Aan:

Bestuur
SWV Helmond-Peelland VO en SWV Helmond-Peelland PO

Van:
Datum:

DB
16 april 2014

Onderwerp:

POSVO

Beslispunten
1. In te stemmen met de instelling van een regionaal Platform POSVO;
2. In te stemmen met de in deze notitie genoemde resultaten;
3. In te stemmen met de het evenredig verdelen van de kosten over de besturen
samenwerkingsverbanden PO en VO.
Inleiding
Eind 2012 stelde het bestuur van het SWV Helmond-Peelland VO een eerdere versie van deze notitie
vast. Deze is eerder nog niet door het SWV Helmond-Peelland PO vastgesteld. Het SWV HelmondPeelland PO wil deze notitie aan haar leden voorleggen. Er zijn ten opzichte van de vorige versie
minimale wijzigingen aangebracht: het communicatiemodel is bijgewerkt en waar eerder werd
gesproken van LDOS, wordt nu consequent de term digitaal overdrachtsdossier gehanteerd. Omdat
het bestuur van het SWV Helmond-Peelland VO instemmingsrecht heeft op deze wijzigingen, leggen
we deze notitie in het voorjaar van 2014 aan beide samenwerkingsverbanden voor. Voorstel is vanaf
1 augustus 2014 op deze wijze te gaan werken.
De huidige regionale Projectgroep POVO wil meer duidelijkheid over positionering en
taakafbakening. Dit is aanleiding geweest om te komen met een eerste notitie die is voorgelegd aan
het bestuur van SWV Helmond-Peelland PO en aan het bestuur van het SWV Helmond-Peelland PO
(hierna te noemen “besturen samenwerkingsverbanden”). Beide besturen hebben de notitie
besproken. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze gesprekken, komen we met het voorstel
deze regionale overleggroep als volgt te benoemen “Platform POSVO” waarbij de “S” is toegevoegd
om aan te geven dat ook het speciaal onderwijs en plek inneemt in dit overleg (figuur 1).
Beleidsmatige context
De beoogde invoering van de Wet passend onderwijs vraagt van samenwerkingsverbanden passend
onderwijs in het PO en VO een andere inzet dan voorheen. De aansluiting tussen het primair en
voortgezet onderwijs, uiteraard beide aangevuld met speciaal (voortgezet) onderwijs is van nog
groter belang geworden. Het gaat niet langer alleen om zaken als doorlopende leerlijn taal en
rekenen of over een brochure voor aanmelding bij het voortgezet (speciaal) onderwijs. Naast de
algemene aansluitingsprocedure wordt de aansluitingsprocedure voor leerlingen die ondersteuning
behoeven steeds belangrijker. De samenwerkingsverbanden die binnen de Wet passend onderwijs
een duidelijke rol krijgen toebedeeld kunnen een belangrijke spil vormen om de aansluiting nog
beter vorm te geven. Het hier geschetste beeld is het eindbeeld zoals dat eruit zou moeten zien op
het moment dat de Wet passend onderwijs van kracht gaat.

Beoogd effect
Een zo soepel mogelijk en goed doordachte overgang van PO naar VO waarbij alle kinderen tijdig in
beeld zijn en geen kinderen tussen wal en schip vallen en er sprake is van duidelijke en onderbouwde
advisering gericht op een kansrijk vervolg in het VO.
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Figuur 1

