Naar een nieuw ondersteuningsplan
voor het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Periode 2021-2025

Inleiding
Het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband is vier jaar geldig. Het huidige plan loopt af
op 31 juli 2021.

Om te komen tot een nieuw vierjarenplan zullen wij in het kalenderjaar 2020 met de schoolbesturen en
direct betrokkenen een nieuw plan opstellen.

Wij doen dit door met veel betrokkenen te praten over de huidige werkwijze, de mogelijke

verbeteringen, de noodzakelijke veranderingen en natuurlijk onze visie op passend onderwijs.

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft in een tweetal sessies gesproken over het
nieuwe plan en een aantal uitgangspunten en discussiepunten opgesteld. De uitgangspunten zijn

opgenomen in dit stuk. Graag gaan we op de thematafels met elkaar in gesprek over die punten die
specifiek voor de gespreksdeelnemers van belang zijn.

Op onze website is een aparte pagina gemaakt waarin wij informatie geven over de opbrengsten van de
thematafels en waar iedereen het proces kan volgen.

Aan dit logo kun je de stukken herkennen die we publiceren
gedurende het proces.

Het proces
Evaluatie
Van januari tot april 2020 evalueren we het huidige plan en formuleren we uitgangspunten en doelen

voor het toekomstige ondersteuningsplan. Dit doen we samen met verschillende groepen betrokkenen:
ouders, leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, besturen, Ondersteuningsplanraad,

Medezeggenschapsraad voor personeel, gemeenten en ketenpartners. We organiseren ‘thematafels’
per groep, over de voor die groep belangrijke onderwerpen. Dit zijn interactieve bijeenkomsten die
worden begeleid door een externe voorzitter.

Schrijven en feedback

Van mei tot december 2020 schrijven we het nieuwe plan. De hoofdlijnen van het nieuwe plan toetsen

we in juni bij de betrokkenen.

Na de zomervakantie 2020 start het schrijven van het definitieve plan 2021-2025.

Besluitvorming

Het definitieve ondersteuningsplan moet eind 2020 rond zijn voor de formele besluitvorming in het

eerste kwartaal van 2021. Besluitvorming vindt plaats in het bestuur van het samenwerkingsverband,
de Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingsrecht op het plan.
Ook de drie betrokken gemeenten moeten instemmen met het plan.

Inspectie

Het vastgestelde toekomstige ondersteuningsplan gaat in april 2021 naar de inspectie, deze toetst het
op de wettelijke vereisten.

Uitvoering

Alle aangesloten scholen en besturen werken vanaf 1 augustus 2021 volgens het nieuwe

ondersteuningsplan passend primair onderwijs Haaglanden.

Op de volgende bladzijde is het proces grafisch vormgegeven.
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Het proces om te komen tot het ondersteuningsplan 2021-2025

Communicatie
Wij hechten aan een goede communicatie over het proces en de opbrengsten. Op de website van
SPPOH is een aparte pagina aangemaakt waarop wij de opbrengsten en voortgang publiceren.
 Naar de informatie op de website ......
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Onze uitgangspunten voor het nieuwe plan
Over passend onderwijs en de vormgeving daarvan bestaan vele meningen. Binnen Haaglanden

beginnen we niet met iets nieuws. We werken sinds 2014 gezamenlijk met 27 schoolbesturen en ruim
200 scholen aan de vormgeving van passend primair onderwijs. In de pioniersfase is inhoud gegeven

aan het passend onderwijs en is ervaring opgedaan met de gekozen werkwijze. Na evaluatie zijn de
bakens in 2017 verzet, zijn werkwijzen aangepast en werken we vanuit het motto “Vertrouwen,
Verbinden, Verantwoorden”

Uit de gehouden evaluaties in de afgelopen jaren blijkt dat de nieuwe koers en werkwijze op veel steun
mag rekenen. In discussie met het dagelijks bestuur is geconstateerd dat de huidige koers op veel

steun uit de scholen en besturen mag rekenen en geen grote wijziging vergt. In dialoog met het veld
zal de focus opnieuw bepaald moeten worden en dienen realistische doelen geformuleerd te worden
voor de komende vier jaar. Door het DB zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd die als kaders
gelden voor het nieuwe plan.

Organisatie en Governance
•

Het Samenwerkingsverband SPPOH bestaat uit samenwerkende besturen en scholen die

verantwoordelijk zijn voor passend onderwijs en gezamenlijk voor het realiseren van een
dekkend aanbod in Haaglanden. Er is een ondersteunende bureauorganisatie en er zijn
adviseurs passend onderwijs.

•

SPPOH is een stichting en heeft een bestuur, algemeen bestuur en dagelijks bestuur. De

governance krijgt nu vorm in het one-tier model waarin een onafhankelijk bestuursvoorzitter

mede zorgdraagt voor de juiste naleving van de governance afspraken. Het governancemodel
komt ter discussie o.b.v. de evaluatie passend onderwijs en eventuele nieuwe wetgeving.

Bekostiging
•

Bekostiging van scholen vindt plaats in het hybride model d.m.v. een vergoeding voor

basisondersteuning op schoolniveau en aan te vragen extra ondersteuning voor individuele
kinderen
•

SPPOH stimuleert innovatie passend onderwijs middels de financiering van projecten.

Werkwijze
•
•

We gaan uit van vertrouwen, vermijden bureaucratie en verantwoorden ons

We werken planmatig en vraaggericht, onze ambitie is realistisch en gekoppeld aan de
draagkracht van de scholen

•

De basisondersteuning bestaat uit basiskwaliteit van de school, HGW, zorgstructuur,

preventieve – en licht curatieve interventies. Voor het S(B)O wordt een globale beschrijving
toegevoegd.

•

Besluitvorming over arrangementen en TLV’s vindt plaats in een MDO, dat minimaal bestaat uit
ouder(s), vertegenwoordiger(s) van school en van het samenwerkingsverband. Dit volstaat voor
de meeste casussen. Waar nodig sluiten ook vertegenwoordiger(s) van overige relevante

disciplines (bijv. SMW, jeugdhulp of de uitvoerder van een arrangement) aan bij het MDO.

Samenwerking
•

We werken in wijken gericht samen met andere basisscholen, met schoolmaatschappelijk werk

en met organisaties voor Jeugdhulp. We hanteren de Haagse stadsdelen en de CJG wijkindeling
+ Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
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