jeugdhulp. Heeft een leerling (tijdelijk) meer
ondersteuning nodig dan binnen de reguliere onderwijs mogelijk is? Dan kan hij naar een school voor
speciaal (basis)onderwijs. Het uitgangspunt is dat dit tijdig en tijdelijk is en gericht op de terugkeer
naar het reguliere onderwijs.

1.1 Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Stromenland
Het ondersteuningsplan richt zich op de periode 2021-2025. Voor het gehele ondersteuningsplan van
samenwerkingsverband Stromenland, zie https://www.stromenland.nl/nieuw-ondersteuningsplan2021-2025/ In het ondersteuningsplan zijn er voor de komende periode zijn 6 speerpunten met
elkaar afgesproken.
Speerpunt 1 Speerpunt 2 Speerpunt 3 Speerpunt 4 Speerpunt 5 Speerpunt 6 -

expertise maakt het verschil
tijdig, tijdelijk en op terugkeergericht
partnerschap onderwijs en jeugdhulp
dialoog over inclusiever onderwijs
eigenaarschap bij ouders en leerlingen
de doorgaande leerlijn
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In het Stromenland jaarplan en de jaarlijkse kaderbrief wordt beschreven op welke speerpunten en
doelen het betreffende jaar het accent ligt. De uitwerking van deze speerpunten en doelen worden
in de ondersteuningsagenda’s van de platforms (Land van Cuijk, GHUM, Tussen de Rivieren en
Nijmegen) verder uitgewerkt in concrete doelen en activiteiten (zowel gezamenlijk voor de platforms
als platform specifieke ontwikkelingen).

1.2 Basisondersteuning en extra ondersteuning

Basisondersteuning
Basisondersteuning is ondersteuning die op iedere school geboden wordt. Binnen
samenwerkingsverband Stromenland is gezamenlijk bepaald wat we hieronder
verstaan. De basisondersteuning is er voor alle kinderen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie of
dyscalculie of hoogbegaafdheid. Vaak is deze ondersteuning voldoende om de basisschooltijd goed
te doorlopen. Samenwerkingsverband Stromenland helpt scholen door aanvullende
basisondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld door de (kortdurende) inzet van
onderwijsondersteuners. Dit zijn gespecialiseerde professionals. Zij geven advies en begeleiden
leerkrachten, intern begeleiders en leerlingen in de praktijk.
Extra ondersteuning
Voor sommige kinderen is de basisondersteuning onvoldoende. Dan moet er een andere oplossing
komen. Het liefst op de eigen school of in de buurt van de eigen school. Samen met de ouders en
specialisten uit het samenwerkingsverband bekijkt de school dan wat een kind nodig heeft. De intern
begeleider van de school kan dan een zogenaamd onderwijsarrangement bij het
samenwerkingsverband aanvragen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de inzet van een
onderwijsondersteuner die de leerkracht en het kind op school tijdelijk begeleidt. Of er gaan
financiële middelen naar de school waarmee school bijvoorbeeld een onderwijsassistent kan
inzetten. Er zijn ook arrangementen in de vorm van bovenschoolse voorzieningen. Die zijn gericht op
specifieke doelgroepen.

Ondersteuningsagenda Stromenland GHUM 2021
<20201202/01>

pagina 4

2. Context Stromenland-GHUM
2.1 Omschrijving van het platform
Geografisch gezien is Stromenland-GHUM een uitgestrekt platform met een plattelands- tot klein
stedelijke uitstraling. Dit laatste is ingegeven door de nabijheid van Nijmegen waar veel van de
ouders een werkplek hebben. Platform Stromenland-GHUM is met rond de drieduizend leerlingen
veruit het kleinste platform. Vanaf 2014 is het aantal leerlingen dalende maar dit jaar (2020) is er,
tegen de verwachting in, voor het eerst weer een leerling-toename te zien. De leerlingen zijn
ondergebracht in twee stichtingen: Stichting primair onderwijs Condor (Spo Condor) met scholen in
Millingen, Ooij, Kekerdom, Leuth, Beek-Ubbergen, Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. En
in Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG), met scholen in Groesbeek en Berg en Dal. De
scholen liggen binnen de gemeentegrenzen van Heumen of Berg en Dal. Samen zijn er 18 scholen,
17- voor regulier onderwijs en één voor Speciaal Basisonderwijs, dat is SBO Carolus in Groesbeek.
Ook gaan er kinderen naar het speciaal onderwijs. De SO-scholen voor SO4 van Entrea Lindenhout
met drie scholen in Nijmegen en Berg en Dal en SO3, Onderwijsgroep Punt Speciaal, met scholen in
Berg en Dal, Gennep en Nijmegen, zijn eveneens onderdeel van het platform. De grote van de
scholen varieert van nog geen 100 leerlingen tot over de 300, kleine tot middelgrote scholen.
Eigenheid en daardoor verscheidenheid, wordt door alle partijen in het platform GHUM gewaardeerd
en gestimuleerd, dit uit zich in de keuzes die scholen maken voor bijvoorbeeld Freinet-, Jenaplan-,
ervaringsgericht- en ontwikkelingsgericht-onderwijs.
Een open houding, het goede gesprek durven voeren, samen ontwikkelen, altijd denken dat het
beter kan en het hebben van een natuurlijke nieuwsgierigheid vormen de basis voor platform GHUM
om de vertaalslag van beleid naar leerkrachtgedrag te maken. Hierdoor wordt onze leerlingen steeds
meer ‘passend onderwijs’ geboden.

