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Vorige	week	maandag	was	de
midzomerzonnewende,	de	zon	bereikte	het
hoogste	punt	aan	de	hemel.	Een	moment	om
je	open	te	stellen	voor	het	nieuwe	en
onbekende,	een	tijd	om	terug	te	kijken	op	het
verleden	en	vooruit	te	kijken	naar	de
toekomst,	zo	leert	ons	de	antroposofie.	In	de
Sint-Janstijd,	zoals	deze	periode	ook	wel
genoemd	wordt,	reflecteren	we	op	het
grotere	geheel,	de	samenleving	en	wat	we
daarvoor	hebben	kunnen	betekenen.

Afgelopen	donderdag	stelde	het	bestuur	van
het	SWV	Utrecht	PO	het	Jaarverslag	2020
vast.	Hoe	passend	in	deze	fase	van	het	jaar.
Heel	veel	dank	aan	iedereen	die	daar	een
bijdrage	aan	heeft	geleverd!	Altijd	weer	een
moment.

Met	trots	presenteren	we	ons	Jaarverslag
2020	in	een	overzichtelijke	visual,	waar	we
resultaten	en	hoogtepunten	met	jullie	delen.
2020	was	een	jaar	waarin	Corona	ons	werk
beïnvloedde,	wat	ons	ook	tot	nieuwe
initiatieven	bracht.	De	inspectie	gaf	ons	haar
positieve	oordeel.	We	verhuisden	naar	een
nieuw	kantoor	en	we	vernieuwden	onze
huisstijl.	Daarnaast	werkten	we	aan	onze
acht	ambities	om	te	versterken,	te	verbinden
en	te	vernieuwen.	Dit	alles	vatten	we	samen
in	deze	interactieve	visualisatie.

In	deze	laatste	bestuursvergadering	van	dit
schooljaar	nodigden	we	collega’s	Marian
Dobbe,	Rik	Horstman	en	Matthijs	Riemens,
bestuurders	van	KOOS,	Spoor030	en
Lokalis,	uit	voor	een	goed	gesprek.	Een	mooi
vervolg	op	de	ontmoeting	in	de	Lerende
Netwerken	afgelopen	maand	met	de	partners
in	de	specialistische	jeugdhulp.	Het	is	goed
om	dit	gesprek	op	alle	tafels	te	voeren	zodat
we	gezamenlijk	kunnen	verdiepen	en
doorpakken	op	de	opgave	waar	we	voor
staan.	We	hebben	dan	ook	afgesproken	dat
dit	bestuurlijke	gesprek	terug	gaat	komen	op
de	agenda.
	
Het	bestuur	nam	tevens	het	voorgenomen
besluit	om	de	stichting	SWV	Utrecht	PO	om
te	zetten	naar	een	vereniging.	Een	besluit
dat	past	bij	onze	ambities	en	de	positie	van
het	SWV,	met	de	partners,	in	de	stad	en	in
het	land.	En	voor	alles	bij	de	samenwerking
die	bij	alles	wat	we	doen	erop	gericht	is	om
#gewoontedoenwatnodigis	voor	ieder	kind.

Het	SWV	denkt	mee	in	de	stedelijke
werkgroep	van	de	Utrechtse	Onderwijs
Agenda	over	de	aanpak	en	maakt	waar
mogelijk	de	verbinding	met	het	overleg
Onderwijs-Jeugd	030,	de
samenwerkingspartners	uit	de	sociale	basis
en	het	Stadsnetwerk	Gelijke	Kansen	Jeugd
Utrecht.	Onze	ambitie	in	Utrecht	is	gericht	op
een	herstelprogramma	voor	jongeren	en
kinderen	dat	alle	leefwerelden	raakt	(De
Staat	van	de	Utrechtse	Jeugd).	Het	SWV
participeert	actief	in	een	aantal	toegekende
aanvragen	vanuit	de	stedelijke	subsidie
Versneld	vernieuwen	gericht	op	het
tegengaan	van	negatieve	sociale	effecten
van	corona	en	de	coronamaatregelen.
Verderop	in	deze	nieuwsbrief	lees	je
bijvoorbeeld	meer	over	het	PPI-aanbod	dat
nu	ook	voor	groep	7	en	8	beschikbaar	is.

