
Meer weten? 
De thema’s komen uit het ondersteuningsplan 2022-2026 
van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. Ga naar  
www.samenwerkingsverbandvo.nl/ondersteuningsplan of 
scan de QR-code om meer te lezen!
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Een sterke  
basisondersteuning  
voor alle leerlingen
We zorgen voor een kwalitatief sterke  
basisondersteuning op alle scholen in de regio. 

Uitgangspunten:
• Alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden 

sterke basisondersteuning aan leerlingen. Het aanbod sluit 
aan bij de eigen leerlingpopulatie en bij veelvoorkomende 
ondersteuningsbehoeften. 

• De scholen ondersteunen hun mentoren en docenten 
en versterken de handelingsbekwaamheid van 
medewerkers. 

• Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen in 
het realiseren van passend onderwijs voor iedere 
leerling: door de inzet van begeleiders passend 
onderwijs, door trainingen op maat te bieden 
en door het leren van en met elkaar te 
stimuleren. 

Extra ondersteuning 
dichtbij
We laten leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij 
leren en ontwikkelen, ook als een leerling extra 
of gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft. 

Uitgangspunten:
• Als een leerling extra of gespecialiseerde ondersteuning 

nodig heeft bieden we dat goed en zo kort en regulier 
mogelijk aan. 

• Ouders en leerlingen worden altijd betrokken bij 
het vormgeven van extra ondersteuning aan de 
betreffende leerling.

• Het vo en vso werken meer samen en benutten 
elkaars expertise. 

Samenwerking en 
communicatie
We luisteren goed naar de wensen en ideeën 
van leerlingen, ouders, docenten en mentoren 
op de weg die we afleggen naar inclusiever 
onderwijs. 

Uitgangspunten:
• Het samenwerkingsverband heeft een onafhankelijk   

ouder- en jeugdsteunpunt.
• We versterken de samenwerking met het 

 samenwerkingsverband voor primair onderwijs.
• We versterken de samenwerking met vervolgonderwijs 

en gemeenten.
• We versterken de contacten met cluster 1 en 

cluster 2.
• We informeren en betrekken onze 

netwerkpartners.

Kwaliteit  
staat centraal
We monitoren onze ontwikkelingen 
en blijven met de scholen binnen het 
samenwerkingsverband in gesprek over 
het begrip ‘inclusie’. 

Uitgangspunten:
• De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het 

onderwijs ligt bij de schoolbesturen en de scholen. 
• De scholen leveren inzicht in hoe ze ondersteu-

ningsmiddelen inzetten. Data én verhalen 
gebruiken we om met elkaar het gesprek te 
voeren en om te monitoren, bij te stellen en 
te blijven verbeteren (cyclisch en planmatig 
kwaliteitsbeleid). 

• Op alle niveaus willen we leren van en met 
elkaar, bijvoorbeeld door collegiale visitaties, 
interprofessionele kenniskringen en allerlei 
netwerken. 

• Het samenwerkingsverband voldoet 
aan het waarderingskader van de 
Inspectie van Onderwijs.

Verbinding tussen 
onderwijs en jeugdhulp
We werken intensief samen met gemeenten en 
maatschappelijke partijen zoals welzijn en zorg om 
steeds inclusiever onderwijs te kunnen bieden.

Uitgangspunten:
• Samen met gemeenten en primair onderwijs werken we 

vanuit een gezamenlijke visie, die gericht is op inclusie.
• Onderwijs, welzijn en jeugdhulp werken interprofessioneel 

samen op basis van wederzijds vertrouwen. We voorkomen 
dat we dingen dubbel doen.

• Het belang van ouders en leerling staat voorop. Als niet 
exact duidelijk is bij wie een vraag hoort, maken we samen 
duidelijke afspraken over wie de regie voert. 

•	 We	werken	preventief	en	efficiënt	samen	door	te	kijken	naar	
wat een school of klas nodig heeft (collectieve inzet). 

• Met elkaar dringen we verzuim terug en voorkomen we 
schooluitval en thuiszitten. 

ONZE AMBITIE:

Op weg naar 
inclusiever 
onderwijs 

Om dit te realiseren staan in de  
periode 2022-2026 vijf thema’s  

centraal in onze regio.
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Op weg naar 
inclusiever 
onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. In Samenwer-
kingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. zetten schoolbesturen, 
docenten en andere professionals op scholen zich daar elke 
dag 100% voor in. Met elkaar zorgen we voor een dekkend 
onderwijsaanbod voor alle leerlingen in onze regio. 

