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december 2016, nr. 6 

 
Inhoud van de 6de nieuwsbrief  
In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband aandacht voor: 

 Opheffing Centraal Informatiepunt  
 De ouderondersteuner  
 Overgang basis- naar voortgezet onderwijs 
 Medezeggenschap in het samenwerkingsverband (ondersteuningsplanraad) 
 De publieksversie van het jaarverslag 2015-2016 
 Meer informatie over Passend Onderwijs 

 

 
 
Inleiding  
Bij de start van Passend Onderwijs in 2014 hebben we, met drie samenwerkingsverbanden 
in de provincie Groningen, gekozen voor een gezamenlijk Centraal Informatiepunt om 
ouders1 en scholen te informeren.  
Na twee jaar was het tijd om de balans op te maken. Conclusie was dat de VO-scholen 
weinig gebruikmaken van dit Centraal Informatiepunt. En ook ouders zelf maken weinig 
gebruik van het Informatiepunt. Dit terwijl we op de website, via nieuwsbrieven en sociale 
media veel aandacht hebben gehad voor de bekendheid van het Centraal Informatiepunt. 
Op basis van de evaluatie is besloten om het Centraal Informatiepunt op te heffen. Het 
samenwerkingsverband houdt wél de wettelijke taak om scholen en ouders van informatie 
te voorzien. 
 

 

                                            
1 Waar wordt gesproken over ouders, bedoelen we ook ouder en/of verzorger(s). 

NIEUWSBRIEF VOOR ALLE OUDERS VAN LEERLINGEN OP EEN VO SCHOOL BINNEN HET SAMENWERKINGSVERBAND 

VO 20.01 (STAD GRONINGEN EN HAREN) 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
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Hoe komen ouders aan informatie? 
Allereerst is de VO school zelf het belangrijkste informatiekanaal voor u als ouder. Zij 
kennen de routes als het gaat om Passend Onderwijs. Daarnaast zijn er binnen het 
samenwerkingsverband nog drie informatiemogelijkheden:    

 de Commissie van Advies;  

 de Ouderondersteuner; 

 de directie van het SwV.  
Hieronder geven we aan voor welke vragen u waar moet zijn. Indien er vragen zijn over: 
 
1. De toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, de routes en de 
bijbehorende formulieren kunt u terecht bij: 
 
Commissie van Advies 
Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB  Groningen 
Telefoonnummer: 050 - 520 91 20 (alle dagen bereikbaar van 9.00-16.30 uur) 
E-mail: info[at]cvagroningen.nl 
 
2. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en/of onafhankelijke 
ouderondersteuning: 
 
De Ouderondersteuner  
Zoals gezegd, voor u als ouder is de school het eerste aanspreekpunt. Maar indien u er met 
de school niet uitkomt of als u nog geen school heeft, kunt u contact zoeken met de 
onafhankelijke ouderondersteuner.   
Deze ouderondersteuner kan helpen bij het zoeken naar een passende plek of passende 
ondersteuning voor uw kind. Ook kan de ouderondersteuner ingeschakeld worden als er 
sprake is van een meningsverschil tussen school en u als ouder. U kunt als ouder via de 
school deze hulp inschakelen of rechtstreeks via het algemene mailadres: ECT[at]swv-
vo2001.nl.  
 
3. Beleid (incl. financiën) van het samenwerkingsverband: 
 
Directie  
De directie van het samenwerkingsverband VO Stad Groningen wordt gevormd door:  
Jan Houwing (directeur) & Erik de Graaf (adjunct-directeur). 
 
Bezoekadres: Leonard Springerlaan 39, 9727 KB  Groningen 
Postadres: Postbus 744, 9700 AS  Groningen 
Mobiel / e-mail Jan Houwing: +31(0)6 - 13 44 76 59 / j.houwing[at]swv-vo2001.nl 
Mobiel / e-mail Erik de Graaf: +31(0)6 - 55 34 82 25 / e.de.graaf[at]swv-vo2001.nl 
 
Op de website vindt u de contactgegevens via: 
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/index.php/topmenu/contact/ 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
mailto:ECT@swv-vo2001.nl
mailto:ECT@swv-vo2001.nl
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/index.php/topmenu/contact/
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Elk jaar wordt in onze regio het nieuwe toelatingsbeleid PO-VO beschreven. In dit beleid 
zijn alle afspraken ten behoeve van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs 
vastgelegd voor de regio Groningen, Haren, Ten Boer en Zuidlaren.  
Het beleid is o.a. te vinden op de website van ons samenwerkingsverband. Hier vindt u ook 
de ouderversie van het toelatingsbeleid en een transitiekalender. De ouderversie beschrijft 
in begrijpelijke taal welke stappen er gezet worden in de overgang van basis- naar 
voortgezet onderwijs. De transitiekalender biedt een overzicht van alle data en deadlines 
in deze overstap.  
 

