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Met grote dank aan Kalsbeek College - Bredius



Opening - Tijd voor taart!

Op 30 mei opende de vier directeuren van de samenwerkingsverbanden feestelijk de mini-conferentie VSO 
en PrO regio Utrecht met het aansnijden van taart. We vierden de ondertekening van de geactualiseerde 
samenwerkingsovereenkomst waarin eerder afspraken worden onderstreept en de samenwerking op 
sommige vlakken wordt geïntensiveerd. 

Klik hier voor samenwerkingsovereenkomst VSO regio Utrecht

http://www.sterkvo.nl/doc/sterkvo/basisdocumenten/Samenwerkingsovereenkomst SWV en VSO regio Utrecht - Tekenversie mei 2017.pdf


Welkom

Dagvoorzitter Berto de Waal, directeur van het SWV VO Regio Utrecht West, verwelkomde bestuurders, directeuren en collega’s van 
VSO en PrO scholen, de loketten passend onderwijs en betrokkenen vanuit leerplicht en jeugdhulp op het Kalsbeek College te 
Woerden: “Om onderwijs en zorg op elkaar af te kunnen stemmen is het belangrijk dat betrokken professionals met elkaar 
samenwerken. Het is daarom goed om te zien dat er vandaag veel collega’s aanwezig zijn vanuit zowel de VSO en PrO scholen als de 
jeugdhulpverlening. Laten we vandaag gebruiken om de volgende slag te slaan en met elkaar zoeken naar mogelijkheden en 
oplossingen voor onze leerlingen.”



Pitch proeftuin Onderwijszorgarrangementen

Samen met Marion van der Bliek (Gemeente Utrecht) vertelde Harriët Smit (SWV Sterk VO) in vogelvlucht over de
proeftuin onderwijszorgarrangementen, afgekort proeftuin OZA. Een OZA is een combinatie van
onderwijsondersteuning en zorg om onderwijsdeelname voor kinderen en jongeren met een complexe
onderwijsondersteunings- en zorgvraag mogelijk te maken. Hiervoor is een proeftuin opgezet omdat scholen en
ouders voor een OZA te maken hebben met een ingewikkeld speelveld van wet- en regelgeving (vier wetten),
partners (ouders, gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders, uitvoerende professionals) en financiering
(vier wetten = vier verschillende financieringsstromen).

De centrale vraag is hoe we onderwijs en zorg gezamenlijk op een efficiëntere manier kunnen organiseren. Naar
aanleiding van de eerste bevindingen zijn er binnen de proeftuin denkrichtingen geformuleerd. Vragen over de
proeftuin kunnen worden gericht aan h.smit@sterkvo.nl.

Klik hier voor de presentatie

mailto:h.smit@sterkvo.nl
http://www.sterkvo.nl/doc/sfeerverslagen/Pitch proeftuin OZA - 30 mei.pdf


Tafelronde casuïstiek 

Onder leiding van Herma Bode, loket passend onderwijs SWV Zuidoost Utrecht en SWV Sterk VO, spraken de deelnemers over 
casuïstiek. Marieke van Rhede, loket passend onderwijs SWV RUW, presenteerde een lastige casus over een thuiszitter, aan de 
subgroepen is gevraagd “Hoe nu verder?”. 

Opbrengsten
De belangrijkste opbrengsten uit de plenaire terugkoppeling zijn:

- Bespreek het perspectief op onderwijs en ontwikkeling op korte en op langere termijn.
- Haak aan bij de verwachtingen en de belevingswereld van leerling en ouders, maar stel realistische voorwaarden.
- Zoek naar datgene wat ouders en leerling motiveert en gebruik dat om de volgende stap te zetten.
- Onderzoek oplossingen thuis-nabij.
- Zet de middelen pas in wanneer er een gezamenlijk plan is, één plan met onderwijs én zorg.
- Het toekomstperspectief van de jongere is leidend.



Doelgroepenmodel

Marcelle Boersma van Stip VSO licht het doelgroepenmodel toe. Zowel Stip VSO als
De Kleine Prins hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van dit landelijke model.
Met de deelnemers is plenair besproken hoe dit model bij kan dragen aan de
huidige werkwijze.

- Het model kan een hulpmiddel zijn bij het formuleren van de
ondersteuningsvraag van leerlingen.

- Scholen kunnen het model gebruiken als hulpmiddel om hun leerling populatie te
analyseren.

