Handleiding trekkingsrecht 2021-2022
In het schooljaar 2021-2022 zijn er net als vorig schooljaar maar een beperkt aantal uren trekkingsrecht beschikbaar.
De uren van de onderwijsspecialisten (Caroline, Linda, Lisa en Wilma) worden buiten het trekkingsrecht gehouden.
Zij zijn voor de scholen beschikbaar waar het nodig is. Hierdoor is de inzet van een onderwijsspecialist een service
van het samenwerkingsverband en valt het niet onder het trekkingsrecht. Zie voor meer informatie het 2e deel van
deze handleiding.
Wat wel valt onder het trekkingsrecht zijn de ondersteuningsarrangementen spelbegeleiding en kindercoaching. Het
aantal beschikbare uren is beperkt. Dit heeft met name voor de kleinere besturen met maar 1 school binnen ons
SWV tot gevolg dat er te weinig uren voor hen beschikbaar zijn om een arrangement spelbegeleiding of
kindercoaching bij voorbaat aan te vragen. Mocht er gedurende het schooljaar toch een arrangement
spelbegeleiding of kindercoaching nodig zijn, dan kan dit wel gewoon worden aangevraagd. Er zal dan op dat
moment bekeken worden of er ruimte overblijft bij de grotere besturen.
Naast de arrangementen spelbegeleiding en kindercoaching is het steunpunt begaafden beschikbaar voor vragen
m.b.t. (hoog) begaafden problematiek.
Ieder bestuur geeft uiterlijk vrijdag 2 juli 2021 aan hoeveel uren van hun trekkingsrecht zij per arrangement willen
‘inkopen’ voor hun scholen. Zie het bijgevoegde formulier. Dit formulier kan ook worden gebruikt om een eigen
inventarisatie bij de individuele scholen te doen.

Ondersteuningsarrangementen:
Hieronder vindt u een indicatie van het aantal uren dat een ondersteuningsarrangement kost.

Steunpunt begaafden – Els Hegemans – e.hegemans@swvrijnstreek.nl
Voor dit arrangement is gemiddeld 3 uur contacttijd en 1,5 uur voor- en nazorg nodig. Dit komt op een totaal van
4,5 uur. Uitgebreide informatie voor dit arrangement vindt u op pagina 10 van de brochure
ondersteuningsarrangementen op onze website.

Kindercoaching - Annemiek Nanninga – a.nanninga@swvrijnstreek.nl, Pauly Rollema - p.rollema@swvrijnstreek.nl
Voor dit arrangement is gemiddeld 10 uur contacttijd en 9 uur voor- en nazorg nodig. Dit komt op een totaal van
19 uur. Uitgebreide informatie over dit arrangement vindt u op pagina 15 van de brochure
ondersteuningsarrangementen op onze website.

Spelbegeleiding - Pauly Rollema - p.rollema@swvrijnstreek.nl
Voor dit arrangement is gemiddeld 16 uur contacttijd en 13 uur voor- en nazorg (inclusief observaties) nodig. Dit
komt op een totaal van 29 uur. Uitgebreide informatie over dit arrangement vindt u op pagina 18 van de brochure
ondersteuningsarrangementen op onze website.

Inzet onderwijsspecialisten:
In de ondersteuningsstructuur sinds augustus 2019, waarbij de deelnemende schoolbesturen zelf meer
verantwoordelijk worden voor de organisatie van de eigen ondersteuningsstructuur, is het volgende afgesproken:
➢ Het samenwerkingsverband levert zo nodig trajectbegeleiding waarbij onafhankelijk advies gewenst is.
➢ Het samenwerkingsverband is wettelijk verantwoordelijk voor het onafhankelijk eerste deskundigheidsadvies
door een orthopedagoog/psycholoog bij aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring S(B)O.
Trajectbegeleiding vindt plaats op meerdere niveaus:
1. Het helpen bij het arrangeren van extra ondersteuning binnen de school waar het kind zit.
Deze vorm van trajectbegeleiding is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur waar de school onder valt.
Zo nodig is er voor de complexe vraagstukken boven bestuurlijke expertise beschikbaar vanuit het
solidariteitscontract met de AED. Inzet van deze expertise loopt via het eigen schoolbestuur.
Indien gewenst kan er gebruik worden gemaakt van de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband als
het helpend is dat er met een onafhankelijke blik meegedacht en meegekeken wordt.
2. Het (helpen) zoeken naar een passende plek waar de extra ondersteuning geboden kan worden.
Deze vorm van trajectbegeleiding wordt geboden door de onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband
als service aan alle scholen. Hierbij gaat het om trajectbegeleiding van kinderen vanuit de voorschoolse periode,
vanuit behandelsettingen c.q. zorgsettingen, bij terugplaatsingen vanuit het speciaal onderwijs, bij leerlingen die
vanuit het speciaal onderwijs buiten de regio naar onze regio verhuizen, bij zeer complexe problematiek c.q.
dreigende uitval, maatwerktrajecten onderwijs/jeugdhulp en bij trajecten waar sprake is van conflicten of
trajecten die vastgelopen zijn.
3. Mocht deze trajectbegeleiding resulteren in een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs dan zal de
onderwijsspecialist/orthopedagoog van het samenwerkingsverband zorgdragen voor het eerste deskundige
advies voor de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O.
Overige mogelijkheden voor inzet onderwijsspecialisten
Mocht er voldoende ruimte zijn in de agenda’s van de onderwijsspecialisten dan zijn zij ook inzetbaar voor:
➢ beeldcoaching - Dit was voorheen SVIB. Dit staat voor “School Video Interactie Begeleiding. Het doel van
Beeldcoaching is de vakbekwaamheid van de leerkracht/docent te vergroten en te vernieuwen op basis van
reflectie en feedback op het eigen handelen;
➢ vergroten kennis medewerkers m.b.t handelingsgericht werken (HGW) en opstellen OPP;
➢ expertise inbreng jonge kind;
➢ leerkrachtbegeleiding - bijvoorbeeld door het meedenken over het opstellen van het OPP/groeidocument, het
stellen van doelen en het planmatig werken, maar ook groepsdynamica
➢ verzorgen van workshops aan schoolteams over diverse onderwerpen;
➢ informatie over wet en regelgeving in het kader van de AVG, zorgplicht en wetgeving bij aanmelden en
inschrijven.
De onderwijsspecialisten zijn rechtstreeks te benaderen:
Caroline Voets – c.voets@swvrijnstreek.nl
Linda Bras – l.bras@swvrijnstreek.nl
Wilma Haverkate – w.haverkate@swvrijnstreek.nl
Lisa de Ruiter – l.ruiter@swvrijnstreek.nl

