
Nieuwsbrief Bekijk	de	webversie

In	deze	nieuwsbrief:
Voorwoord	-	Agenda	-	Nieuws	over	OT	-	Nieuws	vanuit	de	TLC	-	Versterking	kernpartneraanpak
-	Doorgaande	lijn	PO-VO	-	Verkenning	alternatief	OT	-	Werkgroep	Verbinding	regulier-speciaal
-	Werkwijze	arrangeren	-	Stedelijk	IB	Netwerk	-	Nieuws	vanuit	het	DAT	-	Ontwikkelochtend
consulenten	-	Proeftuin	Inspiratie	voor	Inclusie	-	Data	Lerende	Netwerken	-	Beschikbare
plekken	PPI	-	Perspectief	op	School	-	Voorstellen	Manon	Zuijdervliet	-	Met	Andere	Ogen	-	
Kinderboekenweek	2021	-	Klokhuis-serie	Master	je	mind	-	Ontbijt-première	over
kansengelijkheid

Worden	wat	je	wil	is	het	thema	van	de
Kinderboekenweek	2021.	Je	leest	er
hieronder	meer	over.	Wat	een	mooi	thema.
Ieder	kind	zal	dromen	over	wat	hij	later	wil
worden,	al	kun	je	je	ook	afvragen	of	worden
wat	je	wil	aangeeft	dat	jezelf	zijn
onvoldoende	is.	Je	bent	goed	zoals	je	bent!	
We	dromen	allemaal,	groot	en	klein.	Van
dingen	dichtbij	en	veraf.	Het	roept	bij	mij
vooral	creatie	op.	Creatief	denken.	Dat	wat
ieder	kind	kan,	als	de	beste.	Nieuwsgierig
blijven.

In	ons	werk	kunnen	we	iedere	dag	dat	kind
een	stapje	verder	helpen	in	het
verwezenlijken	van	de	droom.	Samen,	in
verbinding,	kunnen	we	doen	wat	nodig	is.
Kinderen	écht	zien.	Met	al	hun
achtergrondverhalen.	Als	zij	kunnen
vertrouwen	op	professionals	die	stevig	in	hun
eigen	schoenen	staan,	met	begrip	voor	ieder
kind	zonder	meteen	te	oordelen,	dán	kunnen
we	er	echt	zijn	voor	ieder	kind!

We	hebben	vanuit	de	werkgroep	NPO/UOA
de	afgelopen	weken	verder	gewerkt	aan	een
Staat	van	de	Jeugd	in	Utrecht.	Dit	verhaal
over	Jeugd	in	Utrecht	(0	tot	18	jaar)	zal	een
beeld	moeten	geven	over	hoe	het	met	de
Utrechtse	jeugd	gaat	sinds	de
coronaperiode.	Welke	trends	en
ontwikkelingen	zien	we,	voor	welke
uitdagingen	staan	jongeren	en	kinderen?	We
beschrijven	dit	vanuit	alle	leefwerelden	van
kinderen	en	jongeren,	dus	niet	alleen	vanuit
onderwijs.	Thuis,	in	de	wijk,	op	school	en
online	zijn	allemaal	belangrijk	en	we
beschrijven	dit	langs	de	thema’s	van
veiligheid,	gezondheid,	ondersteuning	en
mee	kunnen	doen.	We	willen	een	verhaal
maken	dat	door	de	scholen	en	kernpartners
in	de	stad	gedragen	wordt,	dat	trends
signaleert	en	ook	duidt,	waar	ook	beweging
in	zit,	dat	inspireert	op	een	gezamenlijke
aanpak.

Dit	gesprek	over	perspectief	voor	de	jeugd
na	Corona	en	het	gesprek	over	het	mentaal
welbevinden	van	de	jeugd	in	Utrecht	is
essentieel	om	te	voeren.	Het	was	het	thema
van	de	Kenniswerkplaats	Jeugd	Utrecht	Stad
op	dinsdag	12	oktober.	En	ik	merk	dat	het	in
alle	expertgroepen	de	kern	van	het	gesprek
is.	Vorige	week	tijdens	de	landelijke
netwerkbijeenkomst	van
samenwerkingsverbanden	po	en	vo	en
gemeenten	gaven	we	de	jeugd	een	stem
hierin.	Klik	hier	als	je	terug	wilt	kijken	of	meer
wilt	weten.

