
Samenwerken in SWV Sterk VO 
 

Vanuit een gedeelde visie 
Het SWV Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht wil passend onderwijs realiseren voor elke jongere 
door een sterke 
basis op school en extra ondersteuning bij hun schoolloopbaan voor jongeren die dat nodig hebben. 

 
Als professionele organisatie 
Het SWV Sterk VO wil werken volgens drie professionele kernwaarden: 

 opbrengstgericht (resultaten behalen, producten leveren) 
 planmatig werken aan kwaliteitsverbetering (doelen stellen, cyclisch werken) 
 klantgericht, dienstverlenend en ondersteunend vanuit kritisch partnerschap 

 

Met en voor scholen 
Het SWV Sterk VO is van en voor de scholen. Het SWV zorgt samen met de scholen en 
schoolbesturen voor: 

 een sterke basis in het onderwijs 
 soepel verlopende schoolloopbanen voor alle leerlingen in het SWV 
 ondersteuning en onderwijsvoorzieningen voor jongeren die (tijdelijk) moeilijk aansluiting 

vinden bij het reguliere onderwijs 
 gebundelde expertise voor leerlingen, ouders, docenten, scholen 
 een eenvoudige systematiek voor ondersteuning op maat (één kind, één gezin, één plan) 

 
Eenvoudig, eenduidig, snel en in samenhang 
Het SWV Sterk VO wil scholen zoveel mogelijk van dienst zijn door eenvoudige werkwijzen, heldere 
afspraken en snel handelen: 

 werkafspraken op thema’s worden samen met scholen en schoolbesturen vastgelegd in 
protocollen 

 dossiers worden op schoolniveau systematisch opgebouwd en compleet aangeleverd 
 dossieropbouw wordt ondersteund (toegankelijk, integraal, gekoppeld aan bestaande 

systemen) 
 de doorlooptijd van complete aanvragen tot actie is maximaal twee weken (muv 

crisisplaatsingen) 

 het werkmodel (‘visieviltje’) is uitgewerkt in duidelijke afspraken over ondersteuning en 
begeleiding in de school, tussen de school en kernpartners, tussen kernpartners en 
‘achterveld’ 

 
Niet vrijblijvend 
Het SWV Sterk VO werkt met en voor scholen aan passend onderwijs en passende ondersteuning. 

Het SWV wil zich samen met de scholen en de schoolbesturen verplichten aan bovenstaande 
uitgangspunten. 
De samenwerking is daarmee niet vrijblijvend, maar vraagt van alle partners inzet om volgens 
deze kernwaarden te werken. 
 
 

 