2.2 Cijfers Stromenland GHUM
2.2.1. Ontwikkeling leerlingaantallen Stromenland

Ondersteuningsagenda Stromenland GHUM 2021
<20201202/01>

pagina 5

2.2.2. Ontwikkeling deelname percentage SBO Stromenland

De berekening van het SBO platform percentage is een berekening vanuit de open onderwijsdata van
DUO. In Q2 2020 rapportage is hier een uitleg bij gegeven.
Het SBO deelname percentage voor platform Nijmegen is op 1 oktober 2019: 3,71%
Het SBO deelname percentage voor platform GHUM is op 1 oktober 2019: 2,16%
Het SBO deelname percentage voor platform Land van Cuijk is op 1 oktober 2019: 3,47%
Het SBO deelname percentage voor platform Tussen de Rivieren is op 1 oktober 2019: 3,40%
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2.2.3. Ontwikkeling deelname percentage SO Stromenland

De berekening van het SO platform percentage is een berekening vanuit de open onderwijsdata van
DUO. In Q2 2020 rapportage is hier een uitleg bij gegeven.
Het SO deelname percentage voor platform Nijmegen is op 1 oktober 2019: 2,51%
Het SO deelname percentage voor platform GHUM is op 1 oktober 2019: 2,30%
Het SO deelname percentage voor platform Land van Cuijk is op 1 oktober 2019: 1,87%
Het SO deelname percentage voor platform Tussen de Rivieren is op 1 oktober 2019: 2,09%
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2.2.4. Leerlingaantallen per SBO school
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2.2.5. Leerlingaantallen per SO school

2.2.6. Verwijzingspercentages besturen GHUM (van de BAO scholen)
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2.2.7

Onderinstroom/jonge kind

platform GHUM
overzicht jonge leerling (≈ onderinstroom leerlingen)
leerling is <6 jaar (op 1 oktober) en woont in postcode van het platform
2016

2017

2018

2019

SBO school binnen eigen platform

2

5

4

3

SBO school binnen Stromenland

2

3

2

2

SBO school buiten Stromenland

0

0

0

0

4

8

6

5

SO school binnen Stromenland

6

9

12

12

SO school buiten Stromenland

gaat naar school op een

TOTAAL SBO jonge leerling

0

0

0

0

TOTAAL SO jonge leerling

6

9

12

12

Totaal jonge leerlingen wonende binnen
platform en gaat naar SO of SBO school

10

17

18

17

70%

6%

-6%

37%

SO:

63%

% tov voorgaande jaar
gemiddelde (4 jaar) verdeling SBO - SO

SBO:

incl alle leerlingen van postcode Malden
bron: open onderwijsdata van DUO, naar postcode per platform
excl SO cl 1 en cl 2

2.3 BAO-BAO verwijzingen en terugplaatsingen
Vanuit het dashboard passend onderwijs kan op basis van de 1 oktober cijfers, data worden
opgehaald met betrekking tot BAO-BAO verwijzingen en terugplaatsingen. Deze gegevens zijn op het
niveau van Stromenland als totaal en niet te herleiden naar platform en leerling. Wanneer er
terugplaatsingen zijn vanuit een SO of SBO school naar een reguliere school, zijn deze leerlingen niet
in beeld bij de platforms aangezien er geen TLV wordt afgegeven.
Om de BAO-BAO verwijzingen en terugplaatsingen binnen Stromenland en de
platforms gedetailleerder te kunnen monitoren, zullen de platform coördinatoren hierover afspraken
maken met de scholen.
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3. Structuur Stromenland-GHUM

