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1. Samenwerkingsverband SPPOH heeft een nieuwe website! www.sppoh.nl 
 
 

2. Planning netwerk bijeenkomsten 2019-2020 (actiepunt)  

Zie bijlage: neem de data alvast op in jullie jaarplanning!  
 
Ook komend schooljaar organiseert het samenwerkingsverband diverse netwerkbijeenkomsten. Een 
van de momenten waarop de verbinding tussen de scholen binnen ons samenwerking wordt gelegd. 
De ontmoeting met collega’s uit de wijk werkt goed en de inhoud van de sessies geven weer input 
voor de vertaling van passend onderwijs naar de dagelijkse praktijk. Het zijn bijeenkomsten per 
werkgebied voor IB’ers en één monitor en evaluatiebijeenkomst voor directeuren en IB’ers 
gezamenlijk. In samenspraak met het bestuur benadrukken we dat vooral bij deze monitor en 
evaluatiesessies ieders aanwezigheid noodzakelijk is. 
 
Aanmelden voor al deze bijeenkomsten is verplicht. Het helpt ons om de bijeenkomsten goed voor te 
bereiden. Voor de IB startdagen kan je direct na de zomervakantie inschrijven. Voor de 
netwerkbijeenkomsten ontvang je steeds uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst een 
uitnodiging. Nadere toelichting volgt nog in het magazine Verbinden in Haaglanden dat na de 
meivakantie verschijnt. Maar nogmaals, zet de data alvast in de jaarplanning van de school.  
 

3. Uitwerkingsagenda stabiliseren groei S(B)O en versterken basisonderwijs 

De groei van het S(B)O is een onderwerp dat veelvuldig wordt genoemd: In de media, maar ook in 
onze eigen dagelijkse praktijk. De oorzaak van de groei is niet eenvoudig te duiden, en de gevolgen 
niet eenvoudig op te lossen. Kinderen verdienen een passende plek, zoveel mogelijk op een reguliere 
basisschool, maar soms is een kind het best op zijn of haar plek in het S(B)O. Op dit moment zijn die 
plekken thuisnabij niet altijd in voldoende mate voorradig. 

De S(B)O scholen hebben in schooljaar 2018 - 2019 ondanks de fysieke (schoolgebouw) en personele 
belemmeringen kans gezien om extra plekken te creëren. Maar de mogelijkheden zijn inmiddels 
beperkt. Ook zien we dat het financiële gevolgen heeft. Er komt een moment dat er minder geld naar 
het basisonderwijs kan omdat we meer geld aan het S(B)O besteden. In de afgelopen 
evaluatiesessies is dit uitgebreid toegelicht.  

Er is daarom een noodzaak om op verschillende vlakken te kijken hoe we dit met elkaar 
beheersmatig en in het belang van de leerlingen oplossen.  

http://www.sppoh.nl/
https://www.sppoh.nl/system/files/inline/Nieuwsbrief%20april%202019%20Bijlage%20Jaarplanning%2019-20%20versie%201%20verbinden%20in%20Haaglanden.pdf


 

In 2018 zijn er twee sessies geweest waarin verschillende scenario’s met deelnemers vanuit de 
scholen zijn besproken. Mede op basis hiervan is een Uitwerkingsagenda opgesteld die verschillende 
beleidsinterventies bevat. Deze uitwerkingsagenda is besproken in de SO en SBO directiekring en op 
14 februari met een vertegenwoordiging van directeuren uit alle onderwijsvormen. De opkomst was 
met name vanuit het reguliere basisonderwijs helaas beperkt, maar de 24 aanwezige directeuren 
hebben op een actieve en positieve manier meegedacht. De uitkomst van deze sessie heeft geleid tot 
een aantal wijzigingen in de uitwerkingsagenda en een advies aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks 
bestuur heeft de uitwerkingsagenda vervolgens op 11 maart vastgesteld. In de bijlage vinden jullie de 
uitwerkingsagenda.  

Wat houdt het in? 
De schoolbesturen en basisscholen zijn en blijven verantwoordelijk voor het op niveau houden en 
brengen van de basiskwaliteit van de school en het voldoen aan de afspraken rondom 
basisondersteuning. Het samenwerkingsverband heeft de rol om te faciliteren en biedt een aantal 
mogelijkheden aan die hierin kunnen ondersteunen. Geen van de voorstellen in de 
uitwerkingsagenda levert een pasklaar antwoord op het vraagstuk rondom de groei S(B)O. Het is een 
samenstel aan activiteiten die als doel hebben de uitvoering van het passend onderwijs in 
Haaglanden verder vorm te geven. 