Een	kleine	droom	kwam	vorige	week	uit:	we
konden	elkaar	weer	ontmoeten	bij	het
Stedelijk	IB	Netwerk	anderhalf	jaar	nadat	we
eigenlijk	samen	hadden	afgesproken.	Dat
was	fijn.
Waar	droom	jij	van?
Jetta	

Versterking
kernpartneraanpak
In	Utrecht	willen	we	dat	ieder	kind	gezond
en	veilig	kan	opgroeien	en	de	ruimte	krijgt
om	zijn	talenten	te	ontwikkelen.	Dit	is	niet
voor	alle	kinderen	in	onze	stad
vanzelfsprekend.	Daarbij	heeft	de
Coronapandemie	nog	een	extra	beroep
gedaan	op	de	draagkracht	van	deze
kinderen	en	hun	gezinnen.	In	Utrecht
hebben	we	een	goede	infrastructuur	staan
met	een	nauwe	samenwerking	van	de	3
sporen.	Met	de	komst	van	KoosUtrecht,
Spoor030	en	Yeph	hebben	we	een	grote
stap	gezet	in	de	verdere	vereenvoudiging
van	het	zorg-	en	ondersteuningslandschap.
	
De	komende	jaren	willen	we	verder
investeren	in	het	versterken	van	de
veerkracht	van	kinderen	en	gezinnen	en
hulp	op	maat	en	dichtbij	organiseren.
lees	meer	over	de	versterking	van	de
kernpartneraanpak

Nieuwe	naam:	Werkgroep
Verbinding	regulier	-
speciaal
De	werkgroep	s(b)o	Dekkend	Aanbod	is	16
september	weer	van	start	gegaan.	De
werkgroep	is	voor	de	zomervakantie
versterkt	door	twee	directeuren	uit	het
regulier	onderwijs:	Jolanda	Snoek	van	de
Lukasschool	en	Malouk	Schopman	van	de
Maaspleinschool.	Met	deze	aanvulling	wil
de	werkgroep	zich	het	komende	schooljaar
expliciet	gaan	richten	op	ambities	uit	de
werkagenda	die	gaan	over	de
samenwerking	tussen	het	regulier	en
speciaal	onderwijs.	Om	die	reden	is	ervoor
gekozen	de	naam	van	de	werkgroep	te
veranderen	naar	Werkgroep	Verbinding
regulier	–	speciaal.
lees	meer	over	de	nieuwe	naam	en	de
plannen	van	de	werkgroep

Stedelijk	IB	netwerk	–
terugblik
Op	dinsdag	28	september	jl	hebben	150
Utrechtse	intern	begeleiders,
orthopedagogen	en	consulenten	van	het
SWV	elkaar	ontmoet	tijdens	het	Stedelijk	IB
Netwerk.	De	combinatie	van	live
ontmoeting,	inspirerende	sprekers,
leerzame	en	interactieve	workshops	en	de
zonnige	lunch	zorgde	voor	veel	energie.
lees	meer	over	de	eerste	reacties	op	deze
ochtend	en	bekijk	de	aftermovie

Ontwikkelochtend
consulenten
Op	maandag	4	oktober	stond	de	eerste
ontwikkelochtend	van	het	schooljaar	op	het
programma	van	onze	consulenten.	De	helft
van	de	consulenten	heeft	zich	verdiept	in
het	thema	traumasensitief	lesgeven	en	de
andere	helft	van	de	consulenten	heeft	de
tweedaagse	Motiverende	Gespreksvoering
gevolgd.	
lees	meer	over	het	programma	van	deze
ontwikkelochtend	en	de	tweedaagse

