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VOORWOORD

Passend onderwijs is continu in ontwikkeling. Betrokkenen in scholen en 

samenwerkingsverbanden maken keuzes, reflecteren daar regelmatig op en stellen 

hun koers bij als het nodig is. De interactie en samenwerking met leerlingen en 

ouders is hierbij heel belangrijk.

Daarnaast zijn er invloeden van buitenaf die 

maken dat passend onderwijs zich steeds 

ontwikkelt. Op basis van voortschrijdend 

inzicht veranderen bijvoorbeeld de eisen 

die aan samenwerkingsverbanden of aan 

scholen worden gesteld. Alle betrokkenen 

proberen lessen te trekken uit de 

ervaringen en benutten deze om passend 

onderwijs steeds verder te verbeteren. 

Inzet van deze continue zoektocht is om 

de maatschappelijke opdracht zo goed 

mogelijk uit te voeren: alle leerlingen goed 

onderwijs en goede ondersteuning bieden.

Onder de titel ‘Verrassend Passend’ 

haalt het Steunpunt Passend Onderwijs 

regelmatig voorbeelden op, waarin 

betrokkenen uit de praktijk aanpakken, 

ervaringen, lessen en inzichten delen. In 

deze editie van Verrassend Passend staan 

voorbeelden over de volgende thema’s:

• Passend onderwijs in de school

• Intensieve samenwerking   

 regulier – en speciaal onderwijs

• Ouder- en jeugdsteunpunten

• Bestuurlijke samenwerking  

 en medezeggenschap

• Preventie van thuiszitten

Je leest bijvoorbeeld hoe professionals van 

opvang en onderwijs in speelleercentrum 

De Wijde Wereld intensief samenwerken 

vanuit één pedagogische visie, 

hoe praktijkonderwijs De Sprong in 

samenwerking met het Grienden College 

bewerkstelligt dat meer pro-leerlingen 

doorstromen naar het vmbo, en hoe 

samenwerkingsverband Passend Primair 

Onderwijs Noord-Kennemerland een 

Oudersteunpunt heeft opgezet. De 

voorbeelden weerspiegelen de inhoudelijke 

diversiteit en de enorme reikwijdte van 

passend onderwijs. Ze laten zien dat 

passend onderwijs continu in ontwikkeling 

is en in verschillende sectoren en 

op allerlei beleidsterreinen mooie en 

inspirerende ontwikkelingen in gang zet.

Je vindt meer praktijkvoorbeelden 

op de website van het Steunpunt 

Passend Onderwijs.

Veel leesplezier!

Mike Jolink

Programmaleider Steunpunt 

Passend Onderwijs
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Het Steunpunt Passend Onderwijs en Platform Samen 

Opleiden & Professionaliseren hebben samen met 

Hogeschool VIAA gesprekskaarten ontwikkeld bij het 

webinar van Ingrid Paalman. In de podcast gaan de gasten 

in op de vraag waarom deze gesprekskaarten er moesten 

komen én wat het bijdraagt en nog heel veel meer…..
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PASSEND ONDERWIJS IN DE SCHOOL

SPEELLEERCENTRUM 
DE WIJDE WERELD: 
TIJD EN RUIMTE VOOR 
IEDER KIND

In speelleercentrum De Wijde Wereld in 

Uden zitten opvang en onderwijs niet 

alleen onder één dak, maar werken alle 

professionals als één team intensief samen 

vanuit één pedagogische visie. Dankzij het 

unieke concept van De Wijde Wereld is 

dit voor heel veel kinderen een passende 

plek, vertelt adjunct-directeur Angela 

Guelen-Verstraten. “Door de manier waarop 

wij ons aanbod hebben georganiseerd 

en ingericht, kunnen we kinderen op 

maat extra ondersteuning bieden.”

Het is bekend: als opvang en onderwijs 

onder één dak zitten en goed samenwerken, 

verloopt de overgang van voorschoolse 

opvang naar groep 1 vloeiender; iets dat zeker 

voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften 

van groot belang is. Ondersteuningsbehoeften 

worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt, 

waardoor zware vormen van ondersteuning 

of verwijzing naar het speciaal onderwijs 

kunnen worden voorkomen. Maar er zijn 

meer aspecten die maken dat De Wijde 

Wereld voor veel kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften een passende 

plek is.

WERELDTIJD

Onder het motto ‘Tijd en ruimte voor ieder 

kind’ realiseert het speelleercentrum een 

aanbod waarin onderwijs en opvang zijn 

verweven. Kinderen volgen vanaf hun vierde 

jaar drie dagen per week van 8.30 uur tot 

17 uur een zogenoemd ‘dagarrangement’, 

waarin onderwijstijd en buitenschoolse 

opvang - ‘wereldtijd’ genoemd - worden 

afgewisseld. “Zowel ’s ochtends als ’s 

middags wordt de onderwijstijd onderbroken 

met een uur wereldtijd, waardoor inspanning 

en ontspanning elkaar afwisselen”, vertelt 

Guelen-Verstraten. “Omdat kinderen zelf 

bepalen hoe zij de wereldtijd invullen, 

hebben ze veel keuzemogelijkheden. Zo 

kiest een kind met adhd er bijvoorbeeld 

voor om in de wereldtijd lekker buiten 

te rennen en heeft een ander kind er 

juist behoefte aan om rust te pakken.”

EXPERTISES IN HUIS

Daarnaast is er voor kinderen die iets 

extra’s nodig hebben de zogenoemde 

‘flextijd’. Hoeveel flextijd een kind 

nodig heeft en wat hij doet in deze tijd, 

verschilt. Het gaat bijvoorbeeld om extra 
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ondersteuning bij rekenen of lezen, om 

logopedie, mindfulness, kinderyoga of 

psychomotorische therapie. Kinderen die 

extra uitdaging nodig hebben, werken 

bijvoorbeeld een ochtend in de week 1 ½ 

uur aan uitdagende projecten met aandacht 

voor leren leren en de executieve functies.

“Het mooie is dat we al die verschillende 

experts zelf in huis hebben”, zegt Guelen-

Verstraten. “Daardoor kunnen we die 

als het nodig is meteen inzetten en 

kunnen we tegemoet komen aan veel 

verschillende ondersteuningsbehoeften.”

SPELEN

Er is veel aandacht voor bewegen en 

creatieve expressie: alle kinderen sporten 

drie uur per week en volgen wekelijks 

workshops, bijvoorbeeld drama, muziek, 

yoga, beeldende vorming en dans. 

“Doordat we zo’n breed aanbod hebben, 

kunnen kinderen op zoek gaan naar hun 

eigen talenten. Zo kunnen kinderen die 

moeite hebben met cognitieve vakken 

hun andere talenten ontwikkelen en 

daarin uitblinken. Ook bieden we kinderen 

veel tijd en ruimte om met elkaar te 

spelen, omdat ze juist daarin veel sociale 

vaardigheden ontwikkelen, zoals rekening 

houden met elkaar, afspraken maken 

en conflicten oplossen. Wij hebben de 

pauzes verlengd tot een half uur, zodat 

kinderen echt tot spel kunnen komen.”

