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TUSSENEVALUATIE 2019-2020

KetenaanpakDekkend netwerk 
specialistische voorzieningenExtra ondersteuningBasisondersteuning

Planning:
1. Professionalisering: gedrag en  

leerling in beeld (groep)
2. TOP dossier fase 2: HGW 

met TOPdossier
3. Eenduidige inzet 

onderwijsondersteuners
4. Leerkracht aanpak centraal 
5. HB initiatieven op wijkniveau: 

opstarten

Planning:
1. IWOO vanuit OOGO en 

lokaal beleid ‘aansturen’
2. Thuiszittersaanpak in keten 

vormgeven
3. Onderwijs-zorg aanbod met 

breedspectrumaanbieders 
uitwerken

Planning:
1. sbo landschap Amersfoort -

regio
2. Gebiedsgerichte afspraken 

met  bestuurders en 
gemeenten uitwerken

Planning:
1. Verzuimregistratie met 

schoolbesturen aansturen
2. Gedifferentieerde aanpak 

variabele middelen uitwerken
3. Integraal arrangeren met 

wijkteams eenduidig 
uitwerken

4. Refectieprocedure 
verwijzingen uitwerken

5. Specifieke aanpakken 
uitzettenEvaluatie / actuele 

ontwikkelingen:
• 1 t/m 3 volop in gang 

(professionalisering)
• 4 begint in sommige MDO’s al 

beter vorm te krijgen, maar is 
nog een belangrijks stap nodig 
ook in het waarnemen en 
begrijpen in de klas

• 5 De regio is actief en 
Nieuwland, wie volgt?

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:
• 1 blijft aandacht voor nodig
• 2 eerste pilot loopt in Leusden
• 3 nodig het wijk/lokaalteam uit 

bij MDO’s!!
• 4 geen nieuwe procedures 

voorlopig
• 5 gebeurt steeds meer op 

groep, school en wijkniveau op 
basis van leerlingpopulatie in 
beeld

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:
• 1 fusie van Meerkring en stg

SO, samenwerking met SBO in 
het regulier (bv 
Soesterkwartier)

• 2 Steeds meer samenhang en 
samenwerking op 
bestuursniveau!

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:
• 1 Steeds meer samenhang en 

samenwerking ook regionaal 
vanuit de ontwikkelagenda 
OOGO

• 2 Thuiszitterspact, 
vrijstellingentafel

• 3 stagneerde in de uitwerking, 
gebrek aan kaders, ligt terug 
op de bestuurstafel
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van transitie naar transformatie 2019-2023

Keuzes & Kansen

van aanbod naar vraag-
gestuurd, van probleem- naar 
krachtgericht, van individueel 
naar contextueel, van 
organisatie- naar 
netwerkgericht, van verticale 
naar horizontale verhoudingen

TRANSITIE: 
verandering in de STRUCTUUR van 
financiering, regelgeving en 
organisatie 

TRANSFORMATIE: 
verandering in de CULTUUR van 
werken en het anders inzetten van 
kennis‘KANTELING’
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Efficiënt, doelgericht en inzichtelijk lesgeven 
vanuit je leerlijnen.

Een workshop van Dirk Jan de Graaf werkzaam 
bij basisschool de Grondtoon in Bunschoten. 

Van voorschool naar passend onderwijs.

Door Resi van Gestel, Mary Anema en Annemarie 
de Wit, onderwijsondersteuners van SWV de 
Eem.

De poortwachter dyslexie, van leesonderwijs 
naar dyslexiebehandeling.

Presentatie door en in gesprek met de 
poortwachters, Maaike Houtman en Elise 
Fontein.

Samenwerken in de wijk…daar hebben kinderen 
wat aan!

Door Anita van Oosten, onderwijsondersteuner in 
Nieuwland en Schothorst.

Passend onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Door Mark van der Plas en Riemer Poortstra van 
SWV VO Eemland.



samenwerken aan signalen