Dit	perspectief	dragen	we	ook	landelijk	actief
uit	en	ook	hierin	is	de	verbinding	de	essentie
van	ons	DOEN.	Zo	organiseerden	we	(het
Netwerk	LPO,	de	Sectorraad	swv	vo,	VNG,
NJi	en	het	Steunpunt	Passend	Onderwijs)	op
16	juni	een	landelijke	netwerkbijeenkomst
‘Herstel	en	perspectief	voor	jeugd	na
corona’.	Hier	kun	je	het	webinar	in	zijn
geheel	terugkijken.	Je	vindt	op	deze	site	ook
het	Stappenplan	samenhang	corona-
steunpakketten	jeugd	en	het	Onderzoek	naar
gevolgen	van	de	coronatijd	op	kinderen,
jongeren	en	gezinnen	van	het	NJI	waarover
we	in	het	webinar	spreken.

Een	periode	van	reflectie	en	van	nieuwe
plannen.	De	meeste	plannen,	en	wat	we	dit
schooljaar	hebben	gedaan	en	geleerd,
hebben	nog	tijd	nodig	om	te	rijpen.	We
werken	ze	uit	maar	moeten	ze	daarna	ook
even	met	rust	laten.	Eerst	start	over	drie
weken	de	zomervakantie,	en	als	de	vakantie
voorbij	is	en	iedereen	klaar	staat	voor	het
nieuwe	schooljaar	is	de	tijd	rijp	om	met	onze
nieuwe	kennis,	inzicht	en	plannen	aan	de
slag	te	gaan.

Maar	nu	eerst	nog	even	knallen	de	laatste
weken!	Samen.
	
Jetta	Spaanenburg
Directeur	SWV	Utrecht	PO

Ontwikkelochtend	31	mei
Op	maandag	31	mei	hadden	de
consulenten	tijdens	onze	ontwikkelochtend
dit	keer	in	twee	rondes	een	keuze	uit	drie
workshops.	Zo	hebben	we	nieuwe	kennis
vergaard	en	inzichten	gekregen	over
Kansengelijkheid,	Groepsdynamiek	en
Positive	Behaviour	Support	(PBS).
Lees	meer

100	dagen	onderweg	in
de	versterkte	organisatie
Met	de	themaverbinders	en	het	kernteam
hebben	we	op	1	juni	een	kleine	voorsprong
genomen	op	het	100	dagen	moment.	Bijna
100	dagen	onderweg	en	al	één	kwartaal
achter	de	rug:	tijd	voor	een	terugblik	én
even	vooruitkijken	naar	Q3	en	Q4.	We
vonden	het	heel	fijn	om	bij	elkaar	te	komen
(live!)	en	van	elkaar	te	horen	waar	eenieder
mee	bezig	is.	De	mogelijke	verbindingen
tussen	de	verschillende	thema’s	kwamen
zo	heel	duidelijk	in	beeld	en	op	deze
manier	werd	voor	iedereen	extra	duidelijk
waar	we	van	ZIJN.	En	wat	hebben	we
ondertussen	al	veel	GEDAAN!
Lees	meer

Update	medewerkers
Tijdens	onze	ontwikkelochtend	op	31	mei	jl
hebben	wij	afscheid	genomen	van	onze
consulent	Maryse	Schuijt,	zij	heeft	een
mooie	uitdaging	gevonden	bij	het	Ministerie
van	OCW.	We	hebben	op	dezelfde	dag
tijdelijk	afscheid	genomen	van	ons	TLC-lid
Marieke	Bos,	die	gaat	genieten	van	haar
zwangerschapsverlof.

In	de	afgelopen	maanden	hebben	we
Martine	Valentijn	verwelkomd	als
directiesecretaresse	en	Jantine	van	den
Berg,	Ruth	Zweistra	en	Dominique	op	het
Veld	als	(tijdelijke)	nieuwe	consulenten.	

