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Nieuwsbrief                     
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ondersteuning                             

 

Inleiding 
Voor u ligt de tweede en tevens laatste nieuwsbrief van schooljaar 2018-2019.  
Elk jaar lijkt weer sneller tot een einde te komen. Men zegt wel ‘ns: time flies when you’re 
having fun. Wat betreft het Samenwerkingsverband geldt dit ook. Ondanks alle uitdagingen 
die we het afgelopen jaar hebben doorstaan, kunnen we stellen dat we wederom een goed 
jaar achter de rug hebben. In deze nieuwsbrief leest u op welke onderdelen wij met 
voldoening terugkijken en welke uitdagingen ons komend jaar te wachten staan. 
 

Uitbreiding Expertiseteam  
Zoals u weet, bestaat het Expertiseteam van het Samenwerkingsverband uit vier 
Gedragswetenschappers. Per 1 augustus 2019 stopt Perry van Baal met zijn functie als 
Gedragswetenschapper. We zijn verheugd in deze nieuwsbrief bekend te maken dat Suzanne 
van Geel hem opvolgt. Perry draagt ‘zijn’ scholen aan Suzanne over; Suzanne zal op haar 
beurt met elke school een kennismakingsafspraak maken. Hieronder stelt zij zich aan u voor: 
 

Mijn naam is Suzanne van Geel en vanaf 1 augustus ben a.s. 
ben ik werkzaam als Gedragswetenschapper bij het 
Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO. De afgelopen 15 
jaar heb ik in de verstandelijk gehandicapten sector 
gewerkt. De eerste 13 jaar bij Stichting Prisma en de laatste 
2 jaar bij Amarant. Ik heb veel ervaring met de doelgroep 
zwakbegaafden en licht verstandelijk beperkten maar ook 
gedegen kennis van bijvoorbeeld autisme of ad(h)d.  

Ik heb brede ervaring als het gaat om gedrag en sociaal emotionele problemen. Ik ben 
geschoold in oplossingsgericht werken; ik ga uit van de kracht van mensen en probeer op 
creatieve manieren te zoeken naar mogelijkheden.  
Daarnaast ben ik getrouwd en moeder van 3 zoons. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
lezen en te wandelen met mijn hond.  
Ik heb veel zin in mijn nieuwe baan. Ik vind het een uitdaging, zit vol ideeën en kan 
niet wachten aan de slag te gaan. Tot ziens!  
 
Het team van Begeleiders Passend Onderwijs wordt met ingang van 1 augustus 2019 
uitgebreid met Sherida Brouwers, zij zal 3 dagen voor het Samenwerkingsverband werkzaam 
zijn vanuit het KEC / de Koraalgroep. Hieronder stelt zij zich aan u voor: 
 

Mijn naam is Sherida Brouwers, 36 jaar, woonachtig in Bergen op 
Zoom. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een zoon van 7 en een 
dochter van 3. Na een aantal jaren in het basisonderwijs te hebben 
gewerkt en 10 jaar in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), was ik 
toe aan een nieuwe uitdaging. Sinds februari ben ik ingewerkt als 
begeleider passend onderwijs (REC4), na de zomervakantie ga ik drie 
dagen per week aan de slag voor het Samenwerkingsverband 
Brabantse Wal PO. De andere dag ben ik werkzaam voor het KEC 
(Koraal) als PBS-coach. 
Ik heb veel kennis over het puberbrein en heb veel gewerkt met 

leerlingen met de meest voorkomende stoornissen en ziektebeelden. Leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.  
Ik ga uit van het positieve: de kracht van het kind én van de leerkracht. In mijn werk is het 
belangrijk dat je een ‘klik’ hebt, verbinding, je gaat tenslotte samen aan de slag!  
Ik heb er zin in. 
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Het expertiseteam van BPO’ers bestaat per 1 augustus 2019 uit 12 mensen met een totale 
omvang van bijna 5 fte. Het aantal GW’ers blijft vier, doch zowel Eefje van Leeuwen als 
Suzanne van Geel hebben een wtf van 0,8 en zullen ook voor andere ondersteuningsvragen 
worden ingezet. U hoort hier binnenkort meer over.  
 