MEER HANDEN IN DE KLAS

Doordat De Wijde Wereld het onderwijs en 

de opvang anders heeft georganiseerd, zijn 

er meer professionals beschikbaar en is er 

meer tijd voor de kinderen. In de wereldtijd 

zijn er altijd drie pedagogisch medewerkers 

samen verantwoordelijk voor een groep. 

Daarnaast werken de pedagogisch 

medewerkers als onderwijsassistent in een 

groep, vertelt Guelen-Verstraten. “Door 

deze werkwijze zijn er dus structureel meer 

handen in de klas om kinderen die dat nodig 

hebben extra te ondersteunen. Leerkracht 

en onderwijsassistent bekijken samen 

wat een kind nodig heeft en wie de extra 

ondersteuning geeft. Als er in een bepaalde 

groep relatief veel kinderen zitten die extra 

ondersteuning nodig hebben, dan zetten we 

daar wat meer onderwijsassistentie in.”

EÉN TEAM, ÉÉN VISIE

Het verweven van onderwijs en opvang geldt 

dus ook voor het personeel. Leerkrachten 

en pedagogisch medewerkers werken 

intensief samen. Cruciaal is het volgens 

Guelen-Verstraten dat er sprake is van 

één team, dat zich samen verantwoordelijk 

voelt voor alle kinderen en werkt vanuit 

één pedagogische visie. Voor kinderen 

van 0 tot 4 is de visie van Emmy Pikler 

richtinggevend en bij de oudere kinderen 

wordt gewerkt vanuit de visie van 

14



Pedagogisch Tact. “Deze pedagogische 

benaderingen sluiten naadloos op elkaar 

aan, waardoor de kinderen 12 jaar lang op 

dezelfde manier worden benaderd”, vertelt 

Guelen-Verstraten. “Kern van die benadering 

is dat de professional zich steeds afvraagt: 

wat heeft dit kind nodig? Vanuit die vraag 

zijn we erop gericht om het goede te doen, 

ook in de ogen van het betreffende kind.”

MEER INFORMATIE

Angela Guelen–Verstraten

a.verstraten@kiemuden.nl
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Op zoek naar meer 

inspiratie over ‘Passend 

onderwijs in de school’? 

Klik hier!
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PASSEND ONDERWIJS IN DE SCHOOL

“WIL JE INCLUSIEF 
ONDERWIJS, DAN IS 
HET CONSTANT: SYSTEM 
SAYS NO” 

Ze zouden fuseren en samen een nieuw 

schoolgebouw krijgen. “Oké”, zei directeur 

Gert Geertsma tegen zijn leraren. “Je voelt 

misschien dat je je school kwijtraakt. Maar 

als je vanuit je onderwijshart kijkt, wat 

wil je dan?” Op 1 oktober 2022 opent De 

Vindplaats zijn deuren in Amsterdam. Een 

inclusief kindcentrum. Geertsma blikt terug 

op de totstandkoming. “We zijn een soort 

believers geworden. Dat maakt heel veel uit.”

VOOR ÁLLE KINDEREN

De woningnood in de hoofdstad leidt ertoe 

dat jonge gezinnen naar buiten trekken. 

Basisschool De Roos en de Narcis-

Queridoschool zagen hun leerlingenaantallen 

slinken. Een nieuwbouwproject in de buurt 

was een mooie kans: de scholen zouden 

fuseren, liefst gaan samenwerken in een 

IKC, en een nieuw schoolgebouw krijgen. 

“Meteen werd gezegd: we willen een school 

zijn in de buurt, voor álle kinderen van de 

buurt”, vertelt Geertsma, die als directeur 

van De Roos werd aangetrokken om dit 

proces te begeleiden. “We willen geen 

aparte sbo-klasjes. We willen onze kinderen 

niet meer ’s ochtends met busjes de wijk 

uit zien trekken naar een speciale school 

terwijl ze de rest van de dag weer met hun 

leeftijdsgenootjes uit de straat spelen.”

OEPS, WE MOETEN HET DOEN

Dromen van inclusief onderwijs en dat 

naar een visie vertalen, is één ding, weet 

Geertsma intussen. “Want vervolgens 

realiseer je je: oeps, dan moeten we het nu 

gaan doen. “De ambitie riep verschillende 

reacties op in het lerarenteam: er waren 

er bij die meteen concludeerden dat dit 

niets voor hen was. “Dat snap ik”, zegt 

Geertsma, “En er is werk genoeg op andere 

scholen.” Dan zijn er de collega’s die 

willen, maar onzeker zijn. “Logisch: Moet 

iedereen dan ook een kind aankunnen 

dat met stoelen door het lokaal gooit?” 

En de derde categorie: “Degenen die 

er ideologisch van overtuigd zijn dat er 

voor iedereen een plaats moet zijn in de 

samenleving en dus ook in het onderwijs.” 

“Gelukkig“, zegt Geertsma, “is het een 

proces van drie jaar geweest, waarin de 

collega’s rustig meegroeiden met het idee.“
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MEEDENKEN EN MEEFINANCIEREN

Praktische hobbels waren er ook te 

over. Maar die konden de scholen 

en kinderopvangorganisatie AKROS 

sámen met de gemeente en het 

samenwerkingsverband nemen. “Onze 

gemeente was superenthousiast en de 

so- en sbo-besturen committeerden 

zich aan dit plan en beloofden met ons 

mee te werken. Dat geldt ook voor het 

samenwerkingsverband. Iedereen ging in de 

mee-stand: meedenken en meefinancieren.”

De school krijgt van het samenwerkings-

verband bijvoorbeeld een soort ‘groepsTLV’ 

voor zo’n vijftien leerlingen, zonder dat die 

toelaatbaarheidsverklaringen zijn gekoppeld 

aan een specifieke leerling. “Dat is 

revolutionair van ons samenwerkingsverband. 

Wil je inclusief onderwijs, dan is het constant: 

System says no. Je moet samen een 

workaround vinden.”

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

Hét gebouw, perfect afgestemd op de visie 

op inclusief onderwijs, wordt nu gebouwd. 

Het heeft één centraal plein met daaraan 

‘buurtjes’: clusters van drie klassen in 

‘huizen’ die half open, half gesloten zijn. Het 

idee is dat iedereen zo wordt ‘gedwongen’ 

samen te werken en samen dingen op 

te lossen. De school heeft een dans- en 

muziekruimte, kas op het dak, snoezelruimte 

en een special needs lokaal: wie het nodig 

heeft, kan daar even uitblazen. “Op elk 

buurtje en voor het special needs lokaal 

is één iemand extra beschikbaar.”, legt 

Geertsma uit. “Leraren voelen dat ze er niet 

alleen voor staan: er zijn altijd extra handen.”