Resultaat
1. Een regionaal platform POSVO (directieniveau): bij het van kracht gaan van de Wet passend
onderwijs hebben daarin zitting:
 Twee vertegenwoordigers vanuit het PO
 Twee vertegenwoordigers vanuit het VO
 Een vertegenwoordiger vanuit het SO
 Een vertegenwoordiger vanuit het VSO
 De coördinator SWV Helmond-Peelland PO,
 De directeur SWV Helmond-Peelland VO,
 Voorzitter ACT van het SWV Helmond-Peelland VO
 PCL-voorzitter van het SWV Helmond-Peelland PO
2. Een voorstel, beschikbaar voor de algemene aansluitingsprocedure waarin de volgende zaken
worden opgenomen:
 Regionaal tijdpad;
 Gezamenlijke brochure (waarin eenduidige informatie over toelating brugklassen);
 Afspraken over digitaal overdrachtsdossier;
 Standaarden voor PO en VO met betrekking tot aansluiting;
 Kwaliteitskaart overgang PO-VO.
3. Een voorstel voor de aansluitingsprocedure voor leerlingen die ondersteuning behoeven waarin
de volgende zaken zijn opgenomen:
 Ontwikkelingsperspectief (inclusief pre-advisering vanaf groep 6);
 Referentieniveaus ten aanzien van zorg, passende perspectieven;
 Overdrachtsprocedures;
 Standaardisering kwaliteit onderwijskundige rapporten.
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Argumenten
1.1 Voorbereiden op invoering Wet passend onderwijs: De wet passend onderwijs vraagt van
schoolbesturen in de regio dat ze gezamenlijk komen met een ondersteuningsprofiel en maakt
de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het bieden van een passende
onderwijsplek voor alle leerlingen die in betreffend samenwerkingsverband woonachtig zijn.
Meer dan ooit is het van belang het primair, voortgezet en speciaal onderwijs met elkaar af te
stemmen en zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
1.2 Duidelijkheid over organisatie: Door instelling van Platform POSVO geven we de bestaande
overlegstructuren tussen primair en voortgezet onderwijs een duidelijke plaats in relatie tot
bestuurlijke en operationele processen. Door speciaal onderwijs toe te voegen aan dit overleg
kan het worden ingezet als belangrijk instrument om beleid te ontwikkelen/voor te bereiden.
1.3 Afkaderen van taken en rollen: Het Platform POSVO houdt zich bezig met
beleidsontwikkeling/beleidsvoorbereiding. De coördinatoren die zitting hebben in de POSVO
zorgen voor het ophalen van informatie bij de uitvoering en het aanreiken van voorstellen aan
de verantwoordelijke besturen samenwerkingsverbanden.
2.1 Effectief en efficiënt overleg: Door de resultaten zo concreet mogelijk te rapporteren, inclusief
tijdsplanning, is het voor alle betrokkenen duidelijk wat moet gebeuren. De besturen van de
samenwerkingsverbanden kunnen goed aansturen en de uitvoering weet wat van hen verwacht
wordt.
2.2 Prioritering leidt snel tot resultaat: Hoewel er het besef is dat er heel veel onderwerpen zijn die
binnen het Platform POSVO een plek zouden kunnen vinden, is besloten (in eerste instantie) te
kiezen voor twee afgebakende onderwerpen waardoor er snel resultaten gepresenteerd
kunnen worden (zie resultaten 2 en 3).
3.1 Opbrengst voor allen dus kosten delen: Het Platform POSVO zet zich in om de aansluiting tussen
primair, voortgezet en speciaal onderwijs te verbeteren. Hiervan hebben alle partijen profijt.
Het is vanuit die optiek een normale zaak dat kosten gedragen worden door beide
samenwerkingsverbanden.
Middelen
Financiën
Belangrijke kostenposten die aan de orde komen zijn: Deelname aan digitaal overdrachtsdossier en
het applicatiebeheer daarvan. Produceren en uitgeven van brochure voor ouders en leerlingen groep
8. De kosten van deelname aan het Platform POSVO worden door de deelnemers zelf gedragen.
Personeel
Administratieve ondersteuning voor het Platvorm POSVO komt voor rekening van het voortgezet
onderwijs.
Om de kosten van externe ondersteuning ten behoeve van het digitaal overdrachtsdossier zo laag
mogelijk te houden wordt steeds in eerste instantie door alle partijen bekeken of er formatie
beschikbaar is binnen de scholen of samenwerkingsverbanden. In dit geval gebeurt dit in goed
overleg en met gesloten beurs.
Communicatie
Het Platform POSVO communiceert doorgaans via de leidinggevenden van de
samenwerkingsverbanden. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor communicatie naar besturen
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samenwerkingsverbanden en uitvoering. Indien er gecommuniceerd wordt naar
gezamenlijke besturen van samenwerkingsverbanden PO en VO of indien er
gecommuniceerd wordt naar gezamenlijke uitvoeringspartners van PO en VO, dan is het niet nodig
om dat via de coördinator/directeur te laten verlopen. De afbeelding (pagina 2) illustreert dit.

De notitie POSVO is vastgesteld op 4 juni 2014 in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van SWV
Helmond-Peelland.

J. van der Heijden
Voorzitter SWV Helmond-Peelland PO

J.H. Schapenk
Voorzitter SWV Helmond-Peelland VO
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