
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Overeenkomst  
VVE-uitstroomondersteuning 2020 

Ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden (SWV) 
voor kinderen van 3 jaar en ouder in kinderopvang waarbij een onderwijs/ontwikkelings- 
ondersteuningsbehoefte is gesignaleerd door de pedagogisch medewerkers en er vragen zijn 
betreffende een juiste begeleiding van het kind naar een passende uitstroom naar 
basisonderwijs of een andere vorm van onderwijs. 
 
Aanbod 
Het SWV PO Drechtsteden heeft de mogelijkheid expertise in te zetten in de VVE 
betreffende ondersteuningsvragen voor een passende uitstroom naar onderwijs. 
Ondersteuning in de kinderopvang door een ambulant schoolbegeleider of orthopedagoog, 
met specialisatie het jonge kind,  kan worden aangevraagd bij het loket van het SWV middels 
een beknopt aanvraagformulier.  
 
Hierbij wordt uitgegaan van een maximum van 5 adviestrajecten van ca. 12 uur op jaarbasis 
waarbij de bekostiging 50% voor het SWV en 50% voor de gemeente ten laste gelegd zal 
worden. Dit vraagt voor beide partijen een investering van maximaal €1800,-- per jaar.  
 

Inhoud 
Het ondersteuningstraject richt zich op uitstroomvragen voor kinderen van 3 jaar en ouder. 
De ondersteuning door de ambulant schoolbegeleider of orthopedagoog kan zo nodig als 
volgt worden vormgegeven: 

• Dossierstudie 

• Intake (gesprek met een pedagogisch medewerker en/of ouders) 

• Observatie en verslaglegging 

• Evt. contacten met behandelaars     

• Adviesgesprek 

• Evt. deelname aan het ondersteuningsteam van de toekomstige school 

Resultaten 
De uitstroom naar passend onderwijs wordt verkend, de orthopedagoog of ambulant 
schoolbegeleider kent de regio en de verschillende schoolsoorten en het onderwijsaanbod. 
Met de adviezen is het eventueel mogelijk voor de pedagogisch medewerkers gerichter te 
werken aan een goede overstap. De ondersteuningsbehoeften worden zowel 
ontwikkelingsgericht als onderwijsgericht geformuleerd. De school van aanmelding krijgt een 
beter beeld van de ondersteuningsbehoeften door het al belopen traject en kan bepalen wat 
een passend aanbod is voor deze toekomstige leerling. Een aanbod vanuit CJG/jeugdteam 
ter ondersteuning aan de ontwikkeling van het kind kan indien nodig gerichter worden 
aangevraagd. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wat is het niet? 

Het is gebleken uit inzet van de afgelopen jaren in Zwijndrecht dat de vraag toeneemt in 
aantal en duur. ( in 2015 4 trajecten per jaar met gem. 10 uur, in 2017 5 trajecten per jaar 
met gem. 30 uur). Het SWV heeft dit uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hulpvraag. Het 
kunnen signaleren, het vertalen van signalen naar ondersteuningsbehoeften zijn belangrijke 
trajectonderdelen. De toename van de trajecttijd zat met name in de begeleiding en 
advisering van ouders.  Dit zal nu door de peuterspeelzaal/kinderopvang zelf worden 
vormgeven. Het SWV richt zich op adviezen betreffende de overstap naar een passend 
onderwijsaanbod op een toekomstige school. 
 

De overeenkomst tussen gemeente en samenwerkingsverband wordt gemaakt voor het 

kalenderjaar 2020.  

Namens de gemeente Zwijndrecht …................................................ datum 

…............................... 

 

Namens het SWV PO Drechtsteden …..................................................datum 

…................................ 

 

 

 