In de afgelopen jaren zijn ze waar dat kon 

op bezoek geweest of hadden anderszins 

contact met inclusieve scholen. Dat heeft 

zijn team enorm geholpen. “Daar zie je: dit 

kan gewoon. We zijn een soort believers 

geworden, dat maakt heel veel uit. Er zijn 

heel veel mitsen en maren te bedenken. 

Dus tegen wie voelt dat hij dit moet doen 

zou ik zeggen: Word er maar ondernemend 

in. Ga het gewoon doen.”

MEER INFORMATIE

Gert Geertsma

directeur@vindplaats.amsterdam
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JEANETTE TIEMAN SANNE SEVERIJNEN
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INTENSIEVE SAMENWERKING REGULIER EN SPECIAAL ONDERWIJS

OPSTROMEN  
NAAR HET VMBO

De Sprong (praktijkonderwijs) en het Grienden 

College (vmbo) in Sliedrecht hebben de 

handen ineengeslagen in de pilot ‘Pro-(v)

mbo’. Elf eerstejaars pro-leerlingen vormen 

een aparte klas, omdat er een gerede kans 

is dat zij, met de juiste begeleiding, na het 

eerste jaar (of eerder) kunnen overstappen 

naar het vmbo op het Grienden College. 

Sanne Severijnen en Jeanette Tieman, 

respectievelijk docent en zorgcoördinator 

van het Grienden College, vertellen over 

de aanpak en de bevindingen tot nu toe.

De pilot, die in schooljaar 2021 - 2022 is 

gestart, speelt zich af in een van de twee 

eerstejaarsgroepen van De Sprong. In deze 

groep zitten leerlingen die functioneren ‘in 

het schemergebied’ tussen praktijkonderwijs 

en vmbo, zoals Tieman het noemt. 

“Deze leerlingen hebben een tlv voor 

praktijkonderwijs, maar daarmee doen we 

onvoldoende recht aan hun mogelijkheden. 

Ze komen net iets te kort om in het vmbo 

te starten of hebben daarvoor wat meer tijd 

nodig. Of de leerling in aanmerking komt 

voor deze klas, bepalen we in samenspraak 

met de basisschool en de ouders. Ook de 

twee vaste docenten van deze klas - één 

docent van elke school - kijken mee.”

AAN DE BOVENKANT

Inzet is dat de leerlingen na het eerste of 

tweede leerjaar kunnen overstappen naar het 

vmbo en daar een diploma halen. “Het mooie 

van deze werkwijze is dat de leerlingen 

opstromen”, benadrukt Tieman. “Dat is een 

positieve ervaring voor de leerlingen. Als 

ze meteen in het vmbo zouden starten, 

bestaat het risico dat het niet lukt en 

dat ze na enige tijd moeten afstromen 

naar het praktijkonderwijs. Dat is funest 

voor hun zelfvertrouwen. Ook is het heel 

krachtig dat zij nu, in het praktijkonderwijs 

‘aan de bovenkant’ zitten, terwijl ze in 

het basisonderwijs qua leerprestaties 

altijd onderaan functioneerden.”

KANSEN ZIEN EN BENUTTEN

De leerlingen hebben in De Sprong een vast 

lokaal, de thuisbasis, waar ze het theoretische 

programma van het vmbo volgen. Die lessen 

worden gegeven door twee docenten. Sanne 

Severijnen, docent van het Grienden College, 

geeft wiskunde, rekenen, Engels en Mens en 

maatschappij, en Diane van de Pol, docent 

van De Sprong, neemt de andere avo-vakken 

voor haar rekening. De praktijkvakken 

volgen de leerlingen binnen het reguliere 

programma van het praktijkonderwijs.

Kansen zien, kansen geven en kansen 

benutten; daar draait het om in deze 

pilot. “We kijken heel goed welke kansen 

en mogelijkheden een leerling heeft en 

ondersteunen de leerling om die optimaal 

te benutten”, vertelt Severijnen. “Het is 

essentieel dat je oog hebt voor iedere 
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leerling, op maat ondersteuning biedt 

en aansluit bij wat een leerling kan.”

HOOPVOL

De ontwikkeling van de leerlingen wordt 

nauwkeurig gevolgd. In dit eerste jaar 

van de pilot wordt aan het eind van het 

schooljaar bekeken welke leerlingen 

kunnen doorstromen naar het vmbo, maar 

als de werkwijze eenmaal goed staat, 

kunnen leerlingen in de toekomst ook 

tussentijds naar het vmbo overstappen.

De eerste resultaten zijn hoopvol. “Uit de 

eerste toetsweek blijkt dat 7 van de 11 

leerlingen op basis van de cijfers na één 

periode al zouden kunnen overstappen 

naar het vmbo”, vertelt Severijnen. “Dat is 

een mooi resultaat, maar we zien dat die 7 

leerlingen er sociaal-emotioneel nog niet 

allemaal aan toe zijn. Of leerlingen klaar 

zijn voor de overstap wordt natuurlijk niet 

alleen bepaald door de cijfers, maar ook door 

bijvoorbeeld sociale vaardigheden, inzet, 

werkhouding en taakaanpak. We geven de 

leerlingen een Rots en Watertraining om 

ze goed toe te rusten. Ook maken we ter 

voorbereiding gedurende het schooljaar 

steeds uitstapjes naar het vmbo, om te 

kijken en later af en toe een les te volgen.”

NAADLOOS AANSLUITEN

Niet alleen de leerlingen moeten goed 

worden voorbereid op de overstap, ook de 

vmbo-docenten die deze leerlingen straks 

in de klas krijgen, moeten daarvoor worden 

toegerust. Dat gebeurt in de vorm van 

professionalisering. “Ik moest als vmbo-

docent bijvoorbeeld echt wennen aan het 

werktempo van deze leerlingen”, vertelt 

Severijnen. “Maar het belangrijkste is dat je 

als docent heel goed naar de leerling kijkt 

en dat je naadloos probeert aan te sluiten bij 

zijn of haar leefwereld en kenmerken. Ook 

zullen we heel goed moeten kijken hoe we 

deze leerlingen in het vmbo gaan begeleiden, 

welke extra ondersteuning we gaan inzetten. 

We hebben dat nog niet uitgekristalliseerd, 

maar ik denk dat het goed is om daarin 

samen te werken met De Sprong.”

GRENZEN VERVAGEN

Tieman en Severijnen zien deze pilot als een 

eerste stap op weg naar inclusief onderwijs. 

“We hebben de ambitie om de grenzen 

tussen praktijkonderwijs en vmbo verder 

te vervagen,” zegt Tieman, “zodat we in de 

toekomst meer mogelijkheden hebben om 

leerlingen trajecten op maat aan te bieden.”

MEER INFORMATIE

Sanne Severijnen

s.severijnen@spon.nl
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Het SPO faciliteert het Channel Samenwerking Regulier & Speciaal. 

