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In deze weken voor het einde van het jaar weer een nieuwsbrief van het 
samenwerkingsverband. De nieuwsbrief waarmee we je informeren over ontwikkelingen 
binnen het samenwerkingsverband. Je kennis laten maken met personen, wijzen op landelijke 
trends en willen prikkelen. Lees de brief voor in of na de vakantie. Net wat passend voor je is, 
maar lees in elk geval de items die passen bij jouw werk in het swv als onderwijsassistent, 
leerkracht, intern begeleider, bestuurder, onderwijsondersteuner, belangstellende ouder, 
betrokken ambtenaar of directeur. 
 
Naast alle informatie die direct uit het swv komt wil ik iedereen graag attent maken op de 
bijgevoegde ppt over toetsen in het onderwijs van Karen Heij. Toen ik zelf voor de klas stond 
heb ik me verzet tegen de invoering van de CITO toetsen. De presentatie van Karen Heij raakte 
me, omdat het laat zien op welke weg wij met elkaar zijn terecht gekomen. Een aanrader! 
 
Rest me nog iedereen een fijne vakantie te wensen. We hopen dat je de rust kunt vinden om 
straks weer vol energie bezig te gaan met het verzorgen van onderwijs in deze complexe tijd. 
 
Wilfred de Vries  
Directeur-bestuurder  
 
Het kantoor van Zeeluwe is i.v.m. de kerstvakantie gesloten van 24 december t/m  
9 januari 2022. 
 

Het team van Zeeluwe wenst iedereen fijne feestdagen! 
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2e  deskundige bij aanvraag TLV 
Zeeluwe is verantwoordelijk voor de toetsing van de onderbouwing van een TLV aanvraag. Om 
hierin een kwaliteitsslag te maken, ontwikkelt Zeeluwe een werkwijze waarbij het 
bestuursbureau van het samenwerkingsverband de onderbouwing van de aanvraag door een 
tweede deskundige laat toetsen, alvorens de toelaatbaarheidsverklaring af te geven. Dit is 
meer in overeenstemming met het wettelijk kader.  
 
Bijgaand treft u meer informatie over de 2e deskundige bij aanvraag TLV. 
 

HB dekkend netwerk 
Op lokaal niveau is en wordt succesvol ingezet op HB. Zo is in Putten een HB collectief opgezet, 
in Nijkerk de Gele Koe. In beide gemeenten is een gezamenlijke cloudomgeving voor HB 
ingericht waar expertise en kennis wordt opgebouwd en gedeeld. Het lopende schooljaar 
bouwt het HB collectief en de Gele Koe voort. Gezamenlijk werkt men verder aan 
vraaggestuurde kwaliteitsverbetering en kansengelijkheid. Zeewolde zet gezamenlijk in op een 
deeltijdvoorziening HB. Voor versteviging van HB aan de lokale tafels Nijlerk, Putten en 
Zeewolde zijn voor het nieuwe schooljaar weer subsidiebeschikkingen afgegeven.  
 
Epe en Nunspeet hebben de subsidie van vorig jaar naar dit schooljaar doorgeschoven. De 
lokale tafel van Elburg heeft in de werkgroep HB een wisseling van de wacht en bereid een 
aanvraag voor. 
 

Ouder- en jeugdsteunpunten 
De samenwerkingsverbanden krijgen de taak een steunpunt te realiseren. Zeeluwe vraagt aan 
schoolbesturen, de OPR, en lokale tafels mee te denken hoe we dit kunnen vormgeven. 
 
De informatievoorziening blijf een verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen, net als 
de behandeling van klachten en geschillen in procedures. Het steunpunt biedt wel 
ondersteuning bij klachtenprocedures, met informatie en uitleg over mogelijke stappen die 
gezet kunnen worden. Ouders en jeugdigen krijgen met een onafhankelijk werkend steunpunt 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld de informatie van scholen nog eens door te nemen en keuzes 
af te wegen. 
 
Lees meer:  
Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl) 
 
Mededeling: laatste nieuwsbrief oude stijl  
Vanaf 15 december staat een vernieuwde website van Zeeluwe online. Een eerste versie in 
nieuwe stijl. De nieuwsbrief gaat ook mee over en krijgt een nieuw jasje.  Deze nieuwsbrief is 
de laatste in deze stijl.  
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Governance 
De afgelopen periode hebben we als swv ook gewerkt aan de manier waarop we georganiseerd 
zijn. De komende tijd zullen we daar meer over delen. Voor nu alleen dat we als het goed is het 
nieuwe jaar starten met nieuwe statuten, nieuw toezicht en een nieuw huishoudelijk 
regelement. Na de vakantie gaan we starten met de bovenlokale tafel en een aantal tijdelijke 
kringen. 
 
