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What’s new in de RUW–regio
Verslag themamiddag 'Zorgplicht'
Op 10 april organiseerde SWV VO RUW een themamiddag over zorgplicht.
Reden voor deze bijeenkomst was dat er nogal eens onduidelijkheid bestond
over de vraag ‘wie heeft in deze speciﬁeke situatie de zorgplicht?’ In
schoolleiders overleggen hebben we hier een aantal keer bij stilgestaan. Ook
was het nodig om in een bijzonder geval bij OCW te rade te gaan. Om meer
duidelijkheid te geven over de kaders van zorgplicht is deze middag
georganiseerd.
https://mailchi.mp/1a401bdb22db/vqqy9yuht7
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Berto de Waal, directeur van SWV VO RUW, leidde de middag in met een vijftal
casussen. Als opwarmer en om heel concreet aan de slag te gaan. Deelnemers
hadden rode en groene kaarten en stemden per casus hoe zij dachten over
zorgplicht – ja of nee.
Interessant dat elke casus (geprojecteerd en met foto) steeds een gradatie moeilijker
werd. De reacties uit de zaal waren bij eenvoudiger situaties eensluidend, maar werd
de situatie ingewikkeld dan zagen we meer verschil in de reacties. Maar hoe zit het
nou écht met de zorgplicht? De uitslag per casus werd aan het einde van de
bijeenkomst bekendgemaakt.
Het tweede deel van de middag werd geleid door mr. Carolien de Bruin,
eigenaar/oprichter van InfanSius. Als juriste (werkend voor onder andere Ingrado en
opleider van leerplicht ambtenaren) is zij betrokken bij ingewikkelde kwesties van
leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Zo was het ‘zeilmeisje’ een van haar dossiers,
een vraagstuk dat door landelijke media werd gevolgd.

Carolien voorziet organisaties van juiste uitleg van de geldende wetten. Als specialist
in diverse wetgevingen waar kinderen mee te maken krijgen (bijvoorbeeld
leerplichtwet en onderwijswetgeving) hield zij haar verhaal voor een geboeide zaal.
Geen droge stof en theoretische verhandeling, maar van begin tot eind doorspekt
met voorbeelden waardoor zij de uitleg van de wetgeving voor deelnemers
inzichtelijk maakte. Het werd ingewikkeld bij VSO aanmeldingen of herïndicaties,
maar ook wanneer een leerling vanuit een andere regio komt (grensverkeer).
Hieronder een paar weetjes over de zorgplicht:
Aanmelding van leerling geschiedt schriftelijk. Interpretatie: is daarbij per se
het aanmeldformulier nodig? Nee: aanmelding per e-mail is mogelijk, omdat
digitale communicatie een formele status heeft. Daarbij moet worden
doorgegeven als leerling op verschillende scholen tegelijk wordt aangemeld.
Het Bevoegd gezag onderzoekt of de ondersteuning kan worden geboden.
Let op: taalachterstand telt niet mee.
Welke gegevens kunnen er worden opgevraagd: didactische gegevens en
informatie over de extra ondersteuningsbehoefte en met toestemming van
ouders.
Indien de toelating wordt geweigerd moet het bevoegd gezag ervoor
zorgdragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
Voorgaande is niet van toepassing bij:
geen plaatsingsruimte (maximering in schoolgids)
grondslag van de school niet gerespecteerd
leerling voldoet niet aan de voorwaarden voor toelating
(uitstroomniveau)
is er na 6 – 10 weken geen besluit genomen, dan moet de school deze leerling
van onderwijs voorzien.Let op: dit zijn kalenderweken, schoolvakanties worden
hierbij meegeteld.
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gaat het onderwijs niet tussen zitten. Aan de orde is dan de uitvoering van het
ouderlijk gezag (dit vereist in extreme gevallen de gang naar de rechter).
Wetswijziging ten aanzien van het OntwikkelingsperspectiefPlan (OPP):
voorheen was de school geacht overeenstemming gericht overleg (OOGO) te
voeren met ouders. In de toekomst moeten ouders toestemming geven op het
handelingsdeel van het OPP. Deze wet gaat in per 1 augustus 2017.

