
JAARPLAN 2020-2021 - RefSVO 
 

Ambitie/doelstelling 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
a. Evaluatie systeem van zelfevaluatie   X 

b. Nascholing en ontwikkeling expertise 
grensvlak onderwijs-jeugdzorg 

 Tijdens kwaliteitszorgronde  

c. Ondersteuning bij maatwerktrajecten Mogelijkheden 
onderzoeken i.o.m. 
Edwin Bos 

Indien mogelijk richtlijn maatwerk-trajecten opzetten. 
Actie:  
- In overleg met Edwin 
- Afstemming Berséba 

X  

d. Aandacht voor (warme) overdracht Op cruciale momenten 
informeren van 
scholen 

Op cruciale momenten informeren van scholen  
Actie: 
- Afstemming met Berséba  
- In Nieuwsbrieven 

Herziening handreiking 
overgang PO-VO-
MBO/HBO 

e. Benutten van (elkaars) expertise 
vanuit het V(S) 

Mogelijkheden vanuit 
het VSO binnen het 
VO onder de aandacht 
brengen 

Uitwisselen good practices inzet VSO in VO. 
Actie: 
- Organiseren bijeenkomst voor intern begeleiders VSO 
- Organiseren bijeenkomst zorgcoordinatoren VO en intern 

begeleiders VSO 

Mogelijk opstellen 
van handreikingen 
inzet VSO in VO. 

Twee keer per jaar 
organiseren van 
bijeenkomst 
zorgcoördinatoren 
 

Twee keer per jaar organiseren van bijeenkomst zorgcoördinatoren 
Actie: 
- Plannen bijeenkomsten voor zorgcoordinatoren VO 
- Eén van de bijeenkomsten thema hoogbegaafdheid óf extra 

bijeenkomst hoogbegaafdheid voor de contactpersonen/ 
coordinatoren meer- en hoogbegaafdheid. 

- Afstemming wensen/actualiteiten werkvloer 

Twee keer per jaar 
organiseren van 
bijeenkomst 
zorgcoördinatoren 
 

Vier keer per jaar 
overleg VSO-
directeuren 

Vier keer per jaar overleg VSO-directeuren 
Actie: 
- Agenderen ambities en actualiteiten 
- Inventariseren knelpunten VSO’s 

Vier keer per jaar 
overleg VSO-
directeuren 

f. Inzage in expertise-ontwikkeling  Tijdens kwaliteitszorgronde 
Actie: 
- Professionaliseren onderwerp van gesprek tijdens het bezoek. 

Concreet: 
o In hoeverre wordt professionalisering plaats op grensvlak 

onderwijs-jeugdzorg? 
o In hoerverre is er zicht op de bekwaamheid van het 

personeel als het gaat om Passend Onderwijs 
 

 



g. Optimale afstemming onderwijs – 
jeugdzorg/gemeente 

(Werk-)bijeenkomst 
contactpersonen 
gemeenten. 
Relevante informatie 
Actief delen. 

Relevantie informatie actief delen. 
Actie: 
- Zorgen voor actuele informatie 
- Organiseren bijeenkomst contactpersonen gemeenten (10 december 

2020) 

(Werk-)bijeenkomst 
contactpersonen 
gemeenten. 
Relevante informatie 
Actief delen. 

h. Actueel SOP. Scholen leveren hun 
actuele SOP aan. 

Scholen leveren hun actuele SOP aan. 
Onderwerp kwaliteitsbezoek  
Actie: 
- Agenderen kwaliteitsbezoek 
- SOP opvragen bij scholen + check 

Scholen leveren hun 
actuele SOP aan. 

i. Beslissing over werkwijze en 
bekostiging rond LWOO 

Afstemmen op actuele 
ontwikkelingen. 

Idem 
Actie: 
- Bijeenkomst LWOO alsnog organiseren (geannuleerd ivm Corona) 

voor leidinggevenden/coordinatoren LWOO en College van Besturen 
VO.  

- Besluit nemen over opting out (loslaten criteria en duur TLV) en over 
bekostiging. 

Idem 

j. Geen uitstroom buiten RefSVO.  Opstellen handreiking 
uitstroom RefSVO. 
Evaluatie uitstroom 

Evaluatie uitstroom 
Actie: 
- Regionaal bekijken en per school bespreken 
- Landelijk bekijken en agenderen op bijeenkomst 31 oktober. Deze 

bijeenkomst is voor College van Besturen, directieleden VO/VSO, 
intern begeleiders VSO en zorgcoordinatoren VO. 

Evaluatie uitstroom 

k. Passende voorzieningen Blijvend, n.a.v. 
casuïstiek vanuit de 
scholen 

Blijvend, n.a.v. casuïstiek vanuit de scholen 
Actie: 
- Scholen ondersteunen bij opzetten van voorzieningen voor 

doelgroepen die nu nog niet bediend kunnen worden. 

Blijvend, n.a.v. casuïstiek 
vanuit de scholen 

Verder onderzoek 
naar mogelijkheid/ 
noodzaak voorziening 
odb in Noordoost 

Vervolg 
Actie: 
- Vooralsnog niet ivm opzet onderwijs-zorgklas op de PZ. 
- Wel ‘vinger aan de pols’, mede obv thuiszitters regio Noordoost. 
 

Vervolg 
 

l. Leerlingen minimaal 2 jaar volgen. Navraag bij diverse 
scholen hoe de 
praktijken zijn. 
Mogelijk handreiking 
doen aan scholen. 

Vaststellen hoe het volgen vorm krijg (één format of school eigen?) 
Actie: 
- Besluit nemen. 
- Bijeenkomst alsnog organiseren (geannuleerd ivm Corona) voor 

collega’s die werkzaam zijn in de speciale voorzieningen. 

X 
Implementatie 

m. Ouderbetrokkenheid bij 
ondersteunings-aanbod 

 Tijdens kwaliteitszorgronde  
Actie: 
- Agenderen bij kz-bezoeken 
- Ouderpagina op website refsvo.nl 

 



n. Informatiebrochure voor ouders Welke vorm/inhoud. Actie: 
- Ouderpagina op website refsvo.nl 

 

o. Inzicht in reservering middelen voor 
knelsituaties 

Tijdens bespreking 
administrateuren 

Tijdens kwaliteitszorgronde 
Actie: 
- Agenderen bij kz-bezoek 
- Concrete aandacht voor acute situaties 

Tijdens bespreking 
administrateuren 

p. Doorontwikkelen wijze 
verantwoording – o.a. duiding van de 
getallen. 

X Actie: 
- Gesprek n.a.v. verantwoording 2019 en 2020 met administrateuren 
- Agendering op ALV 

Definitief vaststellen 
wijze van 
verantwoording 

q. Evaluatie verdeling RefSV-middelen  Actie: 
- Agenderen op ALV?/Evaluatiebijeenkomst OSP’19-‘22 

 

r. Uitvoeren kwaliteitsbezoeken  Tijdens kwaliteitszorgronde  

s. Eenduidig aanleveren info voor 
kwaliteitsbezoeken 

 Actie: 
- Vorm van zelfevaluatie vooraf ingevuld door school. 

 

Aanvullend (beleidsmatig)  Actie: 
- Organiseren brede bijeenkomst ‘toename gedragsproblematiek’ in 

najaar 2020, voor zowel bestuurders als direct betrokkenen bij de 
leerlingenzorg. Zie punt j. Input vanuit: 

o Landelijke Evaluatie Passend Onderwijs 
o Inspectierapport RefSVO 
o Eindrapport Kwaliteitszorg RefSVO 

 

 


