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Inleiding 
Hoewel het jaar al weer enkele weken jong is, wens ik u alsnog een energiek en inspiratievol 
2019! Op het moment van versturen van deze nieuwsbrief ligt de kerstvakantie al weer even 
achter ons en is van dit schooljaar al weer zo’n vijf maanden verstreken. De volle agenda’s 
van zowel de gedragswetenschappers als van de begeleiders passend onderwijs zijn een 
teken dat scholen de ondersteuning van het samenwerkingsverband steeds vaker weten in te 
roepen. En dat prijst mij gelukkig.  
Het samenwerkingsverband wil dé ondersteuningsorganisatie zijn voor alle aangesloten 
scholen. Met een breed ondersteuningsaanbod dat erop gericht is onze scholen en 
leerkrachten nóg sterker te maken om kinderen met extra behoeften zo goed mogelijk 
passend onderwijs te bieden.  
 
De negatieve berichtgeving over Passend Onderwijs kent steeds meer tegengeluid. Kijkt u 
maar ‘ns naar dit interessante artikel uit Didactief Online, waarin o.a. een onderzoek van KBA 
Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen en het Kohnstamm Instituut over Passend 
Onderwijs op de werkvloer alsmede een recent artikel over de rol van IB-ers. 
Zo ook is daar de 12e voortgangsrapportage waarin minister Arie Slob aangeeft: “Passend 
onderwijs is in mijn ogen dan ook zeker niet mislukt. We zitten nu nog de implementatiefase, 
waarvan bij invoering is afgesproken dat die tot 2020 zou duren. Tegelijkertijd zie ik wel dat 
er verbeteringen nodig zijn. […] ” 
Ons eigen tegengeluid klonk op 6 december jl. toen ik, samen met Marloes de Haan te gast 
was bij M2. We kregen op de uitzending (die alleen al op LinkedIn meer dan 3000 keer 
bekeken werd) veel positieve reacties. 
 

Inzet Expertiseteam samenwerkingsverband 
In gesprekken met de gedragswetenschappers en begeleiders passend onderwijs hoor ik dat 
leerkrachten, IB-ers en soms ook directeuren zich steeds vaker kwetsbaar durven opstellen. 
Kwetsbaar is het nieuwe krachtig, las ik laatst ergens. En: kwetsbaarheid is het meest 
onderschatte kenmerk in de mens. Lang werd het geassocieerd met zwakte. Nu wordt 
gezegd: het tonen van je zwakte is het sterkste wat je kunt doen.  
Als je dus durft te zeggen: ‘ik heb wat hulp hierbij nodig om het te kunnen’, in plaats van: ‘het 
ligt aan het kind waardoor het niet lukt’ dan sta je open voor verandering.  
 
Het Expertiseteam van het samenwerkingsverband is sinds 1 januari jl. uitgebreid met Wilma 
Sweere. Hierbij stelt zij zich aan u voor: 
 

Mijn naam is Wilma Sweere en ik woon, samen met mijn man Ad, in 
Zevenbergen. Sinds 1 januari 2019 ben ik werkzaam als Begeleider 
Passend Onderwijs. Ik werk van maandag t/m donderdag vanuit 
KEC (Kennis En Expertisecentrum) Onderwijs voor 
Samenwerkingsverband Brabantse Wal en Samenwerkingsverband 
Roosendaal. Ik heb de Pabo, de Master SEN en de RT-opleiding 
gedaan. Naast te hebben gewerkt als leerkracht in het regulier- en 
speciaal basisonderwijs, ben ik intern begeleider geweest op 
verschillende basisscholen en SBO-scholen. Voor mij heeft de 

uitdaging in het onderwijs altijd gelegen in de advisering van scholen en leerkrachten van 
kinderen met extra onderwijsbehoeften/ondersteuningsbehoeften. Ik vind het mooi om 
samen met alle betrokkenen rondom een kind te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. 
Om mezelf nog meer te scholen in oplossingsgericht werken, waarbij ik uit ga van de kracht 
van de ander, ben ik me gaan richten op het coachen en ik ben gecertificeerd Rots en Water-
trainer. 

https://didactiefonline.nl/artikel/passend-onderwijs-geduld-en-meer-samenwerken
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN1uCf6vbdAhVM3aQKHRbBCY8QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fkamerstukken%2Fbrieven_regering%2Fdetail%3Fid%3D2018Z12312%26did%3D2018D35855&usg=AOvVaw0_HUcblHaeFUHVH45kfwJk
http://www.zuidwesttv.nl/gemist/45/M2
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Ik heb er zin in om samen met jullie te werken aan goed en passend onderwijs voor alle 
kinderen en ik hoop jullie snel te ontmoeten. 
  
Vanaf januari wordt Wilma door de Gedragswetenschappers ingezet om antwoord te geven 
op uw ondersteuningsvragen. In totaal zijn, naast de vier Gedragswetenschappers 11 BPO’ers 
verbonden aan ons samenwerkingsverband.  
 

Deskundigheidsbevordering (programma 4 Ondersteuningsplan) 
Deelnemen aan een training is ook een manier van ‘je kwetsbaar opstellen’. Elke inschrijving 
impliceert dat er iets geleerd wordt om het daarna wel of beter te kunnen.  
Inmiddels hebben we meer dan 440 inschrijvingen voor trainingen ontvangen. Een aantal 
interessante wetenswaardigheden: 

- Van bijna elke school nemen leerkrachten en/of IB-ers deel aan diverse trainingen. 
- Er zijn inmiddels 13 teamtrainingen geboekt op 9 scholen. 
- Het meest populair zijn de trainingen gericht op omgaan met gedrag, hoogsensitiviteit, 
executieve functies en transactionele analyse. 

