
passend onderwijs begint bij de docent
Het nieuwe onderwijsteuningsplan van SWV ROOS VO is uit!  

Directeur Gerda Huizinga vertelt over de plannen voor de komende vier jaar.

 
om te beginnen: wat doet swV roos Vo eigenlijk?

“Het samenwerkingsverband is een stichting die in de regio een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen 
biedt. Alle vo- en vso-besturen hebben er zitting in. Een school kan in zijn eentje nooit voor iedere leerling passend 
onderwijs bieden, dat kan alleen met elkaar en in afstemming met gemeenten. Maar dan moeten alle spelers wel 
hun rol pakken: van de docent voor de klas tot de begeleider passend onderwijs, van de locatiedirecteur tot de 
interne toezichthouder. Het is belangrijk dat zij allemaal durven te reflecteren, dat zij uitkomsten met elkaar delen en 
ook nog eens goed afstemmen met de gemeente, jeugdhulp, leerplicht en ouders.”

 
 
waarom dit plan; hoe gebruik je dat in de praktijk?

“Ieder samenwerkingsverband is verplicht een beleidsplan te maken, maar dat is niet de enige reden dat we het 
doen. In dit plan brengen we voor de komende periode in kaart welke doelstellingen extra aandacht verdienen in de 
vorm van projecten en wat daarbij prioriteit heeft. Ook leggen we uit op basis van welke visie en kernwaarden we 
deze doelen willen bereiken.”

wat in dit plan is specifiek voor dit samenwerkingsverband en deze regio?
“Wij hebben bij de start in 2014 als kernwaarde geformuleerd dat passend onderwijs eerst en vooral gestalte 
krijgt in de klas. Dat zie je ook in het plaatje: de docent staat centraal. Maar de docent staat er niet alleen voor. 
Op iedere vo-school is twee tot tweeënhalve dag per week een begeleider passend onderwijs aanwezig – een 
orthopedagoog of gedragsdeskundige – om leerlingen en docenten(teams) te begeleiden en de directie te adviseren. 
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Het samenwerkingsverband maakt dit mogelijk. Daarnaast investeren we in ambulant begeleiders waardoor ook 
leerlingen met lichamelijke beperkingen zo veel mogelijk regulier onderwijs kunnen volgen. En we hebben scholen 
voor vso en praktijkonderwijs die passende voorzieningen zijn voor specifieke groepen leerlingen.
Kenmerkend is verder dat we een klein samenwerkingsverband zijn in een krimpregio. De cluster 4-scholen staan in 
andere gemeenten. Daarom werken we nauw samen met de aangrenzende samenwerkingsverbanden. Ook zet de 
krimp druk op onze middelen. Dat stimuleert ons stevig in te steken op de basisondersteuning op scholen.”

wat heeft swV roos Vo de afgelopen vier jaar al bereikt?
“De afgelopen jaren hebben we de ondersteuning echt georganiseerd rondom de leerling en de docent/mentor 
op school. De handen aan het bed, als het ware. Docenten, scholen en ouders waarderen dat. Verder hebben we 
meer aandacht besteed aan het voorkomen van uitval en de aanpak van thuiszittende leerlingen met de inzet van 
jeugdhulp.”

waar gaat het de komende vier jaar vooral om?
“De structuur staat. Nu gaat het vooral om het verstevigen van de cultuur, het stimuleren van gedragsverandering en 
het verder verstevigen van de samenwerking.”

wat houdt dat concreet in?
“Wij willen een cultuur waarin het normaal is dat docenten en scholen inspelen op ondersteuningsbehoeften van 
leerlingen. Dat je kijkt naar wat werkt voor een specifieke leerling en niet blijft hangen in de constatering dat het 
niet goed gaat. Soms vraagt dat een gedragsverandering van docenten. Waarom lukt het de ene collega beter 
dan de andere om een leerling goed te laten draaien in de klas? Daarover moet het gaan in gesprekken binnen 
docententeams. Dialoog, reflectie op eigen handelen, bereid zijn om onderscheid te maken in de aanpak van 
leerlingen zodat iedere leerling succesvol kan zijn. In de samenwerking vraagt dit om professioneel handelen. In 
casusoverleg met meerdere partijen moeten we duidelijker afspreken wie wat doet en wanneer. De samenwerking 
wordt sterker als je uitspreekt wat je van de ander verwacht en wat je zelf kunt bijdragen en als je open staat voor 
creatieve oplossingen. Daarbij geldt: liever kleine projecten starten en successen delen dan grootse stappen zetten 
die verzanden.”

in het plan staan zeven ambities. Kun je ze kort samenvatten?
“SWV ROOS VO wil de komende vier jaar met omliggende samenwerkingsverbanden en alle partners in vo en vso tot 
onderwijs-zorgarrangementen komen. We willen in de regio de aansluiting verstevigen tussen onderwijs, gemeenten 
en jeugdhulp. En met scholen in gesprek gaan over hoe ze kunnen groeien in het bieden van basisondersteuning.”