Dé plek om elkaar te treffen en om samen te leren over de 

mogelijkheden van samenwerking regulier- en speciaal onderwijs. 

Klik hier en sluit je gratis aan bij deze online community! 

https://spo.1sociaaldomein.nl/


FLEUR CERINI
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INTENSIEVE SAMENWERKING REGULIER EN SPECIAAL ONDERWIJS

VMBO S: MEER VSO- 
LEERLINGEN NAAR  
HET MBO 
Onder de naam ‘VMBO S – Samen, Succes, 

Symbiose’ volgen leerlingen van het Dieze 

College (vso) in Den Bosch in het derde 

leerjaar praktijkvakken op de Bossche 

Vakschool (vmbo basis en kader). Aan het 

eind van het derde leerjaar stromen de 

leerlingen door naar leerjaar 4 om daar het 

volledige reguliere programma te volgen en 

eindexamen te doen. Fleur Cerini is directeur 

van de Bossche Vakschool. “Dit doet veel 

met het zelfbeeld van de leerlingen.”

Toen de werkwijze drie jaar geleden als pilot 

werd ingevoerd, vonden veel leerlingen en 

ouders het spannend, vertelt Cerini. “Het 

ging daarbij ook vaak om beeldvorming over 

en weer. Daar moet je zeker aandacht aan 

besteden, maar je kunt daar tegelijkertijd 

doorheen breken, door gewoon te laten zien 

wat voor school je bent. We hebben ouders 

rondgeleid op de Bossche Vakschool en er 

zijn (in een kleine setting) informatieavonden 

georganiseerd waar ouders informatie kregen 

en vragen konden stellen. Dat heeft goed 

gewerkt en ik heb veel respect voor de directie 

van het Dieze College, die hiermee in het belang 

van de leerling echt de nek heeft uitgestoken.”

GEWOON GAAN DOEN

Hoewel ook docenten moesten wennen aan 

de samenwerking, werd het plan in beide 

teams positief ontvangen, vertelt Cerini. 

“Als puntje bij paaltje komt is dit eigenlijk 

wat elke leraar wil: het beste voor alle 

leerlingen. Natuurlijk komen er ook lastige 

dingen bij kijken, zoals de afstemming van 

roosters en pta’s, en lopen docenten ook 

tegen dingen aan die ze ingewikkeld vinden. 

Dat benaderen we door ons af te vragen: 

wat is nodig om dit te kunnen? Als het gaat 

om de inhoud, wordt de overtuiging dat 

we hiermee de leerling centraal stellen in 

beide scholen breed gedragen. Dat maakt 

dat er aan beide kanten veel bereidheid 

is om dit zo goed mogelijk te doen.”

Wat volgens Cerini ook heeft geholpen, is 

dat er snel met de pilot is gestart. “Er zijn 

geen dikke projectplannen geschreven en 

geen langdurige overlegtrajecten doorlopen, 

maar we zijn het gewoon gaan doen. 

Terugkijkend heeft dat heel goed gewerkt.”

LEREN VAN ELKAAR

De opbrengsten van de aanpak zijn 

motiverend voor alle betrokken 

partijen. Vanaf de start hebben twintig 

vso-leerlingen een vmbo-diploma 

gehaald en doorgestroomd naar 

het mbo. Het zelfvertrouwen en de 

succeservaringen van deze leerlingen 

krijgen hiermee een flinke boost.
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Ook de scholen hebben baat bij de 

samenwerking. “We profiteren van elkaars 

sterke kanten”, vertelt Cerini. “Leerlingen 

van het Dieze College kunnen gebruikmaken 

van het brede onderwijsaanbod en de 

goede praktijkmogelijkheden van de 

Bossche Vakschool, en andersom profiteert 

de Bossche Vakschool van de specifieke 

vso-expertise van het Dieze College. De 

teams leren van elkaar. En doordat we 

elkaar beter hebben leren kennen, is bij 

alle betrokkenen - leerlingen, ouders, 

personeel - de beeldvorming over en weer 

positiever en realistischer geworden.” 

FYSIEKE AFSTAND

Natuurlijk zijn er ook hobbels. Zo krijgen 

leraren die in het vso werken minder betaald 

dan leraren in het reguliere vo. Cerini vindt 

dat sowieso ongewenst, maar vindt dit 

verschil helemaal schrijnend in situaties 

waarin leraren samen voor de klas staan 

en in feite precies hetzelfde werk doen.

Daarnaast brengt de fysieke afstand tussen 

de scholen – zo’n 4 km – nadelen met zich 

mee. Leerlingen en docenten moeten heen 

en weer reizen en het vergt veel afstemming 

over van alles en nog wat. “Het zou allemaal 

zo veel simpeler zijn als we samen op een 

terrein zouden zitten”, verzucht Cerini. 

“Dat is niet gemakkelijk te realiseren, maar 

we willen wel gaan onderzoeken of daar in 

de toekomst mogelijkheden voor zijn.”

MINDER HOKJES

Want dat de scholen deze samenwerking 

willen voortzetten staat als een paal boven 

water, vooral omdat het zo duidelijk is 

dat de leerlingen er wel bij varen. “Het 

speciaal onderwijs zal altijd nodig blijven,” 

zegt Cerini, “maar als we minder in hokjes 

denken en meer met elkaar samenwerken, 

dan doen we leerlingen veel meer recht.

MEER INFORMATIE

Fleur Cerini

f.cerini@bosschevakschool.nl

VMBO S – SAMEN, SUCCES, SYMBIOSE

Leerlingen van het Dieze College (vso) in 

Den Bosch kunnen in het derde leerjaar 

praktijkvakken volgen op de Bossche 

Vakschool (vmbo basis en kader). Docenten 

van het Dieze College zijn bij deze lessen 

aanwezig en bieden ondersteuning. De 

leerlingen kunnen vervolgens doorstromen 

naar leerjaar 4 waar ze het volledige reguliere 

programma volgen en eindexamen doen. 

Ook hierbij krijgen zij ondersteuning vanuit 

het Dieze College. Leerlingen die meer 

nodig hebben, kunnen een duaal programma 

volgen. Uiteindelijk is het doel dat meer 

vso-leerlingen doorstromen naar het regulier 

onderwijs en vervolgens naar het mbo 

en dat ze daar succesvol functioneren.
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Op zoek naar meer informatie 

over ‘Intensieve samenwerking 

regulier en speciaal onderwijs’? 

Klik hier!

29

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/inspiratie/?wpv-thema-category=intensieve-samenwerking-regulier-en-speciaal-onderwijs


30



3. 

OUDER- EN 
JEUGDSTEUNPUNTEN

31



EVA SCHMIDT-CNOSSEN

32



OUDER- EN JEUGDSTEUNPUNTEN

“EERST HÉÉL GOED 
NAAR OUDERS 
LUISTEREN”

Het is één van de 25 verbetermaatregelen die 

is voortgekomen uit de evaluatie van passend 

onderwijs: elk samenwerkingsverband dient 

een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten. 

