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OVERZICHT
1. Achtergrond en beschrijving van project
Het lopende ondersteuningsplan 2014-2018 is toe aan revisie. De eerste planperiode is succesvol verlopen. Op
basis van de tussenevaluatie en bijstellingen van beleid is het wenselijk om voor de nieuwe planperiode
doelstellingen en projecten op te stellen. In verband met de vorming van de colleges in de gemeenten, kunnen
wij het OOGO pas in november 2018 voeren. Daarom hebben we voor de tussenliggende periode het
Ondersteuningsplan 2014-2018 aangepast. In dit projectplan geven we kort weer via welke werkwijze we tot een
nieuw Ondersteuningsplan willen komen, dat vanaf 1 januari 2019 in werking treedt.

2. Bereik van project
Om te komen tot een nieuw Ondersteuningsplan voor de periode van 2018 tot 2022 zullen we bestaande
projecten afronden vanwege het realiseren van doelstellingen en nieuwe projecten vastleggen omdat in de
verdere ontwikkeling van ons samenwerkingsverband vastgesteld is dat andere prioriteiten noodzakelijk zijn.

3. Belangrijkste vereisten
Om een goed Ondersteuningsplan op te stellen is het belangrijk om alle aangeslotenen te betrekken bij de
planvorming. Het bestaande Scholenberaad zal daarbij een belangrijke rol spelen. Wenselijk is de formatie van
een werkgroep die input verwerkt tot een conceptplan dat wordt voorgelegd aan het Scholenberaad voor advies,
waarna het bestuur een voorgenomen besluit neemt over het concept. De Ondersteuningsplanraad heeft
instemmingsrecht en het goedgekeurde plan dient te worden ingebracht bij het OOGO van de gemeenten Elburg,
Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Nijkerk en Zeewolde. Dit OOGO is een gezamenlijk OOGO en
zal naar verwachting in november plaatsvinden, waarop het Ondersteuningsplan per 1 januari 2019 in werking
kan treden.

4. Producten
Tussenrapportages, evaluaties en kengetallen vanuit de (Jaar)verslagen zijn reeds beschikbaar.
De voorstellen voor invoegen van extra programma’s als kwaliteitsbeleid, ondersteuning aan nieuwkomers,
integratieklas, zorgklas, transferklassen, 'dubbel bijzondere' leerlingen, vrijstellingen leerplicht, Juniorcollege
dienen een plaats te krijgen in het nieuwe Ondersteuningsplan.
Ook initiatieven als het Thuiszitterspact, de REA, (ziekte)verzuim, een matrix met de dekkende
ondersteuningsmogelijkheden, de 'Nuldeconferentie' en integratie van Jeugdhulp in de scholen dient een plaats
te krijgen in dit beleidsdocument.
In de planperiode tot 2022 wordt een wetswijziging Leerwegondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs
voorzien. In het nieuwe Ondersteuningsplan dient hiermee rekening gehouden te worden. De koppeling en
aansluiting van het samenwerkingsverband op beleidsterreinen als Voortijdig schoolverlaten, Kwetsbare
jongeren, Arbeidsmarkt en MBO is een punt van aandacht. Opbrengsten vanuit de audits kunnen worden
betrokken bij de planvorming.
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5. Betrokken partijen
Directie SWV, Scholen(beraad), Bestuurscommissie, Permanente Commissie Leerlingenzorg, Bestuur, OPR,
Zorgnetwerk.

6. Betrokken zakelijke processen of systemen
Vanwege de afstemming met gemeenten, instemming door OPR, advisering door Scholenberaad, vaststelling
door directie en goedkeuring door Bestuur, is het noodzakelijk om aan te sluiten bij de jaarplanning van de
diverse gremia.

7. Specifieke uitsluitingen van bereik
Het Ondersteuningsplan beschrijft de beleidskeuzes van het samenwerkingsverband. Voor beleidsontwikkelingen
in de aangesloten scholen of de gemeenten in onze regio kunnen deze beleidskeuzes van invloed zijn op het
beleid van deze organisaties. Het Ondersteuningsplan vormt daarmee een kader voor beleidsvorming in scholen
en gemeenten. Echter het Ondersteuningsplan kan niet voorschrijven wat een school- of gemeentebestuur moet
doen. De beleidskeuzes van schoolbesturen en gemeenten mogen echter het gezamenlijk doel niet blokkeren en
dragen daar idealiter aan bij.

8. Implementatieplan
Zoals eerder omschreven is op basis van het lopende Ondersteuningsplan geëvalueerd en is een nieuwe
planperiode noodzakelijk. Uitvoering van het plan is voorzien met ingang van 1 januari 2019.

9. Algemene tijdlijn/planning

Planning
Augustus 2017
Oktober 2017

Actie
Start projectplan
In de begrotingsbrief aan het bestuur wordt ingespeeld op de mogelijke
keuzes die in het beoogde Ondersteuningsplan zullen worden gemaakt.

8 november 2017
6 februari 2018

Mondeling schetsen van de procedure en de hoofdlijnen
Themabijeenkomst waar stakeholders zullen meedenken en input geven over
gewenste ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband in genoemde
planperiode.

Juni 2018

Voor de tussenliggende periode zal het Ondersteuningsplan 2014-2018
aangepast worden. De OPR stemde hiermee in en de Inspectie is op de
hoogte gebracht.

Augustus/september/oktober
2018

Ter voorbereiding op het Zorgnetwerk en Scholenberaad zal een overzicht van
evaluatie- en uitgangspunten voorliggen en wordt een denktank geformeerd.
We informeren bij het Scholenberaad, Zorgnetwerk en de OPR wie deelneemt
aan deze denktank. Eind augustus/begin september 2018 starten we met
overleg. We plannen maximaal vier bijeenkomsten van 1,5 uur, waarin wij de
opzet en inhoud van het nieuwe Ondersteuningsplan bespreken.
OOGO ter bespreken Ondersteuningsplan
Uiterlijk 31 december 2018 is het Ondersteuningsplan 2018-2022 ingediend bij
het ministerie van OCW.

November 2018
31 december 2018

1 januari 2019
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1 januari 2019 treedt het Ondersteuningsplan in werking.

