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• Middels samenwerking VO – VSO komen tot arrangementen
binnen het reguliere VO
• Trajectbegeleiding OVC, trajectbegeleiding Park lyceum, klASS
OPDC-Almere en (ontwikkelen van) structuurklas OVC
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Een belangrijk speerpunt voor Samenwerkingsverband VO is
het zo regulier mogelijk leerlingen opvangen en ondersteunen.
Hier zijn inhoudelijke en financiële argumenten voor. Willen we
een financieel gezond Samenwerkingsverband VO zijn dan is
3% VSO passend. In 2019 is hiervoor het volgende gebeurd:
• Analyse uitgevoerd relatie Almeerse populatiepercentage VSO. Conclusie: kenmerken Almeerse
populatie kunnen het hoge deelnemerspercentage VSO
niet (volledig) verklaren
• Er is een start gemaakt met gezamenlijke scholing VO/VSO
• Uitbreiding arrangementen structuurklassen en
trajectlokalen voor lln met ASS in regulier VO
• Twee begeleiders onderwijs van POA zijn ingezet op
VSO om mee te denken over leerlingvragen en contact
reguliere arrangementen-VSO te versterken
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Dekkend netwerk
Samenwerkingsverband VO is trots op het Dekkend
Netwerk in de stad. Een overzicht van de stedelijke
voorzieningen vind je hier.
Zie ook de poster met een overzicht van de
arrangementen en onderwijsconcepten.

Thuiszitters
Er is in 2019 veel aandacht geweest voor het beperken van het
aantal thuiszitters.
• Er zaten 57 leerlingen op enig moment langer dan vier
aaneengesloten weken thuis
• POA houdt voortaan de nauwere landelijke definitie van
thuiszitters aan. Geoorloofd verzuim (o.a. zieke lln) tellen
niet mee in officiële cijfers
• Qua methodiek wordt door de JGZ Medische Advisering
Ziekgemelde Leerling (M@ZL) gebruikt
• Samenwerken gebeurt o.a. via de Actietafel Thuiszitters
Almere (ATA) waarbij team leerplicht, POA en de
brandpuntfunctionaris van de GGD iedere zes weken
overleggen over alle thuiszitters in Almere
• Er is een stappenplan verzuim gemaakt

2019

Verdeling budget
Ondersteuningsbekostiging
LWOO/PrO
Ondersteuningsbekostiging VSO
Arrangementen VO
Inzet expertise en begeleiding
Onderwijskwaliteit en
basisondersteuning
Organisatie
Toeleiden

Toekenning subsidie
meer- en hoogbegaafden
De subsidieaanvraag VO van Samenwerkingsverband
VO voor hoogbegaafden is goedgekeurd. De aanvraag is
gericht op verschillende niveaus. Er is budget om docenten
te scholen om beter af te stemmen op hoogbegaafde
leerlingen en er volgt ook bijscholing voor hb-coaches.
Voor leerlingen waar momenteel het volgen van onderwijs
een te grote uitdaging is, is de intentie om samen met de
gemeente en jeugdhulppartners een aanbod in Almere te
creëren. Ook is er extra aandacht voor de overgang PO-VO.

Zat 2.0
• Van adviseren naar acteren
• Een kernteam van leerplicht, JGZ, Samenwerkingsverband VO
en school gezamenlijk preventiever werken door tweewekelijks
gezamenlijk in de school te werken

“We kunnen het
alleen maar samen
doen”
info@passendonderwijs-almere.nl
www.passendonderwijs-almere.nl

Hetty Vlug, directeurbestuurder Coöperatie Passend
Onderwijs Almere