Voor mij zijn dit interessante gegevens om ook mee te nemen in bijv. thema-invullingen van 
de toekomstige IB-bijeenkomsten. 
Inschrijven voor trainingen die komende maanden starten of voor teamtrainingen op maat is 
nog steeds mogelijk. U ontvangt hierover nog apart bericht. 
 

Ondersteuningsplanraad (OPR) 
De OPR heeft op 7 november jl. een 
succesvolle avond voor ouders 
georganiseerd. In verschillende workshops 
werd uitgelegd op welke wijze Passend 
Onderwijs in de Brabantse Wal wordt 
georganiseerd. Rond de 200 ouders 
bezochten de avond. Door zowel scholen 
als ouders is zeer positief gereageerd en er 
wordt zelfs om een herhaling verzocht.  
Ook andere samenwerkingsverbanden 
willen dit idee en het draaiboek overnemen.   
 

IB-netwerk Onderwijs & Jeugdzorg 
Het IB-netwerk op 22 november 2018 stond in het teken van Onderwijs en Jeugdzorg / 
integraal arrangeren. In een aparte mail ontvangt u de resultaten die zijn opgehaald tijdens 
de cases-besprekingen. Het doet mij deugd uit de evaluaties af te leiden dat ook deze middag 
door de IB-ers en JP’ers zeer gewaardeerd is. Het sterkt mij in de gedachte dat we op de 
goede weg zijn en dat we 11 april de samenwerking verder uitbouwen. De voorbereiding 
wordt ook gezamenlijk georganiseerd, door de gemeente en het samenwerkingsverband. 
Heeft u deze middag al in uw agenda staan? 
Ook met de wethouders en gemeenteambtenaren van de drie gemeenten en de 
samenwerkingsverbanden VO en PO vindt intensief overleg plaats over o.a. de wijze waarop 
wij op de Brabantse Wal de samenwerking verder willen structureren.  
 

IB-Directienetwerk: Samen op de tandem Passend Onderwijs 
7 februari ‘s middags is het IB-Directienetwerk gepland. U weet dat dit netwerk een duidelijk 
ander karakter heeft dan het IB-netwerk. Er komen meer beleidsmatige onderwerpen aan de 
orde op basis waarvan de directeur en de IB-er geprikkeld worden om over belangrijke 
Passend-Onderwijs-vraagstukken na te denken en erover in gesprek te gaan, zowel met 
elkaar als met anderen. Het thema van deze middag is: Samen op de tandem Passend 
Onderwijs.  
 
Het belooft een prikkelende, inspirerende en interactieve middag te worden waarbij u in 
staat wordt gesteld te onderzoeken hoe het onderwijs op uw school nóg passender gemaakt 
kan worden. De middag wordt geleid door Raf van der Vaert, verbonden aan de universiteit 
van Gent. Raf is gespecialiseerd in transitietrajecten in het onderwijs. 
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Ik verwacht u (directeuren en ib-ers) 7 februari 13.30 uur in De Raayberg te ontmoeten. 

Klankbordgroep: audits 
Met de Klankbordgroep en de besturen is in september onder leiding van Penna het 
draaiboek voor de audits opgezet en afgestemd. In de maand november hebben vier 
pilotaudits plaatsgevonden.  
Op basis van de rapportage en de resultaten van deze pilots heeft het bestuur 18 december 
jl. besloten ook de overige 36 scholen te auditen.  
Elke audit wordt afgenomen door een onafhankelijk voorzitter vanuit Penna en twee 
auditoren, afkomstig uit ons eigen samenwerkingsverband. In totaal zijn 18 auditoren hiertoe 
opgeleid. De planning voor de audits wordt gedaan door Rian van Asten (beleidsmedewerker 
samenwerkingsverband); deze week ontvangen de overige 36 scholen een brief met nadere 
uitleg. In de periode daarna zal Rian telefonisch contact met hen opnemen voor de planning 
van uw audit. 
  

Digitalisering TripleW/ AVG 
Momenteel wordt een digitale applicatie gemaakt waarmee scholen hun aanvragen voor 
kortdurende ondersteuningen, arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen zullen doen. 
De eerste versie van de applicatie wordt momenteel getest. Zoals het er nu naar uitziet zullen 
we in juni 2019 een tweetal momenten organiseren om alle scholen te informeren over het 
gebruik.  
De applicatie wordt gebouwd door TripleW, dezelfde organisatie als waarmee u via LDos de 
leerlingdossiers aanbiedt aan het VO. 
De applicatie zal bestaan uit diverse modules: één voor de scholen om de aanvragen te doen; 
één voor de gedragswetenschappers en de begeleiders passend onderwijs om te reageren op 
de aanvragen en één module voor het samenwerkingsverband om de benodigde 
managementrapportage te kunnen genereren. Op termijn wordt ook een module in gebruik 
genomen waarmee ouders inzage krijgen in de aanvragen die betreffende hun kind worden 
gedaan. 
Met de ingebruikname van de applicatie bereiken we ook het gewenste AVG-niveau, zodat 
leerlinggegevens uitsluitend nog op deze beveiligde wijze worden uitgewisseld tussen de 
scholen en het samenwerkingsverband. 
 

Subsidie OCW voor begaafde leerlingen 
Het ministerie van OCW stimuleert de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor een 
periode van 4 jaar een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken 
van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Samen met het 
samenwerkingsverband VO zullen we hiervoor een plan maken, dat nodig is om voor de 
subsidie in aanmerking te komen. U hoort hier uiteraard nog van. 

Website Passend Onderwijs 
De website Passend Onderwijs.nl is opgeheven. De nieuwe website is te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs  
 
Met hartelijke groeten, 
Hellen Persoon 
Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO 
 
 
 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
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