
Wat doet het Samenwerkingsverband?

Volgt uw kind voortgezet onderwijs (vo) of voort-
gezet speciaal onderwijs (vso) in Ede, Wageningen 
of Rhenen, dan is het Samenwerkingsverband VO 
Gelderse Vallei er wanneer (extra) ondersteuning 
nodig is. Wij willen iedere leerling in onze regio 
de ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft. 
Daarbij leggen we de lat hoog. Wellicht helpen 
wij op deze manier ook úw zoon of dochter en  
bieden we ook úw leerling ondersteuning. Hoe we 
dat doen, laten we graag zien in deze folder en  
verwoorden we uitvoerig in ons ondersteuningsplan.

Gezamelijke visie
Iedere leerling krijgt het onderwijs en de onder-
steuning die hij of zij nodig heeft. Samen hebben 
we onze visie op de begeleiding en ondersteuning 
van leerlingen geformuleerd: 

“Voor alle scholen van ons Samenwerkingsverband 
staan de talenten en mogelijkheden van de individuele 
leerling centraal. We zoeken actief naar een aan-
bod dat bij hem of haar past. In het Samenwer-
kingsverband hebben de scholen gezamenlijk een      
antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsvragen 
van elke leerling in onze regio. We kijken naar wat 

hij of zij nodig heeft, in overleg met de betreffende 
leerling zelf, zijn of haar ouders en docenten. Ons 
onderwijs en onze ondersteuning zijn zodanig 
ingericht dat we samen iedere leerling toeleiden 
naar een maatschappelijk geaccepteerde kwalificatie 
die past bij zijn of haar capaciteiten.”

Met elkaar zien we de urgentie
Vanuit onze visie ontwikkelen we beleid met de 
scholen. Directeuren en zorgcoördinatoren denken 
stevig met ons mee. Leerlingen, ouders en docenten 
zijn onze belangrijke partners. Ze zijn vertegen-
woordigd in onze ondersteuningsplanraad. Al deze 
mensen hebben meegelezen en meegedacht bij 
het ontstaan van het ondersteuningsplan. Met 
elkaar zien we het belang ervan. Want meer dan 
ooit tevoren zijn er nieuwe kansen en mogelijkheden 
om de leerling die het nodig heeft passende 
ondersteuning te bieden.

Iedere leerling de ondersteuning 
die nodig is

“Het Samenwerkingsverband, 
          dat zijn we met elkaar.” 
        - Maartje Krüse, directeur SWV

•	 CSG Het Streek
•	 Aeres VMBO Ede
•	 Pallas Athene College
•	 Marnix College
•	 RSG Pantarijn
•	 Rembrandt College
•	 VSO Vester College
•	 VSO De Toekomst

Deze scholen vormen samen  
SWV VO Gelderse Vallei:



Inzet steeds effectiever
Als uitvloeisel van de Wet passend onderwijs     
krijgen alle samenwerkingsverbanden in ons land 
budget om ondersteuning te bieden. Wij zorgen  
ervoor dat het budget meer dan ooit bij die leer-
lingen terechtkomt die het nodig hebben: op de 
werkvloer en in de klas waar een docent met de 
leerling aan de slag is.
We hebben ons aanbod completer gemaakt. We 
bieden de scholen van het Samenwerkingsverband 
extra middelen en deskundigheid. Vervolgens 
hebben de scholen zelf de keuze hoe zij die  
middelen en deskundigheid inzetten voor de leer-
lingen die er behoefte aan hebben. Ze laten vervol-
gens zien welk resultaat de inzet heeft opgeleverd. 
We hebben goede contacten opgebouwd met onze 
samenwerkingspartners buiten het onderwijs.    
Bijvoorbeeld met de gemeente als het gaat om de 
inzet van jeugdhulp. We bereiken hiermee goede 
resultaten. U leest dat hierna in de verhalen van 
Jordy, Pieter en Kim.

Hoe werken we samen?

Ondersteuningsmodel als kern
Het Samenwerkingsverband bemoeit zich niet met 
lesroosters en vakkenpakketten. Dat is geheel aan 
de deelnemende vo- en vso-scholen. Wij richten 
ons op de ondersteuning die leerlingen nodig heb-
ben. In dat kader zijn de verhalen van Jordy, Pieter 
en Kim een illustratie van hoe ons ondersteunings-
model werkt. 

