SWV Passend Onderwijs Friesland PO 21.01
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden
06 40 04 86 44

Een nieuw ondersteuningsplan….
In april 2018 stelde het bestuur van het
samenwerkingsverband het nieuwe
ondersteuningsplan 2018-2022 vast. In de periode
erna zijn er door het samenwerkingsverband
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze
bijeenkomsten zijn door veel betrokkenen uit het
werkveld bezocht.
In september is begonnen met de uitvoering van
de nieuwe werkwijzen. Om te voldoen aan de
eisen vanuit de AVG, wordt gewerkt met Grippa.
Alle schoolbesturen zijn hierop aangesloten.
In de komende weken zullen wij als
samenwerkingsverband ook de vertaalslag gaan
maken naar de inhoud van de aan te leveren
informatie. Hierover meer verderop in deze
nieuwsbrief.

Wijziging financiële beschikking
schoolbesturen
Ieder schooljaar wordt de financiële beschikking
voor de schoolbesturen vastgesteld in mei/juni. De
beschikking wordt doorgaans gedurende het
schooljaar niet gewijzigd. Dit schooljaar is de
afwijking tussen de eerste beschikking van Duo en
de laatste beschikking van Duo dermate groot, dat
is besloten om de bestuursbudgetten aan te
passen.
In de begroting wordt al standaard rekening
gehouden met een aanpassing van de beschikking
door Duo, dit schooljaar is de afwijking echter
significant groter dan hetgeen waarop al op
geanticipeerd is.
Voor het speciaal onderwijs verandert er niets,
omdat zij de bekostiging rechtstreeks van Duo
krijgen. De groeibekostiging SO zal wel worden
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aangepast aan de laatste beschikking. Voor de
schoolbesturen met regulier basisonderwijs en SBO
zal dit leiden tot een ophoging van de budgetten.
In december/januari zal 5/12 deel (septemberdecember 2018) worden uitgekeerd bovenop de
reeds uitgekeerde bedragen. Vanaf januari 2019
zal de nieuwe beschikking worden gevolgd.

Werken met Grippa
Vanaf 1-8-2018 werkt het SWV met het digitale
systeem Grippa. Toelaatbaarheidsverklaringen,
adviesaanvragen en herbeoordelingsaanvragen
kunnen alleen via Grippa ingediend worden.
Alle besturen hebben 1 account ontvangen. Voor
besturen met bijvoorbeeld een SBO en SO-school is
vooraf geadviseerd om daarvoor een apart account
aan te maken. Dit is nog niet bij ieder bestuur
geregeld. Wanneer hiervoor toch nog
belangstelling is, kunt u contact opnemen met
Syberta Bomas.
In september is er een handleiding verzonden voor
het aanmaken van onder/extra accounts, dit is een
mogelijkheid wanneer het bestuur de keuze maakt
om met meerdere accounts te gaan werken. Het
bestuur is verantwoordelijk voor de aangemaakte
onder/extra accounts.
Aanmeldingen van voorschoolse instanties dienen
vanaf 1-8-2018 door de school van voorkeur
ingediend te worden. Alleen scholen kunnen een
TLV aanvragen.

De verantwoordelijkheid voor het schrijven van
deskundigenadviezen ligt bij het
samenwerkingsverband. Hierdoor is de
doorlooptijd van dossiers langer dan voorheen. Het
is niet meer mogelijk dat een dossier een week
voor aanvang van de CvA vergadering wordt
ingediend en op de betreffende vergadering
besproken wordt. Op ingediende aanvragen wordt
binnen de wettelijke termijn van zes weken een
besluit genomen. Indien dit niet mogelijk is, dan
wordt dit door het samenwerkingsverband gemeld
aan de aanvrager.
Wij hechten veel waarde aan de zienswijze van
ouders bij een TLV-aanvraag; dit geldt zowel voor
situaties waarin ouders het eens zijn met de
aanvraag als wanneer zij het oneens zijn met de
aanvraag. Wij merken dat de zienswijze van ouders
nu vaak nog onvoldoende naar voren komt in het
OPP of het aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier is hierop inmiddels aangepast.
Door de overgang naar Grippa worden er geen
toelaatbaarheidsverklaringen per post verzonden
door het samenwerkingsverband. De TLV kan door
het schoolbestuur zelf aan ouders worden
gezonden. Wanneer de TLV is afgegeven wordt
deze toegevoegd aan het dossier in Grippa, evenals
een begeleidende brief voor school en ouders.
De afgifte van een TLV wordt gecommuniceerd
met de aanvragende persoon in Grippa. Deze
aanvrager dient ervoor zorg te dragen, dat zowel
ouders als school op de hoogte worden gesteld van
de afgifte van een TLV.
De dossiers zullen vooralsnog door het
samenwerkingsverband worden overgedragen
richting de SBO- en SO-scholen. Wanneer hierin
wijzigingen optreden zullen wij dit eerst richting de
gebruikers van Grippa communiceren. Uiteindelijk
worden de aanvragers verantwoordelijk voor de
dossieroverdracht richting de ontvangende