Tijdelijke kringen 
De primaire opdracht van de tijdelijke kringen is om initiatief te nemen voor de ontwikkeling of 
herziening van de monitoring-instrumenten van Zeeluwe. Hoe krijgt Zeeluwe inzicht in de 
vooruitgang: beter, doelmatiger, vitaler? Hoewel de monitoring moet leiden tot systematische 
uitkomsten, hoeft de monitor niet uit een ‘systeem’ te bestaan. De opdracht is juist om tot 
inspirerende methoden te komen die dichtbij de leefwereld van de professionals staan, zodat 
de monitoring (ook) voor hen nuttig is. 
 
Secundair wordt de tijdelijke kringen gevraagd om op diverse manieren een dialoog te 
bevorderen over de gemeenschappelijke taal, visie en professionele normen van Zeeluwe. 
Professionals in het samenwerkingsverband participeren in deze dialoog. Op deze manier 
bouwt het samenwerkingsverband aan een gezamenlijk normenkader voor het samenwerken 
aan passend onderwijs. Het gezamenlijke normenkader, de visie op passend onderwijs, kan niet 
worden opgelegd, maar ontstaat vanuit een dialoog over wat ‘goed werk’ inhoudt en welke 
methoden daarbij effectief en efficiënt zijn. 
 
Monitor dekkend netwerk 
Met de jaarlijkse monitor wil Zeeluwe zicht krijgen op de voortgang van de realisatie van een 
dekkend netwerk op de scholen binnen het samenwerkingsverband (SWV). De monitor is ook 
bedoeld als een middel dat kan bijdragen aan beleidsontwikkeling en daarmee aan het motto 
van samenwerkingsverband Zeeluwe: ‘Samen werken aan optimale ontwikkeling van alle 
kinderen’.  
 
Dit jaar is de vragenlijst door 80 scholen uit het reguliere basisonderwijs ingevuld. 
Daarnaast hebben 22 orthopedagogen een vragenlijst ingevuld. Het streven is dat de 
conceptrapportage in de week van 20 december opgeleverd gaat worden. In januari en februari 
worden de bevindingen hiervan aan de lokale tafels besproken. 
 

Wat iedereen zou moeten weten over toetsing en de eindtoets op de 
basisschool – Karen Heij 
In de eindtoets proberen we twee functies te combineren: ‘selectie op niveau’ en ‘borgen van 
de kwaliteit van onderwijs’. Dit zie je terug door de gehele toetscultuur en in de 
leerlingvolgsystemen. Maar is dat wel mogelijk? Toetsexpert Karen Heij laat met haar 
promotieonderzoek zien dat de eindtoets hier helemaal geen geschikt instrument voor is.  
 
Link: presentatie eindtoets in het basisonderwijs Karen Heij 
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Onderwijscentrum De Twijn 
 
Het Regionaal Expertiseteam is onderdeel van Onderwijscentrum de 
Twijn, school voor (voortgezet) speciaal Onderwijs. Het expertiseteam 
ondersteunt vanuit de Twijn het reguliere onderwijs  in een grote regio 
rondom Zwolle bij het vormgeven van passend onderwijs. 
 
Reguliere scholen hebben veel expertise in huis om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie, gedragsproblemen of  leerproblematiek te 
ondersteunen. Ze kunnen de meeste leerlingen verder helpen binnen een eigen zorgstructuur. 
 
Soms is er een leerling op school die ernstig en langdurig ziek is. Of waarbij er sprake is van  
lichamelijke beperking of aandoening, motorische problematiek en/of een stagnerende of 
vertraagde ontwikkeling. Deze leerlingen hebben vrijwel altijd extra ondersteuning nodig op 
school. 
Voor scholen is het vaak een zoektocht om deze specialistische en specifieke begeleiding aan 
deze leerlingen te bieden. Dit komt omdat een ziektebeeld of diagnose nog onbekend is op een 
school of omdat men niet de specialistische kennis 
heeft die hiervoor nodig is en zoekend is wat de 
gevolgen voor het onderwijs kunnen zijn. 
Heeft u een ondersteunings- of scholingsvraag? 
In SWV Zeeluwe ondersteunen binnen Elburg, Epe, 
Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet ambulant 
begeleiders van het expertiseteam bij vragen over 
passend onderwijs. (scholen in Zeewolde en Nijkerk 
kunnen beroep doen op ondersteuning vanuit de Kleine 
Prins). Het samenwerkingsverband heeft hiervoor een 
contract afgesloten met het expertiseteam, waardoor 
scholen direct ondersteuningsvragen kunnen stellen en 
ambulante begeleiding of scholing kunnen aanvragen.  
 