Samenwerkingsverband Passend Primair 

Onderwijs Noord-Kennemerland heeft daar 

al jarenlang ervaring mee en participeerde 

in de werkgroep (van OCW) die een leidraad 

ontwikkelde voor het opzetten van een 

ouder- en jeugdsteunpunt. “Het is geen 

recept, want elk samenwerkingsverband 

en elke regio is weer anders”, zegt Eva 

Schmidt-Cnossen, regisseur van het 

Oudersteunpunt in Noord- Kennemerland. 

Hoe heeft haar eigen samenwerkingsverband 

het Oudersteunpunt opgezet?

Het begon in 2018 met bezorgde ouders 

die bij het samenwerkingsverband aan de 

bel trokken omdat ze zich niet gehoord 

voelden. Omdat het ouderperspectief bij dit 

samenwerkingsverband hoog in het vaandel 

staat, werden deze geluiden direct zeer 

serieus genomen, vertelt Schmidt-Cnossen. 

“We zijn eerst heel goed gaan luisteren. Écht 

luisteren, dus zonder meteen in de ‘actiestand’ 

te schieten. We hebben veel gesprekken 

gevoerd met ouders en professionals, we 

hebben bijeenkomsten georganiseerd en een 

externe ouderschapsdeskundige ingeschakeld 

om mee te luisteren en de uitkomsten van al 

die gesprekken goed in kaart te brengen.”

FUNDEREN EN INBEDDEN

Op basis van de verzamelde verhalen van 

ouders is er een maatschappelijke 

businesscase geschreven en een visie 

ontwikkeld. “Al gauw werd duidelijk dat we 

een Oudersteunpunt wilden oprichten”, 

vertelt Schmidt-Cnossen. “We realiseerden 

ons dat je dat niet ‘even doet’ en namen de 

tijd om het goed te funderen en in te bedden 

in de werkwijze van het samenwerkingsverband. 

Maar ook in de scholen. We hebben de 

schoolbesturen en scholen van het begin af 

aan meegenomen in dit proces. Passend 

onderwijs speelt zich af op school, dus het 

is essentieel dat er in scholen draagvlak 

is voor het Oudersteunpunt.”

INFORMATIE

Het samenwerkingsverband vormde een 

netwerkgroep van ouders en professionals 

om het Oudersteunpunt vorm en inhoud te 

geven. Deze groep stelde vast dat ouders 

in de eerste plaats behoefte hebben 

aan goede, toegankelijke informatie en 

ontwikkelde een website waar ouders 

informatie vinden en vragen kunnen stellen. 

Inmiddels - zo’n drie jaar later - omvat 

het Oudersteunpunt veel meer dan dat. 

Zo is er een telefoonlijn waar ouders met 

vragen terecht kunnen, zijn er oudercafés 
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en zijn er ervaringsdeskundige buddy’s die 

aan ouders kunnen worden gekoppeld. 

VERTELLIS!

Schmidt-Cnossen is als regisseur 

van het Oudersteunpunt het eerste 

aanspeekpunt voor ouders. Zij bemenst 

de telefoonlijn en verwijst ouders zo 

nodig door naar een onderwijsconsulent, 

professional of ervaringsdeskundige 

buddy. Daarnaast bewaakt ze binnen het 

samenwerkingsverband de belangen van 

ouders en registreert ze (anoniem) op 

welke onderwerpen de vragen van ouders 

betrekking hebben. “De laatste tijd krijgen 

we bijvoorbeeld veel vragen over de 

overgang po - vo. Dat gaan we dus oppakken. 

Ook dat is een belangrijke functie van het 

Oudersteunpunt: het helpt ons om het 

beleid goed af te stemmen op ouders.”

Om de stem van ouders structureler te 

kunnen vertalen in beleid, is er een online 

tool in ontwikkeling (‘Vertellis!), waar ouders 

en jongeren (vo) hun ervaringen met passend 

onderwijs kunnen delen. Schmidt-Cnossen: 

“Als je meer verhalen kent, zie je de rode 

draad, de overeenkomsten, en kun je zaken 

gerichter ontwikkelen. Daarom zullen we die 

tool opnemen in onze kwaliteitscyclus.”

MEER INFORMATIE

Eva Schmidt-Cnossen

e.schmidt-cnossen@ppo-nk.nl
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Jasmijn van Ipkens is een van de ouders die 

als ervaringsdeskundige actief betrokken is 

bij het Oudersteunpunt van het swv Passend 

Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. 

Klik hier om haar verhaal te lezen.

Klik hier voor 

meer informatie 

over ‘Ouder- en 

jeugdsteunpunten’..

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/inspiratie/het-oudersteunpunt-is-vooral-een-solidaire-gemeenschap/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/thema/organisatie-van-passend-onderwijs/ouder-en-jeugdsteunpunten/
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BESTUURLIJKE SAMENWERKING

OPR RAADPLEEGT 
ACHTERBAN OVER 
NIEUW ONDER- 
STEUNINGSPLAN

Dat het ondersteuningsplan 2022 - 2026 

van Samenwerkingsverband Doetinchem 

in de regio breed wordt gedragen, is mede 

te danken aan de ondersteuningsplanraad 

(OPR). Voordat de OPR met het 

nieuwe ondersteuningsplan instemde, 

nodigde zij alle (gemeenschappelijke) 

medezeggenschapsraden van de 

deelnemende besturen en scholen uit 

om feedback te geven op het plan. 

Maddy Bovens, voorzitter van de OPR, 

en Petra Heegsma, directeur van het 

samenwerkingsverband Doetinchem, 

vertellen over dit initiatief.

Gedurende de planperiode voert de OPR 

tijdens de vergaderingen inhoudelijke 

gesprekken met directeur Petra Heegsma. 

Met de (G)MR’en is er nauwelijks contact. 

Omdat het hier gaat om de eigen achterban, 

is dat eigenlijk vreemd, zo realiseerde de 

OPR zich in november 2021, kort voor het 

moment van instemming met het nieuwe 

ondersteuningsplan. “We realiseerden ons 

dat we de inbreng van onze achterban 

missen”, zegt Maddy Bovens. “Doordat 

we regelmatig inhoudelijke gesprekken 

voeren met Petra, weet zij in grote lijn wel 

hoe wij als OPR tegen de belangrijkste 

thema’s aankijken, maar weten wij dat 

eigenlijk wel van onze achterban? We 

hebben alle (G)MR’en uitgenodigd voor 

een digitale bijeenkomst waar we input 

wilden ophalen voordat we met het nieuwe 

ondersteuningsplan zouden instemmen.”