Lerende	Netwerken
In	de	afgelopen	weken	zijn	opnieuw	de
Lerende	Netwerken	georganiseerd:	online,
per	TPO	én	met	alle	kernpartners	in	de
wijk.	Diverse	onderwerpen	zijn	aan	bod
gekomen,	zoals	het	jonge	kind,
hoogbegaafd	in	de	klas,	Diagnostiek,
meertaligheid	in	de	klas,	taalaanbod	in	de
wijk,	overgewicht	en	somberheid	bij
kinderen.	In	alle	wijken	is	aandacht
geweest	voor	de	samenwerking	met	de
specialistische	jeugdhulp.		
Lees	meer	over	de	inhoud	en	onze	oproep
aan	IB'ers

Arrangeren	–	evaluatie
werkwijze
In	de	nieuwsbrief	van	april	hebben	we
aangegeven	input	op	te	halen	bij	de
scholen	voor	de	evaluatie	van	de	nieuwe
werkwijze	voor	het	arrangeren.	We	hebben
meerdere	scholen	gesproken	en	willen
iedereen	danken	voor	de	input.	De
gegeven	feedback	verwerken	wij	om	de
werkwijze	nog	beter	te	maken,	wat	zal
resulteren	in	een	document	waarin	de
werkwijze	voor	scholen	is	uitgewerkt.	Naast
dit	document	vullen	we	de	doekaart	aan,
die	op	de	website	van	het	SWV	te
downloaden	is.	We	zijn	blij	met	de	vele
positieve	signalen	die	we	van	de	scholen
ontvangen	hebben.

Arrangeren	–	format	OPP
Zoals	we	in	de	nieuwsbrief	van	april
hebben	aangekondigd,	staat	er	een
gebruiksvriendelijker	format	voor	het	OPP
op	de	website	van	het	SWV,	inclusief	een
handreiking	voor	het	gebruik	ervan.	Jullie
kunnen	het	format	hier	downloaden	en	er
bij	gebruik	voor	kiezen	om	het	logo	van
jullie	school	boven	het	OPP	te	plaatsen.

Stedelijke
inspiratiesessie
Passende	Kinderopvang
Op	woensdag	30	juni	organiseerde	de
Gemeente	Utrecht	een	digitale
inspiratiesessie	over	Passende
Kinderopvang	in	de	stad	Utrecht.

De	deelnemers	zijn	samen	met	de
kinderopvang,	de	gemeente,	het
buurtteam	en	het	Samenwerkingsverband
Utrecht	PO	ingegaan	op
praktijkvoorbeelden	zoals	BSO	plus,	de
samenwerkingen	rondom	de
voorschoolse	educatie	(VE)	en	de	pilot
van	het	jonge	kind.	Het	doel	van	de
inspiratiesessie	was	om	te	laten	zien
waar	de	stad	Utrecht	mee	bezig	is	als	het
gaat	om	Passende	Kinderopvang.
Lees	meer	over	de	presentatie	van	het
SWV	Utrecht	PO

Juni
03	Lerend	Netwerk	TPO	5
07	Werkgroep	Kernpartneraanpak
07	Werkgroep	Sterke	Basis
10	Overleg	Cluster	2,	AMP	en	SWV
17	Jeugd	&	Onderwijs	030
24	Bestuur	SWV	Utrecht	PO
24	Werkgroep	s(b)o	Dekkend	Aanbod
24	Jeugd	&	Onderwijs	030
28	Werkgroep	Teamontwikkeling
28	Werkgroep	Arrangeren
29	OPR

Juli
01	Jeugd	&	Onderwijs	030
05	G4	directeuren	SWV-en	PO	en	VO
07	Stedelijke	werkgroep	NPO/UOA
08	Jeugd	&	Onderwijs	030
08	Kenniswerkplaats	Jeugd	Utrecht	Stad
12	Eindejaarsmoment	SWV
15	Jeugd	&	Onderwijs	030
19	t/m	29	augustus	zomervakantie	-	SWV
gesloten
	

Save	the	date	–	Stedelijk	IB
Netwerk
Op	dinsdag	28	september	staat	het	volgende
Stedelijk	IB	Netwerk	gepland	van	9:00	tot
12:00	uur.	We	vragen	alle	intern	begeleiders
om	deze	datum	alvast	te	reserveren	in	de
agenda’s.	We	rekenen	erop	dat	we	elkaar
dan	weer	fysiek	kunnen	ontmoeten	en	kijken
daar	al	erg	naar	uit.

Jaarplanning	van	het	SWV
We	verwijzen	jullie	graag	naar	de
jaarplanning	2021	–	2022	die	hier	te
downloaden	is	op	onze	website.