Plan voor Extra Ondersteuning 
Met de schoolbesturen is afgesproken dat de financiële buffer die in de eerste jaren van 
Passend Onderwijs is ontstaan, doelmatig ingezet gaat worden op de scholen. 
Schoolbesturen benoemden hierbij nadrukkelijk twee hoofdonderwerpen: afstemming op 
ingewikkeld leerlinggedrag en de verdere uitlijning met Jeugdzorg. Een en ander heeft geleid 
tot het Plan Extra Ondersteuning. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u wat het Plan 
inhoudt en op welke manier het Samenwerkingsverband de scholen verder zal ondersteunen. 
Een belangrijk punt hierbij is dat sommige onderdelen ‘aanbodgestuurd’ zijn; hiervoor hoeft 
een school dus zelf geen aanvraag in te dienen, maar wij zullen contact met de scholen 
opnemen. 
Indien u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met uw Gedragswetenschapper. 
 

Deskundigheidsbevordering (programma 4 Ondersteuningsplan) 
Zonder twijfel kunnen we stellen 
dat dit programma één van de 
pareltjes is in ons 
ondersteuningsaanbod. Dit 
schooljaar hebben 450 
leerkrachten deelgenomen aan 
een training. Ook zijn er 17 (!) 
teamtrainingen gegeven, op 11 
verschillende scholen.  
De meeste vraag gaat uit naar 
trainingen gericht op omgaan 
met gedrag, hoogsensitiviteit, 

executieve functies, transactionele analyse en kindgesprekken.  
Punt van aandacht is dat er ook veel annuleringen zijn (70!); de redenen van afmelding zijn 
divers. We willen elke cursist attent maken op het feit dat als je je voor een training afmeldt, 
het risico bestaat dat de hele training geannuleerd dient te worden. Hiermee dupeer je ook 
je collega’s die de training wel willen volgen.   
Komend schooljaar wordt voor de Mastermodules een ondergrens van 5 inschrijvingen 
aangehouden.  
 
Het trainingsaanbod met het inschrijfformulier voor de nieuwe trainingen is inmiddels 
verstuurd; het inschrijfformulier voor de bestaande trainingen volgt één dezer dagen. 
 
Het komend schooljaar staat o.a. in het teken van cyclisch meten: of we de goede dingen 
doen en of we ze goed doen. Kwaliteitszorg, dus. Leerkrachten die dit schooljaar een training 
volgden, hebben al een intake- en evaluatievragenlijst ontvangen, waarmee we van hen 
wilden horen of de training aan de verwachtingen heeft voldaan.  
Om de respons op deze vragenlijsten te vergroten, zullen we komend jaar hieraan een 
‘voorwaarde’ verbinden namelijk: zodra beide vragenlijsten zijn ingevuld, ontvangt de cursist 
het certificaat. 
 

Onderwijs & Jeugdzorg 
Het IB-netwerk op 12 april 2019 stond wederom in het teken van Onderwijs en Jeugdzorg / 
integraal arrangeren. De nieuwe werkwijze in Schoolondersteuningsteams is uitgebreid aan 
de orde gekomen en er was tijd voor het Thuiszitterspact en Veilig Thuis. Uit de evaluatie is 
gebleken dat de aanwezigen deze middag met een 7,5 waardeerden. 
Veel IB-ers gaven aan waarde te hechten aan het op casusniveau collegiaal in gesprek gaan; 
met de Gedragswetenschappers bereid ik voor op welke wijze we hier volgend schooljaar 
invulling aan geven. Het idee is tijdens het eerstvolgende IB-netwerk plenair te beginnen 
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rondom een bepaald thema en vervolgens in 4 clusters uiteen te gaan, samen met de 
desbetreffende Gedragswetenschapper. U hoort hier uiteraard meer over. 
 
Met de drie gemeenten vindt regelmatig overleg plaats over de wijze waarop de uitlijning 
tussen Onderwijs en Jeugdzorg verder gestalte kan krijgen. Een eerste stap is gezet door de 
inrichting van vaste Schoolondersteuningsteams (SOT’s) waardoor Jeugdzorg structureel 
betrokken is bij leerlingenzorg op school. 
Een volgende stap is de aanstelling van een Verbindingsofficier, die de meest complexe 
casuïstiek ter hand neemt. Het is één van aanbevelingen van het rapport Peeters, waarin ons 
Samenwerkingsverband mogelijkheden ziet ook voor deze complexe cases Passend 
Onderwijs te realiseren. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u meer over deze functie en 
de relatie met de gemeenten hieromtrent. 
 

Huisvesting De Vlinderboom 
De Vlinderboom (Programma 5 van het Ondersteuningsplan) is momenteel gehuisvest in SBO 
De Driemaster. Komend schooljaar wordt de groep ondergebracht bij De Markiezaten en zal 
in samenwerking met KPO en SDW verder vormgegeven worden. In de week van 12 juni 
vinden de sollicitatiegesprekken plaats voor de personele invulling van de groep. Annemie 
Wouters, die als Gedragswetenschapper vanuit het Samenwerkingsverband bij de 
Vlinderboom betrokken is, zal namens het Samenwerkingsverband bij de gesprekken zijn. 