En laten we vooral niet vergeten dat we hier met elkaar ook al heel veel in doen. Er zijn mooie 
voorbeelden en initiatieven in Den Haag, Leidschendam Voorburg en Rijswijk die laten zien hoe 
scholen vorm geven aan passend onderwijs op hun school.  

Hoe verder? 
De uitwerkingsagenda sluit voor een groot deel aan bij het bestaande beleid en biedt scholen een 
aantal ondersteuningsmogelijkheden. De uitwerking van de punten is als volgt.  

1. Scholing (algemeen en per school) sluit aan bij het scholingsaanbod zoals wij dit de afgelopen 
twee jaar al hebben aangeboden. In april/mei ontvangen jullie deze informatie weer in ons 
magazine Verbinden in Haaglanden. Het aanbod is dit schooljaar beter afgestemd op het 
aanbod van een aantal schoolbesturen.  

2. Scholen die gebruik willen maken van scholing binnen de eigen school, doen dit op basis van 
een plan. Het plan richt zich op het versterken van de zorgstructuur of handelingsgericht 
werken in de school, de scholing ondersteunt hierin. De scholing gaat op basis van een co 
financiering. De meerkosten om het op locatie uit te voeren worden betaald door de school 
zelf.  

3. Coaching on the job voor IB’ers. Naast het assessment voor IB’ers is er nu ook de 
mogelijkheid om een aantal uur coaching te krijgen. Doel is de IB’er te ondersteunen bij de 
invulling van deze rol en het vormgeven van de zorgstructuur in de school. 

4. Scholen die ideeën hebben over de versterking van de extra ondersteuning binnen de eigen 
school kunnen een project aanvragen. De informatie over projecten in scholen is hier terug 
te vinden: https://www.sppoh.nl/voor-scholen/werkwijze/projecten 

5. De samenwerking met het CJG/Jeugdhulp wordt verder vormgegeven, de projecten lopen of 
worden opgestart. In Centrum is al een vergevorderde samenwerking met het SBO en een 
aantal reguliere basisscholen, we kijken hoe we dit verder kunnen uitbreiden. In Rijswijk en 
Escamp wordt een pilot opgestart en ook in Laak zullen gesprekken gevoerd worden om daar 
aan de slag te gaan. Best practices en resultaten zullen we zodra mogelijk delen. 

6. De ambulante dienstverlening vanuit het S(B)O wordt verder versterkt, dit wordt door de 
directeuren van de betreffende scholen verder uitgewerkt. Op  16 mei hebben hiervoor een 

https://www.sppoh.nl/system/files/inline/Nieuwsbrief%20april%202019%20Bijlage%20Uitwerkingsagenda%20BO%20SO%20en%20SBO%20definitieve%20versie%2011%20maart%202019.pdf
https://www.sppoh.nl/voor-scholen/werkwijze/projecten


 

bijeenkomst.  Doel is hier met ingang van het nieuwe schooljaar mee te starten. Bestaande 
faciliteiten blijven bestaan. 

7. De rol van de adviseur heeft blijvend aandacht. Ook in het volgend schooljaar zullen 
professionalisering en het optimaal benutten van de kwaliteiten van de collega’s op de 
scholen prioriteit hebben.  

 

4.  Aanvraag subsidie extra ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, is de subsidie voor de extra ondersteuning aan 
hoogbegaafde leerlingen voor ons samenwerkingsverband aangevraagd. In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vind je de volledige aanvraag die is ingediend, waarin zichtbaar is dat het aangevraagde 
bedrag voor de komende vier jaar veel hoger ligt dan de eerder gecommuniceerde €330.000,-. Dit 
bedrag bleek jaarlijks beschikbaar voor de komende vier jaar. Op dit moment zijn wij in afwachting 
van de goedkeuring van de aanvraag.  

Velen hebben meegedacht over of zijn op de hoogte van de insteek die is gekozen. We geven graag 
een verdere toelichting en willen jullie vragen mee te denken over de uitwerking van verschillende 
doelen en ambities. Daarom organiseren we na de meivakantie twee themabijeenkomsten. Datum 
en locatie: 

7 mei 9.00 - 10.30 uur locatie HCO 
9 mei 15.30 - 17.00 uur locatie HCO 
 

Jullie ontvangen een aparte uitnodiging om je aan te melden voor een van deze bijeenkomsten.  

 

https://www.sppoh.nl/system/files/inline/Nieuwsbrief%20april%202019%20Bijlage%20Subsidieaanvraag%20Hoogbegaafdheid%20definitief%20280319.pdf

