“Het SBO: elk kind op de juiste plek”
2018 – 2020
Missie:
Elk kind verdient de juiste plek, waar het zich optimaal kan ontwikkelen in
gezondheid en welzijn. Dat willen we realiseren samen met onze partners.
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Visie
Het SBOwerkverband:
 stimuleert en inspireert SBO-scholen om uit te zoeken:
o wat is ‘de juiste plek voor ieder kind’?
o hoe ziet die ideale plek eruit?
o hoe kan je de gewenste kwaliteit waarborgen?
o welke bijdrage kan het sbo daarbij leveren?
 biedt een forum voor het delen van informatie en expertise;
 versterkt de netwerkfunctie van de vereniging;
 beweegt mee in een veranderende wereld door aan te sluiten bij
landelijke werkgroepen/netwerken om te verbinden en betrokken
te blijven bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven;
 stemt af en communiceert met landelijke partners om inhoudelijk
bij te dragen aan het realiseren van de missie.

Uitwerking van de Visie
Visie van het SBOwerkverband
Het SBOwerkverband:
stimuleert en inspireert SBO-scholen om uit
te zoeken:
o wat is ‘de juiste plek voor ieder
kind’?
o hoe ziet die ideale plek eruit?
o hoe kan je de gewenste kwaliteit
waarborgen?
o welke bijdrage kan het SBO daarbij
leveren?
biedt een forum voor het delen van
informatie en expertise;

versterkt de netwerkfunctie van de
vereniging;

beweegt mee in een veranderende wereld
door aan te sluiten bij landelijke
werkgroepen/netwerken om te verbinden
en betrokken te blijven bij nieuwe
ontwikkelingen en initiatieven;

stemt af en communiceert met landelijke
partners om inhoudelijk bij te dragen aan
het realiseren van de missie.

Activiteiten voor de periode
november 2018 – november 2020
 ontmoeting en actieve dialoog in en
buiten de netwerken,
 uitwisseling in de Resonansgroep en
met de partners
 gezamenlijke bijeenkomsten voor BAO
en het gespecialiseerd onderwijs

 actievere kennisdeling middels onze
netwerken én via een gezamenlijke
website en app van en voor het
gespecialiseerd onderwijs
 faciliteren en inhoudelijk ondersteunen
van de netwerken
 bredere openstelling van de netwerken
 terugkoppeling tussen bestuur <->
Resonansgroep <-> Netwerken
 wij participeren als gespecialiseerd
onderwijs in:
o Expertgroepen van de PO-Raad
o Netwerk Passend Onderwijs
o Landelijk Platform Onderwijs &
Jeugd
o Commissie Sociale Veiligheid
(CSV)
 Het gespecialiseerd onderwijs stemt af
met:
o PO-Raad
o Onderwijsinspectie
o OC&W
o CvTE
o Netwerk Leidinggevenden
Passend Onderwijs (LPO)
o Het praktijkonderwijs

