
BIJEENKOMST ONDERSTEUNINGSPLAN STERK VO

“JE KUNT DE WIND NIET VERANDEREN, WEL DE STAND VAN DE ZEILEN”

Samen werken aan passend onderwijs. En dat al bijna 5 jaar lang. 

Op 1 februari kwamen schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren en 

bestuurders van Sterk VO samen om het succes van Passend Onderwijs in 

Utrecht en Stichtse Vecht te vieren. En de koers voor de komende vier jaar 

te bepalen.  Varen wij de goede richting op? En wat is er nodig om samen 

nog betekenisvoller te kunnen zijn voor jongeren?  

Een samenvatting van deze middag in de Zilveren Vosch. 
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Om de koers uit te zetten vervulde Raf Vervaert de rol van stuurman. Hij vertelde meer over de wetenschap achter leren 

en communiceren. Beide essentieel voor de uitvoering van Passend Onderwijs. 

Elke late binnenkomer kreeg een plekje op de eerste rij. Raf creërde een gevoel van gezamenlijkheid. 

Om elkaar nog beter te leren kennen moest 

iedereen naast een minder bekende collega gaan 

zitten, samen “we are the champions” zingen en 

elkaar betekenisvolle vragen stellen.



“COMMUNICATIE IS MEER DAN HET OVERBRENGEN VAN EEN BOODSCHAP, HET IS OOK 

HET OPBOUWEN VAN EEN RELATIE OM ELKAAR BETER TE KUNNEN BEGRIJPEN.”

“Wat is voor jou een belangrijk moment in jouw

leven geweest? En welke docent is waardevol

geweest voor jouw schoolloopbaan?” Het zijn

persoonlijke vragen die je normaal gesproken niet

snel met een ander deelt maar die heel

waardevol blijken te zijn.

Raf liet ons door verschillende oefeningen zien wat een

paradigma is en hoe dit onze belevingswereld kan

beïnvloeden. “Welk beeld heb je als je denkt aan een

heerlijk restaurant waarbij het water je in de mond

loopt?” “En wat als blijkt dat je je bevindt in een

fastfoodrestaurant?” Het is goed om rekening te houden

met elkaars paradigma. Heb je dezelfde verwachting als

de ander? Bewustzijn van elkaars perspectief is essentieel

voor een goede samenwerking.



“BEWUSTZIJN VAN ELKAARS PERSPECTIEF CREËERT VERBINDING EN MAAKT SAMENWERKING 

GEMAKKELIJKER”. 

Betekenisvol zijn voor leerlingen, dat

drijft ons. Gezamenlijk groeien wij van

reflectie, complimenten, fouten,

observatie, verantwoordelijkheid en je

kwetsbaar durven opstellen. Dit zijn

elementen die wij kunnen gaan inzetten

om de volgende stap te maken.

Raf liet zien dat er voor deze volgende

stap verbinding nodig is. Dat het

waardevol kan zijn om je kwetsbaar op

te stellen, omdat dat leerling, ouders en

school dichter bij elkaar brengt. En dat

uiteindelijk het motief een leerling te

willen helpen ons verbindt. In een echte

dialoog staat de leerling centraal.



ETEN, ONTMOETEN, BRAINSTORMEN

Om het succes van passend onderwijs 

samen te vieren, was het na het 

inspirerende verhaal van Raf tijd voor tapas. 

Van koude hapjes, tot warme gerechten en 

een heerlijk dessert. 

Ook het bestuur was aanwezig en 

benadrukte dat er ook ruimte mag 

zijn om successen te vieren, naast alle 

inzet die iedereen dagelijks pleegt om 

passend onderwijs te bieden.

Tijdens het diner werd er input 

geleverd voor het nieuwe 

ondersteuningsplan. “Wat is er de 

komende jaren nodig om met elkaar 

nog betekenisvoller voor onze 

jongeren te zijn?”   



INPUT ONDERSTEUNINGSPLAN

Een greep uit de ideeën voor het nieuwe ondersteuningsplan:

• Maak meer ruimte voor innovatie. Zet innovatie op de agenda 

van de lerende netwerken. Maak handelen buiten de standaard 

kaders mogelijk. Er is behoefte aan tijdelijke ondersteuning on 

the job, projectmatig werken en aanbod nabij.

• Zet de leerling nog meer centraal. Maak geen plannen zonder 

de leerling, investeer in een vertrouwensrelatie en bied 

maatwerk door bijvoorbeeld gepersonaliseerd leren. Ook het 

samenwerkingsverband heeft hierin een rol.

• Maak nog meer gebruik van elkaars expertise en benut de 

kennis die het VSO in huis heeft. Door samen te werken komt 

kennisdeling op gang en kunnen scholen gezamenlijk nog 

passender ondersteuning bieden.

Een samenvatting van de input zal na de voorjaarsvakantie samen 

met het nieuwe ondersteuningsplan naar iedereen verzonden 

worden.



AFSLUITING

Zijn er nog ideeën of wensen onuitgesproken gebleven? U kunt een reactie sturen naar h.smit@sterkvo.nl. 

Wij danken iedereen voor de tijd, input en prettige aanwezigheid!

Wilt u de presentatie van Raf ontvangen? Stuur een e-mail naar contact@acter.nl om de dia’s op te vragen. 
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