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Voorwoord 

U heeft de zevende editie geopend van het jaarverslag van de Stichting Samenwerkingsverband Schiedam 

Vlaardingen Maassluis onderwijs dat past, kortweg SWV ODP. Het SWV ODP bestaat sinds 2 januari 2014 

en is als rechtsopvolger WSNS3801 op 1 augustus 2014 gestart met de uitvoering van de Wet Passend 

Onderwijs. 

Passend onderwijs is een ontwikkeling die lerend vermogen vereist op alle niveaus: dat van de school, 

het samenwerkingsverband en het stelsel van Passend Onderwijs. Voor het SWV ODP is dit niet anders. 

Elk jaar wordt bekeken wat geborgd dient te worden wat goed gaat en aangepast wat beter moet. 

We nemen u in dit jaarverslag mee in ons verhaal over de resultaten van de samenwerking tussen de 

schoolbesturen om voor de groep leerlingen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben, passend 

onderwijs te realiseren op de basisscholen in onze regio. Welke rol de centrale dienst van SWV ODP hierin speelt, hoe het SWV ODP zich ontwikkelt 

heeft, hoe dit proces bevorderd wordt in de samenwerking met externe partners en welke uitdagingen we het hoofd hebben weten te bieden.
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c. Naleving van de branchecode

Gezamenlijk zorgen de mensen die de gremia in het vorige hoofdstuk 

vormen ervoor, dat de code goed bestuur wordt nageleefd, dat er 

gedragscodes en richtlijnen worden gevolgd en dat deze zo nodig worden 

aangepast. Het Rijnlandse denken 'vertrouwen in vakmanschap' staat 

daarbij centraal met in 2020 als thema 'verantwoord doorontwikkelen'. 

d. De Wereldschool (CON Schiedam)

De Wereldschool (CON Schiedam) wordt inhoudelijk aangestuurd door de 

directeur-bestuurder van SWV ODP. Voor deze aansturing is een convenant 

gesloten tussen de Gemeente Schiedam en het SWV ODP. In dit convenant 
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zijn de afspraken vastgelegd over de aansturing, de inzet van personeel, de inschrijving van de leerlingen, de verrekening en de inzet van de 

rijksbijdrage inzake de eerste opvang nieuwkomers en asielzoekerskinderen, en de bijdrage in de bekostiging door de Gemeente Schiedam in de 

vorm van een subsidie. De huidige Schiedamse schoolbesturen (PRIMO, SIKO, SIC en Unlek) hebben samen met SWV ODP dit convenant 

overgenomen. 

4. Toekomst perspectief

SWV ODP ontwikkelt zich verder. Het ondersteuningsplan van SWV ODP is geen statische papieren tijger; de website vormt ons dynamische 

ondersteuningsplan en platform voor uitleg over onze werkwijze, procedures, partners, enz., kortom een breed platform voor informatie 

uitwisseling en is gemakkelijk aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Elk jaar passen we het beleid aan n.a.v. de evaluaties die mondeling en 

schriftelijk plaatsvinden 
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