De deelnemers verkregen tijdens deze interactieve middag inzicht in de wettelijke
regels van de zorgplicht en handvatten voor de eigen onderwijspraktijk. Onder het
genot van een borrel is er nog even nagepraat over het thema. We kijken terug op
een goede bijeenkomst met een verrassend goede opkomst!

Governance
Het samenwerkingsverband VO RUW wil per augustus 2018 overgaan naar een
nieuw bestuursmodel, het zgn. ´one tier model´. Daarmee treedt er een
scheiding op van bestuur en intern toezicht. De functie van directeur SWV
verdwijnt en functie van directeur-bestuurder komt ervoor terug. Deze
verandering vraagt om ander gedrag en samenspel.
Het bestuur heeft in 2015 de wijziging van de statuten voorbereid en gesproken met
de OPR. Mede door de wisseling in de directie is ervoor gekozen om het formele
passeren van de akte door te schuiven. De nieuwe datum voor het passeren van de
statutenwijziging bij de notaris is 1 augustus 2017. Daarmee loopt de inrichting van
het nieuwe governance model voor SWV VO RUW parallel met een ander traject,
het eigen werkgeverschap. Deze twee thema´s staan in verband met elkaar en de
inwerkingtreding loopt samen op.
Een extern adviseur en Governance specialist heeft het bestuursmodel
geanalyseerd en gecontroleerd a.d.h.v. de vooropgestelde eisen van de
onderwijsinspectie. De notaris heeft de statuten in juni j.l getoetst op nieuwe
wetgeving.
Het toezichthoudend bestuur en de directeur bestuurder zijn nu samen op weg naar
een goede invulling (van rollen) die passend is bij de nieuwe situatie.

