
Beleidsterrein  Expertisegroep cluster 3 en 4 

Plan en Do:  
Wat gaan we doen en wat willen we 
bereiken?  

1. Positioneren expertisegroep binnen scholen van SWVVO 

Delflanden en externe partijen.  

Activiteiten 

In een intervisie bijeenkomst met de ondersteuningscoördinatoren 

van de verschillende scholen zal een korte presentatie over de 

expertisegroep worden gegeven (rond december 2021).  

Informatie over de expertisegroep wordt op de website van het 

SWVVO Delflanden geplaatst.  

 

2. De aanmeldroute voor de expertisegroep wordt 

geëvalueerd. 

Activiteiten  

Middels ten minste een evaluatie moment binnen de expertisegroep 

en informeren bij de scholen zal worden besproken of de 

verschillende aanmeldroutes naar de expertisegroep duidelijk en 

passend zijn.  

 

3. Oppakken van hulpvragen m.b.t. individuele casuïstiek. 

Activiteiten  

De expertisegroep zal scholen consulteren, adviseren en waar nodig 

begeleiden op casusniveau.  

  

4. Oppakken van hulpvragen m.b.t. klassen of docenten. 

Activiteiten  

De expertisegroep zal scholen consulteren, adviseren en waar nodig 

begeleiden op het niveau van klassen en/of docenten. 

 

5. Elke VO-school binnen het SWVVO Delflanden heeft 

(minimaal) 1 coach passend onderwijs/ docentcoach met 

expertise cluster3 LZ/LG.  

Activiteiten  

Scholen stellen uiterlijk januari 2022 een coach aan die deze taak 

binnen de school op zich zal nemen. Igna en Dominique gaan 

hierover het gesprek aan met de VO-scholen.  

Vanuit de expertisegroep wordt in de tweede helft van schooljaar 

2021-2022 een scholingsaanbod gedaan voor de coaches op de 

scholen.  

 

6. Elke PRO-school binnen het SWVVO Delflanden heeft 

(minimaal) 1 coach passend onderwijs/ docentcoach met 

expertise cluster3 ZML.  

Activiteiten 

Scholen stellen uiterlijk januari 2022 een coach aan die deze taak 

binnen de school op zich zal nemen. Igna en Dominique gaan 

hierover het gesprek aan met de VO-scholen.  

Vanuit de expertisegroep wordt in de tweede helft van schooljaar 

2021-2022 een scholingsaanbod gedaan voor de coaches op de 

scholen. 
 

7. Elke VO-school binnen het SWVVO Delflanden heeft 

(minimaal) 1 coach passend onderwijs/ docentcoach met 

expertise cluster4. 

Activiteiten  

Scholen stellen uiterlijk januari 2022 een coach aan die deze taak 

binnen de school op zich zal nemen. Igna en Dominique gaan 

hierover het gesprek aan met de VO-scholen. 



Vanuit de expertisegroep wordt in de tweede helft van schooljaar 

2021-2022 twee intervisie momenten met de coaches gepland. Deze 

intervisie momenten worden door de expertise groep georganiseerd.   
 

8. Het thema inclusiever onderwijs wordt bespreekbaar 

gemaakt op de VO-scholen.  

Activiteiten  

Er wordt een themabijeenkomst voor V(S)O-directeuren 

georganiseerd rondom het thema inclusiever onderwijs.  

Check:  
Wat hebben we bereikt?  

  

Toelichting bij resultaat    

Act:  
Wat wordt het vervolg/hoe borgen we en 
wat levert input voor het nieuwe jaarplan?  

  

 