Het Platform Stromenland-GHUM heeft een eenvoudige werkstructuur omdat de omvang van het
platform relatief klein is. Daardoor zijn de lijntjes kort en kan er snel en effectief gehandeld worden.
Het bestuur wordt gevormd door de bestuurders van SPOG en Condor samen met de
platformcoördinator, de directeur onderwijsondersteuning en vertegenwoordigers van Entrea,
Puntspeciaal en de directeur van SBO-Carolus. De door het bestuur vastgestelde
ondersteuningsagenda staat centraal in het overleg. Er vindt bestuurlijke uitwerking, sturing en
verantwoording plaats.
De platform-coördinator is verantwoordelijk voor de uitwerking van de ondersteuningsagenda, zij
stemt af, coördineert, is voorzitter van de CT en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
(financieel) beleid.
De Commissie van Toelaatbaarheid (CT) is verantwoordelijk voor de afgiften van
toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor Speciaal basisonderwijs en Speciaal Onderwijs (SO3 en
SO4). De commissie bestaat uit drie orthopedagogen onder voorzitterschap van de
platformcoördinator. De commissie wordt administratief ondersteund. Twee onafhankelijke
orthopedagogen, die vooraf geen bemoeienis hebben gehad met de casus, beoordelen het
aangeleverde dossier en geven advies aan de voorzitter, zij neemt het uiteindelijke besluit tot het al
dan niet toekennen van de TLV en schrijft de verantwoording. De ouders en huidige school krijgen
binnen 5 werkdagen, en als mogelijk eerder, schriftelijk bericht.
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In de Arrangementencommissie worden de aanvragen voor aanvullende basisondersteuning en
arrangementen besproken en al dan niet toegekend. Zowel Condor als SPOG heeft een eigen
arrangementencommissie, voor SPOG is dat ‘klein ONS’ en voor Condor ‘het IB-netwerk’. In beide
commissies zit een orthopedagoog en de directeur onderwijsondersteuning of coördinator van het
platform. Onderwijsondersteuners, IB-/AC-ers of andere deskundigen sluiten aan ter advisering of ter
verheldering van de hulpvraag.
Per schooljaar staan er enkele overleggen met de ondersteuners gepland. Deze overleggen worden
Onderwijs Ondersteunersoverleg GHUM (OOG) genoemd. Bij deze overleggen onder voorzitterschap
van de platformcoördinator, participeren ook beide orthopedagogen, een afstemmingscoördinator
(AC-er) van SPOG en de directeur onderwijsondersteuning.
Middels deze gesprekken wordt er een brug geslagen tussen beleid van het platform en praktijk op
de scholen. Daarbij ligt de focus op het ondersteunen van scholen die de expertise van hun
leerkrachten willen vergroten.
Om het beleid van het platform en de praktijk op de scholen beter op elkaar af te stemmen wordt er
dit jaar gestart met gesprekken tussen de schoolcontactpersonen1 en de directeuren en IB-ers/ACers van de afzonderlijke scholen.
IB-ers/ACers van beide stichtingen ontmoeten elkaar regelmatig bovenschools en twee keer per jaar
op GHUM-niveau. De data/vragen/wensen die voortkomen uit deze gesprekken/bijeenkomsten
zullen zowel op stichtings- als platformniveau geduid en vertaald worden naar ambities van beide
niveaus. De IB-/AC-ers/directeuren en onderwijsondersteuners zorgen op deze manier voor de
nodige input voor het samenstellen van de ondersteuningsagenda.
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4. Samenwerkende partners Stromenland-GHUM
Een passende plek voor ieder kind kan Stromenland-GHUM niet alleen realiseren. Veel partners
denken en doen mee in het proces om tot goede oplossingen te komen met betrekking tot de
ondersteuningsvraagstukken. Soms gaat dit makkelijk maar soms vraagt het veel denkkracht,
afstemming en samenwerking. Expertise vanuit verschillende disciplines is dan nodig.
Voor de komende jaren is de samenwerking en afstemming, tussen onderwijs en zorg, een belangrijk
speerpunt. Een ontschotting tussen zorg en onderwijs zou hierbij helpend zijn.
Een voorbeeld daarvan is het beleid rondom nieuwkomers. Ten aanzien van dit beleid werken wij
samen met de gemeenten Berg en Dal en Heumen, de jeugdhulpverlening, GGD-Nijmegen en de
gemeentelijke welzijnsorganisaties.
Belangrijk zijn ook de contacten met voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs. Wij
streven een zo soepel mogelijke overgang na. Daarvoor maken we overdrachtsafspraken met elkaar
en proberen hierin steeds te verbeteren. Ook de overgang van reguliere scholen voor speciaal (basis)
onderwijs of andersom hebben voortdurend aandacht maar kunnen ook nog verbeterd worden. U
leest hier nog meer over in deze ondersteuningsagenda.
Scholen voor blinde en slechtziende kinderen (SO1) en scholen voor slechthorende of kinderen met
een taal-ontwikkelstoornis (SO2), zijn niet ondergebracht in het Samenwerkingsverband. Met
Kentalis: de Taalster, een SO2 voorziening in Nijmegen, hebben wij een hechte samenwerking. Zij
participeren in het onderwijs-ondersteunersoverleg (OOG) en verzorgen arrangementen in de
scholen. Inmiddels hebben diverse TOS leerlingen een passende plek op scholen gevonden.
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5. Ontwikkelingen Stromenland GHUM
5.1 Terugblik afgelopen jaar
De ondersteuningsroute Stromenland-GHUM is leidend voor de ondersteuning binnen het platform.
Dit proces heeft geleid tot bewustere keuzes in de begeleiding, (extra) ondersteuning en aanvragen
TLV. Er worden meer kansen gezien in het BaO. In de reguliere scholen leidt dit tot een vermindering
van aanvragen TLV. Deze tendens zien wij nog niet bij de aanvragen vanuit de voorschoolse periode.
De betrokkenen zijn zich steeds meer bewust van hun rol en handelen daar ook naar. Dossiervorming
is meer op elkaar afgestemd en over het gebruik van de administratiesystemen Parnassys en
Kindkans zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in beleid. Het gebruik van de systemen is afgestemd
op de behoeften van de medewerkers.
Trots zijn wij op de projecten die de integratie tussen S(B)O, regulier onderwijs en voorschoolse
voorzieningen moet bevorderen. Aan de Cranenburgsestraat wordt een projectplan ontworpen om
tot meer inclusief onderwijs te komen met een doorontwikkeling tot ‘expertise-centrum’ voor
Platform Stromenland-GHUM. De betrokken partijen zijn de Carolus- en AdelbrechtWindekindschool, Domino (voorschoolse voorziening), het SWV, platform Stromenland-GHUM en de
gemeente Berg en Dal. De eerste kinderen hebben in dit kader op de Cranenburgsestraat ook al een
plek gekregen in de TOP (Tijdelijke Onderwijs Plek) voorziening. Wanneer de reguliere school
handelingsverlegen is, kunnen kinderen maximaal 12 weken naar de TOP-groep. Hier wordt volgens
een van te voren opgesteld plan, bekeken wat de reguliere school nodig heeft om dit kind goed te
kunnen begeleiden. Als het kind niet terug kan keren naar regulier onderwijs, wordt gekeken wat dan
de beste onderwijsplek voor dit kind is.
In Millingen aan de Rijn is in de reguliere school een voorziening ontwikkeld voor kinderen met een
SBO-indicatie. De kinderen krijgen in de ochtend SBO-ondersteuning door een leerkracht met SBOexpertise. In de middag gaan ze naar hun reguliere groep. Daar wordt de leerkracht gecoacht door
de SBO-leerkracht. Inmiddels heeft er een verfijning in de werkwijze plaatsgevonden is het
beleidsplan daarop afgestemd. De opbrengsten op het gebied van leerkrachtengedrag en de
leerresultaten van de leerlingen worden als zeer positief ervaren.
Op het gebied van hoogbegaafdheid hebben beide stichtingen zich ontwikkeld.
Uitgangspunt voor GHUM is dat wij vinden dat begaafde leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen
groep begeleid moeten worden. Zo blijven de kinderen in hun eigen sociale omgeving en leren zij te
communiceren met anderen, wat voor begaafden vaak één van de grootste uitdagingen is. En juist
voor hun noodzakelijk daar op jonge leeftijd al ervaring en begeleiding in te verkrijgen.
Daarnaast worden er voor sommige begaafde leerlingen mogelijkheden geboden om zich te kunnen
spiegelen aan gelijken.
Zo is in Berg en Dal de Titus Brandsma-school zich aan het ontwikkelen richting expertisecentrum
meer- en hoogbegaafden. Zij ondersteunen scholen met hulpvragen en bieden kinderen die dit
nodig hebben een peer-groep.
SPO Condor heeft zich ook verder ontwikkeld op het gebied van hoogbegaafden.
Zo krijgen alle meer- en begaafde leerlingen en de leerkrachten van de Condorscholen periodiek een
gesprek met de specialist meer-en hoogbegaafden. Krijgen de leerlingen verrijkend werk voor een
periode en stellen zelf, met de hulp van de meer-en hoogbegaafdheidsexpert, leerdoelen op.
Daarnaast worden er drie keer per jaar school-overstijgende groepen georganiseerd.
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Voor de ‘Nieuwkomers’ in de GHUM-scholen is een nieuwe richting ingeslagen, Er wordt samen met
de gemeente Berg en Dal onderzocht of kinderen tot en met groep 3 direct, thuisnabij in de reguliere
scholen opgenomen kunnen worden, zij gaan het eerste jaar dan niet meer naar de Bloemberg zoals
nu nog vaak gebeurd. De gedachte, opgenomen te worden in je eigen woonwijk en de mogelijkheid
hebben om met schoolvriendjes ook na schooltijd nog te kunnen spelen is een belangrijke drijfveer.
Er zijn medewerkers die expertise opgebouwd hebben om deze verandering te ondersteunen.
De jeugdconsulenten op de scholen vinden steeds meer hun weg in de schoolteams. Over het
algemeen is er bij de leerkrachten een grote tevredenheid over de nabijheid van de consulent, zij zijn
steeds meer onderdeel van het schoolteam. De weg naar ‘Zorg’ is meer toegankelijk geworden en er
vindt meer afstemming plaats over ondersteuningsbehoeften van kinderen.
Het platform heeft samen met de gemeente en sociaal team en de voorschoolse voorzieningen een
routekaart ontwikkeld. Dit geeft voor leerkrachten, directeuren en andere betrokkenen een helder
beeld hoe er gehandeld moet worden bij bepaalde vraagstukken. Deze kaart is een uitbreiding van de
eerder ontwikkelde ondersteuningsroute GHUM voor onderwijs.