Dat model is de kern van ons ondersteuningsplan. 
Het heeft de vorm van een driehoek met drie 
niveaus. Onderaan ziet u de basisondersteuning. 
Die is het grootst en is voldoende voor de meeste 
leerlingen op school. Daarboven staat de basison-
dersteuning-plus voor een kleiner aantal leerlingen 
dat meer nodig heeft dan de basisondersteuning. 
De basisondersteuning-plus wordt binnen de 
eigen school geboden. En helemaal bovenaan in de 
driehoek ziet u de bovenschoolse ondersteuning, 
voor de kleine groep leerlingen voor wie  het 
binnenschoolse aanbod niet toereikend is. 
Dit ondersteuningsmodel wordt uitgebreid 
beschreven in ons ondersteuningsplan.

Schoolondersteuningsprofiel
Daarnaast heeft elke school een eigen ondersteunings- 
profiel	opgesteld.	Daarin	beschrijft	de	school		welke 
ondersteuning zij de leerlingen kan bieden. Dat kan 
voor iedere school weer anders zijn. Alle school-
ondersteuningsprofielen	samen	geven	een	totaal-
overzicht van ons aanbod. Met elkaar streven we 
ernaar om dat steeds meer dekkend te maken. 
Zowel ons ondersteuningsplan als de schoolonder-
steuningsprofielen	van	de	deelnemende	scholen	zijn 
te vinden op www.swvgeldersevallei.nl.

De zorgcoördinatoren van de scholen en de medewerkers van het samenwerkingsverband

“Door met alle betrokkenen om
    de tafel te zitten, hebben  
       we samen een plan kunnen 
  maken voor Kim en zijn we aan 
  de slag gegaan.” 
        - Ouders van Kim

Basisondersteuning voor Jordy

Jordy is 13 jaar oud en zit in de tweede klas. Het 
lezen gaat niet goed. Er is dyslexie bij hem vastgesteld 
en de school zet een dyslexiespecialist voor hem 
in. Jordy krijgt extra begeleiding bij de taalgerichte  
vakken en extra tijd voor het maken van zijn 
toetsen. Zo zijn de school én Jordy bezig om zijn 
leesvaardigheid te versterken.

Voor iedere school hetzelfde
Alle scholen binnen het Samenwerkingsverband 
hebben met elkaar afgesproken wat de inhoud en 
kwaliteit moeten zijn van de basisondersteuning 
die zij aan alle leerlingen bieden. Deze basisonder-
steuning is voldoende voor het overgrote deel van 
de leerlingen. De scholen organiseren deze onder-
steuning zelf en betalen deze uit het eigen budget.

Veelzijdig en handelingsgericht
De basisondersteuning is veelzijdig en altijd  
handelingsgericht. Daaronder vallen de ondersteuning 
bij	dyslexie,	het	bieden	van	gedifferentieerd	onder-
wijs, de aanpak van leerachterstanden, de inzet van 
een loopbaanbegeleider en een zorgcoördinator. 
Ouders worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. 

Pieter komt verder met  
basisondersteuning-plus

Pieter zit een klas hoger dan Jordy. Hij is 14 jaar 
oud. Met tegenslagen omgaan vindt hij knap lastig. 
Lukt hem iets niet, dan raakt hij snel gefrustreerd 
en verstoort hij de les. De mentor brengt de situ-
atie onder de aandacht van de zorgcoördinator. Deze 
besluit een begeleider passend onderwijs (BPO’r) 
in te schakelen die Pieter gaat observeren in de 
klas. De BPO’r adviseert de docenten van Pieter 
over hoe zij met zijn gedrag kunnen omgaan en 
hoe zij incidenten met hem kunnen nabespreken.

Zorgcoördinator als spil
De zorgcoördinator is de spil in de ondersteunings-
structuur van een school. Hij of zij beoordeelt wan-
neer basisondersteuning-plus gewenst is,  organi-
seert wat nodig is en zoekt tijdig de samenwerking 
met partners zoals het vso of jeugdhulp. Alle zorg-
coördinatoren binnen het Samenwerkingsverband 
delen periodiek hun kennis en ervaringen in het 
zorgcoördinatorenplatform.