 

De Ondersteuningsplanraad is inmiddels goed op stoom gekomen. De raad werkt met 
werkgroepen. Hierdoor raken alle leden betrokken bij onderwerpen. Vervolgens wordt die 
kennis gedeeld met de anderen: dat maakt onder andere dat de gehele OPR een goede 
gesprekspartner is geworden voor de directie van het samenwerkingsverband. Het 
afgelopen jaar sprak de raad over dertien verschillende onderwerpen met de directie en is 
er over acht onderwerpen een besluit genomen. Deze onderwerpen varieerden van de 
uitwerking van arrangementen en de toelichting op de meerjarenbegroting tot de stand 
van zaken over thuiszitters en de toekomst van leerwegondersteunend onderwijs en 
praktijkonderwijs.  
De speerpunten voor dit schooljaar zijn: 

 het ondersteuningsplan en de daaruit voortvloeiende thema’s die nader uitgewerkt 
worden in de meerjaren beleidsplannen en jaarplannen; 

 de bijbehorende financiële begrotingen en jaarrekeningen; 

 de kwaliteit van het passend onderwijs in de praktijk met speciale focus op de 
kwaliteit van de basisondersteuning; 

 de werkwijze van het Expertise- & Consultatieteam (ECT). 
De focus ligt daarbij op de vraag op welke wijze het passend onderwijs nu uitpakt in de 
praktijk. Leden van het ECT worden uitgenodigd om te vertellen over de werkwijze van het 
ECT, waarbij er niet wordt gesproken over individuele casuïstiek. Het is wel mogelijk om 
naar aanleiding van casuïstiek afgeleide vragen te stellen over hoe het beleid uitpakt.  
Dan gaat het bijvoorbeeld om een extra voorziening voor dreigende thuiszitters of om de 
wijze waarop ouders een klacht kunnen indienen en bij wie. Wat zijn precies de routes, 
zijn ze helder beschreven en goed te vinden?  
Daarnaast wordt er vanuit de raad een nadrukkelijk appèl gedaan op de 
medezeggenschapsraad van de deelnemende scholen om passend onderwijs op de agenda 
te zetten en de bevindingen over passend onderwijs terug te koppelen aan de OPR. De OPR 
kan op haar wijze tips en andere adviezen doorgeven aan de directie van het 
samenwerkingsverband teneinde het beleid indien gewenst aan te scherpen of te wijzigen.  
Voor meer informatie over samenstelling en werkwijze van de OPR wordt verwezen naar de 
website van het samenwerkingsverband.   
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/index.php/download_file/view/305/152/
http://passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/
http://passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/index.php/download_file/view/210/127/
http://passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/index.php/download_file/view/207/127/
http://passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/
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Op de website van het samenwerkingsverband hebben we de publieksversie van ons 
jaarverslag gepresenteerd. Hierin doen we verslag van de resultaten van alle activiteiten 
die we het afgelopen schooljaar binnen het samenwerkingsverband hebben ondernomen. 
 

 

Op www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u de startpagina van de drie 
samenwerkingsverbanden in de provincie Groningen. Als u op Voortgezet Onderwijs – Stad 
klikt, komt u op de site van ons samenwerkingsverband. Daarnaast zijn we als 
samenwerkingsverband op Facebook en Twitter actief:  
 

 www.facebook.com/SWVVO20.01Stad 
 @PaOnVo20_01 

 
Voor algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de website van het 
Ministerie van OCW: www.passendonderwijs.nl. Op deze site vindt u o.a. ook veelgestelde 
vragen door ouders en scholen.  

 

 
 

Regio Samenwerkingsverband VO 20.01 Stad Groningen 

(Groningen, Haren, Ten Boer en Zuidlaren) 

 

COLOFON 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gezamenlijke schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en 

voortgezet speciaal onderwijs in de regio Groningen, Haren, Ten Boer en Zuidlaren e.o. 

Eindverantwoording: Bestuur SwV Passend Onderwijs VO 20.01 

Directie SwV: Jan Houwing (directeur, mail: j.houwing [at] swv-vo2001.nl) & Erik de Graaf (adjunct-

directeur, mail: e.de.graaf [at] swv-vo2001.nl) 

Tekst: Erik de Graaf, ondersteuningsplanraad (OPR) 

  
  

  

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
http://passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/
http://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/

