
Bijlage 2020 bij Ondersteuningsplan 2019-2023 
 
Inleiding 
 
SWV ODP is een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Zo is de werkwijze van de centrale dienst 
van schoolnabij verandert naar thuisnabij door onder andere de eerste stappen in het wijkgericht 
samenwerken te zetten. Aan iedere school is een SWV medewerker gekoppeld. Deze ondersteunt 
samen met de Gezinsspecialist de zorgstructuur op de scholen met als basis het ondersteuningsteam op 
school. De schooldirecteur is de voorzitter van dit ondersteuningsteam. Samen met de intern 
begeleider, de gezinsspecialist, de SWV medewerker als onderwijsspecialist en de ouders (en op afroep 
ook nog andere partners) beslissen zij als team wat de juiste ondersteuning is voor het kind en hoe deze 
gerealiseerd kan worden. Daar wordt ook de eventuele mogelijkheid voor leerlingenvervoer in 
meegenomen. 
 
Schooljaar 2019-2020 
 
Het schooljaar 2019-2020  heeft in het teken gestaan van het maken van het nieuwe ondersteuningsplan 
voor de periode 2019-2023. In de komende periode gaan we verder met het verfijnen en borgen van de 
reeds ingezette werkwijze. Daar zijn de kernbegrippen Vakmanschap en Vertrouwen op van toepassing. 
En we  voegen  daar de kernbegrippen Verbinden en Versterken aan toe. Juist op wijkniveau gaan we de 
krachten bundelen, zowel tussen scholen als met ondersteuners vanuit de zorg.  Het SWV ODP heeft voor 
de uitvoering van deze opdracht gekozen voor een ‘hybride model’: de scholen krijgen extra 
ondersteuning in de vorm van geld en in de vorm van kennis en ervaring van onderwijs specialisten (de 
SWV-er). In feite is dit een samenvoeging van een ‘schoolmodel’ waarbij de SWV middelen maximaal naar 
de scholen doorbetaald worden en een ‘expertisemodel’ waarbij iedere hulpvraag van een school 
beantwoord wordt middels de inzet van een expert die centraal door het SWV worden ‘ingekocht’. 
De begroting is gekoppeld aan het behalen van het doel om zo thuisnabij mogelijk onderwijs  te realiseren 
voor zoveel mogelijk kinderen. Voor 323 kinderen geldt dat zij in ieder geval in hun woonplaats (naar 
keuze van de ouders) passend onderwijs kunnen volgen op een speciale basisschool, 153 leerlingen 
worden opgevangen op de twee speciale onderwijslocaties Ericaschool voor ZML (Zeer Moeilijk Lerende 
Kinderen) in Vlaardingen en Gelinckschool Schiedam voor gedrags- en psychiatrische problematiek. Voor 
120 kinderen geldt dat zij de regio uit moeten om een passend onderwijsaanbod te ontvangen. Gemiddeld 
11 kinderen zaten er in 2019 kortere of langere tijd thuis.  
 
Het absolute aantal kinderen dat de regio uitgaat is ten opzichte van 2018 gestegen. Daar zijn een tweetal 
belangrijke oorzaken voor aan te wijzen: ten eerste groeit de doelgroep van kinderen met een 
meervoudige beperking die aangemeld worden om onderwijs te volgen. Daardoor groeit ook de vraag 
naar de gespecialiseerde onderwijssetting voor deze kinderen. Deze tendens wordt ook in de 
samenwerkingsverbanden om ons heen gezien en is nog niet verklaard. Ten tweede blijkt dat  de 
combinatie van psycho-sociale behandeling gekoppeld aan onderwijs voor een groep kinderen nog niet in 
onze regio te organiseren is; de pogingen daartoe zijn niet altijd succesvol gebleken. Dit laatste bleek 
samen te vallen met organisatorische problemen op een van de locaties, ook dat heeft geleid tot een groei 
van het aantal kinderen dat onderwijs volgt buiten de regio. Ondanks alle inspanningen zijn er ook in 2019 
een aantal kinderen thuis komen te zitten. De onderliggende oorzaken zijn weliswaar divers, maar 
acceptatie door ouders en behandel vraagstukken en met name wachtlijsten voor deze zorg zijn de 
belangrijkste oorzaken. 
 



 
 
Ieder kind heeft het recht om erbij te horen en het SWV ODP zet zich in voor ‘onderwijs dat past’. 
We bieden kinderen een goede plek op de juiste school met de juiste mensen en zorgen dat zij de 
ondersteuning krijgen die nodig is. Het liefst op de school waar het kind start, anders in zijn wijk, of stad 
of regio. We streven er naar dat geen kind de regio uit gaat. Daarmee organiseren we het onderwijs zo 
thuisnabij mogelijk. De aangesloten schoolbesturen zien zichzelf in toenemende mate als het 
samenwerkingsverband en zijn actief bezig om de samenwerking te verbeteren. De begrippen 
Vertrouwen en Vakmanschap die al centraal stonden, worden nu geflankeerd door Verbinden en 
Versterken. De medewerkers van de centrale dienst van SWV ODP werken volgens het Rijnlandse 
denken en dragen deze Rijnlandse manier van werken uit. De samenwerking tussen de schoolbesturen 
ontwikkelt zich steeds meer in de richting van ‘netwerken’. 
De drie reizen naar Graz in de afgelopen drie jaar hebben in aanzienlijke mate bijgedragen aan het 
doorontwikkelen van de visie zoals deze op dit moment in het nieuwe ondersteuningsplan vastgelegd is. 
 
