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Programmaraad SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten 
 
De Programmaraad bestaat uit  maximaal 8 schooldirecteuren en is een adviesorgaan voor de 
directeur van het SWV. De directeur zit de Programmaraad voor. Een schooldirecteur die namens het 
schoolbestuur zit, kan geen deel uitmaken van de Programmaraad 
 
Het bestuur van het SWV verzoekt alle schoolbesturen om schooldirecteuren voor te dragen die deze 
taak op zich willen nemen.  Voor de schoolbesturen met een programmaraadlid is een vergoeding 
beschikbaar vanuit het SWV (op basis van een inzet van 16 uur per jaar). 
 
De Programmaraad wordt gevormd door directeuren die proactief willen bijdragen aan de 
vormgeving van het SWV. 
De Programmaraad verbindt, monitort en inspireert de werkvloer voor de uitvoering van Passend 
Onderwijs.  
De Programmaraad is het adviesorgaan van de directeur. Immers op de werkvloer wordt Passend 
Onderwijs vormgegeven door de leerkracht, die ertoe doet. 
In de Programmaraad worden actuele, inhoudelijke en organisatorische vraagstukken voorbereid ter 
besluitvorming door het bestuur.  
De uitwerking vindt plaats in de uitvoering van het jaarprogramma (uitwerking van het 
ondersteuningsplan).  
De Programmaraad heeft een integrale benadering van de realisering van Passend onderwijs; 
Heeft oog en oor voor horizontale samenwerking in het kader van een ononderbroken 
schoolloopbaan, 
maar ook met oog en oor voor een verticale samenwerking met ketenpartners.  
De Programmaraad fungeert als motor voor innovatie en verdergaande professionalisering van de 
kwaliteit van passend onderwijs. 
 
De taken van de Programmaraad zijn als volgt:  
- Werkt  de voorgestelde doelen van het ondersteuningsplan uit in verbinding naar de werkvloer.  

Actualiseert/monitort de beoogde resultaten periodiek. 
Het ondersteuningsplan is het gemeenschappelijke referentiekader voor het handelen. De 
relatie tussen het niveau van de basisondersteuning en de inzet van extra ondersteuning is een 
belangrijk aandachtspunt. 

- Initieert en monitort de ontwikkelingen die opgenomen worden in het jaarprogramma . Het 
jaarprogramma geeft inzicht in de maatregelen die zijn benoemd als uitvoering van de doelen in 
het ondersteuningsplan. 

- Handelt proactief bij het opstellen/initiëren van gewenste besluitvorming van 
beleidsmaatregelen op strategisch- en uitvoerend niveau. 

- Adviezen van de Programmaraad worden door de directeur aan het bestuur voorgelegd. 
- Programmaraad laat zich voeden door informatie en ervaringen op de werkvloer. 
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Bemensing op basis van maximaal 8 leden 

Denominatie Lokaal/regionaal Speciaal (basisonderwijs) 

Dronten 
(3.700 lln) 

Lelystad 
(8.000 lln) 

SBO SO 

Openbaar 
 

X 
(Liesbeth 
Alberts)  

X 
Astrid 
ruitenberg 

 
 

Katholiek X  
Yvonne 
Geelhoed 

    

Protestant christelijk X 
(Evert 
Morren) 

X (Wilma van 
Harten) 

  

Kleine schoolbesturen w.o. 
Florion, Noor, Monton 

 
 

  

Speciaal    X 
(Erik 
Brandsema) 

 
 