 
Klankbordgroep/ audits 
De ‘personele’ bezetting van de Klankbordgroep is recent iets gewijzigd: Defrie Tempelaars 
heeft een andere baan buiten het samenwerkingsverband; zijn plaats wordt ingenomen door 
Manfred Werger. 
De audits op de scholen zijn gepland; drie scholen staan na de zomervakantie gepland, alle 
overige scholen zijn of worden voor de vakantie geaudit. De auditrapportage bestaat niet 
alleen uit een schoolrapport, dat aan de school en het desbetreffende bestuur wordt 
gestuurd, er wordt ook een totaalrapport gemaakt. 
Op 18 juni wordt tijdens een heidag met de schoolbesturen besproken op welke wijze de 
aanbevelingen uit de rapportage worden opgevolgd en welke rol hierin -al dan niet- is 
weggelegd voor het Samenwerkingsverband. 
Verder bespreken we in de Klankbordgroep de optimalisatie van het Groeidocument via 
ParnasSys en Esis, de uitvoering van het Plan Extra Ondersteuning alsmede de invulling van 
de IB-(Directie)-netwerkdagen voor het komend jaar. 
 
Compliment aan het Auditteam 
De audits worden afgenomen door een ‘intern’ auditteam bestaande uit leerkrachten, ib-ers 
en directeuren uit ons eigen samenwerkingsverband. De voorzitter van elk auditteam wordt 
geleverd door Penna. Eén van de voorzitters belde mij om de complimenten te geven over 
het auditteam; deze geef ik hierbij graag aan jullie door! Hij zei dat hij in jullie een kwalitatief 
goed en zeer betrokken team ervaart. Chapeau!  
 

Digitalisering TripleW/ AVG 
De digitale applicatie waarmee scholen met ingang van komend schooljaar hun aanvraag 
voor kortdurende ondersteuningen, arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen zullen 
doen, nadert z’n voltooiing.  
Op 27 juni worden alle scholen (met laptop!) verwacht voor een informatiesessie over het 
gebruik. (Let op: de locatie is gewijzigd naar de Raayberg.) 
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. 
 
Sinds de invoering van de AVG merken we dat het lastiger is leerlinggegevens uit te wisselen. 
Er is nog veel onduidelijkheid en angst voor boetes. Terwijl de AVG juist bedoeld is om 
personen te beschermen en afstemming juist nodig is om de benodigde ondersteuning tijdig 
en effectief in te zetten. Daarom werken we samen met de gemeenten aan een 
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handelingskader. Het doel van dit kader is ‘in één oogopslag’ inzichtelijk te maken welke 
informatie je mag delen en wie welke gegevens vervolgens vastlegt. Zodra dit 
handelingskader gereed is, informeren we u vanzelfsprekend.  
 

Subsidie OCW voor begaafde leerlingen 
De ingediende subsidieaanvraag bevat het 
plan om op school-/teamniveau de kennis 
en vaardigheden te vergroten om (nog 
beter) af te kunnen stemmen op leerlingen 
met kenmerken van begaafdheid. Ook zal 
het signaleren aan de orde komen.  
Omdat diverse scholen al aanbod hebben op 
dit gebied, wordt de ondersteuning voor 
elke school op maat aangeboden; de 
medewerkers van het steunpunt HB worden 
betrokken bij het uitwerken van de plannen. 
OCW verwacht kort na de zomervakantie 
een inhoudelijke reactie op de ingediende 

subsidieaanvragen te geven. Dan is bekend of onze subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. 
 

Voor de agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP:  Voor LPS-scholen: het kan voorkomen dat een IB-bijeenkomst samenvalt met een 
Masterclass; met dhr. Schlüter van LPS is afgesproken dat de IB-ers naar de netwerken van 
het samenwerkingsverband kunnen gaan; de schooldirecteuren volgen dan de 
desbetreffende Masterclass. 

 
Tenslotte 
Ik wens u allen hierbij alvast een goede afsluiting van dit schooljaar en daarna een 
welverdiende vakantie! 
 