Magis-groep:	deeltijd	MHB-
voorziening
De	Magis-groepen	starten	in	het	nieuwe
schooljaar	weer	op	dezelfde	scholen	als	het
afgelopen	pilotjaar:	De	Boomgaard,
Montessori	Oog	in	Al	en	de	USV.	Er	zijn	op	dit
moment	geen	plekken	meer	vrij	voor	instroom
in	het	nieuwe	schooljaar.	Er	kunnen	nog	wel
startgesprekken	aangevraagd	worden	om
plaatsing	in	de	Magis-groep	te	onderzoeken.
Op	die	manier	houden	we	zicht	op	de
toestroom	en	er	is	een	uitstroommoment	na
de	voorjaarsvakantie,	waarbij	er	vrije	plekken
ontstaan.

Proeftuin	Inspiratie	voor
Inclusie
Op	donderdag	20	mei	jl	hebben	we	de	leden
van	de	beleidsgroep	van	het	SWV
geïnformeerd	over	de	Proeftuin	Inspiratie
voor	Inclusie.	In	deze	proeftuin	faciliteert	het
SWV	in	schooljaar	2021-2022	een
professionele	leergemeenschap	rondom	het
thema	inclusiever	onderwijs	voor
gemotiveerde	duo’s	van	schoolleiders	en
IB’ers.	Aan	de	hand	van	leervragen	van	de
deelnemende	scholen	zal	er	een	programma
op	maat	gemaakt	worden,	waarin	zij	inspiratie
zullen	opdoen	over	inclusiever	onderwijs.
Denk	aan	met	elkaar	in	gesprek,
werkbezoeken	afleggen	aan	inclusieve(re)
scholen	en	kennisdeling.	Het	SWV	neemt
naast	de	faciliterende	rol	ook	een	lerende	rol
aan.
Lees	meer	over	de	inhoud	en	hoe	je	je	aan
kunt	melden

Dyslexie	in	de	keten
Utrecht	krijgt	een	Poortwachter	en	een
Dyslexie	Advies	Team.

De	gemeente	heeft	vanaf	2015	een	jaarlijkse
monitor	laten	uitvoeren	naar	het	aantal
leerlingen	dat	vanaf	2013	gebruik	maakt	van
de	vergoedingsregeling	dyslexie.	Uit	deze
monitor	blijkt	een	stijging	van	het	aantal
leerlingen	dat	wordt	aangemeld,	maar	geen
diagnose	EED	kregen.	Dit	gegeven	heeft
vragen	opgeroepen	die	betrekking	hebben	op
de	hele	keten	van	zorg	op	gebied	van
dyslexie.	Dit	was	de	aanleiding	voor	de
gemeente	om	samen	met	de	schoolbesturen
en	het	SWV	Utrecht	PO	na	te	denken	over
mogelijke	verklaringen	en	oplossingen	voor
deze	toename.	Dit	heeft	geleid	tot	een	advies
om	een	poortwachtersfunctie	op	te	zetten	en
een	Dyslexie	Advies	Team	te	organiseren.	
Lees	meer

Start	PPI	Jeugdhulp
Steuntje	in	de	rug	voor	huidige	leerlingen	van
groep	7	en	8	voor	goede	overgang	naar	het
VO.

Bij	PPI	(Psychosociale	Pedagogische
Interventies)	Jeugdhulp	leren	leerlingen	van
het	regulier	onderwijs	omgaan	met
belemmeringen	waar	ze	op	school,	thuis	of	in
hun	vrije	tijd	tegenaan	lopen.	In	een	groep
met	leeftijdsgenoten	gaan	zij	na	schooltijd	1
keer	per	week	met	zichzelf	en	eigen	doelen
aan	de	slag.	PPI	is	er	voor	jongeren	met
psychosociale	problemen	in	combinatie	met
schoolproblemen.	Denk	hierbij	aan	faalangst,
moeite	met	sociale	contacten,	weinig
weerbaarheid,	boosheid,	problemen	thuis
en/of	moeite	met	concentreren,	leren,
organiseren	en	plannen.
Lees	meer

