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Bovenschoolse Implementatietrajecten 

 Bovenschoolse overeenkomst met bestuur SWV/Stichting voor meerdere scholen/locaties (5 jaar) 

 Aansturing:  

 

 

 



Doel en doelgroep bovenschoolse 
implementatietrajecten 

 Doel: 

– Passend Onderwijs bieden 

– Werken vanuit Visie en Beleid 

– Onderwijszorgarrangementen op maat; integrale aanpak  

– Faciliteren en planmatig uitvoeren  

– Samenwerken maakt sterk 

– Kennis delen 

– Werkzaamheden spreiden 

– Effectief en efficiënt inzetten hulpmiddelen (ook voor thuis) 

– Doorlopende leerlijnen bijv. bij wisseling van school of van PO naar VO etc.  

– Borgen  

– Etc.  

 Doelgroepen: besturen, onderwijsprofessionals, leerlingen, ouders, behandelaars, gemeente, 

vrijwilligers 

 



Inhoud bovenschoolse 
implementatietrajecten 

- Training beleid en 
implementatieplan maken 

- Advisering op maat en 
jaarlijkse evaluatie en 
bijstelling bij bijeenkomsten 
met de stuurgroep 

- (knoppen) Trainingen 
op maat voor alle 
doelgroepen 

- Intervisiebijeenkomsten 
- Kenniskringen  

- Stichting TI 
- Dedicon 
- Uitwisseling tussen 

scholen onderling van 
zelf-gescande 
materialen 

- Technische 
ondersteuning 

- Upgrades 
- SLA  

 

Evaluatie:  
- Vragenlijsten voor verschillende doelgroepen 
- Projectevaluatie bijeenkomsten met stuurgroep Communicatie:  

- Format voor nieuwsbrieven 
- Ouderavonden  
- Kick-off bijeenkomsten 



Aanbevelingen (gebaseerd op praktijkervaringen)  

 Visie/beleid 
– Één contactpersoon per school (inhoudsdeskundige) 
– Één ICT deskundige per school 
– Werkgroep dyslexie-(ICT) op school 
– Facilitering in tijd en geld 
– Stapsgewijze invoering: duidelijk, overzichtelijk en haalbaar 
– Commitment van directie, bestuur en IB’er 
– (een aantal) stuurgroepleden zijn ambulant op de scholen voor ICT 

of zorg 
 

 Deskundigheid/Communicatie 
– Team enthousiasmeren: studiedagen, teamvergaderingen etc.  
– Nieuwsbrieven  
– FAQ 
– Netwerkbijeenkomsten/onderlinge uitwisseling 
– Communicatie: tijdig en frequent  
– Peer-teaching of leerling-leerkracht training 
– Betrekken behandelbureaus in omgeving 

 

 

 

 

 



Aanbevelingen (gebaseerd op praktijkervaringen)  

 Inhoud en toepassingen 
– Thuisgebruik als hieraan concrete huiswerkopdrachten verbonden 

zijn (denk aan werkstukken of beschikbaarheid gescande 
materialen) 

– Scannen en bewerken van boeken: eigen leerlingen (interne stage), 
stagiaires, conciërges, re-integrerende docenten, ouderparticipatie 

– Uitwisseling met andere scholen van digitale materialen maar ook 
hoe en bij welke leerlingen een programma wordt ingezet 

 
 Infrastructuur 

– Goede hardware 
– Internetverbinding 
– Duidelijke plek waar bestanden worden opgeslagen  
 

 Evaluatie 
– Opnemen in individueel plan leerling 
– Aansluiten bij bestaande evaluatiemomenten 

 



Samenvatting 

- Ruim 160 bovenschoolse overeenkomsten  
- Met ruim 3.000 scholen van PO tot HO.   
 



Bijdrage aan doel stimuleringsprogramma 

Doelen stimuleringsprogramma:  

 In het kader van dit Stimuleringsprogramma zouden scholen beter in staat gesteld 
moeten worden om systematisch te kunnen werken aan preventie en het op integrale en 
effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Dit in 
samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en 
beleidsorganen.  

 Het meetbaar verbeteren van de facilitering en ondersteuning door overkoepelende 
instanties in onderwijs, zorg, gemeenten en overheid  

 Doelmatige besteding van budgetten in onderwijs & zorg 

 Meetbare wetenschappelijke inbedding van de resultaten van het programma (zowel 
‘practice based evidence’ als ‘evidence based practice’)  

 

 

 


