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De website voor het nieuwe SWV Passend Onderwijs PO is on-
line. We hebben ervoor gekozen om een aantal mensen te vra-
gen de website op leesbaarheid en duidelijkheid te bekijken. 
Daarom zal de website de komende weken nog wel op teksten 
worden aangepast. U kunt de website vinden onder het volgen-
de adres: www.swvapeldoornpo.nl ! U  kunt op de website ook 
lezen hoe er contact gezocht kan worden met het nieuwe SWV. 

 

 

Website 

Personeelsinzet vanaf 1-8-2014: 
Het is inmiddels duidelijk welk personeel (middels detachering) voor het nieuwe SWV gaat werken. 
In de periode tot aan de zomervakantie zal een verdeling van het personeel over de scholen en de 
wijken plaats gaan vinden. Dit is nog afhankelijk van het personeel dat als gedragswetenschapper via 
de IJsselgroep wordt ingehuurd, hoeveel “oude rugzakken” er via maatwerk worden ingezet en hoe-
veel nieuwe aanvragen extra ondersteuning er door de wijkteams kunnen worden ondersteund. 

Bemensing MDO: 
De voorzitter van het MDO wordt Gea Hoving, de gedragswetenschapper Bart Smits en de mede-
werker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt Monique van Haperen. 

Coördinatie van de wijkteams: 
Henk Bons en Lenny van Dintelen worden ieder coördinator van 2 wijkteams. Welke wijken dat wor-
den, zal voor de zomervakantie bekend worden.  
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Locatie 
De kerngroep Passend Onderwijs is in 
overleg met de gemeente en de besturen 
over het definitief vaststellen van de loca-
tie voor het nieuwe Samenwerkingsver-
band Passend Onderwijs. Zodra daar meer 
over bekend is laten we dit via de website 
weten. 

 
Overgangssituatie aanvragen 
plaatsingen SBO, SO cluster 3 
en 4, extra ondersteuning 
In de periode mei tot 1 augustus 2014 zijn 
we aanbeland in een overgangssituatie 
naar de start van Passend Onderwijs. 
Voor 1 augustus worden er nog geen toe-
laatbaarheidsverklaringen door het MDO 
gegeven. 
Wel is er een tijdelijk voorlopig MDO ge-
start, waarin complexe overstijgende casu-
istiek besproken kan worden. Aanmeldin-
gen hiervoor gaan via:  
 info@swvapeldoornpo.nl  

Mogelijke aanvragen op 
een rijtje 
1 aanvraag indicatie (plaatsing!) 
cluster 3 of 4: 

Het dossier met het formulier aanvraag 
extra ondersteuning wordt naar de brede 
PCL, het Zorgplatform (dit kan per swv 
verschillen) of het voorlopig MDO ge-
stuurd. Die geeft een advies. Bij een posi-
tief advies kan de school met de ouders de 
aanmelding bij de CVI doen.  De CVI heeft 
bij plaatsing een ingevuld formulier aan-
vraag cluster 3 of cluster 4 nodig. De brede 
PCL / het Zorgplatform of het voorlopig 
MDO voegt een zeer korte toelichting toe 

met het formulier extra ondersteuning als 
er afwijkend van de criteria een beschik-
king voor plaatsing wordt aangevraagd, of 
als er bijv. geen recente IQ test is (een jaar 
oud) of ander aanvullend extern onder-
zoek is, en men toch een aanvraag voor 
een cluster wil doen.  
Het is zeer belangrijk om dit zorgvuldig en 
in goed overleg te doen, omdat de com-
missie voor indicatiestellingen officieel tot 
1 mei 2014 nieuwe aanvragen binnen 
mochten krijgen. Dit om het nog op tijd 
voor 1 augustus afgehandeld te krijgen.  

2 aanvraag SBO beschikking tot 1 augus-
tus 2014:  
Het dossier wordt met de bijbehorende 
formulieren naar de PCL van het eigen 
SWV gestuurd. Die geeft al dan niet een 
beschikking af. 

3 aanvraag rugzakmiddelen voor nu tot de 
zomervakantie: 
Dit is niet meer mogelijk voor nieuwe aan-

vragen.  

4 Aanvragen voor extra onder-
steuning na 1 augustus:  
De extra ondersteuning wordt 
vanaf volgend schooljaar toege-
kend en geleverd vanuit de wijk-

teams. Deze wijkteams zijn nog niet ope-
rationeel. 

Toch willen scholen graag tijdig duidelijk-
heid hebben over de mogelijkheden voor 
extra ondersteuning na de vakantie. En 
dat geldt zeker ook voor de ouders. 

Het is de bedoeling dat aanvragen voor 
extra ondersteuning na 1 augustus 
2014, vanaf de meivakantie kunnen wor-
den ingediend bij het nieuwe samenwer-
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kingsverband, n.l. per mail bij:  
info@swvapeldoornpo.nl  

In deze overgangsfase worden de aanvra-
gen bekeken door Ria Vrolijk en Anja Baars 
op een aantal momenten in juni en juli. Er 
zal dan naar de school en de ouders uiter-
lijk 11 juli duidelijk gemaakt worden of 
extra ondersteuning na de zomervakantie 
door het wijkteam wordt ingevuld. Als de 
aanvraag te zwaar is voor extra onder-
steuning door het wijkteam zal er aanvul-
lende overleg met de school en de ouders 
plaats vinden. 

5 Doorlopende rugzakken in extra onder-
steuning: 
Rugzakken cluster 3 en 4  in het basison-
derwijs, waarvan de indicatie doorloopt 
tot uiterlijk 1 augustus 2016, zullen via 
maatwerk doorgang vinden. Voor de zo-
mervakantie zal door de huidige ambulan-
te begeleider samen met de school beke-
ken worden, wat er qua ondersteuning 
nodig is voor de onderwijsbehoefte van de 
leerling en de ondersteuningsbehoefte 
van de leerkracht en de school. Doel is ook 
voor deze “oude” rugzakken maatwerk in 
te zetten, zowel voor personeel als mate-
rieel. 

Afronding schooljaar en over-
dracht dossiers 
Voor iedereen geldt dat het heel belang-
rijk is dat het huidige schooljaar goed 
wordt afgesloten en dossiers van leer-
lingen die ondersteund worden, goed 
overgedragen naar andere medewerkers. 
Dit kan plaats vinden als de gedragswe-
tenschappers per school bekend zijn en de 
wijkteams samengesteld. We doen hierbij 
een beroep op iedereen om hier zo zorg-

vuldig en flexibel mogelijk aan mee te 
werken. 
 

Cluster 2 
De besturen zijn nog in gesprek met Ken-
talis over de budgetten voor het school-
deel van de rugzakken. Er vinden gesprek-
ken plaats door de ambulante begeleider 
over de toegekende arrangementen. 
Wij adviseren scholen die nu nog in ge-
sprek zijn met cluster 2 goed te kijken of 
het toegekende arrangement (light, medi-
um of intensief) past bij de ondersteu-
ningsbehoefte van de leerling. Als dat het 
geval is, kan er getekend worden; anders 
met cluster 2 in gesprek gaan over een 
aanpassing. 

Bedankt! 
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zo-
mervakantie. Wij willen iedereen bedan-
ken die zich ingezet heeft bij de voorbe-
reiding van Passend Onderwijs. 
Vanaf 1 augustus gaan we “echt” van 
start! 

 

Met vriendelijke groet, 

Het managementteam Passend Onderwijs 
Apeldoorn PO ,  
Pieter Haverkamp, Ria Vrolijk, Liesbeth 
Wortelboer, Frank Spiegelenberg en Anja 
Baars 

 