5.2 Nieuwe ontwikkelingen binnen het platform
Afstemmen en door-ontwikkelen zijn de uitgangspunten voor 2021.
Het platform Stromenland-GHUM gaat verder met het streven om de hoge ambities op het gebied
van thuisnabij onderwijs en de kwaliteitsverbetering van de basisondersteuning, advies en
kortdurende ondersteuning en arrangementen waar te maken. Dat betekent dat de lopende
onderwijsontwikkelingen (de integratieklas, project Cranenburgsestraat, TOP-voorziening,
hoogbegaafden en NT2/Nieuwkomers) doorontwikkeld worden.
Zo wordt het projectplan voor de Cranenburgsestraat in januari afgerond zodat de tweede fase
ingezet kan worden. Dit is een spannende fase omdat datgene wat beschreven staat nu ook officieel
en met commitment van de betrokken partijen uitgevoerd gaat worden. Voor het platform is de
verbinding en afstemming van alle initiatieven een aandachtspunt. Millingen en Cranenburgsestraat
met hun TOPklas moet nadenken over gezamenlijke expertiseontwikkeling om de kwaliteit die nodig
is te ontwikkelen en op het vereiste peil te houden. Samen met het SO, Entrea-Lindenhout en
Onderwijsgroep Punt Speciaal, wordt een duurzame ontwikkeling nagestreefd.
Een goede samenwerking met de gemeenten Berg en Dal en Heumen zijn in bovenstaande projecten
en bij NT2 essentieel. We zullen daarbij alert moeten blijven op het gebied van respectvolle, heldere
communicatie, transparant (juridisch) onderzoek en gezamenlijke ontwikkeling. Vanuit een open en
positieve basis die al gelegd is, hebben wij veel vertrouwen dat hier mooie stappen gezet kunnen
worden om het grijze gebied tussen onderwijs en zorg te verkleinen.
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6. Doelen en activiteiten
Aan de bestaande speerpunten uit het ondersteuningsplan, is speerpunt 0 Doorontwikkeling basisen extra ondersteuning toegevoegd. Dit is een doorgaand proces dat de basis vormt voor alle
ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. In het jaarplan van SWV Stromenland is bij de
speerpunten aangegeven welke activiteiten door de bestuurder/bestuurs-bureau worden uitgevoerd
komend jaar. Gezamenlijk met de coördinatoren is besloten dat de volgende speerpunten komend
jaar prioriteit hebben: speerpunt 0 Doorontwikkeling basis- en extra ondersteuning,
speerpunt 2 Tijdig, tijdelijk en op terugkeergericht en speerpunt 3 Partnerschap onderwijs
& jeugdhulp. Dit betekent niet dat de andere speerpunten, die vaak al in ontwikkeling zijn, niet
doorgezet worden. De speerpunten worden waar mogelijk in samenhang ontwikkeld, hierdoor
krijgen ze meer betekenis.