Met hartelijke groeten, 
Hellen Persoon 
Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Plan extra ondersteuning 

IB Netwerk     
donderdag 14 november 2019 13.00 uur 17.00 uur 
donderdag 16 april 2020 13.00 uur 17.00 uur 
IB/directeuren Netwerk     
donderdag 13 februari 2020 13.00 uur 17.00 uur 

Klankbordgroep     
donderdag 12 september 2019 13.30 uur  15.30 uur 
donderdag 7 november 2019 13.30 uur 15.30 uur  
donderdag 19 maart 2020 13.30 uur 15.30 uur  
donderdag 28 mei 2020 13.30 uur 15.30 uur  
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Plan Extra Ondersteuning (uittreksel) 
 
Het plan realiseert extra ondersteuning gedurende 3 jaar, ingaand per 1 augustus 2019 tot 31 juli 2022. De 
ondersteuning richt zich voor het grootste deel op de begeleiding van scholen/teams/leerkrachten met 
kinderen met complex gedrag en op complexe onderwijs & jeugdzorg-casuïstiek. De financiële reserve wordt 
in 3 jaar doelmatig besteed aan onze scholen / leerkrachten en daarmee aan de leerlingen. Het plan overstijgt 
met één jaar de periode van het Ondersteuningsplan.  
 
De focus wordt gericht op: 
1:  Leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van / afstemming op leerlingen met 

gedragsproblemen; met name gericht op vroegtijdig(er) / preventiever signaleren en coaching (1a 
t/m 1d). 

2:  Ib-ers ondersteunen met de uitlijning / samenwerking met Jeugdzorg.  
3:  Scholen/leerkrachten ondersteunen in de afstemming op hoogbegaafde leerlingen in combinatie 

met gedrag (dubbel bijzondere leerlingen).  
 
Deze extra ondersteuning is gericht op teambrede ondersteuning; de individuele leerkrachtondersteuning 
blijft zoals het nu is georganiseerd in arrangementsvorm. Zo wordt ook de vraag- en aanbodrichting van de 
ondersteuning duidelijk: 

 Individuele vragen van scholen voor ondersteuning -> blijven georganiseerd via arrangementsaanvragen of 
kortdurende ondersteuning; 

 Deze extra ondersteuning -> wordt aangeboden door het samenwerkingsverband; voor deze extra 
ondersteuning geldt dat deze van tijdelijke aard is i.v.m. het feit dat reservegelden slechts éénmalig uit te 
geven zijn.  
 

Beknopte inhoudelijke uitwerking 
Ad 1a.  Leerkrachten ondersteunen in de begeleiding met / afstemming op leerlingen met 
gedragsproblemen; met name gericht op vroegtijdig(er) / preventiever signaleren: 

 Er wordt gedurende 3 schooljaren totaal 2 fte extra ondersteuning ingezet in de vorm van een Begeleider 
Passend Onderwijs / Passend Onderwijscoach. Deze BPO’ers zijn enerzijds gespecialiseerd in ‘praktische 
omgang met gedragsproblemen in de klas’ en zullen leerkrachten leren vroegtijdig / preventief te signaleren; 
de ondersteuning is breed en varieert van (bijv.) klassenmanagement tot persoonlijke effectiviteit op het 
gebied van afstemmen op leerlingen die qua gedrag opvallen.  

 Doel is leerkrachten leren hoe ze vroegtijdig(er) / preventiever kunnen signaleren en vervolgens blijvend 
kunnen afstemmen op leerlingen met complex gedrag. 
 
Ad 1b. In company opleiding tot Schoolcoach Passend Onderwijs 

 Via InHolland worden in company gedurende twee jaar, maximaal 16 leerkrachten / ib-ers per jaar opgeleid 
(Post HBO).  

 Na afronding van de opleiding kan de Schoolcoach Passend Onderwijs zelf leerkrachten begeleiden gebaseerd 
op theoretische concepten en modellen in de context van de ontwikkeling van Passend Onderwijs.  

 de opleiding wordt verzorgd op een locatie in Bergen op Zoom en wordt afgesloten met een officieel erkend 
CPION-diploma. De deelnemers worden opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO 
Nederland (SPHBO). 

 Doel van dit onderdeel is de borging van de geboden ondersteuning alsmede het begeleiden van leerkrachten 
m.b.t. de in deze notitie beschreven ondersteuning. 
 
Ad 1c. Rots & Watertrajecten op scholen 

 Rots en Water is een psychofysieke training die zich richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, 
het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. 

 In dit plan is een raming opgenomen van 10 Rots en Watertrainingen per jaar, gedurende drie jaar. 
 De desbetreffende Rots & Watertrajecten worden uitgevoerd door ‘eigen’ SWV BPO’ers; deze BPO’ers zullen 

ook de leerkrachten begeleiden die tot Rots en Watertrainer (zie 1d.) worden opgeleid. 
 
Ad 1d. Opleiden Rots & Watertrainers 
Ondanks het feit dat er diverse Rots & Watertrainers zijn, wordt in het veld in toenemende mate de behoefte 
geuit aan de mogelijkheid om deze trainingen zelf te kunnen verzorgen. 

