COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
OOGO Passend Onderwijs van 7-2-2018

Te besluiten om
1. In te stemmen met het verslag van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO)
Passend Onderwijs van 7 februari 2018, waarin is ingestemd met de
ondersteuningsplannen 2018-2022 van de Samenwerkingsverbanden Aan den
IJssel, Berséba en Koers VO.
Inleiding
Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument dat, in het kader
van de Wet Passend Onderwijs, elke vier jaar wordt opgesteld en vastgesteld door de
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Het geeft de wijze aan waarop de
samenwerkingsverbanden de organisatie en de financiering van het Passend Onderwijs
vorm geven, welke ambities de samenwerkingsverbanden hebben en naar welke doelen
wordt gestreefd. In de ondersteuningsplannen van Aan den IJssel, Berséba en Koers VO
beschrijven de samenwerkingsverbanden op welke wijze zij voldoen aan de wettelijke taken.
Op 7 februari 2018 heeft op overeenstemming gericht overleg (OOGO) plaats gevonden over
de ondersteuningsplannen. Een bestuurlijke vertegenwoordiging van de
samenwerkingsverbanden en van de Colleges van Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den
IJssel en Zuidplas waren hierbij aanwezig. Namens Krimpen aan den IJssel waren de
wethouders De Leeuw en Oosterwijk aanwezig. De samenwerkingsverbanden hebben de
ondersteuningsplannen, inclusief de ontwikkelagenda, kort toegelicht. Gemeenten en
Samenwerkingsverbanden hebben, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, met elkaar
overlegd over de afstemming tussen het onderwijs en de gemeentelijke
verantwoordelijkheden (jeugdhulp, leerlingenvervoer, leerplicht en onderwijshuisvesting).
Beoogd effect
Door in te stemmen met het verslag van het OOGO Passend Onderwijs, wordt tevens
ingestemd met de ondersteuningsplannen 2018-2022 van de drie
Samenwerkingsverbanden.
Argumenten
De inhoud van de ondersteuningsplannen sluit aan bij het gemeentelijk jeugdbeleid.
Gelet op het feit dat er binnen het Sociale Domein en het Passend Onderwijs nog steeds
veel in ontwikkeling is, is gekozen voor een inhoudelijke ontwikkelagenda. Deze wordt in
samenspraak tussen Gemeenten en Samenwerkingsverbanden vormgegeven en verder
ontwikkeld. Dit dynamische document wordt minimaal één keer per jaar besproken met de
bestuurders van de gemeenten.
Kanttekeningen
Geen
Financiën
Financiën zijn bij de vaststelling van de ondersteuningsplannen niet van toepassing.

Bij de verdere uitwerking van de ontwikkelagenda worden zonodig ook de financiën nader
uitgewerkt.
Communicatie
De andere partners van het OOGO (de Samenwerkingsverbanden en de gemeenten Capelle
aan den IJssel en Zuidplas) worden op de hoogte gebracht van uw besluit.
Uitvoering
De komende vier jaar wordt er, door samenwerkingsverbanden en gemeenten in
gezamenlijkheid, gewerkt aan verdere uitvoering van de ontwikkelagenda van de
ondersteuningsplannen.
Bijlagen
- Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg 7 februari 2018 bestuur
samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs Aan den IJssel, Berséba en
Koers VO en de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en
Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas).
- Samenvatting Ondersteuningsplan SWV Berséba
- Presentatie Ondersteuningsplan SWV Aan den IJssel
- Oplegger Ondersteuningsplan Koers VO 2018-2022
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