6.1 Doorontwikkeling basis- en extra ondersteuning
speerpunt 0
doel 1
doel 2

doel 3

Regulier tenzij
beschrijving doel

hoe meten we dat?

wanneer zijn we tevreden?

De basisondersteuning is op alle BAO scholen geborgd en versterkt.
platform
De aanvullende basisondersteuning en extra ondersteuning is op alle scholen
platform
geborgd en versterkt.

Meting middels de monitor basis- en extra
ondersteuning scholen

85% van de scholen heeft het opgenomen in hun
schooljaarplan.
aanvullende basisondersteuning
geimplementeerd: 100%; extra ondersteuning:
70%; tevredenheid van ouders/leerlingen ern van
leerkrachten over uitvoering en opbrengst voor de
leerling: 70%.

Er is inzicht in de toegevoegde waarde (doelmatigheid) van de aanvullende
basisondersteuning en de extra ondersteuning

gezamenlijk

streefdatum
dec-21

monitor basis- en extra ondersteuning scholen

jul-22

jul-22

Activiteiten bij doel 1
De onderwijsondersteuners, IB-/Acers en orthopedagogen stimuleren (en begeleiden)
leerkrachten, te handelen volgens de ontwikkelde ondersteuningsroute Stromenland-GHUM

verantwoordelijk

start

coördinator

1-2-2021

Activiteiten bij doel 2
Onderwijsondersteuners, IB-/AC-ers en orthopedagogen begeleiden/ ondersteunen leerkrachten
in het maken van OPP's volgens de gemaakte afspraken binnen Stromenland-GHUM

verantwoordelijk

start

coördinator

1-2-2021

Activiteiten bij doel 3

verantwoordelijk

start

Scholen en ouders gericht informeren over onderdelen extra ondersteuning per platform/swv.

beleidsadviseur en coordinatoren

1-3-2021

aug-21

voorbereiden onderzoek uitvoering (aanvullende) basisondersteuning en extra ondersteuning.

beleidsadviseurs

1-3-2021

jul-21

uitvoering en rapportage onderzoek (aanvullende) basisondersteuning en extra ondersteuning

beleidsadviseurs

1-8-2021

mei-22
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6.2 Speerpunt 1 – Expertise maakt het verschil
speerpunt 1

doel 1

Expertise maakt het verschil
beschrijving doel

hoe meten we dat?

Het basisaanbod voor meer en hoogbegaafde kinderen is versterkt. Middelen
platform
uit de subsidie Begaafdheid zijn hiervoor ingezet.

Onderwijsondersteuners dragen hun expertise over aan leerkrachten en IBers. De overgedragen expertise wordt door de IB-ers en leerkrachten geborgd Gezamenlijk
binnen de school.
Kader professionaliseringsbeleid SWV is vastgesteld.
Bestuur

wanneer zijn we tevreden?

