Jaarverslag 2021

Inleiding
Ook in 2021 beheerste corona de dagelijkse gang van zaken
van onze scholen, onze leerkrachten, onze leerlingen en de
gezinnen waarin ze opgroeien. En opnieuw lieten onze scholen
een enorme veerkracht, inventiviteit en betrokkenheid zien om
leerlingen zo veel mogelijk het onderwijs en de ondersteuning
te bieden die zij nodig hadden. In deze publieksversie van ons
jaarverslag kijken we op hoofdlijnen terug op 2021 en leggen
we verantwoording af over de behaalde resultaten.
Het is belangrijk en verheugend dat de schoolbesturen en hun
scholen, die zijn verenigd in samenwerkingsverband PO Zuidoost-Utrecht (ZOUT), zich opnieuw hebben uitgesproken voor
thuisnabij en inclusief onderwijs. Die gevoelde maatschappelijke
verantwoordelijkheid vormt de basis voor het nieuwe
Ondersteuningsplan 2022-2026. Lokaal dichterbij, regionaal
sterker.
Zo werkt ZOUT aan beter passend onderwijs.
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Passend onderwijs

De organisatie

Ieder kind heeft recht op onderwijs
dat aansluit op zijn mogelijkheden en
behoeften. Dat is de basisgedachte
van passend onderwijs. ZOUT ondersteunt scholen om elk kind zo passend
mogelijk onderwijs te geven.
In ZOUT werken 29 schoolbesturen
en 81 scholen aan passend onderwijs
voor 17.666 leerlingen.

De scholen en besturen in de regio
Zuidoost-Utrecht zetten zich in voor
inclusiever onderwijs. Kinderen gaan bij
voorkeur naar een reguliere basisschool,
dichtbij huis. Als de reguliere basisschool niet kan bieden wat het kind
nodig heeft, is speciaal basisonderwijs
(sbo) of speciaal onderwijs (so) de
beste plek.

Kengetallen
leerlingen:
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17.666 (teldatum: 1 oktober 2021)

regulier basisonderwijs:

17.001

sbo:

378

so:

287

gemeenten:

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, 		

		

Wijk bij Duurstede, Zeist

besturen:

29

reguliere basisscholen:

75

sbo:

3

so:		
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Samenwerkingsverband ZOUT is
een vereniging die bestaat uit:
• De algemene ledenvergadering
(ALV)
De ALV houdt toezicht op het bestuur.
In de ALV zit van elk schoolbestuur
één afgevaardigde. De ALV heeft een
onafhankelijk voorzitter.
• Bestuur
Het bestuur houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken. Het bestaat
uit vier schoolbestuurders uit de regio
en heeft een onafhankelijk voorzitter.
In 2021 wisselden twee bestuursleden en de voorzitter.

• De directeur
De directeur is verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken.
Een beleidsadviseur en een managementondersteuner helpen hem.
• De Ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR is het medezeggenschapsorgaan van ZOUT. Hierin zitten ouders
en personeelsleden van de scholen.
Eind 2021 had de OPR acht leden.
• Het schoolondersteuningsteam
(SOT).
Het SOT adviseert scholen bij het
bieden van extra ondersteuning
aan kinderen die dat nodig hebben.
De vraag van de school is daarbij
altijd het uitgangspunt.
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Schoolondersteuningsteam (SOT)
helpt de scholen
Als scholen advies of hulp nodig hebben
bij het realiseren van passend onderwijs, kunnen zij een beroep doen op de
expertise van het SOT. Het SOT helpt bij
het vormgeven van maatwerktrajecten
voor individuele leerlingen. Ook heeft
het SOT een spreekuur, waar scholen
terecht kunnen om te sparren, met
vragen of voor advies. De ondersteuning
van het SOT is gericht op structurele
versterking van het handelingsvermogen van de school. Dan kunnen meer
kinderen thuisnabij naar school en
wordt thuiszitten beter voorkomen.
Het SOT is ook beschikbaar als adviseur
bij de overstap van kinderopvang naar
het basisonderwijs en bij een eventuele
verwijzing naar een andere basisschool,
het speciaal basisonderwijs (so) of het
speciaal onderwijs (so).
COVID-19
Corona bepaalde ook in 2021 de dagelijkse zaken op onze scholen. De coronamaatregelen zijn inmiddels afgeschaft
maar corona zelf is nog niet de wereld
uit. Wij zijn bezorgd over de sporen die
de pandemie heeft achtergelaten bij
leerlingen en scholen. Het personeelstekort in het onderwijs is daarbij een
complicerende factor.
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Meer kinderen naar het so
Sommige kinderen komen beter tot
hun recht in het sbo of so. Het aantal
leerlingen in het sbo daalde in 2021
licht. In het so zagen we juist een
forse stijging van bijna 10 procent.
ZOUT was geen uitzondering. Deze stijging was landelijk zichtbaar. Dat geldt
ook voor het grotere aandeel jonge
kinderen in de verwijzing naar het
sbo en het so.
Inmiddels is het totale deelnamepercentage van sbo/so 3,83 procent. Dat is
hoger dan de 3,5 procent die we willen
maar nog steeds lager dan het landelijke percentage. De stijging in het so lijkt
onder meer veroorzaakt door personeelstekort, werkdruk, corona en grote
klassen. Het lijkt er ook op dat scholen
onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van hun leerlingen vaker uitstellen en later de knoop doorhakken om al
dan niet te verwijzen. De scholen lijken
ook het SOT later in te schakelen.
De toename van het deelnamepercentage so heeft meerjarige, negatieve
financiële consequenties voor ZOUT.
ZOUT heeft hierdoor scherpe beleidskeuzes voor de komende jaren moeten
maken.

