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Leerlingaantallen

Primair 
onderwijs

2021 4093

2020 4096

2019 4121

SBO

140

141

137

SO

30

36

31

Thuiszitters

2019

2020

2021

Aantal leerlingen besproken op thuiszitterstafel

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Aantal leerlingen relatief verzuim*

* o.b.v. schooljaar - Bron: Leerplicht
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Aantal leerlingen
langdurig relatief verzuim*

* gemeld bij 
  inspectie
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Resultaat    - € 21.962

Financiën

Realisatie 2020

Door een 
structurele 
samenwerking 
tussen kernteam 
en school komen 
leerlingen 
eerder in beeld 
van SWV GO.

De PCL werkt efficiënter volgens nieuwe 
werkwijze en sluit beter aan bij de scholen.

Door inzet van 
de werkgroep 
PO-VO 
verloopt de 
overdracht 
efficiënter.

Het kernteam en de 
expertiseteams worden bij 
veel leerlingen betrokken.

                   Tussen SWV PVO en       
                   Gemeente Goeree-Over-
                   flakkee is sprake van een 
intensieve samenwerking, wat zorgt 
voor een goede verbinding 
tussen onderwijs en jeugdhulp. 
SWV PPO heeft ook sterke banden 
met schoolmaatschappelijk werk en 
Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het loket overlegt 
wekelijks. Door 
wijziging van samen-
stelling is een 
efficiënt werkend 
en deskundig loket 
ontstaan. Het loket 
verwerkt alle aanvra-
gen binnen de 
wettelijke termijn.

Er is een dekkend 
aanbod aan onder-
wijsvoorzieningen 
beschikbaar voor de 
leerlingen van Goeree-
Overflakkee. Dit is nog niet 
voor iedereen thuisnabij. 
Er zijn belangrijke stappen 
gezet om te komen tot een 
gespecialiseerde 
voorziening in 
het reguliere 
voortgezet 
onderwijs.

9
schoolbesturen

Passend Primair Onderwijs
GOEREE - OVERFLAKKEE

Baten 

Lichte ondersteuning € 819.175

Zware ondersteuning € 1.815.493

Budget schoolmaatschappelijk werk € 4.759

Subsidieregelingen OCW € 32.595

Subsidieregelingen overheden € 125.000

Overige baten € 16.232

Totaal baten € 2.813.254

Lasten 

Basisondersteuning € 208.002

Ondersteuning en begeleiding in bao € 1.139.726

Bovenschoolse arrangementen (SBO) € 532.242

Bovenschoolse arrangementen (SO) € 403.136

Voorzieningen verbinding onderwijs-jeugdhulp € 42.177

Loket € 99.380

Ontwikkeling en innovatie € 174.028

Bedrijfsvoering € 236.525

Totaal lasten € 2.835.216

SWV PVO zet 
zich actief in om 
thuiszitters 
te voorkomen. 
De thuiszitterstafel waarbij 
CJG en Leerplicht gesprek-
spartners zijn voorziet in een 
behoefte. Hierdoor is SWV 
PVO vroegtijdig 
betrokken en kan thuiszit-
ten vaak voorkomen worden.

Door de inzet van SWV PVO aan de werkgroep POVO, de overstapcoach 
en de VSV zijn overgangen goed in beeld waardoor leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doormaken.

De standaard aan 
basisondersteuning 
is door 75% van de 
scholen voor 80-
100% behaald. 

Realisatie 2021

    Scholen zijn tevreden  
                      over de organisatie-
   structuur van     
                  SWV; een belangrijk 
aandachtspunt blijft dat de 
deelnemers aan de werkgroepen 
de scholen die zij vertegenwoor-
digen, goed informeren.

Er is samen met de gemeente 
een goede en structurele 
bestuurlijke samenwerking 
tussen de kinderopvang en het 
‘passend onderwijs’ gerealiseerd.

Uit de verantwoording 
blijkt dat er meer 
middelen verant-
woord dan beschikt 
worden. 

De looptijd van het 
ondersteuningsplan 
(SWV PPO 2017-2021) is 
verlengd tot en met
 31 juli 2022.

Het meeste geld voor extra 
ondersteuning is ingezet 
voor extra handen in 
de klas. Circa 90% van 
de leerlingen heeft 
voldoende aan de geboden 
basisondersteuning, circa 
10% ontvangt extra 
ondersteuning. 

SWV PPO heeft nieuw onderzoeks- 
en testmateriaal aangeschaft. 

De thuiszitterstafel 
is een belangrijk
gremium in het 
monitoren van thuiszit-
ters en interveniëren. 
Het vermoeden is dat 
scholen niet alle 
potentiële thuiszit-
ters aanmelden. 
Dat is een actiepunt.

Er zijn grote stappen gezet in het opzetten van een voorziening gespecialiseerd onderwijs. 
Een getekende overeenkomst met de gemeente Goeree-Overflakkee wordt in de loop 2022 verwacht.

     De inrichting van   
     het overleg-
    orgaan Deel-
    nemersraad is 
opgezet. Nieuwsbrieven en de 
nieuwe website van swvgo.nl 
voorzien in een belangrijke 
informatiebehoefte van de 
scholen.

SWV PPO in cijfers

2021

SW VO
VO2805

Raad van toezicht

OPR VO

SW PO
PO2811

Raad van toezicht

OPR PO

MRp PO

Dekkend aanbod 
en doorgaande 

ontwikkeling van 
kinderen in en 
tussen scholen

Expertiseteam 
(kernteams 

en specialisten)

3x32x

MRp VO

10 schoolbesturen

Deelnemersraad

3 schoolbesturen

Deelnemersraad

Expertiseteam 
(kernteams 

en specialisten)

SWV moet conform landelijke 
maatregel 23 zijn bovenmatig 
vermogen afbouwen. SWV 
PPO heeft hiervoor negatief 
begroot. De realisatie is niet 
gehaald onder meer door lager 
uitvallende personeels- en 
bedrijfsvoeringskosten. 

WerkgroepenWerkgroepen

Scholing van alle medewerkers 
in het voorveld met de GIZ 
heeft in 2021 vertraging 
opgelopen. Desondanks
 is eind 2021 vrijwel iedere 
medewerker geschoold.

In 2021 is gestart met het opstellen 
van het nieuw ondersteuningsplan 
2022-2026. Het bestaande onder-
steuningsplan is verlengd tot 31 juli 
2022. 

       Per 1 januari 2021 is een   
       nieuwe Raad van   
      Toezicht geïnstalleerd   
       waarmee het onafhankelijk 
toezicht is verbeterd. 

Met ingang van 
1 januari is het 
personeel in dienst 
van SWV PPO 
gekomen. 

Staf                     1,6 fte
Ondersteuning en begeleiding        5,3 fte
Expertiseteam                     1,0 fte

Loket

18
33
50

Hoogbegaafdheid

20
17
22

Jonge kind specialist
(voorschool)

13
14
8

PO-VO- 
overstapcoach

28
19
36

Verbinding Onderwijs Jeugdhulp
(aantal onderzoeken)

8
8
8

Gedrags-
specialist

7,8
8,2
9,9

Percentage t.o.v. 
het aantal leerlingen

35
34
35

Inzet op 
medisch gebied

Inzet expertiseteam

331
347
423

Traject waarbij
kernteam is betrokken

2019 2020 2021

Personeel

Directeur bestuurder
(personele unie)

Ouderklank-
bordgroep

COO-netwerkIB-netwerk

Samenwerkings
overeenkomst

Voorzitter 
(personele unie)

Stafbureau