Deelname aan de peergroep TB en plusklas
(aantallen)
Ondersteuning van leerkrachten met hulpvragen
(aantallen)
Hulpvraaganalyse
Tevredenheid ouders/ kind leerkracht: vragenlijst 75%

streefdatum

1-1-21

Monitor basis- en extra ondersteuning

Tevredenheid overdracht ondersteuners en
leerkrachten/IB'ers: 80%.

jul-22

Vastgesteld beleidsdocument & bestuursbesluit

Idem.

aug-21

audit
inventarisatie op aantallen/ leeftijd en aantal
jaren in Nederland

75%

verantwoordelijk

start

Coordinator

1-1-2021

Coordinator

1-1-2021

jan-22

Coördinator

1-1-2021

mrt-22

Coördinator

1-1-2021

jan-22

Activiteiten bij doel 3
Actuele scholingskalender 2021 - 2022
Kader Professionaliseringsbeleid met interne stakeholders otnwikkelen, besluiten en vaststellen
met nadruk op beschrijving professioneel handelen onderwijsondersteuners en (borgen) actuele
expertise ondersteuners.

verantwoordelijk
Bestuur en coordinatoren

start
1-4-2021

Bestuur

1-1-2021

Activiteiten bij doel 4
Evaluatieplan kader kwaliteitszorg, bespreken opbrengst en aanpassing in gremia.

verantwoordelijk
Bestuur

start
1-1-2021

einde

Activiteiten bij doel 5
Kaderplan NT2 wordt vastgesteld
Gememeentelijk overleg wordt gevoerd dat moet leiden tot meer thuisnabij onderwijs voor NT2
kinderen
overlegrondes beide stichtingen waar hulpvragen worden geïnventariseerd t.a.v. NT2. Deze leiden
tot ondersteuning/ scholing door interne of externe deskundigen.

verantwoordelijk
coördinator

start
1-1-2021

einde

coördinator

1-1-2020

jun-21

coördinator

1-1-2021

apr-21

doel 2
doel 3
doel 4
doel 5

De toepassing van het vastgestelde kader kwaliteitszorg is geevalueerd.
NT2 kinderen vinden thuisnabij een passende onderwijsplek binnen
Stromenland GHUM

Bestuur
coördinator

Activiteiten bij doel 1
Tijdelijke deelname aan peergroepen en expertise uitbreiding in de scholen. Titus Brandsma en
Condor-scholen
Activiteiten bij doel 2
Focus in sturing onderwijsondersteuners.
Onderwijsondersteuners, IB-/AC-ers en orthopedagogen adviseren/ondersteunen leerkrachten in
handelingsgericht werken binnen de diversiteit van de groep.
Onderwijsondersteuners, IB-/AC-ers en orthopedagogen adviseren/ondersteunen leerkrachten in
het voeren van professionele gesprekken met ouders en andere partners

jul-22
mrt-22
einde
jan-22

einde
aug-21
aug-21

aug-21

apr-21

6.3 Speerpunt 2 – Tijdig, tijdelijk en op terugkeer gericht
speerpunt 2

doel 1

doel 2

Tijdig, tijdelijk en op terugkeergericht speciaal (basis)onderwijs
beschrijving doel
Het aantal terugplaatsingen vanuit SBO en SO naar regulier onderwijs is
conform de streefcijfers/financiele opdracht toegenomen.

hoe meten we dat?
gezamenlijk

Er is bewustwording op school-niveau: directeuren en IB-/AC-ers zijn zich
bewust van de urgentie over de daling van het deelname percentage en gaan platform
ernaar handelen tav (communicatie)
Deelname SO terugbrengen naar het landelijk gemiddelde van 1,75 % en SBO
platform
niet boven het landelijk gemiddelde van 2,5%

wanneer zijn we tevreden?

Aantal lln SBO op deze gronden registreren
(kwantitatief en kwalitatief, met overwegingen via conform streefcijfers afbouw in vier jaar.
monitoring)

streefdatum
1-12-2021 (1-10-21 cijfers inclusief
SO)

dec-21
monitor Kindkans

Deelname SBO niet boven 2.5% en SO lager dan
2% in dec. 2021 en op 1,75 % in dec. 2022

Activiteiten bij doel 1
Rondom terugplaatsingen wordt een heldere procedure en uitgevoerde werkwijzen beschreven.

verantwoordelijk
bestuur en coördinatoren

start
1-1-2021

einde

Activiteiten bij doel 2
Communiceren naar ouders/leerlingen over regulier tenzij en de inzet op ondersteuning in BaO
en tijdig verwijzen naar SBaO indien nodig.

verantwoordelijk

start

einde

coordinatoren en beleidsadviseur (website)

1-1-2021

Activiteiten bij doel 3
De projecten Cranenburgsestraat en Millingen worden door-ontwikkeld volgens de planning.

verantwoordelijk
platform/ coördinator

start
1-1-2021

De tijdelijke onderwijsplek (TOP) voorziening ontwikkeld zich door: procedures worden helder
beschreven en passende expertise ontwikkeld of ingezet. Samenwerking met SO wordt gezocht.
De Cranenburgsestraat ontwikkeld zich door tot expertisecentrum voor ondersteuningsvragen
voor Stromenland-GHUM

coördinator

1-1-2021

apr-22

platform/ coördinator

1-8-2021

apr-24

doel 3
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6.4 Speerpunt 3 – Partnerschap onderwijs & jeugdhulp
speerpunt 3

doel 1

doel 2
doel 3

Partnerschap, onderwijs en jeugdhulp
beschrijving doel

Elk van de 12 gemeenten en het SWV/platform hebben concrete afspraken
over samenwerking, gegeven het kader van partnerschap onderwijsjeugdzorg.