scholen. Bij uitschrijving dient het dossier
overgedragen te worden naar de ontvangende
school.
Contact met het samenwerkingsverband
Voor vragen kunt u terecht bij het
samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor
algemene vragen over Passend Onderwijs als voor
casuïstiek vanuit de scholen. Contactpersoon voor
de Commissie van Advies is Syberta Bomas.
Let op: het algemene telefoonnummer is
gewijzigd: 06 40 04 86 44. Het kantoor is
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.
Voor vragen over casuïstiek kunt u ook
rechtstreeks contact opnemen met de
onderwijsadviseurs van het
samenwerkingsverband.
Jiske Sloot: tel. 06-36378971
j.sloot@swvfriesland.nl
Ruerd Kuiper:
r.kuiper@swvfriesland.nl
Annewieke Bouma: tel. 06-36219473
a.bouma@swvfriesland.nl
Ingrid van der Wiel:
i.vanderwiel@swvfriesland.nl
Froukje Mulder:
f.mulder@swvfriesland.nl

Samenstelling van de Commissie van Advies
De Commissie van Advies is na een werving en
selectieprocedure samengesteld en bestaat uit de
volgende samenstelling:
Mevr. P.A. Kooijstra, orthopedagoog
Mevr. M.A.A. Loohuis, GZ-psycholoog
Mevr. V. Heeren, jeugdarts

Informatiebijeenkomsten Grippa en
SWV
Op dinsdagochtend 11-12-2018 vindt er van 9.3010.30 een informatiebijeenkomst over Grippa
plaats aan Fonteinland 11 te Leeuwarden. Deze
bijeenkomst is een herhaling van de twee
bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden
en is met name bedoeld voor Grippa gebruikers en
besturen.
Voor de Grippa bijeenkomst dient u zelf een laptop
mee te nemen, zodat het mogelijk is om online te
oefenen.
Aansluitend aan deze bijeenkomst vindt er een
inhoudelijke informatiebijeenkomst plaats vanuit
het SWV. Tijdens deze bijeenkomst wordt er uitleg
gegeven over de inhoud van de aan te leveren
dossiers bij een TLV-aanvraag. Deze bijeenkomst
vindt plaats van 10.45-11.45 uur. U kunt zich voor
beide bijeenkomsten apart aanmelden.

U bent van harte welkom!
Opgave is mogelijk voor 4 december a.s. en
uitsluitend via de mail s.bomas@swvfriesland.nl
graag aangeven welke bijeenkomst(en) u wenst bij
te wonen. Bijeenkomst 1 Grippa, bijeenkomst 2
SWV.

Vooraankondiging
achterbanbijeenkomst
Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad organiseert met enige
regelmaat achterbanbijeenkomsten. Deze
bijeenkomsten hebben als doel om informatie over
Passend Onderwijs op te halen bij ouders en
leerkrachten.
De achterbanbijeenkomst is gepland op 12 maart
2019. Meer informatie hierover volgt.

Website
samenwerkingsverband
Op onze website : www.swvfriesland.nl kunt u
relevante informatie over ons
samenwerkingsverband en Passend Onderwijs
vinden. Hier staan ook de data van de
vergaderingen van de Commissie van Advies.

Verwijzingen naar speciaal
(basis)onderwijs
Vanaf de invoering van Passend Onderwijs op 1
augustus 2014 is het aantal leerlingen dat
onderwijs volgt in het speciaal (basis)onderwijs
gedaald. In sommige jaren was er zelfs sprake van
sterke daling.
In het schooljaar 2017-2018 zien wij hierin een
kleine trendbreuk. Het aantal leerlingen in het
speciaal onderwijs cluster 3 en 4 is nog steeds
dalend, maar het aantal leerlingen in het speciaal
basisonderwijs is licht gestegen.
In de bestuursvergadering van 11 december 2018,
zal de deelname SBO en SO worden besproken,
evenals een analyse van de leerlingenstromen per
SBO school.

