SWV-peiling
Het interactieve instrument om de stand van zaken
van uw samenwerkingsverband (SWV) Passend
Onderwijs in kaart te brengen!
De SWV-peiling geeft een helder beeld van
de stand van zaken van uw samenwerkingsverband en dient als scan en startpunt voor
het uitrollen van een systeem voor
kwaliteitszorg.
De SWV-peiling biedt een complete
overview vanuit het perspectief van het
toezichtkader samenwerkingsverbanden
primair en voortgezet onderwijs van de
Inspectie van het Onderwijs.
Is uw governancestructuur en kwaliteitsbeleid op orde?
Matchen de door uw samenwerkingsverband gestelde doelen met de kwaliteitsaspecten (en bijbehorende indicatoren) uit
het waarderingskader van de Inspectie van
het Onderwijs?

Kwaliteitsaspecten
thematisch geordend:
•
•
•
•
•
•

Resultaten
Management en organisatie
Kwaliteitszorg
Voorschriften
Samenhang en verantwoordelijkheid
Financiën

Actuele onderwerpen binnen
de samenwerkingsverbanden:

Dekkend aanbod/thuiszitter

Leerlingenvervoer

Toelaatbaarheid

Samenwerking
Jeugdzorg – Onderwijs
Onderwijshuisvesting
speciale voorzieningen
Afstemming primair onderwijs voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid

Doelgroep

Bestuurders, coördinatoren/directeuren, de Onder
steuningsplanraad (OPR) van een samenwerkingsverband
en medezeggenschapsraden.

Resultaat

Het resultaat van de peiling is een heldere reproductie
van de beleidsmatige stand van zaken, inclusief knelen verbeterpunten. Op basis van het resultaat kunt u
strategische beleidskeuzes maken.

Investering

€ 980,- (excl. btw).

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anne Klop, adviseur, via e-mailadres anneklop@bmc.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen via
033 - 496 52 00.

Werkwijze
Stap 1: Voorbereidingsgesprek
Een informerend gesprek om wederzijds
kennis te maken, verwachtingen wat
betreft inhoud en procesgang van de
SWV-peiling af te stemmen en concrete
afspraken te maken over de (prioritering
van) te behandelen aspecten en
onderwerpen.

Stap 2: Interactieve peilingssessie
Met behulp van een elektronisch
stemsysteem wordt anoniem de
mening van deelnemers ten aanzien
van verschillende stellingen gepeild.
De resultaten, die direct zichtbaar zijn,
bieden input voor een interactieve
dialoog.

Stap 3: Resultatenanalyse en
terugkoppeling
De belangrijkste bevindingen, die zijn
voortgekomen uit de SVW-peiling, worden
in de vorm van een verslag en gesprek
teruggekoppeld. De stemresultaten
kunnen worden uitgesplitst naar demo
grafische gegevens zoals functie of
leeftijd. Er ontstaat inzicht in welke
strategische beleidskeuzes voorliggen
en welke stappen komend jaar genomen
kunnen/zouden moeten worden door het
samenwerkingsverband.

Anne klop
adviseur
T: 06 - 13 51 07 49
@: anneklop@bmc.nl