Er is duidelijkheid over de taken en afgeleide middelen voor zorg en
onderwijs.
continuiteit, kwaliteit en preventief handelen binnen zorg en
onderwijsarrangementen zijn geborgd.

hoe meten we dat?

gezamenlijk

wanneer zijn we tevreden?

streefdatum

Tevredenheid onder scholen en ouders
- Kwantitatieve evaluatie van de concrete
afspraken tussen SWV/platform en gemeenten.
- Evaluatie als onderdeel van de monitor basis80% concrete afspraken verdeeld over de
ondersteuning
gemeenten.
- Via klachten en bezwaren waarin belemmeringen
in de samenwerking onderwijs-jeugdzorg als
nadelig zijn geduid voor de ontwikkeling van de
leerling.

dec-21

platform
gezamenlijk

dec-21
monitoring van arrangementen door gemeente en
Platform/SWV

dec-22

Activiteiten bij doel 1

verantwoordelijk

start

In OOGO verband agenderen en afspreken waarover de gemeenten hetzij een collectieve hetzij
een afzonderlijke afspraak maken met het SWV of op platforniveau

Bestuur

1-1-2021

dec-21

Concrete afspraak over gezamenlijke scholing onderwijs en jeugdzorgmedewerkers.

Bestuur en coördinator

1-4-2021

dec-21

Bestuur en coördinator

1-4-2021

dec-21

Bestuur

1-1-2021

verantwoordelijk

start

platform/ coördinator

1-1-2021

dec-21

platform/ coördinator

1-1-2021

dec-22

Afspraken maken over gezamenlijke inzet jeugdhulpmedewerker, onderwijsondersteuner en
leerkracht/IB'er en directeuren per school, die een goede afstemming bevorderen.
Ontwikkelen en vaststellen beleid voor fictief gezamenlijk budget onderwijs-jeugdzorg gegeven de
kaders van de onderscheiden verantwoording van de onderwijs- en zorgmiddelen.
Activiteiten bij doel 2
Voortdurend overleg en (ook juridische) afstemming tussen de betrokken partijen, onderwijs en
zorg (gemeenten)
Activiteiten bij doel 3
In overleg met de gemeente overleg voeren om te komen tot capaciteitsfinanciering in het SBO

einde

dec-21
einde

6.5 Speerpunt 4 – Dialoog inclusiever onderwijs
speerpunt 4
doel 1

Dialoog over inclusiever onderwijs
beschrijving doel

Er is, op basis van onderzoek en discussie een antwoord op de vraag of
inclusiever onderwijs een stip op de horizon is, en zo ja wat 'inclusiever'
inhoudt.

Activiteiten bij doel 1
Werkgroep inhoudelijke ontwikkeling Deelnemersraad adviseert bestuurder over eisen aan de dial
Plan voor het voeren van de dialoog.
Bespreken plan in de gremia en vaststellen.
Dialoog voeren en resultaat vaststellen. Organisatiebreed en met relevante stakeholders in het
netwerk communiceren.
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hoe meten we dat?

wanneer zijn we tevreden?

Het proces en de uitkomst zijn vastgelegd.

Consensus over de stip op de horizon en wat het
inhoudt.

streefdatum

verantwoordelijk
Bestuur
Bestuur
Bestuur

start
jan-21
apr-21
mei-21

Bestuur en allen

1-8-2021

dec-22

einde
mrt-21
mei-21
jun-21
dec-21
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6.6 Speerpunt 5 – Eigenaarschap bij ouders en leerlingen
speerpunt 5

Eigenaarschap bij ouders en leerlingen
beschrijving doel

hoe meten we dat?

wanneer zijn we tevreden?

platform

Tevredenheid van ouders in contacten met
platformmedewerkers/SWV vastleggen, mogelijk
aangevuld met een breder opgezette
ouderenquête onder ouders die contact hebben
gehad met het platform/SWV.

bestuur

in een ouder-ervaringsenquete.

De ouders beoordelen de informatievoorziening in
de enquete met een 7.

jul-21

bestuur

Het nieuwe ouderbeleid(sdocument).

Instemming OPR met het nieuwe ouderbeleid.

dec-21

Activiteiten bij doel 1

verantwoordelijk

start

leerlingen worden samen met ouders betrokken bij ondersteuningvragen, ouders worden gezien
als partners met hun eigen deskundigheid. Ouders worden meegenomen in het perspectief op
de langere termijn.

onderwijsondersteuners en coördinator

1-1-2021

Activiteiten bij doel 2

verantwoordelijk

start

Implementeren Nieuwsbrieven platforms en SWV, actueel onderhoud website, plaatsen
relevante informatie over ontwikkelingen passend onderwijs

Beleidsadviseur

1-1-2021

jul-21

Ouderervaringsenquete over de informatievoorziening.