“

“Een kind moet vaak veel langer reizen als
het naar het sbo of so gaat. Voordat je het weet,
wordt het kind buitengesloten en verliest het de contacten met vriendjes en vriendinnetjes in de wijk. Onze school
slaagt erin een grote groep kinderen binnenboord te houden. We
hebben onder meer zeer moeilijk lerende kinderen met een lage
intelligentie, een flinke groep leerlingen met een stevige gedragsproblematiek en kinderen met trauma’s. Bij elk kind focussen we op
de kansen en mogelijkheden. We kijken steeds wat we zelf kunnen
bieden en waar we hulp vandaan kunnen halen om het kind zo
goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.”
Gert van Reenen
directeur basisschool De Wegwijzer (Zeist)
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Ambities
In het Ondersteuningsplan 2018-2022
(het meerjarenbeleidsplan van ZOUT)
is terug te vinden waar de scholen en
schoolbesturen in onze regio zich sterk
voor maken.
In 2021 waren er 10 (pilot)projecten die
bijdragen aan het verwezenlijken van
de ambities. Daarmee was een bedrag
gemoeid van € 585.932,-. De laatste
jaren zien we dat schoolbesturen
weinig beroep doen op de beschikbare
subsidiemiddelen. Om de drempel te
verlagen, zijn in 2021 de criteria
vereenvoudigd.
We lichten een paar ambities toe:
de basis op orde/een dekkend aanbod,
geen thuiszitters, ontschotting en
versterken van samenwerking.
De basis op orde, een dekkend
aanbod
ZOUT en de daarin samenwerkende
schoolbesturen hebben de wettelijke
opdracht om voor een dekkend netwerk
te zorgen. Dat betekent: voor elk kind
dient er een plek te zijn, waar het kind
het onderwijs en de extra ondersteuning kan ontvangen die het nodig heeft.
In 2021 werkten we hier op verschillende manieren aan. Onder meer in de
volgende projecten:
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• Zorgzwaarte
Dit project richt zich op scholen met
relatief veel leerlingen die een extra
ondersteuningsbehoefte hebben. In
dit project onderzoeken we of er aanleiding is zulke scholen meer middelen te geven. Zes scholen doen mee.
In 2022 is er een tussenevaluatie.
• Hoogintelligente kinderen
Aan dit project namen Fectio en VPCO
deel. De tussentijdse resultaten zijn
eind 2021 gepresenteerd in een speciale bijeenkomst over hoogbegaafdheid.
• Hoogintelligente kinderen met een
meervoudige ondersteuningsbehoefte
Dit project ondervond hinder van de
coronapandemie. We streven naar
een regionale voorziening voor deze
kinderen.
De Buitenkans was tot eind 2021 een
pilotproject, sinds 2022 is het een
structurele, kortdurende onderwijsen observatievoorziening van ZOUT.
In het schooljaar 2020-2021 had de
Buitenkans gemiddeld zes leerlingen.
De Buitenkans gaat uit van terugkeer
naar de school van herkomst. Dit lukte

