Netwerk bijeenkomst orthopedagogen & psychologen VSO regio Utrecht
30 mei 2018, 15.30-17.30
Berg en Bosch College - Handboog 4 te Houten

Op 30 mei heet Herma Bode ons voor de laatste keer als voorzitter welkom bij Berg en Bosch College.
Herma gaat per 1 juli met pensioen, wij danken haar van harte voor alle inzet, expertise en
samenwerking met én voor de loketten passend onderwijs en VSO-scholen van de regio Utrecht.
Tijdens deze netwerkbijeenkomst voor orthopedagogen en psychologen gaan we na een plenaire
start op verzoek van deelnemers aan de slag met casuïstiek.
VSO Netwerk & Ontwikkelagenda
Gezamenlijk hebben wij een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passend en dekkend
aanbod waarbij de doorlopende schoolloopbaan van leerlingen centraal staat. De
samenwerkingsverbanden van de regio Utrecht hebben daarvoor afspraken gemaakt over de in-,
uit- en doorstroom van leerlingen van en naar het VSO, deze zijn vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst.
Het laatste overleg van schoolleiders VSO-scholen regio Utrecht van dit schooljaar heeft op 29 mei
plaatsgevonden, tijdens het overleg is afgesproken:
Doelgroepenmodel
Het doelgroepenmodel wordt in gebruik genomen, vanaf augustus wordt bij alle nieuwe OPP’s
gebruik gemaakt van het doelgroepenmodel met een maximale uitloop naar 1 januari 2019. Een
online instructie is beschikbaar via de website www.doelgroepenmodel.nl. In het volgend
schoolleidersoverleg VSO-scholen regio Utrecht wordt een voorstel gedaan voor een gezamenlijke
doorontwikkeling van het gebruik van het doelgroepenmodel. Wie hierover mee wil denken, kan dit
aangeven bij zijn of haar schoolleider.
Jaarplanning overlegmomenten
Het doel van de regionale overleggen VSO is de inhoudelijke afstemming te vergroten en de totale
overlegfrequentie te verlagen. De netwerkbijeenkomst bieden een mooie gelegenheid om gewenste
speerpunten te formuleren voor de schoolleiders VSO en de samenwerkingsverbanden. De
jaarplanning voor het schooljaar 2018-2019 is als volgt.

Overleg

Freq

Datum

Voorbereiding

Voorzitters & directeuren
SWV-en
Directeuren SWV-en

1x

16 mei 2019, 16.00 – 17.30

3x

15 okt 2018, 21 jan 2019, 15 april 2019

Schoolleidersoverleg
VSO-scholen Midden NL
Regionaal overleg
loketten
Netwerk
orthopedagogen en
psychologen VSOscholen Midden NL
Themabijeenkomst VSO
regio Midden NL
Voor allen

2x

20 nov 2018, 10.00 – 12.00
21 mei 2019, 10.00 - 12.00
8 oktober 2018, 10.00 - 11.30
n.t.b.
28 nov 2018, 15.00 - 17.00
20 maart 2019, 15.00 – 17.00

agenda Dolly Heckmann &
directeuren SWV-en
agenda Dolly Heckmann &
Noelia Bartelink
Voorzitter Ank Jeurissen
secretaris Noelia Bartelink
Voorzitter n.t.b.
secretaris Noelia Bartelink
n.t.b. &
Noelia Bartelink

3x
2x

1x

12 feb 2019, 14.30 – 17.00

Zodra de data van het netwerk Jongeren in kwetsbare positie zijn vastgesteld, worden deze ook toegevoegd.

Inventarisatie beschikbare plekken en thuiszitters - SWV Zuid Utrecht
Het samenwerkingsverband Zuid Utrecht inventariseert via een format de beschikbare plekken en
thuiszitters van het VSO regio Utrecht. Mochten er op een school geen beschikbare plek zijn voor
een leerling die zich aanmeldt, dan is de afspraak dat de school van aanmelding contact zoekt met
collega scholen voor een alternatief, uiteraard in overleg met ouders. Daarnaast wordt bij het
betreffende samenwerkingsverband van de leerling gemeld dat geen plek is op de school van
aanmelding en dat er nog een onderwijsplek gezocht wordt.
Periode van aanmelding
Over de aanmeldingen en bijbehorende afspraken worden door deelnemers geen bijzonderheden
gemeld. Enkele scholen lichten toe hoe zij de taken verdelen tijdens deze periode van aanmelding
voor het verlengen van TLV’s, de aanmelding van zij-instromers en de aanmelding van de onderinstroom. De manier van werken varieert en is afhankelijk van de school specifieke situatie, door
ervaringen uit te wisselen komen deelnemers op nieuwe ideeën.
Casuïstiek bespreking
Op verzoek van deelnemers staat het bespreken van casuïstiek
centraal. De focus ligt op leerlingen waarbij de best passende
plek om uiteenlopende redenen lastig in te schatten is en
aanleiding geeft tot gesprekken met collega scholen. Aan
deelnemers is gevraagd om voorafgaand aan de bijeenkomst
een casus per school voor te bereiden. In twee rondes zijn
steeds drie casussen voorgelegd aan de groep, deelnemers
konden naar wens aanschuiven bij een van de casussen.
De thema’s die tijdens de casus besprekingen terug kwamen waren:
Het bieden van maatwerktrajecten binnen de school
Soms is zorg voorliggend en moet gezocht worden naar zorg maatwerktrajecten buiten de
school
Samenwerking met wijkteam/ zorgverleners is nodig
Vervolg
Graag inventariseren wij welke onderwerpen jullie als orthopedagogen en psychologen terug willen
zien op de agenda van de volgende netwerk bijeenkomst op 28 november van 15.00 tot 17.00 uur.
Ook zijn wij op zoek naar een locatie voor deze bijeenkomst. Vragen en ideeën hierover kunnen
worden gestuurd naar n.bartelink@sterkvo.nl.
Daarnaast is de wens uitgesproken om casuïstiek overleg als vast onderdeel terug te laten keren.
Voorafgaand aan of aansluitend op het plenaire deel zal hier in het programma rekening mee
worden gehouden. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de casuïstiek bespreking als
intervisie mee te laten tellen.