BIJLAGE bij Nieuwsbrief juni 2019 
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 Dit onderdeel van het plan behelst derhalve het opleiden van maximaal 2 x 20 Rots en Watertrainers, 
verdeeld over twee jaar (20 personen per jaar); de basistraining bestaat uit een traject van een jaar waarin 
drie basistrainingsdagen worden gevolgd door een jaar praktijkervaring waarna twee dagen 
verdiepingstraining worden gevolgd.  

 De trainers zullen in het tweede jaar deelnemen aan de Advanced Training, bestaande uit twee lesdagen.  
 Doel van dit onderdeel is de borging van Rots & Waterondersteuning en daarmee de expertise binnen het 

samenwerkingsverband te behouden. 
 
Ad 2. Ib-ers ondersteunen met de uitlijning Jeugdzorg 

 Gedurende 3 schooljaren wordt in totaal 2 fte ‘verbindingsofficieren’ ingezet. Deze functionarissen hebben 
niet alleen kennis van het onderwijsveld, ook zijn ze op de hoogte van de Jeugdzorg in de drie gemeenten en 
de mogelijkheden ter ondersteuning van kinderen en gezinnen. 

 De verbindingsofficier kan ingezet worden als casusregisseur bij zeer ingewikkelde casuïstiek waarin zowel 
onderwijs als gezinsondersteuning nodig is. De verbindingsofficier neemt regie bij deze onderwijs-zorg 
casuïstiek en heeft mandaat om in het ‘grijze gebied’ knopen door te hakken. De taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van deze functionaris worden in samenwerking met de drie gemeenten vastgesteld. 

 Teneinde de uitlijning met Jeugdzorg op schoolniveau te borgen zullen alle scholen met ingang van schooljaar 
2019-2020 gaan werken met vaste SchoolOndersteuningsTeams (SOT).  
In het SOT zitten als vaste bezetting de IB-er, de Gedragswetenschapper en de Jeugdprofessional. Op afroep 
kan ook andere expertise worden toegevoegd aan het team. Zoals bijv. Leerplicht, Jeugdarts. 

 
Ad 3.  Scholen/leerkrachten ondersteunen in de afstemming op hoogbegaafde leerlingen in combinatie met gedrag 

(dubbel bijzondere leerlingen).  
Op dit moment bestaat het steunpunt uit twee HB-specialisten (totaal 0,3 fte). De uitbreiding van dit 
steunpunt zal bestaan uit 0,2 fte; hiermee wordt de capaciteit uitgebreid om antwoord te geven op vragen 
van scholen op gebied van HB. De uitbreiding van de capaciteit hangt samen met de eis vanuit het ministerie 
dat het samenwerkingsverband tenminste het bedrag van de subsidie zelf financiert (ong. € 50.000 per jaar). 
 

Uitwerking doelen en effectmeting 
De eerste conceptnotitie is besproken met de Klankbordgroep, het Dagelijks Bestuur en de Raad van Toezicht 
(januari 2019) en de OPR (11 maart 2019). Op grond van deze besprekingen zijn aanpassingen gedaan in de 
versie die nu voorligt. Deze bijgestelde notitie is 26 maart in de Deelnemersraad besproken.  
Nadat de Deelnemersraad 26 maart akkoord gegaan is, is gestart met de uitwerking. Deze uitwerking behelst 
enerzijds de werving van de gevraagde expertise, anderzijds het formuleren van doelen en de vaststelling van 
de wijze waarop het effect van de ondersteuning gemeten wordt.  
 

Risico’s 
De ondersteuning heeft als doel leerkrachten in 3 jaar te leren preventief te signaleren en zelfstandig af te 
stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften, met name gericht op leerlingen die gedragsmatig extra 
ondersteuning behoeven.  
De termijn van 3 jaar zal bij de formulering van de doelen helder geformuleerd worden. Het voornaamste 
risico dat dit plan met zich meebrengt, is gelegen in het feit dat scholen gewend raken aan de ondersteuning 
en er na de afgesproken periode geen afstand van kunnen doen. Om die reden voorziet dit plan er ook in 
leerkrachten op te leiden om de expertise zelf toe te passen en daarmee te borgen. 
Met de partijen die hun expertise detacheren aan het samenwerkingsverband zullen detacheringscontracten 
voor 3 jaar worden aangegaan. Met de partijen die extern worden aangetrokken worden 
samenwerkingsovereenkomsten van 3 jaar afgesloten. 
 

 

*-*-*-*-* 
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