“

Ontwikkelingsachterstand
“De persoonlijke en maatschappelijke
schade van thuiszitten is groot. Als een
leerling niet naar school gaat, ontstaat er
al snel een ontwikkelingsachterstand.
Niet alleen in de cognitieve ontwikkeling,
maar zeker ook in de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Een kind dat thuiszit,
heeft vaak een heel
kaal en arm bestaan.”
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nog niet goed genoeg omdat scholen de
Buitenkans vaak te laat inschakelen. Dit
verdient de komende periode aandacht.
Geen thuiszitters
Voor de ontwikkeling van kinderen is
het zeer belangrijk om naar school te
gaan. Samen met scholen, besturen,
gemeentelijke instanties en andere
partners werken we hard om te
voorkomen dat kinderen thuiszitten.
In onze regio waren in 2021 gemiddeld
0,7 thuiszitters. Dat is een grote daling
ten opzichte van het jaar ervoor, toen
er gemiddeld 2,3 thuiszitters waren.
Er waren in onze regio geen thuiszitters
wegens plaatsgebrek in het sbo of so.
Om thuiszitten te voorkomen, investeren
we in vroegsignalering en bewustwording. Om dat te versterken, werkten
we in 2021 met de gemeente en de
scholen van Utrechtse Heuvelrug nauw
samen in een project. De resultaten
vormen de basis voor vervolgstappen.

Ontschotting
ZOUT zet zich in voor inclusiever onderwijs. Ofwel, meer leerlingen naar het
reguliere onderwijs, óók als ze specialistische ondersteuning nodig hebben.
Brede school Het Anker zet zich al sinds
2017 in voor een vergaande vorm van
inclusief onderwijs. Op deze school
worden regulier basisonderwijs, sbo en
so geïntegreerd. In 2021 is het project
‘Het Anker’ uitgebreid geëvalueerd.
Versterken samenwerking met
gemeenten
Samenwerking met gemeenten en
jeugdhulp is van groot belang om
kinderen thuisnabij naar school te laten
gaan. Met de gemeenten in de regio
zetten we in 2021 een koers voor de
komende jaren uit, die moet leiden tot
merkbare verbetering in de zorg en
de ondersteuning voor onze kinderen.

“

Pilot
Samenwerking onderwijs-gemeente Zeist
‘In de pilot werken we onder meer intensief samen
met Leerplicht en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
De samenwerking heeft onder andere geresulteerd in het
formeren van een commissie van begeleiding, waarin
onze school-CJG’er, een medewerker van het SOT en ikzelf
zitten. Hierin bespreken we wat nodig is voor het kind.
In de ondersteuning en begeleiding die wordt ingezet, is
er altijd één regievoerder. Dat werkt heel goed.’
Martine Hokken,
ib’ers basisschool De Wegwijzer (Zeist)

“

Pilotproject
Verbinding onderwijs & jeugdhulp
‘Als gemeente vinden wij het belangrijk dat kinderen en jongeren op een plezierige wijze naar school gaan, zich op hun
niveau kunnen ontwikkelen en uiteindelijk hun diploma halen.
Soms hebben kinderen en hun ouders daarbij ondersteuning
nodig, op school en thuis. Om de juiste hulp te bieden is afstemming en samenwerking tussen professionals heel belangrijk. Op de scholen die deelnamen aan de pilot zijn teams
geformeerd met daarin bijvoorbeeld een ib’er, zorgcoördinator,
school-CJG’er, leerplichtambtenaar en een contactpersoon van
de jeugdgezondheidzorg. Dat multidisciplinaire team kan er,
samen met ouders, voor zorgen dat kinderen en het gezin de
juiste ondersteuning krijgen. Liefst zo snel mogelijk.’
Laura Hoogstraten,
wethouder Zeist

10

11

Ondersteuningsplan 2022-2026
Mei 2022 heeft ZOUT haar nieuwe
ondersteuningsplan 2022-2026 vastgesteld “Lokaal dichterbij, regionaal
sterker”. In 2021 deden we met ib’ers,
directeuren, bestuurders en OPR veel
voorbereidend werk. In het nieuwe
Ondersteuningsplan gaan we verder met
de beweging naar beter passend onderwijs, meer inclusiviteit en thuisnabijheid.

