
 
 
 

 
Update 3  Loket Passend Onderwijs     november 2019 

 

 

Middels een periodieke update willen wij jullie op de hoogte houden over de 

ontwikkelingen binnen advies en onderzoek en het loket passend onderwijs van SterkVO. 

 

TLV aanvraag 

Volgens de officiële richtlijnen dienen er voor een toelaatbaarheidsverklaring twee 

onafhankelijke deskundigenverklaringen te worden aangeleverd bij de aanvraag. Wij 

willen dit op de volgende manier oplossen:  

- deskundigenadvies 1 is het samenvattende analyse in het OPP, waarin duidelijk 

wordt gemaakt waarom de leerling is aangewezen op het VSO en welke ondersteuning 

het VSO kan gaan bieden.  

- deskundigenadvies 2 is het besluit van de VSO school, waaruit blijkt dat zij de 

passende plek zijn voor de leerling. Dit mag in het logboek van OT gezet worden door de 

VSO school.  

Voor beide deskundigenadviezen geldt dat duidelijk moet zijn door wie en vanuit welke 

functie is geschreven. 

 

Activeringstraject 

Zoals jullie weten loopt het activeringstraject niet langer via het Loket. Je school krijgt 

per januari 2020 een (geoormerkte) ophoging van het schoolbudget waarmee je zelf bij 

een partij naar keuze activeringsaanbod kunt inkopen. De begeleider passend onderwijs 

kan hier natuurlijk op meedenken en heeft kennis van de verschillende aanbieders.  

 

Online OPP 

De digitale tool staat online. Je vindt hem op www.opp.sterkvo.nl 

Dank voor alle input met betrekking tot de nieuwe tool, deze wordt meegenomen in het 

gesprek met POS. 

 

AV1 robot 

De inzet van de AV1 robots www.noisolation.nl bevalt goed. Op het zorgcoördinatoren 

netwerk van 7 november heeft Willem Scheper van het CGU jullie vragen omtrent de 

robot beantwoord. Heb je nog vragen hierover, dan kan dat via je begeleider passend 

onderwijs. 

 

Begeleiding HB leerlingen 

Momenteel zijn er mensen binnen de scholen en het samenwerkingsverband bezig om 

hun kennis over (hoog-)begaafdheid te verbreden. Het zijn boeiende trajecten,  

Mocht jij, of een college, interesse hebben om (kosteloos) aan te sluiten bij een training, 

dan kan dat. Op 10 december is er een training gericht op motiveren en 

differentiëren, op 7 januari 2020 gaat het over dubbel bijzondere leerlingen en tot 

slot op 11 februari is er aandacht voor onderpresteren. De trainingen vinden plaats bij 

Sterk VO, van 13.30-16.30 uur. Aanmelden kan bij Pieter Ros (p.ros@sterkvo.n).   

 

Interessante literatuur: 

Het boek ‘Stress bij tienermeisjes’ van Lisa Damour beschrijft het hoe en waarom van 

de toename in druk en angsten bij tienermeisjes in de afgelopen jaren. Lisa legt uit wat 

stress is en hoe je die positief kunt inzetten.  

‘Jij kan beter’ is geschreven door Tessa Kieboom. Het gaat over onderpresteren en 

waarom het juist bij intelligentere kinderen en jongeren vaker voorkomt. Het boek is ook 

goed leesbaar voor ouders. Tessa Kieboom heeft daarnaast ook het boek ‘Hoogbegaafd’ 

geschreven, een goed boek om meer inzicht te krijgen in hoogbegaafdheid. 

Op het laatste zoco netwerk hebben we de TEDtalk van Iliass el Hadioui laten zien. Zijn 

boek ‘Switchen en klimmen’ gaat iets dieper in op de multiculturele samenleving in de 

klas en het effect dat dit op de leerlingen heeft. 

http://www.opp.sterkvo.nl/
http://www.noisolation.nl/
mailto:p.ros@sterkvo.n


 
 
 

 
 

Nog een filmtip: op dit moment draait in de bioscoop de film ‘Luce’. Een aanrader, 

omdat er veel van wat wij merken en zien in het onderwijs aan bod komt. 

 

 

Heb je goede ervaringen met bepaalde onderzoeksmiddelen, behoefte aan specifiek 

testmateriaal of interessante literatuur, laat het ons weten via loket@sterkvo.nl  dan 

kunnen we het delen in onze volgende update. 
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