
NOVEMBER 2022

Samen het ondersteuningsplan herzien

#01.Update

De afgelopen jaren hebben we met elkaar 

mooie stappen gezet op het gebied van passend 

onderwijs. En ook de komende jaren trekken we 

weer samen op om ervoor te zorgen dat iedere 

leerling in Noord-Limburg het best mogelijke 

onderwijs krijgt op de best passende plek, waar 

mogelijk thuisnabij en in het regulier onderwijs. 

Hoe het passend onderwijs binnen onze 
regio wordt vormgegeven schrijven we in het 
ondersteuningsplan. Dit jaar loopt het huidige 
ondersteuningsplan af, voor 2023-2027 maken 
we ons huidige plan weer up to date. Middels 

updates zullen wij je de komende tijd meenemen 
in dit proces. In deze eerste update lees je wie 
welke rol heeft in het proces, krijg je inzicht in 
het te doorlopen tijdspad en nemen we je kort 
mee in de bijeenkomst voor professionals die 
op dinsdag 1 november heeft plaatsgevonden. 
Tijdens deze bijeenkomst zijn we met elkaar 
in gesprek gegaan over de vragen ‘Wat vind jij 
belangrijk als het gaat om passend onderwijs’ 
en ‘Wat heb je nodig om ervoor te zorgen dat 
elke leerling een passende plek krijgt?’ We kijken 
terug op een geslaagde en waardevolle avond!  



Wie doet wat in het proces? 
We maken het ondersteuningsplan samen met 
allerlei personen en gremia. De stuurgroep 
heeft de regie en bewaakt de planning. Deze 
bestaat uit Yvonne Thijssen (directeur-bestuur-
der SWV), Andrea Hodzelmans (directeur Zuiver 
C) en Janneke van Meeteren (stafmedewerker 
kwaliteit). 

De werkgroep ‘tegenlezers’ leest mee en geeft 
feedback. Deze werkgroep bestaat uit Denise 
Dorssers, (voorzitter OPR), Annemarie Graus 
(voorzitter adviescommissie Toelaatbaarheid), 
Frank Evers (BOC-er Kerobei), Gert-Jan Wismans 
(OG Buitengewoon) en Mieke Teluy (BOC-er 
Akkoord-PO!)

De volgende gremia hebben een rol bij het 
ontwikkelen van het plan: Algemeen Bestuur 

(AB), Ondersteuningsplanraad (OPR), Op 
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) en 
de professionals. De directeur-bestuurder heeft 
een sturende rol in het proces. 

De verschillende gremia hebben verschillende 
verantwoordelijkheden: 
• Algemeen Bestuur: vaststellen 
• Dagelijks Bestuur: vaststellen 
• Professionals: advies 
• Ondersteuningsplanraad: instemmen 
• Op overeenstemming gericht overleg: OOGO 

voeren 

Zuiver C helpt ons om het ondersteuningsplan 
prettig leesbaar te maken en mooi vorm te 
geven. Dit communicatiebureau maakt ook een 
compacte versie van het plan.
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Volg ons op LinkedIn!
Sinds kort kun je ons ook volgen via LinkedIn. Zo 
blijf je op de hoogte van ontwikkelingen en de 
voortgang van ons ondersteuningsplan. We gaan 
er ook mooie verhalen uit de praktijk delen. Leuk 
ons je ons volgt: www.linkedin.com/company/
swv-po-noord-limburg

Kijk voor een fotoimpressie van de bijeenkomst met professionals op 1 november (voor het ophalen van 
input voor het Ondersteuningsplan) op pagina 5.
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Hoe ziet de planning eruit? 
Hieronder vind je het tijdspad op hoofdlijnen. 

18 oktober
OPR: bespreken proces ondersteuningsplan en in het bijzonder het hoofdstuk ouders.
De adviezen van de OPR worden opgehaald.

20 oktober tot 7 november
Hoofdstukken van het huidige ondersteuningsplan voorleggen aan de werkgroep die tegenleest. 

1 november
Bijeenkomst professionals van 19.00 tot 21.00 uur. Het ophalen van input voor het nieuwe ondersteu-
ningsplan.

8 november tot 15 november 
Zuiver C herschrijft de teksten.

15 tot 21 november
Het AB, de leden van de OPR en de BOC’ers hebben de mogelijkheid om input te leveren op de 
herschreven tekst van het ondersteuningsplan (minus hoofdstuk financiën).

15 tot 21 november 
BSOG hebben de mogelijkheid om feitelijke onjuistheden aan te leveren.

24 november – 7 december
Zuiver C verwerkt de feedback. Op 7 december wordt het plan naar de OPR en het AB gestuurd. 

13 december
OPR vergadering. Het concept ondersteuningsplan wordt voorgelegd.

14 januari
De OPR en het AB geven voor deze datum de laatste feedback door.  
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16 – 20 januari
Zuiver C verwerkt de feedback en ontwerpt het ondersteuningsplan. 

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.

13-24 februari
Verwerken feedback door Zuiver C. Daarna wordt het plan verstuurd naar de verschillende gremia. 

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.

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

5 – 14 april
Compacte versie van het ondersteuningsplan wordt gemaakt. 

Voor 1 mei
Definitief ondersteuningsplan aanbieden aan de Onderwijsinspectie.

Mei
Communiceren en verspreiden ondersteuningsplan 2023-2027.
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