Addendum op het ondersteuningsplan 2015/2016
In de vergadering van 16 november 2015 heeft het bestuur van SWV HelmondPeelland VO besloten, vanaf 1 januari 2016 met kalenderjaren te werken. Concreet
betekent dit dat het ondersteuningsplan met inachtneming van onderstaande
wijzigingen als titel heeft: Ondersteuningsplan 2014-2018, versie 2016.
De volgende onderwerpen zijn ten opzichte van het vigerende ondersteuningsplan
gewijzigd. SWV Helmond-Peelland VO heeft ervoor gekozen deze in dit addendum op
te nemen.
Hoofdstuk 3: Iedereen passend onderwijs
Het samenwerkingsverband heeft op 16 november 2015 besloten te kiezen voor
opting out voor lwoo-licenties vanaf 2016. De reden hiervoor is dat SWV HelmondPeelland VO kiest voor thuisnabij onderwijs. Met het verzoek zowel Strabrecht College
in Geldrop-Mierlo als Jan van Brabant College, locatie Molenstraat in Helmond een
lwoo-licentie te verstrekken, beschikken alle scholen met vmbo-afdeling in SWV
Helmond-Peelland VO over een lwoo-licentie.
Op 26 november 2015 heeft de OPR unaniem ingestemd met dit voorstel.
Lwoo= leerwegondersteunend onderwijs
Pro = praktijkonderwijs
Wat betreft de lwoo-criteria heeft het bestuur van SWV Helmond-Peelland VO op 16
november 2015 besloten in 2016 nog aan te sluiten bij de landelijk geldende criteria.
Tevens is het besluit genomen in 2016 uitwerking te geven aan opting out lwoocriteria per 1 januari 2017.
Op 26 november 2015 heeft de OPR unaniem ingestemd met dit voorstel.
Procedure
Lwoo/pro: Vanaf 1 januari 2016 zijn samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor
het toewijzen van de ondersteuning voor lwoo en pro en het bijbehorende budget.
SWV Helmond-Peelland VO gebruikt hiervoor de onderstaande procedure, die we
stapsgewijs toelichten:
1. Po-, so- en sbo- scholen vragen uiterlijk begin van het schooljaar waarin de
leerling in groep 8 zit, aan ouders van wie zij denken dat hun zoon/dochter
mogelijk in aanmerking komt voor lwoo/pro, toestemming te geven voor het
afnemen van toetsen van hun kind tussen oktober en januari in groep 8.
2. Po-, so- en sbo- scholen melden voor medio september (definitieve data zijn
terug te vinden in tijdpad) de leerlingen van wie zij menen dat deze in
aanmerking komen voor lwoo/pro, én van wie de ouders toestemming hebben
gegeven voor afname van dergelijke toetsen, aan bij SWV Helmond-Peelland
VO. Dit gebeurt via het digitaal informatiesysteem (DIS).
3. Po-, so- en sbo-scholen hebben tot 31 januari van het jaar dat de betreffende
leerling in groep 8 zit, de gelegenheid het onderwijskundig rapport in DIS in te
vullen.
4. De uitslagen van de afgenomen toetsen worden direct doorgestuurd naar
ouders van betreffende leerlingen.
5. SWV Helmond-Peelland onderzoekt en besluit op grond van de verstrekte
gegevens (toetsuitslagen en onderwijskundig rapport) of een leerling in
aanmerking komt voor lwoo of pro.
6. Ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor pro, ontvangen daarover
uiterlijk 1 maart van het jaar waarin de leerling in groep 8 zit, een bericht
(preadvies toelaatbaarheidsverklaring pro, ofwel tlv-pro).

7. Ouders van wie hun kinderen een preadvies tlv-pro hebben ontvangen,
kunnen op grond van deze kennis, hiermee rekening houden bij de
inschrijfdagen voor het vo die in SWV Helmond-Peelland VO medio maart
plaatsvinden.
8. Voor ouders van wie hun kind getoetst is, maar die geen preadvies pro
hebben ontvangen voor 1 maart, geldt dat hun kind wellicht nog in
aanmerking komt voor een aanwijzing lwoo (preadvies). Deze ouders
schrijven hun kind in bij een vmbo-school. Mocht er een lwoo-aanwijzing
worden toegewezen door SWV Helmond-Peelland VO dan kan elke vmboschool (in regio Helmond-Peelland hebben alle vmbo-scholen een lwoolicentie) deze inzetten.
9. Ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor lwoo, ontvangen
daarover uiterlijk 1 april van het jaar dat ze in groep 8 zitten, bericht
(preadvies aanwijzing lwoo).
10. Praktijkscholen waar leerlingen zich met een preadvies tlv-pro aanmelden,
vragen via DIS bij SWV Helmond-Peelland de bekostiging aan.
11. Vmbo-scholen waar leerlingen zich met een preadvies aanwijzing lwoo
aanmelden, vragen via DIS bij SWV Helmond-Peelland de bekostiging aan.
Hoofdstuk 6: Financiële kaders
Mede op advies van de accountant (aansluiten bij begrotingssystematiek van voscholen) wordt vanaf 2016 gewerkt met kalenderjaren: voor zowel de begroting als het
ondersteuningsplan. De begroting van 2016 als wezenlijk onderdeel van het
ondersteuningsplan treft u als bijlage aan.
Deze begroting is op 16 november 2015 door het bestuur van SSWV HelmondPeelland vastgesteld.
Op 26 november 2015 heeft de OPR unaniem ingestemd met dit voorstel.
Bijlage: Meerjarenbegroting kalenderjaar
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