Kim heeft baat bij  
bovenschoolse ondersteuning

De ouders, de school, de leerplichtambtenaar … ze 
maken zich grote zorgen om Kim. Deze 15-jarige 
spijbelt veel, is opstandig naar docenten en wordt 
vaak de les uit gestuurd. Ook botst zij regelmatig 
met haar medeleerlingen. Thuis is zij bijna niet te 
handhaven. Ook daar houdt zij zich niet aan 
afspraken.

Onderwijszorgarrangement
Kim heeft meer ondersteuning nodig dan binnen de 
school kan worden geboden. Er is in haar geval een 
gezamenlijke en gecoördineerde inspanning nodig 
van de school en een aantal samenwerkingspart-
ners: de bovenschoolse ondersteuning. Daarbij is 
jeugdhulp bijna altijd betrokken, omdat de onder-
steuningsvraag complex is. De school vraagt een 
onderwijszorgarrangement aan bij het Samenwer-
kingsverband. Samen met jeugdhulp en met opvoe-
dingsondersteuning kan Kim weer succesvol door op 
school.

Breed palet aan mogelijkheden
De bovenschoolse ondersteuning is het relatief kleine 
deel van de driehoek in het ondersteuningsmodel. 
Het gaat hier om een klein groepje leerlingen met 
een ingewikkelde ondersteuningsvraag. Denk aan 
kinderen of jongeren met een angststoornis of met 
gedragsproblemen. Deze problematiek zien we vaak 
terug bij thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. 
Voor dit relatief kleine groepje leerlingen bieden de 
scholen en het Samenwerkingsverband een breed 
palet aan mogelijkheden in de bovenschoolse 
ondersteuning. Dat kan een onderwijszorg- 
arrangement zijn, zoals bij Kim. Het kan ook een 
(tijdelijke) plaatsing op een vso-school zijn.Overleg tussen regulier en speciaal onderwijs

“Het is niet altijd eenvoudig, 
      maar uiteindelijk willen we 
    allemaal hetzelfde:
       het beste voor de leerling.” 
- Een docent over de ondersteuningsmogelijkheden

Bovenschoolse 
ondersteuning

Basisondersteuning 
-plus

Basis  
ondersteuning

Binnenschools



www.swvgeldersevallei.nl

Antoinette Marissink (voorzitter) en Maartje Krüse (directeur)

Het kan altijd nóg beter

Het Samenwerkingsverband wil passend onderwijs 
realiseren voor elke leerling binnen de regio. Dank-
zij ons model van basisondersteuning, basisonder-
steuning-plus en bovenschoolse ondersteuning 
hebben veel leerlingen die daarvan gebruik konden 
maken een plek in het onderwijs gevonden die bij 
hen past. Daarmee hebben we een zo goed als 

dekkend aanbod gecreëerd. Maar we zijn nog volop 
in ontwikkeling. We hebben de volgende ambities:

•	 vergroting	en	versterking	van	het	aanbod	op	
reguliere vo-scholen, bijvoorbeeld door pilots 
te organiseren;

•	 de	ontplooiing	van	nieuwe	 initiatieven	die	de	
ondersteuning van de leerling centraal stellen;

•	 het ontwikkelen van speciale arrangementen 
(afspraken) voor de leerlingen om zo maatwerk 
te kunnen bieden;

•	 een	tijdiger	inzet	van	ondersteuning	door	on-
der meer een betere afstemming met jeugd-
hulp, waardoor we bijvoorbeeld thuiszitten 
kunnen voorkomen;

•	 de	organisatie	van	collegiale	visitaties,	waarbij	
we bij elkaar kijken, van elkaar leren en in 
elkaar investeren.

 

Door gezamenlijk te werken aan deze ambities 
kunnen we de komende tijd ons dekkende aanbod 
nog verder vergroten.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem contact op 
met de school van uw zoon of dochter of met het 
Samenwerkingsverband.

Contactgegevens
Samenwerkingsverband VO Gelderse  Vallei | 
Horapark 3, 6717 LZ EDE | tel. 0318 675160 |  
info@swvgeldersevallei.nl. 

Ondersteuningsplanraad
U kunt ook in contact komen met de Ondersteu-
ningsplanraad (opr@swvgeldersevallei.nl). Daarin 
zijn van iedere deelnemende school docenten en 
ouders of leerlingen vertegenwoordigd. Zij hebben 
ingestemd met het ondersteuningsplan.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden  
die passend onderwijs biedt of over het  
Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei? 
Ga dan naar www.swvgeldersevallei.nl of lees ons 
ondersteuningsplan.