 
Om de onderwijs- zorggroepen te organiseren in onze regio is het SWV en de drie gemeenten met elkaar 
in gesprek. Enerzijds vanuit de drie werkgroepen die vanuit het REA zijn ontstaan en middels pilots in de 
diverse wijken en steden. De drie werkgroepen sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan en op de 
ontwikkelingen die er nu zijn met als aandachtspunten;  de zorgstructuur op de scholen, de 
onderwijszorgarrangementen en thuiszitters. Vanuit de werkgroep zorgstructuur op de scholen 
(kartrekker  vanuit  Maassluis) heeft de evaluatie ondersteuningsteams plaatsgevonden waar 
aanbevelingen uit zijn gekomen die gedeeld zijn met betrokkenen. Op basis daarvan worden er nu 
beleidsmatige voorstellen ontwikkeld. De onderwijszorgarrangementen (Schiedam als kartrekker) 
worden besproken in  een werkgroep die bestaat uit medewerkers vanuit het veld. De werkgroep 
thuiszitters ( Vlaardingen kartrekker) maakt een routekaart waarbij we definities onder de loep nemen,  
een preventieve lijn uit willen zetten met als doel te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. 
Daarnaast gaan we voorstellen doen om te zorgen dat een thuiszitter weer zo spoedig mogelijk naar 
school gaat.  
 

De ontwikkelingen die voortgezet of ingezet zijn in 2019-2020 zijn om zo preventief mogelijk te 
werken waardoor het thuisnabij onderwijs meer geborgen kan worden.  

 
• In samenwerking met Enver Jeugd en Opvoedhulp: 

Onderwijs in de behandelgroepen van Enver op de Dagbehandeling,  
Onderwijs en behandeling in de Zebragroep op en in samenwerking met SBO de Kameleon 
Onderwijs en behandeling in de Uiltjesgroep op de Dagbehandeling i.s.m. de Ericaschool  
Ambulante begeleiding vanuit  Enver in de kleutergroepen van reguliere basisscholen en 
peuterspeelzalen om de aansluiting naar de vervolggroep  beter te laten verlopen. 
 

• De Apollogroep is een samenwerking met de Gelinckschool en er zal  bekeken worden of en hoe 
we dat meer in de wijken vorm kunnen gaan geven. Het doel van de Apollogroep is om 
leerlingen tijdelijk even uit de klas te laten gaan om hen tools mee te geven waarmee ze weer 
op de reguliere school kunnen participeren in de groep. Zo wordt er bv gewerkt aan 
emotieregulatie en zelfvertrouwen om zo hun sociale vaardigheden te versterken. 



 
• De ervaringen met de Familieklas  meer wijkgericht gaan uitzetten. De Jonge Risicokinderen  in 2 

groepen onderwijs aan te bieden op de  SBO De Poldervaart en dat ook plaats te laten vinden op 
de SBO Kameleon en de SBO De Parasol. Deze scholen zouden zich kunnen gaan ontwikkelen tot 
multidisciplinaire onderwijsplekken. We streven er naar om in elke stad op te kunnen vangen. 

 
• De ambulante begeleiding van de Ericaschool en de SBO scholen. 

 
• De Samenwerking met Auris (taal- spraakontwikkelingsstoornis) door op een drietal scholen te 

zijn gestart met mediumarrangementen. 
 

• Voor de Nieuwkomers is een regionaal visiestuk geschreven. Hierdoor kan er ook een regionaal 
aanbod voor deze leerlingen ontwikkeld worden. Het SWV bekostigt de arrangementen voor de 
kinderen die het aanbod  nodig hebben, maar niet aan de regels voldoen  van de nieuwkomers, 
om zo preventief mogelijk de ondersteuning aan te bieden. 

 
• De bovenbestuurlijke plusklassen zijn volop in werking waardoor deze leerlingen niet meer de 

regio uit hoeven te gaan. De leerlingen die te goed voor het regulier Onderwijs zijn maar te jong 
voor het voortgezet Onderwijs, vangen we nu op het Stedelijk Gymnasium van Schiedam op in 
de Intermezzogroep. 

• Ambulante begeleiding op reguliere scholen via PPO Rotterdam voor LZ, en een ZZP’ er voor 
vraagstukken op het vlak van motorische ontwikkeling al dan niet in combinatie met sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling; 
 

• Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) en specialistische leesbehandeling (SLB) –  in 
samenwerking met de 3 gemeenten is er een stroomschema ontwikkeld voor het EED traject. 
Voor de specialistische leesbehandeling is er een groep samengesteld die wordt geleid door een 
specialistisch leesbehandelaar van SBO De Poldervaart. In eerste instantie betaald vanuit een 
landelijke subsidie en vervolgens vanuit het SWV. De gemeente Schiedam geeft ook subsidie 
voor de behandeling van de Schiedamse leerlingen; 

 
• School- en wijkarrangementen in samenwerking met schoolbesturen. 

 
 
Het ultieme wat we willen bereiken:  
 
 



 
 