Hoe weten we dat dit alles in de praktijk effect heeft? 
“In het plan staat ook hoe we de vinger aan de pols houden. We werken met kritische succesfactoren die we jaarlijks 
of soms zelfs twee keer per jaar meten. De ondersteuningsplanraad (waar ouders en personeelsleden in zitten) 
verwacht van ons dat wij kunnen aantonen waar de progressie zit.”



betere ondersteuning Voor leerling én docent
esmee van Dooren en rosalie matthijsse werken als begeleiders passend onderwijs (bpo’ers) 

binnen het samenwerkingsverband roos vo. wat is er volgens hen al bereikt en wat vinden zij 
van het nieuwe onderwijsondersteuningsplan van swv roos vo?

 
welke veranderingen hebben jullie de afgelopen vier jaar gezien?

“Wij zien een verschuiving in de ondersteuning van leerlingen. Er wordt nu gekeken naar de ondersteuningsbehoefte 
van een leerling, niet enkel naar een eventuele stoornis. Hierdoor komen meer leerlingen in aanmerking voor 
passende ondersteuning. Zij profiteren van een leeromgeving die beter op hun behoeften inspeelt, want de 
ondersteuning is gericht op wat er nodig is om de leerling een diploma te laten halen dat past bij zijn of haar niveau. 
Docenten zijn handelingsbekwamer, ze kijken meer naar de mogelijkheden die hun eigen school de leerling kan 
bieden.”

 
 
wat heeft dit voor jullie werk betekend?

“Tot vier jaar geleden kwamen ambulant begeleiders voor een afspraak met de leerling naar school. Nu zijn de 
begeleiders passend onderwijs voor minimaal twee dagen per week structureel in de school aanwezig. Mensen 
kunnen makkelijk bij ons terecht, als klankbord of om even te sparren. We kunnen preventief worden ingezet (denk 
aan trainingen voor leerlingen en docenten) en bieden daarnaast structurele, intensievere ondersteuning aan die 
leerlingen die dat nodig hebben. Omdat we vaak op school zijn, is er meer communicatie, kennisdeling en feedback, 
waardoor docenten steeds beter worden in handelingsgericht werken. Onze eigen focus ligt meer dan in het verleden 
op het versterken van de basisondersteuning op school. En omdat wij onderling meer samenwerken, kunnen we 
daarvoor elkaars krachten, ideeën en materialen benutten.”

waar kan swV roos Vo volgens jullie nog de grootste stappen zetten?
“Binnen het samenwerkingsverband is er een bestuurlijk overleg, een overleg van directeuren, een overleg met 
ondersteuningscoordinatoren en een overleg met bpo’ers en ambulant begeleiders. Het is makkelijker om tot één 
plan van aanpak voor een leerling te komen als deze overleggen binnen de school meer samenvallen. Als bpo’ers 
zullen wij de komende jaren directies adviseren over de sturing op de uitvoering van de basisondersteuning. In de 
verschillende overleggen zullen we volgen hoe dit loopt. Sommige docenten zijn bijvoorbeeld nog onvoldoende 
op de hoogte van het feit dat zij binnen passend onderwijs handelingsgericht moeten werken. Daarvoor moet het 
samenwerkingsverband zorgen voor relevante scholing, goede adviezen etc. en dan is het van belang dat de directie 
dit steunt.”



welke voornemens hebben jullie bij het lezen van dit plan gemaakt voor jullie 
eigen werk? 

“Voor ons als bpo’ers is het een doel om een grotere bijdrage te leveren aan het verstevigen van de 
basisondersteuning binnen scholen. Het is mede aan ons om docenten en directie hierover te adviseren en van 
kennis te voorzien. Als dat lukt, wordt de nieuwe situatie duidelijker: een leerling met ondersteuningsbehoeften 
krijgt in eerste instantie basisondersteuning in de klas en de bpo’er wordt pas ingezet als blijkt dat de leerling daar 
onvoldoende proftijt van heeft. Nu ontbreekt het docenten soms nog aan kennis of beschouwen zij ondersteuning 
niet als hun verantwoordelijkheid. De directie speelt bij deze veranderingen wel een onmisbare rol en dat betekent 
dat wij als bpo’ers onze adviesrol richting de directie stevig moeten invullen, zodat we elkaar versterken.”

stel, het is 2021 en het is gelukt om de doelen uit het nieuwe plan te behalen.  
Hoe ziet de ondersteuning op school er dan uit?

“Dan hebben leerlingen met een lichte ondersteuningsbehoefte genoeg aan ondersteuning die ze krijgen in de klas, 
in contact met de mentor en in trainingen die deel uitmaken van de basisondersteuning. Docenten beschikken over 
genoeg kennis en vaardigheden om maatwerk te bieden, al is de bpo’er nog altijd bij betrokken. Docenten maken 
goed gebruik van het leerlingvolgsysteem, waardoor ze meer zicht hebben op bevorderende en belemmerende 
factoren bij leerlingen en meer kunnen bijdragen aan individuele ondersteuningsplannen. Verder zijn er dan voor 
docenten meer trainingen en cursussen over passend onderwijs beschikbaar en leren docenten van elkaar door 
collegiale consultatie. De directie speelt een grotere rol bij het vormgeven van het schoolondersteuningsprofiel 
(SOP). En tot slot is er dan in ons werk als bpo’ers een goede balans tussen het begeleiden van individuele leerlingen 
en het begeleiden en adviseren van het docententeam en het adviseren van de directie.”