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we de ambitie en 
motivatie om tot inclusiever onderwijs te komen. De komende 
jaren onderzoeken we met elkaar hoe we dit kunnen doen en 
zetten we de eerste stappen om ons onderwijs daadwerkelijk 
inclusiever te maken. Dat is de kern van ons ondersteunings-
plan 2022-2026.

Contactgegevens
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.
Postbus 1082
6501 BB Nijmegen

024 - 355 10 97
info@samenwerkingsverbandvo.nl

www.samenwerkingsverbandvo.nl/ondersteuningsplan

“Sterk, verbindend en dichtbij: 
deze waarden laten zien waar 
wij voor staan en voor gaan.”

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Netwerk van scholen
Het netwerk van scholen is samen verantwoordelijk 
voor het bieden van een dekkend ondersteunings-
aanbod.

Scholen
Scholen zijn individueel verantwoordelijk voor de 
volgende zaken:
• bieden van basisondersteuning en uitvoeren van 

de zorgplicht;
• bieden van maatwerk met passende extra 

ondersteuning;
• planmatig werken aan de ontwikkeling van 

leerlingen (OPP);
• nauwe samenwerking met ouders, jongeren en 

ketenpartners;
• voorkomen van schoolverzuim van leerlingen; 
• leveren van een (pro)actieve bijdrage aan het 

netwerk, door verbinding op te zoeken, samen te 
werken en te leren met en van elkaar.

Bureau van het 
 samenwerkingsverband
Het bureau van het samenwerkingsverband is 
verantwoordelijk voor de volgende (wettelijk 
bepaalde) zaken:
•	 tijdig,	efficiënt	en	effectief	toewijzen	van	

ondersteuning; 
• adviseren en ondersteunen van scholen bij de 

uitvoering van passend onderwijs;
• adviseren van ouders bij vragen over passend 

onderwijs;
• zorgdragen voor een effectieve inzet van 

middelen;
• zorgvuldig behandelen van klachten;
• maken van plannen en beleid en het vaststellen 

van procedures en criteria;
• goed afstemmen met het sociaal domein;
• signaleren en stimuleren van mogelijkheden voor 

inclusie;
• coördineren en borgen van inhoudelijke 

ontwikkelingen;
• communiceren over visie, doelstellingen en 

activiteiten.
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Hier staan we voor
Samenwerkingsverband SWV VO-VSO Nijmegen 
e.o. wil zoveel mogelijk jongeren binnen een 
reguliere school en thuisnabij onderwijs bieden. 
Daarbij gaan we uit van de leerling, diens 
mogelijkheden en behoefte(n). We zorgen voor een 
sterke basisondersteuning in al onze scholen en 
bieden ondersteuning dichtbij. Daar waar jongeren 
intensieve of zeer specialistische ondersteuning 
nodig hebben, willen we dat goed en zo kort en 
regulier mogelijk organiseren. We werken samen 
met gemeenten en maatschappelijke partijen om 
ons daarbij te helpen. Ouders en jongeren zijn 
vanzelfsprekende partners.

Onze ambitie: inclusiever 
onderwijs met gelijke kansen  
voor elke jongere
Als samenwerkingsverband streven we naar het 
inclusiever maken van ons onderwijs en naar het 
gelijker maken van de kansen voor alle jongeren. 
We nemen zo veel mogelijk obstakels weg die 
belemmerend zijn voor leren, ontwikkelen en mee 
kunnen doen met leeftijdgenoten. We doen dat 
door	diversiteit,	variëteit	en	kwaliteit	te	bieden	in	
ons aanbod van ondersteuningsvormen.

Om dit te realiseren staan de komende jaren vijf 
thema’s centraal:
• Thema 1: een sterke basisondersteuning voor 

alle leerlingen   
• Thema 2: extra ondersteuning dichtbij  
• Thema 3: verbinding tussen onderwijs en 

jeugdhulp          
• Thema 4: samenwerking en communicatie             
• Thema 5: kwaliteit staat centraal

Klap open om meer over  
de thema’s te lezen!

Dit zijn wij
Het samenwerkingsverband is een netwerkorga-
nisatie die bestaat uit alle schoolbesturen met 
hun scholen in onze regio. De schoolbestuurders 
vormen samen het bestuur van het samenwer-
kingsverband. Elke professional, ook jij, is dus ook 
onderdeel van het samenwerkingsverband. 
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