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Welkom door Jetta Spaanenburg



Eilanden
Hanneke van Eijken

Soms ben ik een eiland op het schoolplein
een rotsig eiland waar de zeewind tegen schuurt
op andere dagen ben ik een kalm landje
omringd door een tropische oceaan
waar halfmaanvlindervissen duiken
zebravissen zwemmen er
vlak langs een grote koraalduivel

vandaag ben ik een riddereiland
mijn stok is een zwaard dat reuzenspinnen wegjaagt
een nachtzwarte handdoek is mijn cape

de das staat naast me, als een dappere strijder

het fijne van eilanden is dat hun kustlijn vaak verandert
door eb en vloed, door stormen en orkanen
maar het hart van het land
de berg van het eiland steekt altijd uit zee



Naar Inclusiever Onderwijs
Sterke Ondersteuningsbehoefte bij scholen
• Behoefte aan werkbezoeken bij inclusieve scholen
• Toolbox met (verantwoorde) materialen/aanpakken die de 

praktijkontwikkeling van inclusiever onderwijs in de klas en op school 
ondersteunen

• Overzicht verantwoorde mogelijkheden voortgezette professionalisering 
onderwijsmedewerkers

• (ook) behoefte aan leernetwerken binnen onderwijs(profiel)organisaties voor 
bestuurders/schoolleiders die met inclusiever onderwijs bezig zijn



Zie Me





Perspectief voor de jeugd -
aanpak in Utrecht

Oproep Nationaal plan voor de Jeugd (SWV, inspiratieregio)

Onderwijs-Jeugd 030 overleg (SWV, Buurtteams, JGZ, GU, 
SAVE, KOOS, Spoor030, Sociale Basis)

Een stedelijke werkgroep UOA NPO (SWV, VE, PO, VO, MBO, 
HU, UU)

Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd
(SWV, Sociale basis, BSA, vrijwilligersorganisaties)

https://swvutrechtpo.nl/inspiratieregio-utrecht-nationaal-plan-voor-de-jeugd/


link

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9DoUTLLRfk6NhjE9otxr4-s4WTSCN1lHqoIeX_dQrjZUNkhCSkUxNFRCV0czRlNIMkowUk5CQUU1Ri4u


De kracht van 
verhalen
Willem de Vos



Samenwerken



Carl Friedrich Gauss



Walvis





Bloemen zijn rood
Gerard Maasakkers 



Trailer: Gifted















Programma vandaag
Tijden Programmaonderdeel Zaal

09:45 – 10:15 Nieuws vanuit het Samenwerkingsverband
o HGD/HGA
o Onderwijs & Jeugdhulp

Plenair: 8 + 9

10:15 – 10:45 Koffiepauze en ontmoeting The Lounge

10:45 – 11:45 Workshops
o Team Jonge Kind
o Samenwerken met ouders
o Signaleren van hoogbegaafdheid
o Verbinding speciaal en regulier

Zaal 8 + 9
Zaal 10
Zaal 11
Zaal 12

11:45 – 13:00 Lunch en ontmoeting The Lounge



Nieuws vanuit het 
thema HGD - HGA

Themaverbinders

Augusta van Oene

Mariëtte van Schijndel





Vandaag

Vanuit de ondersteuningsstructuur naar:

- Doelen van de nieuwe werkwijze arrangeren

- Uitgangspunten van de nieuwe werkwijze

- Doorkijkje naar de toekomst



Doelen van de 
nieuwe werkwijze arrangeren

Vanuit vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid

- doen wat nodig is,

- ondersteuning effectiever kunnen inzetten en

- de administratie ondersteunend laten zijn aan de inhoud.



Effectiever ondersteuning inzetten

Met elkaar aan de tafel de volgende vragen beantwoorden:

Wat heeft deze leerling, in deze klas nodig?

Wat heeft deze leerkracht nodig?

Wat hebben deze ouders nodig?



De administratie is ondersteunend 
aan de inhoud

o Verscherpt format OPP

o Verkenning alternatief Onderwijs Transparant

https://swvutrechtpo.nl/arrangementen/


Doorkijkje naar de toekomst

o Clusteren van vragen voor extra ondersteuning

o Arrangeren voor een langere periode

o HGW in de digitale bibliotheek van het SWV



Bij vragen
over de 
werkwijze, 
zoek ons op.



Nieuws vanuit het 
thema Onderwijs & 
Jeugdhulp

Themaverbinders

Suzanne van Wakeren

Anne-Marthe Sigmond



Onderwijs & Jeugdhulp
• Dyslexie in de keten
• Digitale bibliotheek van het SWV

• Kernpartneroverleggen op de scholen

• Wijkgerichte lerende netwerken

• Handreiking aanmelding en plaatsing

TPO 1
Noordwest/
Overvecht

TPO 2 
Noordoost/
Oost/
Binnenstad

TPO 3 
Zuid/
Zuidwest

TPO 4
West/
Leidsche Rijn

TPO 5
Vleuten/
De Meern

4 nov. 2021 9 nov. 2021 11 nov.2021 18 nov. 2021 23 nov.2021

https://swvutrechtpo.nl/digitale-bibliotheek/dyslexie/
https://swvutrechtpo.nl/schoolwisseling/


Koffiepauze in the Lounge

Om 10:45 uur starten de workshops.

10:45 – 11:45
Workshops

Team Jonge Kind
Samenwerken met ouders
Signaleren van hoogbegaafdheid
Verbinding speciaal en regulier

Zaal 8 + 9
Zaal 10
Zaal 11

Let op: alvast voor de lunch 
voor iedereen met speciale dieetwensen en allergieën staat een lunch op naam 
klaar. Voor iedereen die vegetarisch eet, is er voldoende keuze. Zaal 12

Workshop Zaal

Team Jonge Kind Zaal 8 en 9

Samenwerken met ouders Zaal 10

Signaleren van hoogbegaafdheid Zaal 11

Verbinding speciaal en regulier Zaal 12