STELLINGEN

Twee OPR-leden namen de organisatie 

van de bijeenkomst voor hun rekening, 

maar ze betrokken Heegsma nadrukkelijk 

bij de inhoudelijke voorbereiding. Welke 

thema’s willen we met de achterban 

bespreken? En hoe kunnen we dat het 

beste doen? “We besloten om het gesprek 

te voeren aan de hand van stellingen over 

een aantal belangrijke thema’s”, vertelt 

Heegsma. “Bijvoorbeeld ‘Ouders worden 

voldoende gehoord en gesteund’ of ‘Ik 

heb een goed beeld van de expertise van 

andere scholen binnen onze stichting’. 

Het werkte heel goed om aan de hand van 

zulke stellingen het gesprek te voeren.”

Voorafgaand aan de bijeenkomst met de 

(G)MR’en, die Heegsma en Bovens samen 

begeleidden, verwelkomde Bovens als 

OPR-voorzitter de aanwezigen en verzorgde 
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Heegsma een inhoudelijke inleiding over 

het ondersteuningsplan. “Het was een 

bijeenkomst van de OPR,” zegt Bovens, 

“maar we hebben het echt samen gedaan. 

Dat is tekenend voor de manier wij als OPR 

en directie van het samenwerkingsverband 

met elkaar samenwerken.” “Dat is zeker zo,” 

bevestigt Heegsma, “maar de OPR verdient 

hiervoor een compliment, want het was 

uitstekend georganiseerd en het was een 

afwisselende, inhoudsrijke bijeenkomst.”

KWALITEIT

Hoewel het aantal aanmeldingen beperkt 

was - het waren er zes - zijn Bovens en 

Heegsma enthousiast over het verloop en 

de opbrengst van de bijeenkomst. “Het 

was niet alleen heel leuk, we hebben ook 

nieuwe input opgehaald”, vertelt Bovens. “En 

het mooie was dat die input meestal heel 

mooi aansloot bij de visie van de OPR.”

Ook de deelnemers waren enthousiast. Zij 

gaven aan dat ze graag vaker met de OPR 

in gesprek zouden willen gaan over passend 

onderwijs. Bovens: “Dat is een mooie 

nevenopbrengst: dat het voor herhaling 

vatbaar blijkt te zijn en dat het gewenst is 

dat we als OPR vaker contact zoeken met 

onze achterban. Ook al was de opkomst niet 

groot, we zijn blij met de opbrengsten van 

de bijeenkomst. En ook dat is een mooie 

opbrengst: het inzicht dat de opkomst, 

de kwantiteit, niets zegt over de kwaliteit 

en de opbrengsten van het gesprek.”

GEEN ZORGEN

Voor Heegsma was de bijeenkomst niet 

alleen inhoudelijk zinvol, het gaf haar ook 

de zekerheid dat het ondersteuningsplan 

breed wordt gedragen. “Als je vanaf het 

begin samen optrekt met de OPR, die 

vervolgens ook nog eens input ophaalt bij 

de achterban, dan hoef je je helemaal geen 

zorgen te maken of de OPR wel of niet met het 

ondersteuningsplan gaat instemmen. Je weet 

namelijk al dat er draagvlak voor het plan is.”

Toch is het belangrijk dat de OPR ook formeel 

met het ondersteuningsplan instemt, vindt 

Bovens. “Hoewel we het plan al heel goed 

hadden besproken, hebben we de tekst als 

OPR uiteindelijk toch goed doorgenomen om 

er vervolgens formeel mee in te stemmen. 

Ik hecht daar waarde aan, niet alleen omdat 

dat de wettelijke taak is van de OPR, maar 

ook omdat we daarmee Petra de bevoegdheid 

geven om daadwerkelijk volgens het plan te 

gaan handelen. Het is trouwens ook belangrijk 

dat je daarover duidelijk communiceert met de 

(G)MR-leden die naar de bijeenkomst komen. 

Zij moeten weten dat ze ons kunnen voeden 

en informeren, maar dat wij als OPR afwegen 

wat we daarmee doen. Het is belangrijk dat de 

verwachtingen over en weer duidelijk zijn.”

MEER INFORMATIE

Petra Heegsma

petra.heegsma@swvdoetinchem.nl
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Op zoek naar inspiratie 

van ‘Bestuurlijke 

samenwerking’? Klik hier.
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Geïnteresseerd in de handreiking 

voor professionals? Klik hier!

Geïnteresseerd in de handreiking 

voor ouders? Klik hier!
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BESTUURLIJKE SAMENWERKING

EÉN PRIVACY-
CONVENANT VOOR 
DE HELE PROVINCIE 
GRONINGEN

Ontwikkel één privacyconvenant onderwijs-

gemeenten-jeugdhulp voor de gehele 

provincie Groningen1 Dat was de opdracht 

aan de Groningse Kerngroep Gemeenten - 

Onderwijs die begin 2021 bestuurlijk werd 

bekrachtigd in de vier OOGO’s die de 

provincie Groningen telt. Een provinciale 

werkgroep ging er vervolgens mee aan de 

slag. Het convenant is inmiddels opgesteld, 

de ondertekening ervan is gaande, en er 

wordt gezocht naar effectieve manieren 

om het convenant te implementeren.

Omdat professionals/organisaties in 

toenemende mate domeinoverstijgend 

samenwerken om jongeren optimaal te 

ondersteunen, is het essentieel dat er goede 

afspraken zijn over de manier waarop er 

in zulke samenwerkingen wordt omgegaan 

met privacygevoelige informatie. Daarom 

formuleerde de Groningse Kerngroep 

Gemeenten - Onderwijs de opdracht voor 

onderwijs, gemeenten en jeugdhulp om 

tot een provinciaal privacyconvenant 

te komen. De kerngroep koos ervoor 

om dat op provinciaal niveau te doen, 

omdat veel leerlingen niet in hun eigen 

regio op school zitten. Zo is veertig 

procent van de vo-leerlingen in de stad 

Groningen afkomstig uit de provincie.

We praten over de totstandkoming van 

het convenant met Erik de Graaf en 

Thea Velvis, respectievelijk voorzitter 

en lid van de Provinciale Werkgroep 

Privacyconvenant2 en met Mariës Zegers, 

beleidsadviseur passend onderwijs bij de 

gemeente Groningen en voorzitter van 

de (provinciale) Kerngroep Gemeenten - 

Onderwijs, die het initiatief nam om een 

privacyconvenant te ontwikkelen.

PROVINCIALE WERKGROEP

“De kerngroep heeft de opdracht opgehaald 

bij de vier OOGO’s die provincie Groningen 

1   De gemeente Noordenveld (Drenthe) maakt ook deel uit van het convenant.

2  Erik de Graaf is adjunct-directeur van samenwerkingsverband VO Groningen Stad en lid van de Kerngroep 

Gemeenten – Onderwijs. Thea Velvis is beleidsadviseur bij samenwerkingsverband Ommelanden (po en vo).
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telt”, vertelt Zegers. “Nadat de OOGO’s deze 

opdracht bestuurlijk hebben bekrachtigd, is 

de Provinciale Werkgroep Privacyconvenant 

gevormd waarin de vier OOGO-regio’s zijn 

vertegenwoordigd. Naast vertegenwoordigers 

van de samenwerkingsverbanden, zitten in 

deze werkgroep bijvoorbeeld privacy officers 

en Functionarissen Gegevensbescherming 

vanuit po, vo, mbo en gemeenten.”