- Het model kan bijdragen aan het ontwikkelen van een meer gezamenlijke taal
ten aanzien van de ondersteuningsvraag van leerlingen. Dit zou:

- de communicatie tussen scholen verbeteren en daarmee ook casuïstiek
besprekingen kunnen stroomlijnen.

- de communicatie met de commissies en loketten passend onderwijs
kunnen stroomlijnen.

Afspraak
VSO scholen gaan met het samenwerkingsverband en de loketten/commissies
kijken op welke manier het doelgroepenmodel ingezet kan worden om de
samenwerking en communicatie te versterken. Als u hierover mee wilt denken,
stuur dan een e-mail naar n.bartelink@sterkvo.nl

Vanuit het Landelijke Expertise Centrum Speciaal
Onderwijs (LECSO) is een landelijk model
doelgroepen ontwikkeld. Met dit model is een school
in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het
maximaal haalbare eindniveau en het benodigde
onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te
brengen.

mailto:n.bartelink@sterkvo.nl
https://www.lecso.nl/


Mededelingen commissie & loketten passend onderwijs

Namens de vier samenwerkingsverbanden deed Johan Woudenberg enkele mededelingen ten 
aanzien van aanvragen:

- Voor het toekennen van een aanvraag is het belangrijk om te weten waarom een leerling 
(nog) is aangewezen op het VSO én aan welke doelen er gewerkt gaat worden, vermeld dit 
duidelijk in het OPP.

- Geef een duidelijke motivatie wanneer er een hogere bekostiging wordt aangevraagd.

- Vraag TLV’s op tijd aan en voorkom dat een aanvraag onverhoopt laat in het jaar wordt 
afgewezen en er voor alle betrokkenen een hele lastige situatie ontstaat. 



Pitch pilot aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Harry Emmerzaal, directeur van SWV Zuidoost Utrecht, gaf een pitch over de pilot aansluiting onderwijs en jeugdhulp in zijn
samenwerkingsverband. Uit de evaluatie na twee jaar passend onderwijs kwam de aansluiting onderwijs en jeugdhulp naar voren
als aandachtspunt. Vanuit het SWV VO is er contact gezocht met het SWV PO, gezamenlijk is de stap naar de gemeente gezet om
een pilot vorm te geven gericht op het binnenhalen van de jeugdhulpverlening op de scholen. Het heeft een tijd geduurd om tot een
gezamenlijk plan te komen, maar na wat vallen en opstaan is het gelukt. Harry Emmerzaal gaf aan dat het belangrijk is om elkaars
taal te leren spreken, van en met elkaar te leren en vertrouwen op te bouwen.

Pitch Thuiszittersteam Fritz Redl

Vanuit de Fritz Redl blikte Gezina Topper terug op de eerste ervaringen van het thuiszittersteam, scholen kunnen leerlingen hiervoor 
aanmelden. Het thuiszittersteam is gericht op samenwerking met school van inschrijving, de jongere, ouders en kernpartners. Het 
doel is om ondersteunend te zijn binnen de zorgstructuur van de school en het samenwerkingsverband. Het thuiszittersteam biedt 
twee arrangementen, een gericht op consultatie en advies, de ander is gericht op onderwijs en begeleiding. 

Klik hier voor de presentatie 

http://www.sterkvo.nl/doc/sfeerverslagen/Pitch Thuiszittersteam - 30 mei.pdf


Afsluiting

Berto de Waal bedankte na afloop alle sprekers voor hun bijdrage en alle deelnemers voor hun aanwezigheid. Tijdens de middag is 
meerdere malen duidelijk geworden hoe belangrijk het is om elkaars taal te spreken. Om elkaars taal te leren is uitwisseling van groot 
belang, vanuit de presentaties en opbrengsten van deze mini-conferentie komen de volgende afspraken:

Opbrengsten & afspraken

• VSO scholen gaan met het samenwerkingsverband en de loketten/commissies kijken 
op welke manier het doelgroepenmodel ingezet kan worden om de samenwerking en 
communicatie te versterken. Als u hierover mee wilt denken, stuur dan een e-mail 
naar n.bartelink@sterkvo.nl

• Uitwisseling stimuleren tussen VSO en VO over de mogelijkheden en uitdagingen in 
ondersteuning van leerlingen én de aansluiting met jeugdhulpverlening.

• Delen van opbrengsten en ervaringen van pilots gericht op aansluiting onderwijs
en jeugdhulpverlening.

mailto:n.bartelink@sterkvo.nl


Bedankt voor de gastvrijheid en de lekker hapjes!

De invloed van taal, een   
voorbeeld.