Beleidsadviseur

1-10-2021

apr-22

Activiteiten bij doel 3
Voorbereiden gesprek en input ouders voor kernpunten ouderbeleid.
Concept afspraken/beleid toetsen bij klankbordgroep ouders.
Afspraken/beleid in OPR leggen voor instemming; andere gremia informeren; vaststellen.
De afspraken in het SWV en de platforms realiseren.
Instellen permanente klankbordgroep ouders.

verantwoordelijk
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur en coordinatoren
Bestuur

start
1-4-2021
1-8-2021
1-12-2021
1-1-2022
1-1-2022

doel 1

doel 2
doel 3

Cultuur in het samenwerkingsverband en de platforms om ouders te
informeren en te betrekken, is uitgedragen en naar scholen.
Toegankelijke, informatieve, interactieve en actuele website voor ouders
beschikbaar.
Actueel ouderbeleid is met een afspiegeling van ouders uit het SWV, met de
ouders uit de OPR en met de coordinatoren opnieuw bepaald en geënt op
eigenaarschap.

streefdatum

einde
dec-21
einde

einde
jul-21
okt-21
dec-21
dec-22
dec-22

6.7 Speerpunt 6 – De doorgaande leerlijn

speerpunt 6

Doorgaande leerlijn
beschrijving doel

hoe meten we dat?

wanneer zijn we tevreden?

Monitor basis- en extra ondersteuning.

Warme overdracht is op alle knooppunten voor
90% van de leerlingen geslaagd.

jul-22

Monitor GHUM

Evaluatie vindt gezamnlijk plaats

dec-21

Monitor GHUM

80% van de scholen volgen hun (ex) leerlingen op
de afgesproken wijze

apr-22

Activiteiten bij doel 1

verantwoordelijk

start

De IB-/AC-ers c.q. consulenten van de samenwerkingsverbanden PO en VO in Nijmegen en regio
organiseren tijdig de warme overdracht door zicht op de betreffende leerlingen en hun ouders in
het werkgebied.

coordinator

1-1-2021

aug-22

De IB-/ AC-ers organiseren met hun contactpersonen bij de voorschoolse voorzieningen
(kinderopvang en dagopvang gehandicaptenzorg) tijdig de warme overdracht voor de leerling met
ouder, leerkracht en evt. andere betrokkenen

coordinator

1-1-2021

aug-22

De IB'ers van S(B)O dan wel BaO organiseren tijdig de warme overdracht voor de leerling met
ouder, leerkracht en evt. andere betrokkenen.

coordinator

1-1-2021

aug-22

Gemeenschappelijke afspraken tussen (bestuurder) SWV en respectievelijk de directie SWV VO en
het bestuur van de voorschoolse organisaties.

Bestuur

1-1-2021

dec-21

platform/coördinator

1-1-2021

dec-21

platform/ coördinator

1-1-2021

apr. 22

doel 1

doel 2
doel 3

Op alle knooppunten voor een leerling met extra ondersteuningsbehoeften
zorgen scholen voor een warme overdracht (inclusief jeugdzorg betrokkenen).
en de betrokkenheid van een onderwijsondersteuner en de ouder.
gezamenlijk
Knooppunten: de overstappen voorschools-school, bao-sbo/so, bao-bao, povo.
onderwijs, voorschoolse opvang en gemeenten evalueren samen de VVE
platform
trajecten
scholen volgen op afgesproken wijze de leerlingen die naar S(B)O gaan of
platform
terug geplaatst worden.

Aktiviteiten bij doel 2
Afspraken maken en vastleggen met de drie partijen: gemeente, onderwijs en voorschoolse

streefdatum

einde

Aktiviteiten bij doel 3
in de zorgroute opnemen hoe leerlingen gevolgd gaan worden. Afstemming zoeken.
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7. Begroting 2021 Stromenland GHUM (i
Begroot
bedrag
BASISONDERSTEUNING
Middelen naar schoolbestuur
(Expertise) ontwikkeling scholen

45000
45007

€ 319.524,€

AANVULLENDE BASISONDERSTEUNING
Sparren: medewerkers platform
Advies & kortdurende ondersteuning: medewerkers platform
Advies & kortdurende ondersteuning: externe specialisten
Advies & kortdurende ondersteuning: middelen naar schoolbestuur

45005
45001
45002
45003

€ 66.500,€
€
€ 100.000,-

EXTRA ONDERSTEUNING (ARRANGEMENTEN)
Medewerkers platform
Externe specialisten
Middelen naar schoolbestuur
Materiaal
Voorzieningen

45015
45010
45020
45025
45030

€ 34.960,€
€ 75.000,€
€

ORGANISATIEKOSTEN
Medewerkers platform
Scholing
Huisvesting
Overige instellingslasten

45110
45120
45150
45170

€ 166.983,€
€
€ 2000,-

45050
45260
45260

€ 2.000,€ 30.000,€ 30.000,-

45250

€ 18.244,-

INNOVATIE EN PROJECTEN
Integratieprojecten Millingen/ Cranenburgsestraat
Integratieprojecten Millingen/ Cranenburgsestraat (extra)
BEGAAFDHEID
subsidie
Totaal Platform-budget
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€ 845.211,Begroot
bedrag
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2: routekaart GHUM

1: ondersteuningsroute GHUM

Bijlagen:
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