Brief	aan	de	Kamer
Afgelopen	vrijdag	hebben	Netwerk	LPO	en
Sectorraad	samenwerkingsverbanden	vo
gezamenlijk	een	brief	verstuurd	aan	mevrouw
Hamer,	heer	Rutte	en	mevrouw	Kaag,	waarin
we	aandacht	vragen	voor	een	grotere
kansengelijkheid	en	inclusiviteit	in	het
jeugddomein.	De	inhoud	van	deze	brief	is	tot
stand	gekomen	in	nauw	overleg	met	de	PO-
raad,	VO-	raad	en	de	Sectorraad	GO	en
wordt	ondersteund	door	de	VNG
(samenwerkende	gemeenten)	en	het	Platform
Naar	inclusiever	onderwijs	(VOS/ABB,	Verus
en	NCOJ).
Lees	meer

De	Staat	van	het
Onderwijs	2021
Volgens	de	Inspectie	van	het	Onderwijs
ontstaat	er	door	de	coronacrisis	een	unieke
kans	om	het	onderwijs	structureel	te
verbeteren.	Omdat	leerlingen	en	studenten
vertraging	hebben	opgelopen	door	de
coronapandemie	is	er	een	inhaalslag
aangekondigd.	De	inspectie	roept	in	de	Staat
van	het	Onderwijs	2021	(april	2021)	op	meer
te	doen	dan	alleen	de	corona-achterstanden
in	te	halen:	maak	van	de	aangekondigde
reparatie	een	renovatie.	

Briefadvies
Onderwijsraad	NPO
De	Onderwijsraad	adviseert	de	regering	in
haar	briefadvies	(juni	2021)	het	NPO	te
verbinden	aan	structurele	investeringen	in	het
onderwijs	en	dit	vast	te	leggen	in	het
regeerakkoord.	Alleen	zo	wordt	de	forse
incidentele	investering	in	het	corona-
gerelateerde	herstelprogramma	dienstbaar
aan	duurzame	verbetering	en	ontwikkeling
van	het	onderwijs.
Lees	meer

Mentale	gezondheid	bij
jeugd
Door	het	gebruik	van	verschillende	termen
voor	het	beschrijven,	duiden	en	definiëren
van	de	mentale	gezondheid	bij	jeugd	is	het
lastig	om	tot	een	eenduidig	beeld	van	de
mentale	gezondheid	van	jongeren	te	komen.
Als	stap	richting	meer	eenduidigheid	heeft	het
Trimbos-instituut	samen	met	het	RIVM	(de
kenmerken	van)	het	concept	‘mentale
gezondheid	bij	jeugd’	in	kaart	gebracht	met
een	diverse	groep	deelnemers	–	waaronder
jongeren	en	zorg-	en	onderwijsprofessionals.
Ook	het	SWV	participeerde	in	het	group
concept	mapping.
Lees	meer

Nieuwe	voorzitter
Beleidsgroep	SWV

Evelien	van	Lunteren
"Sinds	eind	2019	maak	ik	met	veel	plezier	deel
uit	van	de	beleidsgroep	van	het
samenwerkingsverband	en	in	april	heb	ik	de	rol
van	voorzitter	overgenomen	van	Just	Hageman.

Als	beleidsadviseur	van	SPO	Utrecht	merk	ik
dat	in	Utrecht	op	allerlei	vlakken	wordt
samengewerkt	om	kinderen	zo	passend
mogelijk	onderwijs	te	bieden,	binnen	het	SWV
en	met	partners	in	de	stad.	In	de	beleidsgroep
komen	al	die	onderwerpen	samen	en	stemmen
we	met	elkaar	af	wat	er	nodig	is	en	hoe	we
daarin	samenwerken.	We	zijn	voortdurend	met
elkaar	op	zoek	naar	‘doen	wat	nodig	is’.	Om	zo
vanuit	verbinding	en	samenhang	naar	onze
gezamenlijke	opgave	te	kijken,	motiveert	mij
enorm.

‘Goed	voor	elkaar’	heeft	voor	mij	veel	te	maken
met	elkaar	versterken,	of	het	nu	gaat	om	de
ondersteuning	van	het	individuele	kind	of	hoe
we	als	professionals	samenwerken.	Ik	vind	het
eervol	daar	de	komende	tijd	in	deze	rol	aan	te
kunnen	bijdragen".

Volg	ons	ook	en	blijf	nog	meer	op	de	hoogte	van	alle	ontwikkelingen.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	canandada@swvutrechtpo.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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