Data	Lerende	Netwerken
Hieronder	vinden	jullie	de	data	voor	de
Lerende	Netwerken	in	dit	najaar.	We	willen
jullie	vragen	om	dit	moment	vrij	te	houden
voor	een	mooi	online	programma,	waarbij
we	met	elkaar	verder	werken	aan	de
verbinding	en	samenwerking	tussen
onderwijs	en	jeugdhulp.	Na	de
herfstvakantie	ontvangen	jullie	de
uitnodiging	om	je	op	te	geven.
De	Lerende	Netwerken	vinden	allemaal
online	plaats	van	9:00	tot	11:00	uur.
TPO	1:	donderdag	4	november
TPO	2:	dinsdag	9	november
TPO	3:	donderdag	11	november
TPO	4:	donderdag	18	november
TPO	5:	dinsdag	23	november

Perspectief	op	School
Op	donderdag	16	september	jl	hebben	we
alle	contactpersonen	die	vanuit	de	scholen
gekoppeld	zijn	aan	Perspectief	op	School
een	bericht	gestuurd.	In	dit	bericht	lazen
jullie	dat	de	vragenlijst	dit	schooljaar	in	de
maand	november	geopend	zal	zijn.
lees	meer	over	de	vragenlijst	en	de
werksessies	in	november

Met	Andere	Ogen
De	afgelopen	jaren	zijn	alle	partners	uit	het
netwerk	Met	Andere	Ogen,	al	doende
lerend,	samen	beter	geworden.	We	hebben
meer	inzicht	in	wat	werkt	en	wat	niet	én	we
willen	verder.	De	Endterm	die	woensdag	27
oktober	wordt	gepresenteerd,	bundelt	de
bouwstenen	voor	dit	vervolg.	Bouwstenen
voor	inclusief	samenwerken,	een
faciliterend	stelsel,	interprofessioneel
samenwerken,	stelselzaken,	het	MAO
inspiratienetwerk,	de	lerende	aanpak	en
voor	ons	als	één	netwerk,	één	ecosysteem.
Op	de	avond	van	woensdag	27	oktober
sluiten	we	de	eerste	periode	van	het
programma	Met	Andere	Ogen	af	en	leggen
we	een	stevige	basis	onder	een	vervolg.

Kinderboekenweek	2021
Van	6	tot	17	oktober	2021	is	het	weer
Kinderboekenweek!	Worden	wat	je	wil	is
het	thema	dit	jaar.	Bette	Westera	schrijft	het
geschenk,	en	illustrator	Mark	Janssen
maakt	het	prentenboek	van	de
Kinderboekenweek.
Het	maakt	niet	uit	wie	je	bent	of	waar	je
vandaan	komt,	of	je	goed	bent	in	rekenen
of	juist	in	tekenen,	of	je	vier	jaar	bent	of	al
tien,	ieder	kind	kan	worden	waar	hij	van
droomt.
lees	meer	over	de	Kinderboekenweek	en
vind	leestips	en	boekentips

Klokhuis-serie	Master	je	mind
Met	de	kracht	in	je	kop,	een	goed	getrainde
geest,	kun	je	superveel	bereiken!	Je	kunt
jezelf	overtreffen	of	meer	zelfvertrouwen
krijgen	door	optimistisch	te	zijn,	of	door
bijvoorbeeld	iets	te	doen	wat	je	nooit	hebt
gedurfd.	Maar	hoe	doe	je	dat	precies?
lees	meer	over	de	vijfdelige	Klokhuis-serie
Master	je	mind

Oktober
04	Ontwikkelochtend	consulenten	SWV	
04	TLC	PO-VO
05	s(b)o	directeurenoverleg	
06	Auditcommissie	SWV	
11	TLC	PO-VO
18	t/m	24	Herfstvakantie	
25	Teamoverleg	Consulenten
26	Afstemmingsoverleg	Bestuur	-	SWV
26	Werkgroep	consulenten	PO-VO
26	Werkgroep	NPO/UOA
26	Kwartaaloverleg	kernteam	en
themaverbinders
28	Bestuur	SWV
28	Werkgroep	Verbinding	regulier	-	speciaal

November
01	Werkgroep	Teamontwikkeling	
02	OPR
04	Lerend	Netwerk	TPO	1
08	TLC	PO-VO
08	Werkgroep	Sterke	Basis
09	Lerend	Netwerk	TPO	2
11	Lerend	Netwerk	TPO	3
15	Teamoverleg	Medewerkers
15	Werkgroep	Kernpartneraanpak
15	TLC	PO-VO
16	Werkgroep	NPO/UOA
18	Beleidsgroep	SWV	
18	Lerend	Netwerk	TPO	4
22	TLC	PO-VO
22	MR
23	Lerend	Netwerk	TPO	5
24	Auditcommissie	SWV
25	Ortho	extern	overleg
29	TLC	PO-VO