Cartoon
Landelijke actieweek thuiszitters 8 t/m 12 mei
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Nieuws in het land
Uitreiking beroepsstandaard voor de zorgcoördinator
Op donderdag 1 juni reikte de NVS-NVL het eerste exemplaar van de
Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator uit aan Christianne Mattijssen,
directeur Voortgezet Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.
“De standaard is een onmisbaar middel waarmee we de zorgcoördinator sterker
willen positioneren binnen de school. Het belang van het werk van de
zorgcoördinator wordt breed erkend en is sinds de wet Passend Onderwijs van
kracht ging alleen maar belangrijker geworden. We horen echter nog steeds dat
deze functionaris binnen de school of bij de gemeente onvoldoende gezien wordt”,
aldus de NVS-NVL. De Beroepsstandaard maakt daarom inzichtelijk wat er van de
zorgcoördinator verwacht wordt en dient als maatstaf waaraan de zorgcoördinator
het beroepsmatig handelen kan toetsen. Met een heldere set aan codes, richtlijnen
en praktijkvoorbeelden geeft het handvatten voor de kwaliteit van de beroepsgroep.
Met de standaard op zak kan deze onderwijsfunctionaris zich sterker opstellen bij de
schoolleiding, in het samenwerkingsverband en bij externe instanties.
Mattijssen over de uitreiking: “Het Ministerie van OCW vindt deze uitreiking
ontzettend belangrijk, want passend onderwijs en de transitie jeugdzorg zijn
complexe operaties. In beide gevallen staan jongeren die net wat extra aandacht
nodig hebben centraal. Docenten geven aan veel werkdruk te ervaren, in het
publieke debat wordt er gesproken over hoe de middelen van
samenwerkingsverbanden het best verdeeld kunnen worden en ouders willen de
https://mailchi.mp/1a401bdb22db/vqqy9yuht7
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partijen, door mee te denken met docenten, onderdeel te zijn van het
samenwerkingsverband en met ouders te spreken over de beste plek voor hun kind.
Vanuit het Ministerie van OCW kijken we dan ook met veel interesse naar hoe de
zorgcoördinator zich met deze Beroepsstandaard beter positioneert.”
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Wijziging in ondersteuning cluster 2 koninklijke Auris/Kentalis
Op dit moment vindt de begeleiding en ondersteuning van dove en
slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis
(TOS) in uw regio plaats door de Koninklijke Auris Groep of door Koninklijke
Kentalis. Met ingang van 1 augustus 2017 doet de Koninklijke Auris Groep alle
onderwijs en ambulante begeleiding voor leerlingen in de leeftijd van de
basisschool. Kentalis verleent dan alle onderwijs en ambulante begeleiding
aan leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs.
Waarom deze verandering?
De verdeling naar leeftijdsgroep maakt het inzichtelijk bij welke instelling u terecht
kunt voor ondersteuning. Daarnaast is de herverdeling een gevolg van de Wet op
Passend Onderwijs. Deze wet ging in op 1 augustus 2014. De wet brengt met zich
mee dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs kleiner wordt. Dit maakt het
moeilijk voor beide instellingen om alle vormen van ondersteuning te blijven bieden.
De besturen hebben er daarom voor gekozen om een verdeling te maken naar de
leeftijd van basisonderwijs en de leeftijd van voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs. Zo kunnen wij ook op de langere termijn kwaliteit blijven bieden.
Wat verandert er?
Vanaf 1 augustus 2017 worden alle dove en slechthorende leerlingen en leerlingen
met een taalontwikkelingsstoornis binnen uw samenwerkingsverband begeleid door
Kentalis. Dit geldt voor alle leerlingen van wie de indicatie nog geldig is. Auris biedt
vanaf deze datum geen begeleiding meer binnen uw samenwerkingsverband. Dit
betekent dus ook dat de aanmelding voor kinderen vanaf 12 jaar vanaf 1 augustus
2017 bij Kentalis moet worden gedaan. Omdat de ambulant begeleiders van Auris
ook overgaan naar Kentalis, is de kans groot dat dezelfde medewerker de
begeleiding zal uitvoeren. Wij garanderen u dat de kwaliteit van onderwijs en
ambulante begeleiding die u van ons gewend bent hetzelfde blijft. Beide instellingen
werken vanuit dezelfde uitgangspunten die voor heel cluster 2 landelijk zijn
vastgesteld. Voor leerlingen voor wie een nieuw arrangement moet worden
aangevraagd per 1 augustus 2017, zorgen wij in overleg met de ouders en de school
dat dit op de juiste manier gebeurt.
Nieuwe naam voor het Auris College Utrecht en Kentalis VSO Het Rotsoord
Het Auris College Utrecht en Kentalis VSO Het Rotsoord werken al langere tijd
intensief samen. Zo zijn beide scholen inmiddels voor de diplomastroom gehuisvest
in een nieuw gebouw aan de Slotlaan en voor het praktijkonderwijs aan de Boadreef.
Beide scholen werken nu in een ‘doe-alsof-fase’. Dit wil zeggen dat beide scholen
https://mailchi.mp/1a401bdb22db/vqqy9yuht7
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Utrecht ofﬁcieel onderdeel worden van Koninklijke Kentalis. Daarop vooruitlopend is
de naam van beide scholen gewijzigd in Kentalis College Utrecht. Deze nieuwe
naam voeren wij de komende tijd door in onze uitingen.
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Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Ilona Tijssen. Tel: 033-479 44 88, of mail naar:
i.tijssen@auris.nl

Inspiratie estafette Onderwijs - Jeugd 30 juni 2017
De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend
onderwijs en Jeugd’ organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een
bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente.
Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren
van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen,
geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om
van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en
jeugdhulp vorm te geven.
Op 30 juni opent de Samen naar School-klas haar deuren: kinderen met een
ernstige handicap krijgen les binnen de muren van een reguliere school.
Voor meer informatie en inschrijving volg onderstaande link:
http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/agenda/inspiratie-estafette-onderwijs-jeugd30-juni/

Zomergroet
De medewerkers van RUW wensen u een hele ﬁjne zomer toe!

https://mailchi.mp/1a401bdb22db/vqqy9yuht7

6/7

17-12-2018

Nieuwsbrief SWVVO Regio Utrecht West

Subscribe

Past Issues

Translate

Copyright © 2017 SWVVO-RUW, Alle rechten zijn voorbehouden.

Ons postadres is:
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden
Verwijder jezelf van deze nieuwsbrief Wijzig de instellingen van de nieuwsbrief

https://mailchi.mp/1a401bdb22db/vqqy9yuht7

7/7

