
De toekomst van het vso en specialistische voorzieningen | 8 juni 2021
Regionale themabijeenkomst vso

Dagvoorzitter Harry Emmerzaal, directeur swv Zuidoost Utrecht, heet ruim 40 collega’s van de vso-scholen en de 
samenwerkingsverbanden digitaal welkom bij de regionale themabijeenkomst. Drie sprekers nemen ons mee in 
de ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de toekomst van het vso, de specialistische voorzieningen en ons 
regionaal dekkend aanbod. 

• Riemer Poortstra, directeur swv Eemland, benoemt in vogelvlucht de belangrijkste landelijke ontwikkeling die 
voortkomen uit de evaluatie passend onderwijs: de uitwerking van de 25 verbetermaatregelen van minister 
Slob met inclusiever onderwijs als stip op de horizon en de verdere verbinding van onderwijs en zorg. 

• Rita Kennis van KBA Nijmegen deelt de belangrijkste conclusies van het onderzoek naar leerlingstromen vso in 
de regio. Ze benadrukt dat een bovenregionaal perspectief en in gezamenlijkheid ontwikkelen de beste 
sturingsmogelijkheden bieden. 

• Harriët Smit, programmaleider passend onderwijs swv Sterk VO, vertelt over de Utrechtse deelname als 
inspiratieregio aan het programma Met Andere Ogen. Maatwerk in de verbinding van (speciaal) onderwijs en 
(specialistische) zorg is een belangrijke stap op weg naar meer inclusie, (boven)regionaal wordt hieraan 
gewerkt in de taskforce onderwijs en essentiële functies.  

Na elke bijdrage is aan deelnemers een stelling voorgelegd, bekijk hier de dia’s van de presentaties en de 
uitkomsten van de stellingen. 

https://www.sterkvo.nl/wp-content/uploads/2021/06/De-toekomst-van-het-vso-dias-8-juni-2021.pptx


Als regio op weg naar inclusiever onderwijs | Breakout Rooms

In Breakout rooms gaan we met elkaar in gesprek over wat de weg naar inclusiever onderwijs voor ons als regio 
betekent. De uitwisseling via de chat levert het volgende beeld op: 



Als regio op weg naar inclusiever onderwijs | Opbrengsten

Tijdens de plenaire afsluiting volgde een mooie terugkoppeling uit de verschillende groepen:

• Inventariseer wat we hebben aan expertise, hef het speciaal onderwijs niet op maar breng het meer naar 

regulier vo, gebruik ambulante begeleiding als springplan naar meer structurele expertise uitwisseling ook ten 

behoeve van thuisnabijheid en organiseer jeugdzorg dichterbij onderwijs.

• Alleen het openzetten van deuren is niet voldoende: vaardigheden, kennis en expertise worden daarmee niet 

automatisch overgedragen. Er is behoefte aan doeners, bijvoorbeeld de inzet van een persoon voor 

begeleiding op locatie. Hierbij zijn een goede ondersteuningsstructuur en een goede sfeer voorwaardelijk om 

in gezamenlijkheid te doen en elkaar de ruimte te geven om het samen aan te gaan.

• Meer inclusief is niet een kwestie van aanpassen, het gaat om het creëren en organiseren van mogelijkheden 

om te doen wat nodig is. De creativiteit moet op gang komen, start klein, maak het niet moeilijk en ga het 

samen doen. Het gaat ook niet alleen om onderwijs maar ook om inclusiever samenleven.

• Centraal moet staan wat het beste past bij de jongeren, niet het beschikbaar aanbod. Daarvoor is het 

belangrijk om nog meer te ontschotten, ook tussen vso-scholen samen te werken en te dromen over een 

regionaal samenwerkingsverband.

• Laten we verder bouwen op succesvolle samenwerking zoals regionaal werken met het doelgroepenmodel en 

onze visie met het reguliere vo uitwerken. Begin vooral klein en ga samen aan de slag.



Hoe gaan we samen verder? 

De tijd voor uitwisseling was kort en soms komen goede ideeën later op, we zijn daarom benieuwd of jullie nog 
(nieuwe) aanvullingen hebben. En hoe jullie op de middag terugkijken. Laat het ons weten door deze korte 
vragenlijst in te vullen.

Harry Emmerzaal en Ank Jeurissen gaan 
met pensioen. 

Harry en Ank, bedankt!

deze%20korte%20vragenlijst