Nieuws	over	Onderwijs
Transparant	(OT)
We	krijgen	met	enige	regelmaat	vragen
binnen	over	hoe	iets	in	OT	geregeld	kan
worden.	Op	onze	website	staan	verschillende
handleidingen,	waarin	dit	wordt	beschreven.
Deze	handleidingen	worden	regelmatig
bijgewerkt.	Het	is	dus	handig	om	deze	vanuit
de	website	te	openen,	dan	heb	je	steeds	de
nieuwste	versie.
lees	hier	meer	over	de	handleidingen	en	een
aantal	veelgestelde	vragen

Nieuws	vanuit	de	TLC
In	de	route	voor	de	aanvraag	van	de
toelaatbaarheidsverklaring	(TLV)	is	in
samenspraak	met	de	s(b)o-scholen	de
mogelijkheid	van	een	Groot	Overleg
toegevoegd.	Als	betrokkenen	twijfelen	over
welke	type	onderwijs	het	best	passend	is	(so
of	sbo),	kunnen	de	school,	de	ouders	en/of	de
betrokken	consulent	een	Groot	Overleg
initiëren.	Bij	dit	Groot	Overleg	is	ook
vertegenwoordiging	van	de	s(b)o-scholen
aanwezig	om	mee	te	denken	over	de	best
passende	plek.	Dit	overleg	zal	door	de
betrokken	consulent	van	het	SWV	worden
georganiseerd.
In	de	doekaart	nieuwe	TLV	op	de	website	van
het	SWV	staan	alle	stappen	beschreven.

Doorgaande	lijn	PO	-	VO
In	de	samenwerking	tussen	SWV	Utrecht	PO
en	Sterk	VO	richten	we	ons	in	deze	periode
van	het	schooljaar	op	de	inventarisatie	van	de
groep	8	leerlingen.	We	willen	graag	tijdig
inventariseren	hoeveel	leerlingen	vanuit
groep	8	(mogelijk)	doorstromen	naar	vso	of
opdc.	We	doen	dit	omdat	we	ervoor	willen
zorgen	dat	de	leerlingen	met	een	extra
ondersteuningsbehoefte	op	een	goeie	manier
de	overstap	van	PO	naar	VO	kunnen	maken.
Daarnaast	willen	we	zicht	hebben	op	wat
nodig	is	in	deze	en	in	kunnen	spelen	op	het
aantal	te	verwachten	leerlingen	voor	deze
vormen	van	vervolgonderwijs.
lees	hier	meer	over	het	verzoek	om	deze
leerlingen	via	OT	aan	te	melden

Verkenning	alternatief
Onderwijs	Transparant
Naar	aanleiding	van	verschillende	signalen	uit
het	veld	is	het	SWV	in	de	afgelopen	periode
bezig	geweest	met	een	verkenning	naar	een
alternatief	systeem	voor	Onderwijs
Transparant.	Een	systeem	dat	ons	handelen
meer	ondersteunt,	dat	de	administratieve
handelingen	zo	gebruiksvriendelijk	mogelijk
maakt	en	dat	meer	overzicht	geeft	voor	zowel
scholen	als	consulenten.	Via	de
beleidsadviseurs	van	de	grote	schoolbesturen
hebben	we	meerdere	reacties	ontvangen	van
intern	begeleiders	die	graag	willen
meedenken	in	deze	verkenning.	Heb	jij	hier
ook	interesse	in?	Neem	dan	contact	op	met
Diete	de	Vos,	zodat	zij	je	meer	kan	vertellen.

