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Samen het ondersteuningsplan herzien (vervolg)

#02.Update

In de vorige en eerste update van het SWV 

PO Noord-Limburg besteedden we aandacht 

aan de samenwerking, de rolverdeling en 

de tijdsplanning rond het herzien van het 

ondersteuningsplan. In deze tweede editie 

nemen we jullie mee in de voortgang en geven 

we inzicht in de speerpunten die als leidraad 

dienen voor het Ondersteuningsplan 2023-2027. 

Allereerst complimenten aan alle betrokkenen 
die de eerste versie van het concept van feedback 
hebben voorzien. Hartelijk dank daarvoor! We 
hebben veel reacties ontvangen, wat het plan 

alleen maar ten goede komt. Het is tenslotte een 
gezamenlijk proces. 
Alle opmerkingen en aanvullingen die we toe 
nu toe hebben ontvangen, hebben we kritisch 
bekeken en zo goed mogelijk verwerkt. Op basis 
hiervan is de tweede versie van het ondersteu-
ningsplan tot stand gekomen. Zoals ook in 
onderstaande planning is opgenomen is deze 
tweede versie afgelopen week naar het Algemeen 
Bestuur, de ondersteuningsplanraad en de 
tegenleesgroep verstuurd. De komende periode 
zal worden gebruikt om ook deze feedback te 
verwerken en het plan verder aan te scherpen. 
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De focus van het SWV ligt de komende 

planperiode onder andere op kennisdeling en 

het versterken van expertise. Leren van elkaar 

is een gedeelde ambitie van de deelnemers 

binnen het SWV. Omdat het zoeken naar echte 

verbinding tijd vraagt, loopt de opdracht 

van het delen van kennis en vergroten en 

versterken van de expertise binnen de 

organisatie de komende vier jaar als een rode 

draad door de plannen. 

Als SWV geven we de komende planperiode 

ook verder invulling en richting aan de weg 

naar inclusiever onderwijs, dat zo mogelijk 

thuisnabij georganiseerd wordt.  

De volgende zes speerpunten staan centraal 
binnen het Ondersteuningsplan 2023-2027:

1. Ondersteuning op de reguliere basisscholen/
basisondersteuning: het SWV draagt zorg voor 
een kwalitatief sterke basisondersteuning op 
alle scholen in de regio. Het onderwijs sluit aan 
bij de talenten en ondersteuningsbehoefte 
van de leerling, zodat deze  zich optimaal kan 
ontwikkelen. 

2. Vermindering van deelname aan het speciaal 
(basis)onderwijs: het SWV creëert een 
passende plek voor elk kind, liefst zo thuisnabij 
mogelijk. Uitgangspunt is terug naar het 
regulier onderwijs.  

3. Thuiszitters voorkomen: het SWV ziet erop toe 
dat kinderen niet tussen wal en schip vallen, 
en voorkomt thuiszitten zo veel als mogelijk. 

4. Effectieve en regionale samenwerking: het 
SWV versterkt de verbinding tussen onderwijs, 
jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg om 
onderwijs en zorg in samenhang te kunnen 
realiseren.

5. Ouderbetrokkenheid: het SWV draagt zorg 
voor het versterken van de samenwerking met 
ouders.

6. Interne organisatie: het SWV monitort de 
ontwikkelingen en zorgt voor een optimalisatie 
van de interne organisatie. 

Waar we voor staan en waar we voor gaan 
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Samen vooruit! 
Samen zorgen we voor een passende onderwijsplek voor alle kinderen in Noord-Limburg en dat 
is iets om heel trots op te zijn! Collega’s, partners: dankjulliewel voor jullie inzet, betrokkenheid en 
samenwerking. Op naar 2023; een nieuw jaar om te ontmoeten, te delen en van elkaar te leren!  

Hartelijke groet namens het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg, 

Yvonne Thijssen, directeur-bestuurder
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Hoe ziet de planning eruit? 
Hieronder vind je het tijdspad op hoofdlijnen. 

13 december
OPR vergadering. Het concept ondersteuningsplan wordt voorgelegd.

31 januari
OPR vergadering. Het concept ondersteuningsplan wordt voorgelegd.

8 februari
AB vergadering. Het concept ondersteuningsplan wordt voorgelegd.
Het Algemeen Bestuur stemt in met het concept ondersteuningsplan.

16 maart 
OOGO: Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over het definitieve ondersteuningsplan van 
het SWV PO en SWV VO.

29 maart
AB vergadering. Het definitieve ondersteuningsplan wordt definitief vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur.

5 april 
OPR vergadering. De definitieve versie van het ondersteuningsplan wordt ter instemming 
voorgelegd aan de OPR.

Voor 1 mei
Definitief ondersteuningsplan aanbieden aan de Onderwijsinspectie.