In de bijlagen is de flyer van Zeeluwe-De Twijn meegestuurd. 
 
Neem gerust contact op met onderstaande ambulant begeleiders of met teamleider Joan Bosma 
via Regionaalexpertiseteam@detwijn.nl wanneer u vragen heeft over de ondersteuning van een 
leerling! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat:  

Ambulant begeleiders vanuit  
 het expertiseteam binnen 

Zeeluwe betrokken zijn bij meer 
dan 50 leerlingen? Zij 

ondersteunen bij vragen o.a. 
over DCD, kanker, spierziekten, 

CP (Cerebrale Parese), 
syndromen,  

Ilse Knol 

iknol@detwijn.nl  

Herma Leusink 

h.leusink@ooz.nl 

Corien Lankreijer 

c.lankreijer@ooz.nl 

Ambulant begeleiders van Regionaal  expertiseteam de Twijn binnen Zeeluwe 
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Boekentip 
 
Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs 

 
Voor kinderen met een licht verstandelijke beperking is goed onderwijs 
nodig. Het draait hier om een gebalanceerde combinatie van zorg en 
ondersteuning. Door vooral op jonge leeftijd al aan de slag te gaan met de 
sterktes van de lichte verstandelijke beperking worden kinderen 
ondersteund om het maximale uit zichzelf te halen. Dit biedt een unieke 
kans om optimale persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en te zorgen dat 
het kind al gedurende de eerste levensjaren het beste uit zichzelf kan 
halen.  
 

In het boek “Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs” legt 
Mariëtte Huizinga op een positieve manier uit hoe belangrijk het is om kinderen met een 
verstandelijke beperking goed te begeleiden en biedt hier concrete handvatten voor aan. 
 
Podcasttip: Onderwijs leiden met hart en ziel Taco Visser 
 

In deze podcast gaat Taco Visser in gesprek met experts over 
relevante literatuur op het gebied van onderwijs-, leiderschaps- of 
organisatieontwikkeling. Doel van de podcast is om leidinggevenden 
en leraren in PO, VO en MBO in korte tijd enkele kerninzichten mee 
te geven op het gebied van onderwijs-, leiderschaps- of 
organisatieontwikkeling. 
 
De interviewer is onderwijsadviseur, opleider van schoolleiders in PO 
en VO en leraar en leidinggevende met hart en ziel. 

 
De podcast is mede mogelijk gemaakt door het ATTC te Hilversum, een opleiding voor 
schoolleiders in het PO en VO. 
 
Link: Onderwijs leiden met hart en ziel-Taco Visser 
 

Vergaderdata 
 
Commissie Onderinstroom 
 18 januari 2022 
 12 april 2022 
 17 mei 2022 
 7 juni 2022 
Dossiers dienen 2 weken voor de vergadering ingediend 
te zijn in Tommy. 
 

 
 
Ondersteuningsplanraad 
 
 

 13 januari 2022 
 24 februari 2022 
 31 maart 2022 
 9 juni 2022 

Vergadering van Aangeslotenen  
23 mei 2022 vanaf 15.00 uur – 17.00 uur locatie n.t.b. 



  
Nieuwsbrief 

 december 2021 

-6- 
 
 

Bereikbaarheid Zeeluwe 
Telefoon 
Maandag t/m donderdag 9.00 uur – 13.00 uur 0341-740007 
E-mail 
Wilfred de Vries Directeur-bestuurder wdvries@zeeluwe.nl 
Irene Leijten Beleidsadviseur ileijten@zeeluwe.nl 
Han Schipper Medewerker TLV, leerlingzaken en 

thuiszitters 
hschipper@zeeluwe.nl 

Sieb van der Heide Commissie Onderinstroom en 
ambtelijk secretaris OPR 

srvdheide@zeeluwe.nl 
 

Ellen Borst Managementassistent eborst@zeeluwe.nl 
Jacco Nieuwschepen Controller jnieuwschepen@zeeluwe.nl 
Facturen kunnen gestuurd worden naar administratie@zeeluwe.nl 
Algemene vragen kunnen gestuurd worden naar info@zeeluwe.nl 
 

 
 
 