Werkwijze	arrangeren
Op	het	Stedelijk	IB	netwerk	hebben
themaverbinders	HGD/HGA	Mariëtte	van
Schijndel	en	Augusta	van	Oene	een
toelichting	gegeven	op	de	werkwijze
handelingsgericht	arrangeren.	We	hebben	op
verschillende	manieren	gesproken	met	de
scholen	en	zij	geven	aan	de	werkwijze	als
positief	te	ervaren.	De	scholen	vinden	het
prettig	dat	er	vertrouwen	spreekt	uit	deze
manier	van	samenwerken.
lees	meer	over	de	werkwijze,	de	doekaart	en
de	plannen	voor	clusterarrangeren

Vanuit	het	Dyslexie
Advies	Team
Afgelopen	september	is	het	Dyslexie	Advies
Team	(DAT)	van	start	gegaan.	Afgelopen
week	kwam	het	DAT	weer	samen.	We
hebben	met	elkaar	kunnen	vaststellen	dat	de
weg	naar	de	poortwachter	goed	gevonden
wordt	en	dat	de	ervaringen	positief	zijn.	
Er	is	ook	uitgebreid	gesproken	over	de
nieuwe	Brede	Vakinhoudelijke	Richtlijn
Dyslexie	(BVRD)	en	het	nieuwe	Protocol
Dyslexie	Diagnose	en	Behandeling	(PDDB)
3.0.	die	op	1	januari	2022	van	kracht	worden.
Dit	heeft	effect	op	de	werkwijze	van	scholen.
lees	hier	meer	over	hoe	het	DAT	jullie
binnenkort	zal	informeren

Proeftuin	Inspiratie	voor
Inclusie
Op	verschillende	manieren	heeft	het	SWV
de	scholen	geïnformeerd	over	de	Proeftuin
Inspiratie	voor	Inclusie.	We	hebben	mooie
reacties	ontvangen,	waar	we	heel	blij	van
werden.	Tegelijkertijd	hebben	de	scholen
hun	handen	vol	aan	alles	wat	er	komt	kijken
bij	de	inzet	van	de	NPO-gelden	en	het
nijpende	lerarentekort.
lees	meer	over	de	huidige	plannen	voor	de
proeftuin

Beschikbare	plekken	-	PPI
In	de	nieuwsbrief	van	juni	dit	jaar
informeerden	wij	jullie	over	de	start	van
Psychosociale	Pedagogische	Interventies
(PPI)	Jeugdhulp,	waar	leerlingen	uit	groep	7
en	8	een	steuntje	in	de	rug	krijgen	voor	een
goede	overgang	naar	het	VO.	Er	zijn	nog
plekken	beschikbaar	bij	PPI	Jeugdhulp.
lees	meer	over	het	aanbod	en	over	hoe	je
een	leerling	kunt	aanmelden	

Hi	allemaal,	per	oktober	ben	ik	gestart	bij
SWV	Utrecht	PO.	Na	ruim	11	jaar	gewerkt	te
hebben	in	de	complexe	kinder-	en
jeugdpsychiatrie	in	Amsterdam	hoop	ik	mijn
kennis	en	expertise	te	kunnen	delen	binnen
het	onderwijs	in	Utrecht.	Van	GGZ	naar	het
onderwijs	zal	best	even	wennen	zijn,	maar	ik
hoop	dat	we	die	twee	werelden	(en	talen)	iets
meer	in	verbinding	met	elkaar	kunnen
brengen.	Ik	ben	een	echte	doener	en	kom
graag	in	persoonlijk	contact	met	mensen.	Ik
woon	in	Utrecht	(samen	met	mijn	vriend	en
zoontje	van	3)	en	jullie	zullen	me	daarom
vooral	op	de	fiets	tegenkomen	in	de	wijk
Overvecht	(TPO1).	Goed	voor	elkaar
betekent	voor	mij:	niet	alleen	iemand	horen,
maar	ook	echt	luisteren.	

Ontbijt-première	over
kansengelijkheid
Op	donderdag	26	oktober	nodigt	Hieroo	jullie,
namens	het	Stadsnetwerk	Gelijke	Kansen,
Petje	Af	en	sbo	Sint	Maarten,	uit	voor	een
ontbijt-première.	Tijdens	een
glaasje	sinaasappelsap	en	een	croissantje	ga
je	in	gesprek	over	zes	filmpjes	die	zijn
gemaakt	in	samenwerking	met	meerdere
stichtingen	in	Utrecht.
lees	meer	over	de	ontbijt-première	en	hoe	je
je	kunt	aanmelden

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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