
 

 
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom 

schoolmaatschappelijk werk (SMW). De nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum 

Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen 

maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

1. Wet- en regelgeving  

 

Vanaf medio april zelftesten voor het onderwijs (Rijksoverheid) 

Na een aantal pilots gaat het testen op school de volgende fase in. Vanaf medio april komen er naar verwachting 

zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Dit is de eerste sector waar zelftesten grootschalig worden ingezet. 

Voorwaarde is wel dat fabrikanten voldoende testen leveren. 

Lees verder -> 

 

Nationaal Programma Onderwijs na corona (AVS) 

Alle scholen in het funderend onderwijs ontvingen op 24 maart een brief van demissionair minister Slob met meer 

informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) na corona. Daarin staat hoe het proces er de komende 

maanden uitziet, wat er van de scholen wordt verwacht en welke ondersteuning er vanuit de overheid wordt 

geboden. 

Lees verder -> 

 

Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage wordt aangescherpt, waar moeten scholen aan denken? (PO-Raad) 

Per 1 augustus 2021 wordt de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten 

mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet 

kunnen of willen betalen. Scholen zijn verplicht om dit te vermelden in de schoolgids en het schoolplan. 

Lees verder -> 

 

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs (PO-Raad) 

Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde 

voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar 

school gaan, in dezelfde klas zitten en op hetzelfde schoolplein spelen. 

Lees verder -> 

 

2. Uit de praktijk  

 

Schoolleiders willen minder schotten, meer erkenning en minister voor het kind (AVS) 

Schoolleiders willen minder schotten tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs en daarvoor een minister voor 

het kind aanstellen. Dat blijkt uit het rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’ dat onlangs werd overhandigd aan 

demissionair onderwijsminister Slob en waarin schoolleiders laten zien welke kant het op moet met het vak. 

Lees verder -> 
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