
WELKOM



Evaluatie- en ontwikkelsessie 
2021

Vertrouwen Verbinden Verantwoorden

Samenwerkingsverband Haaglanden



Praktisch

Techniek?? Input Buhrs
Ga naar Menti.com… info Buhrs??



Doel

• Rekenschap geven
• Mening delen
• Verbinden 



Programma
Deel 1: 
• Presentatie ‘Rekenschap’ (interactief)
• Verdiepend gesprek, betekenis geven

Deel 2:
• De blik vooruit
• Verdiepend gesprek, passend onderwijs en mijn school

Deel 3:
• Opbrengst



Rekenschap: Feitenkaart

- Feiten en trends Haaglanden 

- Financiën Haaglanden 

- Doelen passend onderwijs 2020 – 2021

- Ondersteuningsplan 2021 – 2025 



Rekenschap: deelname percentage S(B)O 



Rekenschap: deelname percentage S(B)O 



Rekenschap: financiën



Rekenschap: Top 7 doelen ‘20 – ‘21 

1. Ondersteuningsstructuur
2. Extra ondersteuning
3. Eigenaarschap leerkrachten
4. Betrekken ouders en leerlingen 
5. Samenwerking onderling en in de keten jeugdhulp 
6. Begaafdheid 
7. Projecten voor meer inclusief onderwijs 



Toekomst 2021 – 2025 
‘Samen voor passend onderwijs’
Onze visie:
• We geloven als samenwerkende scholen en besturen in de kracht van iedere individuele 

basisschool. Door onze krachten te bundelen, realiseren wij samen passend onderwijs. 
Regulier als het kan, speciaal als het moet.

• We geloven in de kracht van samenwerken. Wij werken in lerende netwerken en wij 
stimuleren vernieuwing om te zorgen voor zo inclusief mogelijk onderwijs op scholen en in 
de wijk.

• We versterken de samenwerking met jeugdhulp en andere ketenpartners om te komen tot 
een passend aanbod.

• Het samenwerkingsverband faciliteert, de school regisseert.
• Bedrijfsmiddelen worden efficiënt en doelmatig ingezet om zo een optimaal rendement 

van het aanbod van passend onderwijs te realiseren.
• Geloof in passend onderwijs, leren van elkaar en optimaal samenwerken in netwerken.



Kernwaarden

Vertrouwen Verbinden Verantwoorden

Vertrouwen Samenwerken Ontwikkelen Verantwoorden



Deel 2 programma 

Ronde 1 break-out (20 min.)
Verdiepend gesprek over Rekenschap

Ronde 2 break-out (25 min.)
Verdiepen en verbinden op thema /doel

Afsluiting centraal



Vragen ter bespreking ronde 1

• Wat viel je op uit de feitenkaart en presentatie, waar je nog een vraag over aan je 
collega’s wilt stellen? 

• Welke plek hebben doelen passend onderwijs binnen jouw school?



Vragen ter bespreking ronde 2

• Wat lukt nu heel goed op het gekozen doel / thema en waar ben je trots op? 

• Waar loop je tegenaan en bij welk onderdeel zou je hulp willen? 

• Waarvan ben je nieuwsgierig hoe andere scholen het aanpakken?



Opbrengst en afsluiting 
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