Uitgangspunt van de werkgroep was het 

Model Privacy Convenant dat het Steunpunt 

Passend Onderwijs heeft ontwikkeld, 

vertelt De Graaf. “We hebben er eerst een 

aantal vergaderingen aan besteed om 

het modelconvenant heel goed vanuit de 

verschillende disciplines en deskundigheden 

te bekijken: wat staat er precies in? En 

klopt dat ook voor onze situatie? Missen we 

nog zaken? Uiteindelijk heeft dat geleid tot 

een aantal aanpassingen en toevoegingen. 

Zo hebben we een aparte paragraaf 

opgenomen over de rol en de positionering 

van de Jeugdgezondheidszorg, en hebben 

we aan het artikel over beveiliging een 

subparagraaf toegevoegd over datalekken.”

CASUSOVERLEG

Veel aandacht heeft de werkgroep besteed 

aan het casusoverleg, volgens De Graaf een 

cruciaal onderdeel van het convenant, omdat 

er in dat overleg veel informatie en gegevens 

over jongeren worden uitgewisseld. “In 

het convenant staan alle relevante vragen 

over het casusoverleg in één bijlage op 

een rij”, vertelt hij. “Dat is mooi, want er is 

waarschijnlijk geen docent of hulpverlener 

die het hele convenant van kaft tot kaft gaat 

lezen. Om die bijlage goed af te stemmen 

op onze eigen situatie, hebben we de inhoud 

getoetst in de scholen. Vanuit de werkgroep 

is een Functionaris Gegevensbescherming 

aangesloten bij het casusoverleg om te 

kijken wat daar precies gebeurt en welke 

persoonsgegevens daar over tafel gaan. 

Die toetsing in de praktijk was zeer zinvol 

en is helpend geweest voor het proces.”

RISICO’S IN KAART BRENGEN

Ook de manier waarop de samenwerkings-

verbanden passend onderwijs de privacy 

van leerlingen beschermen is onder de loep 

genomen. “De samenwerkingsverbanden 

in onze provincie gebruiken een applicatie 

om gegevens te delen”, vertelt Velvis. 

“Om na te gaan of dat systeem voldoet 

aan de privacywetgeving hebben we 

als samenwerkingsverbanden een 

‘Data Protection Impact Assessment’ 

uitgevoerd. Daarmee breng je in kaart 

welke privacyrisico’s het systeem dat je 

gebruikt voor het uitwisselen van gegevens 

- in ons geval de applicatie - met zich 

meebrengt. Bij ons bleek bijvoorbeeld 

dat we met name risico’s lopen waar 

het gaat om de autorisatie, ofwel wie 

er allemaal toegang hebben tot de 

applicatie. Dat gaan we dus verbeteren.”
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“Het staat min of meer los van de 

ontwikkeling van het privacyconvenant, 

maar ik raad alle betrokken partijen aan 

om de risico’s van het systeem dat ze 

gebruiken in kaart te brengen”, voegt De 

Graaf toe. “Dat systeem is immers het 

voertuig waarmee je de gegevens deelt. 

Het Data Protection Impact Assessment 

is een goed instrument om dat te doen.”

WEZENLIJKE FASE

Het convenant wordt op OOGO-niveau door 

wethouders en bestuurders ondertekend. 

Dat kost even tijd. “Omdat de wethouders 

mandaat moeten hebben, wordt het 

convenant eerst aan de Colleges van 

Burgemeester en Wethouders voorgelegd”, 

legt Zegers uit. “Ik heb daarvoor een 

bouwstenennotitie geschreven en dat proces 

is nu gaande. Daarna kan het convenant 

ter ondertekening naar de OOGO’s.”

De geïnterviewden zijn zich ervan bewust 

dat daarmee de kous zeker niet af is. Nadat 

het convenant is ondertekend, begint 

immers de meest wezenlijke fase van het 

proces: de implementatie. De Graaf: “We 

hebben het allemaal zo goed mogelijk 

opgeschreven in het privacyconvenant, 

maar daarmee zijn we er niet. Want nadat 

het convenant is ondertekend, moeten we 

ervoor zorgen dat de afspraken tussen de 

oren komen te zitten van de mensen die in 

de praktijk werken. De praktische vertaling 

van de afspraken, dat is het belangrijkste.”

LEVEND HOUDEN

Vooruitlopend op de ondertekening, is de 

werkgroep bezig met implementatieplannen. 

In ieder geval zullen de handreikingen 

‘Omgaan met privacy’ (voor professionals 

en voor ouders) van het Steunpunt Passend 

Onderwijs breed worden gedeeld. “Hoe de 

implementatie precies vorm zal krijgen, 

bepalen de vier OOGO-regio’s zelf”, vertelt 

Velvis. “Vervolgens is het zaak dat we het 

convenant ‘levend’ houden, bijvoorbeeld 

door af te spreken dat we het eens in de 

zoveel tijd in de OOGO’s evalueren.” “We 

spelen daarin als samenwerkingsverbanden 

ook een rol”, voegt De Graaf toe. “Het is 

zaak dat de samenwerkingsverbanden 

samen met gemeenten de afspraken 

bewaken en het convenant steeds 

weer onder de aandacht brengen.”

MEER INFORMATIE

Erik de Graaf

e.de.graaf@swv-vo2001.nl
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CHEHRAZAD EL BOUDOUHIALEKSANDRA ESSENS
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PREVENTIE VAN THUISZITTEN

DOE HET SAMEN  
MET DE JONGEREN!

Een breed gedeeld urgentiebesef is de basis 

van de succesvolle aanpak in de gemeente 

‘s-Hertogenbosch om het aantal thuiszitters 

terug te dringen. De afspraken zijn vastgelegd 

in een lokaal Thuiszitterspact. Aleksandra 

Essens en Chehrazad El Boudouhi, beiden 

werkzaam bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, 

vertellen wat de belangrijkste ingrediënten 

zijn van de Bossche aanpak. Essens is 

teamleider van o.a. het team Leerplicht 

en El Boudouhi is leerplichtambtenaar en 

één van de regisseurs van de uitvoering 

van het Bossche Thuiszitterspact.

Hoewel alle betrokken professionals de 

afgelopen jaren hun best deden om elke 

thuiszitter binnen drie maanden op een 

passende plek in het onderwijs te krijgen 

- dat is immers de landelijke opdracht - 

in ’s-Hertogenbosch lukte dat te vaak 

niet. Voor Essens was deze constatering 

aanleiding om in actie te komen.