We hebben bovendien afspraken
gemaakt over een helder en werkbaar
onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.
Daardoor weten ouders en scholen
beter waar ze aan toe zijn. Hiermee
lopen we vooruit op een landelijke
norm, die het ministerie van OCW
heeft aangekondigd.

Professionalisering en communicatie
ZOUT wil een lerende organisatie zijn.
In 2021 organiseerden we verschillende
studiemiddagen voor scholen, bijvoor-

beeld over kinderen met internaliserend
gedrag (‘Het stille kind’). Deze zijn goed
bezocht en ontvangen.

Studiedag over Het stille kind
‘Ik was hier samen met mijn directeur en we vonden de studiedag
allebei erg interessant. Uit alle presentaties neem ik iets mee.’
Intern begeleider
‘Vooral de presentatie van Anton Horeweg vond ik heel interessant.
Hij onderstreepte bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat deze
kinderen weten dat ze gezien worden. Ik denk dat we dat wel doen,
maar misschien nog niet bij elk stil kind in voldoende mate. Daar wil
ik nog bewuster op gaan letten.’
Directeur school
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In het najaar van 2021 inventariseerde
ZOUT het aanbod voor hoogintelligente
leerlingen in onze regio. Tijdens een
speciale, goed bezochte netwerkbijeenkomst zijn de resultaten gedeeld met de
scholen.
Op de Dag van de Leraar organiseerden
we samen met samenwerkingsverband
VO een nieuwe Salty Talks. Tijdens dit
inspiratie-event stonden onder meer
lezingen over artificiële intelligentie,
motivatie en klassenmanagement op
het programma. Salty Talks komt niet
meer terug.
ZOUT organiseerde, zoals ieder jaar, een
introductiebijeenkomst voor nieuwe
schoolleiders en ib’ers. Zo zijn zij goed
geïnformeerd over de ins en outs van
passend onderwijs in onze regio.

Om scholen, besturen en ketenpartners
te informeren over beleid, ontwikkelingen en (pilot)projecten geven we vijf
keer per jaar een digitale nieuwsbrief
uit. En er is natuurlijk de website met
essentiële informatie over het samenwerkingsverband.
In 2021 verbeterden we onze kwaliteitszorg. Er werden onder meer zogeheten
kwaliteitskaarten gemaakt, een eenvoudige manier om te volgen of we
doen wat we ons voorgenomen hebben. De directeur van ZOUT voerde met
twaalf besturen een bestuursgesprek.
Vaste gespreksonderwerpen waren de
ontwikkelingen op de scholen en diverse aspecten van passend onderwijs.
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Financiën
De schoolbesturen ontvingen in 2021
per leerling € 135,- voor basisondersteuning en € 100,- voor extra ondersteuning. Als vernieuwingsimpuls kregen zij
nog € 10,- extra. In totaal ging het dus
om € 245,- per leerling.
ZOUT stelde in totaal € 2.294.190,- beschikbaar voor de basisondersteuning.
Schoolbesturen besteedden dit geld
vooral aan:
• intern begeleider of coördinator
passend onderwijs,
• remedial teaching, gedrags-, leesof rekenspecialist, onderwijsassistent
en klassenassistent,
• professionalisering.
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Voor het inrichten van een goede basisondersteuning zetten de meeste schoolbesturen ook eigen middelen in.
ZOUT stelde € 1.699.400,- beschikbaar
voor de extra ondersteuning. Schoolbesturen besteedden dat vooral aan
arrangementen, (aanvullende) leermiddelen en gespecialiseerde formatie.
Terugdringen algemene reserve
In lijn met landelijke afspraken werkt
ZOUT aan het terugdringen van bovenmatige algemene reserves en stelde
hiervoor in 2021 een bestedingsplan op.
De algemene reserve zal naar eind 2022
afnemen tot onder de aanvaardbaar
geachte algemene reserve voor ZOUT
van € 300.000,-.
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Colofon
In deze publicatie staan de hoofdlijnen van het Bestuursverslag
2021. Het volledige verslag en de financiële verantwoording
staan op onze website.
www.swvzout.nl/documenten
Samenwerkingsverband PO Zuidoost-Utrecht
Kwekerijweg 2c
3709 JA Zeist
info@swvzout.nl
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