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Doel van deze notitie
Deze notitie wil inzicht geven in de uitkomsten van de besprekingen in het bestuur van Driegang over
de uitkomsten van het onderzoek naar het Dekkend Netwerk in Driegang.

Wat is onderzocht in het onderzoek naar het Dekkend Netwerk in Driegang?
In dit onderzoek is in kaart gebracht welke leerlingen op dit moment onderwijs ontvangen op de
SBO- en SO-scholen in Driegang. In de meeste gevallen zijn dat leerlingen waarbij sprake is van een
‘meervoudige problematiek’.
Daarnaast is doordacht of de toekomstige populatie leerlingen die nu op deze scholen onderwijs
volgt en de toekomstige populatie zullen verschillen. Het is de verwachting dat dit niet het geval zal
zijn.
Tot slot is onderzocht op welke wijze de S(B)O-voorzieningen georganiseerd kunnen worden in
Driegang. Hiervoor zijn vier scenario’s beschreven.

Welke beslissingen heeft het bestuur genomen met in achtneming van de resultaten
van het onderzoek?
1. Het denken in scenario’s is losgelaten door het bestuur. Binnen de huidige organisatie van de
S(B)O-voorzieningen zal gezocht worden naar een natuurlijke vorm van samenwerking.
2. Samenwerking tussen de S(B)O-voorzieningen en het bijbehorende personeel zal worden
versterkt.
a. Met de directeuren en bestuurders van deze voorzieningen zal begin 2018-2019 een
ontmoeting worden georganiseerd. Hierin zullen:
i. Parels en Puzzels worden gedeeld.
ii. Specialismen worden gepresenteerd.
iii. Afspraken over de samenwerking worden gemaakt.
3. De organisatie van het samenwerkingsverband in drie kamers zal vooralsnog blijven bestaan.
Vanuit de huidige structuur zullen de knelpunten worden geïnventariseerd en worden
opgelost. Waar mogelijk en gewenst zullen zaken worden geharmoniseerd.

Inzet en betrokkenheid
Het bestuur van Driegang heeft met waardering kennisgenomen van de brede belangstelling en
betrokkenheid, van scholen en individuele personen, op het onderwerp Dekkend Netwerk. Deze
betrokkenheid is zichtbaar geworden bij de veldraadpleging, in diverse gesprekken tijdens het
onderzoek en in reacties na het verspreiden van de samenvatting van dit onderzoek.
Het bestuur spreekt daarbij haar waardering uit voor de inzet en passie die er dagelijks voor onze
leerlingen op de scholen van Driegang is. Door al deze inspanningen op al onze scholen wordt
gezorgd voor een aanbod van dekkende onderwijsvoorzieningen waar we trots op en dankbaar voor
mogen zijn. Zo zorgen we er met elkaar voor dat er voor iedere leerling, zo thuisnabij mogelijk, een
passende onderwijsplaats is.

