
Wat gaat SWV ROOS VO de komende vier jaar doen?
1. We werken aan een beter dekkend netwerk. We creëren nieuwe 

arrangementen voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen die 
zowel onderwijsondersteuning als jeugdhulp nodig hebben.

2. We verstevigen de samenwerking tussen vo en vso zodat er 
tussenvormen ontstaan. Denk aan een arrangement voor 
hoogbegaafden met extra ondersteuningsbehoeft en en een 
arrangement voor leerlingen met ernsti ge angstklachten.

3. Waar dat kan, verdelen we een deel van de middelen voor 
passend onderwijs over de scholen. Zo kunnen scholen in huis 
maatwerk leveren zonder bureaucrati sche aanvraagprocedures 
en is de ondersteuning voor een leerling snel geregeld.

4. We communiceren duidelijk, zowel naar binnen als naar buiten. 
Ook hanteren we een protocol voor het omgaan met gegevens 
om ieders privacy goed te borgen.

Wat betekent dit de komende vier jaar voor de scholen?
1. Scholen houden zich aan de zorgplicht. Alle leerlingen die 

onderwijs kunnen volgen maar extra ondersteuningsbehoeft en 
hebben, krijgen binnen 6 (max. 10) weken een passende plek.

2. Scholen zett en de middelen passend onderwijs verantwoord in.
3. Scholen versterken de basisondersteuning en de 

breedteondersteuning in eigen huis, zodat er minder leerlingen 
naar het vso gaan. 

4. Scholen zett en zich in voor het verbeteren van de kwaliteit 
van de ondersteuning op school, onder meer door betere 
informati e en training voor docenten. Scholen werken samen en 
professionals spreken elkaar aan. 

5. Scholen betrekken ouders bij de ondersteuning. Zij stemmen 
alti jd in met het handelingsdeel van het plan.

Wat betekent dit de komende vier jaar voor de docenten?
1. Docenten gaan veel kijken bij en leren van elkaar. Ze gaan in 

dialoog over de vraag wat in de klas werkt voor welke groepen 
leerlingen. 

2. Docenten krijgen ruimte om zich te professionaliseren op het 
gebied van passend onderwijs. Hierbij kunnen ze onder andere 
een beroep doen op de bpo’er en ab’er.

3. Docenten signaleren ondersteuningsbehoeft en zo 
vroeg mogelijk. Zo gaan de signalen eerder richti ng 
ondersteuningscoördinator en komt een gesprek met de leerling, 
ouders en jeugdhulp op gang voordat problemen escaleren. 
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Wat is passend onderwijs?
Alle jongeren verdienen een zo passend mogelijke plek in het 
onderwijs, uitgaande van hun mogelijkheden en rekening houdend 
met hun ondersteuningsbehoeft en. Als het kan, gaan jongeren naar 
het regulier onderwijs. Daar worden ze zo goed mogelijk voorbereid op 
een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal 
onderwijs is voor jongeren die daar het best op hun plek zijn.

Wie vormen SWV ROOS VO?
In Sti chti ng Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal 
e.o. werken zeven schoolbesturen voor vo en vso in de gemeente 
Roosendaal, Halderberge en Moerdijk samen om de schoolcarrière van 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, opti maal te laten 
verlopen.

wat doet swv roos vo?
Het samenwerkingsverband:
• ontwikkelt met scholen in de regio een dekkend netwerk aan 

(onderwijs-zorg)voorzieningen.
• maakt afspraken over basisondersteuning en extra ondersteuning 

(breedteondersteuning) op scholen.
• heeft  centrale arrangementen (breedteondersteuning), zoals 

observati eplaatsen in het vso.
• ondersteunt scholen met experti se. Iedere school heeft  een 

begeleider passend onderwijs in huis die leerlingen, docenten(teams) 
en ouders begeleidt op het gebied van gedrag. Dit is de bpo’er.

• zorgt ervoor dat op iedere school een ambulant begeleider vanuit 
de mytylschool ondersteuning biedt aan leerlingen met fysieke 
beperkingen. Dit is de ab’er.

Wat doen de scholen?
Zij verzorgen de basisondersteuning en roepen daarbij zo nodig hulp 
in van hun begeleider passend onderwijs. Elke school heeft  een 
coördinator die de ondersteuning regisseert, de voortgang bewaakt 
en afstemt met jeugdhulp en andere betrokkenen (ook ouders). 
De schooldirecti e stuurt op ti jdige signalering en schoolverzuim 
en de uitvoering van het eigen schoolondersteuningsprofi el. Ook 
is de directi e verantwoordelijk voor professionalisering van de 
onderwijsteams wat betreft  passend onderwijs en diff erenti ati e.

Wat doen de docenten?
Iedere docent zorgt met zijn of haar vaksecti e voor een doorlopende 
leerlijn met aandacht voor verschillen. Een docent heeft  kennis van 
gedragsproblemen en weet welke aanpak het beste past. Bij lichte 
ondersteuningsvragen biedt de docent zelf basisondersteuning. Is er 
meer nodig, dan kan hij samen optrekken met de bpo’er of de ab’er. 
Docenten en mentoren spelen een sleutelrol bij het vroeg signaleren 
van ondersteuningsvragen. 

Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? 
SWV ROOS VO heeft  in 2014 als kernwaarde geformuleerd dat 
passend onderwijs eerst en vooral gestalte krijgt in de klas. Daarom 
hebben we de ondersteuning georganiseerd rondom de leerling en 
de docent/mentor op school. Ook hebben we veel aandacht besteed 
aan het voorkomen van uitval en de aanpak van thuiszitt ende 
leerlingen, met inzet van jeugdhulp. Op iedere school is nu een 
jeugdprofessional aanwezig voor de koppeling met jeugdhulp. Verder 
hebben we overlegvormen ingericht met bestuurders, directeuren, 
ondersteuningscoördinatoren, bpo’ers en ab’ers. Zo delen we kennis, 
kunnen we snel schakelen en kijken we wat goed gaat en waar 
ontwikkeling kan plaatsvinden.