UNANIEM ‘JA’

Zich realiserende dat veel verschillende 

partners een rol spelen bij de 

thuiszittersproblematiek en dat hun 

onderlinge samenwerking hierbij essentieel 

is, nodigde Essens allereerst alle 

bestuurders van betrokken organisaties 

uit voor een bijeenkomst. “Ik ben bij 

de bestuurders begonnen, omdat hun 

commitment en hun medewerking essentieel 

zijn voor de uitvoerders. We moeten 

samen eerst expliciet uitspreken dat we 

dit allemaal heel erg belangrijk vinden. 

En dat is gebeurd. Op de vraag of de 

besturen zich ervoor willen inzetten om de 

ambities van het landelijke Thuiszitterspact 

te halen, kregen we een unaniem ‘ja’. Zo 

begonnen we het proces met een breed 

urgentiebesef. Dat is de basis geweest van 

ons eigen Bossche Thuiszitterspact dat 

door alle bestuurders is ondertekend.”

ZES BOUWSTENEN

Net zoals bij het landelijke Thuiszitterspact, 

is de inzet van de Bossche variant dat 

geen enkele leerling langer dan drie 

maanden thuis zit zonder passend aanbod 

van onderwijs en/of zorg. Om dat doel te 

bereiken is er een aanpak ontwikkeld die 

bestaat uit zes bouwstenen. Op basis van 

deze bouwstenen hebben de betrokken 

partners werkafspraken gemaakt.

Bouwstenen van het Thuiszitterspact 

Den Bosch

1.   Stimuleren van aanwezigheid

2.   Betrouwbare registratie en 

vroegtijdige signalering

3.  Contact met leerling en ouders

4.   Vroegtijdige en continue 

samenwerking partners

5.   Van stagnatie naar doorbraak

6.   Dekkend aanbod van onderwijs 

en jeugdhulp/zorg
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AANWEZIGHEIDSBELEID

Aan de ontwikkelde aanpak ligt een aantal 

belangrijke uitgangspunten ten grondslag. Zo 

staat preventie voorop, vertelt El Boudouhi. 

“We wachten niet, maar komen bij de 

eerste signalen direct in actie. Verder is 

essentieel dat we kiezen voor een positieve 

insteek, namelijk de aanwezigheid van 

leerlingen. Dat houdt in dat we leerlingen 

stimuleren en motiveren om aanwezig te 

zijn op school, hen laten voelen dat ze 

worden gezien, dus dat ze worden gemist 

in de klas als ze niet op school zijn. Dat 

is een wezenlijk andere benadering dan 

wanneer je je richt op hun áfwezigheid. 

We wijzen niet met het vingertje, maar 

we kijken vooral naar de positieve kant, 

naar wat wél lukt, naar de mogelijkheden 

om jongere weer op school te krijgen.”

Deze aanwezigheidsbenadering vraagt 

vooral wat van de school. Scholen moeten 

niet alleen een goede verzuimregistratie 

hebben en snel op afwezigheid reageren, 

ook is het belangrijk dat leraren op een 

andere manier met leerlingen en ouders 

communiceren over verzuim. “We zijn niet 

gewend om verzuim positief te benaderen”, 

zegt El Boudouhi. “Het is de bedoeling dat de 

leraar of verzuimcoördinator in gesprekken 

met leerlingen en/of ouders niet zozeer 

de blokkades benadrukt, maar vooral op 

zoek gaat naar de mogelijkheden van de 

leerling. De GGD heeft tips geformuleerd 

die leraren daarbij kunnen helpen.”

NEEM ONS SERIEUS!

Deze positieve insteek hangt nauw samen 

met een ander cruciaal kenmerk van de 

aanpak, namelijk dat de jongere en zijn/haar 

ouders centraal staan. Dat blijkt allereerst 

uit het feit dat er jongeren en ouders zijn 

betrokken bij de ontwikkeling van de aanpak. 

Er zijn met hen gesprekken gevoerd en de 

adviesraad Eigenwijsheid van het LAKS heeft 

kritisch meegedacht over de bouwstenen en 

de werkafspraken. “Belangrijke boodschap 

van de jongeren was: neem ons serieus!”, 

vertelt Essens. “We zijn ons nog meer 

gaan realiseren dat we de jongeren nodig 

hebben om de thuiszittersproblematiek 

te lijf te gaan. Daarom nodigen we de 

betreffende thuiszitter steevast uit 

voor het multidisciplinair overleg. Dat 

is heel essentieel. De meeste jongeren 

kunnen heel goed aangeven wat ze nodig 

hebben. Afhankelijk van de leeftijd en 

van de wens van de leerling, zijn ook 

de ouders aanwezig bij dit overleg.”

In het multidisciplinair overleg spreken de 

partners in samenspraak met de leerling/

ouders af wat er moet gebeuren om ervoor 

te zorgen dat de leerling zo snel mogelijk op 

een passende plek terecht kan. “Ze zoeken 

samen out of de box naar oplossingen”, zegt 

Essens. “Belangrijk is dat we ook afspreken 

welke partner daarbij in de lead is. Bij de 

ene casus is het zinvol dat jeugdzorg de 

kartrekker is, maar het kan bijvoorbeeld ook 

de GGD zijn of het maatschappelijk werk. 

Door expliciet af te spreken wie er aan zet 
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is, kun je elkaar ook gemakkelijk aanspreken. 

Want dat hebben we ook afgesproken: 

iedereen is aanspreekbaar op de afspraken 

die in het overleg zijn gemaakt.”

60% MINDER THUISZITTERS

Inmiddels, ruim een jaar na de ondertekening 

van het Bossche Thuiszitterspact, is 

duidelijk dat de aanpak werkt: er waren 

in de gemeente het afgelopen jaar 60% 

minder thuiszitters dan in de voorgaande 

jaren. Zowel het absoluut verzuim als het 

langdurig relatief verzuim is afgenomen. “Ik 

ben trots op alle partners en de kartrekkers 

bij de gemeente die dit resultaat hebben 

bereikt”, zegt Essens. “Het is te danken aan 

hun inzet, maar ik denk dat die inzet vooral 

het gevolg is van het brede urgentiebesef 

dat is ontstaan. Dat we allemaal vinden 

dat kinderen niet thuis horen te zitten, dat 

we vinden dat we tekort zijn geschoten als 

er een leerling thuis zit. Dat we dat niet 

accepteren en dus iets moeten doen.”

MEER INFORMATIE

Marleen Wickering

m.wickering@s-hertogenbosch.nl

Meer weten over Samen werken aan 

aanwezigheid? Klik hier en bezoek 

de website aanwezigopschool.nl!

Op zoek naar meer inspiratie? Klik hier. 
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Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) is een gezamenlijk 

initiatief van de PO-Raad en de VO-raad en ondersteunt 

schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden in het 

primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs met de 

uitvoering van passend onderwijs in de praktijk en bij het nemen 

van stappen richting inclusiever onderwijs op de lange termijn.

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

http://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl



