
Samen maken wij het 
ondersteuningsplan 2022-2026

Elke vier jaar dienen de samenwerkingsverbanden 
een nieuw ondersteuningsplan op te stellen. In dit 
plan beschrijven we hoe we in onze regio aan 
passend onderwijs willen werken. In West-Friesland 
doen de samenwerkingsverbanden voor primair 
en voortgezet onderwijs dat samen vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en sterke ambitie 
om een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen 
en jongeren te realiseren. Samen hebben we al veel 
bereikt, maar er zijn ook zaken die beter kunnen én 
moeten! Zo lukt het ons nog niet altijd om in te spelen 
op extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen 
en moeten wij hen – vaker dan we zouden willen – 
verwijzen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs, 
soms ook buiten de regio. 

Op weg naar het ondersteuningsplan 2022-2026 
kiezen wij voor een andere aanpak; een nieuwe 
route. Wij streven naar een proces waarbij alle 
inhoudelijk betrokkenen in de regio meedenken én 
meebesluiten. Samen willen wij ons buigen over de 
volgende centrale vraag: 

Hoe doen we dit?
Voordat alle inhoudelijk betrokkenen zich op deze 
vraag richten, zijn op bestuurlijk niveau kaders 
vastgesteld. Een ondersteuningsplan dient aan 
bepaalde wettelijke en financiële voorschriften te 
voldoen. Door deze kaders bij de start helder te 
beschrijven, zorgen we ervoor dat het plan zoals dat 
uiteindelijk wordt gemaakt ook uitvoerbaar is. Naast 
het formuleren van kaders, worden ook al zichtbare 
kwesties verzameld die om verbetering vragen met 
betrekking tot de centrale vraag. 

Planbijeenkomst
Het plan zelf willen wij echt sámen maken; samen 
met de mensen die het onderwijs en de ondersteuning 
aan al onze leerlingen in de dagelijkse praktijk 
verzorgen en vormgeven. Dit gaan we doen op een 
grote planbijeenkomst op 9 november 2021. Op 
deze dag wordt informatie gedeeld over de kaders, 
kwesties en data die relevant is om vervolgens op 
gelijkwaardige wijze samen belangrijke bouwstenen te 
formuleren voor ons nieuwe ondersteuningsplan.  
De dag wordt begeleid door Anke Siegers, organisatie-
psycholoog en bedenker van De Nieuwe Route.   

Voorbereidende bijeenkomsten
Om mee te kunnen doen aan deze planbijeenkomst 
worden alle betrokkenen (intern begeleiders, 
ondersteuningscoördinatoren, schoolleiders, 
bestuurders, wethouders, ambtenaren etc.) uitgenodigd 
voor een voorbereidende bijeenkomst. Na de 
zomervakantie organiseren twee onafhankelijke 
procesbegeleiders tal van dit soort bijeenkomsten (van 
ongeveer een uur) om iedereen goed voor te bereiden.

Inhoud van de voorbereidende bijeenkomsten:  
• Toelichting op het proces, de kaders en rollen;
• Voorbereidende vragen aan de deelnemers.
 
Ná de planbijeenkomst
De planbijeenkomst levert alle benodigde 
bouwstenen op voor ons nieuwe ondersteuningsplan. 
De inhoudelijke koers voor passend onderwijs is 
daarmee door alle betrokkenen samen vastgesteld! 
De samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat 
dit wordt uitgeschreven in een plan. Het plan wordt 
daarna op bestuursniveau getoetst aan de kaders 
en indien het hieraan voldoet, is het daarmee officieel 
vastgesteld en ons proces daarmee afgerond. De 
samenwerkingsverbanden dienen het plan uiterlijk in 
april 2022 in bij de Landelijke Onderwijsinspectie. Wat is er voor nodig om de komende jaren 

aan alle leerlingen in West-Friesland goed 
onderwijs en passende ondersteuning te 

bieden, welke hen in staat stelt zich – binnen 
hun mogelijkheden- optimaal te ontwikkelen 

en maximale prestaties te behalen? 

Doet u mee?
Wilt u meedenken én 

besluiten over de toekomst 
van passend onderwijs in 

West-Friesland? Geef u op 
voor een voorbereidende 

bijeenkomst en houd  
9 november vrij in uw 

agenda! 


