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Welkom!

Openingsbeeld: 
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Programma

Inspiratie - Goede praktijken

Thema: Samenwerken in school en met de omgeving

Pauze

Mededelingen Plein 013

Samenwerkend Leren – intervisie 

Evaluatie: kracht en kans
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Inspiratie – Goede praktijken

 Sjane Hesselmans – Casus 
 Susanne Geerts – Partnerschap met ouders
 Guido van Muijen – De ecologie van de leerling - checklist
 Goede praktijk - Delen

Proficiat
Annelies!!
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De ecologie van de leerling 
Een systeemgericht model voor het onderwijs
(Van Meersbergen, Jeninga, 2012)

http://detandemgedragsadviezen.drupalgardens.com/sites/g/files/g227491/f/Tijdschrift%2
0voor%20Orthopedagogiek,%2051,%204,%20p.175-
185_De%20ecologie%20van%20de%20leerling%20Van%20Meersbergen%20en%20Jeninga.
pdf

http://detandemgedragsadviezen.drupalgardens.com/sites/g/files/g227491/f/Tijdschrift%20voor%20Orthopedagogiek,%2051,%204,%20p.175-185_De%20ecologie%20van%20de%20leerling%20Van%20Meersbergen%20en%20Jeninga.pdf
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Samenwerken
de rol van de begeleider

Maestro in begeleiden



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Thema: Samenwerken in school 
Samenwerken met de omgeving 

Inhouden
• Betekenis van samenwerken en je rol als ib’er binnen je school  
• De ecologie rondom een leerling in de extra ondersteuning: 

in en om de school: regie en regisseren 
• Het bouwen van een relatienetwerk bij samenwerken in de 

extra ondersteuning  
• Het vaststellen van het gewenste ontwikkelingsperspectief 

met gewenste opbrengsten vanuit ieders professioneel 
perspectief: uitwisselen van ieders perspectief en bijdragen 
en van daaruit komen tot collectieve ambities en het verdelen 
en verantwoordelijkheden.  
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Samenwerken (analyseer)
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De ecologie van een leerling 
in de extra ondersteuning

De ecologie van ll’n ……..
1. Leerling middelpunt
2. samenwerken in school
3. Samenwerken om school 
4. De leerling en zijn omgeving

5. Positioneer jezelf als begeleider
6. Positioneer ouders

Teken verbindingslijnen:
maak van de structuur 
een netwerk….
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Systeemdenken – ecologisch denken –
relatienetwerken 

Bronfenbrenners Ecological System (1979) Jeninga en Van Meersbergen (2012)
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Bouwen aan een relatienetwerk 
(Wielinga, 2013)

Wielinga (2013). Hij benadert netwerken vanuit een ecologisch 
paradigma, waarbij hij de wereld beschouwt als een levend 
organisme, als ecosystemen. In samenwerkende systemen 
netwerken geweven, met daarbinnen weer andere netwerken. 
Kenmerkend voor deze netwerken is volgens hem, dat ze structureel 
een koppeling hebben met elkaar, gevoelig (sensitief) zijn voor 
elkaar en reagerend (responsief) op elkaar.
Het is de letterlijke verbinding tussen de netwerken, die door 
interactief samenwerken gestalte krijgt. Hij noemt dit het bouwen 
aan relatienetwerken. Volgens Wielinga (2013) breng je een netwerk 
tot leven, door gezamenlijke ambities leidend te laten zijn en ieders 
rol en taak daarbinnen te expliciteren. De structuur die nodig is, 
volgt daaruit. 



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Een opstelling
Casus Melle 
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Opdracht: Perspectieven – delen – regisseren  

OudersLoket 
Plein 
013 

Ll’n

Leer-
kracht 

Ib’er

Consulent

Kind 
opvang

Jeugd en 
gezin/ 
SMW 
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Opdracht bij 
‘Posititoneren en perspectieven’

Stap 1: Ieder in positie
Verdeel de rollen: 7 educatieve posities én de leerling
Schrijf vanuit deze positie 5 min. voor jezelf op:
- wat kun jij  vanuit jouw positie bijdragen aan de verbetering van het 
perspectief op ontwikkeling voor Melle? 
- wat is de verwachte opbrengst van deze bijdrage? 

Stap 2: Perspectieven uitwisselen 
Luister naar ieders bijdrage vanuit zijn eigen perspectief en verzamel dit. 
Spreek af wie de regie heeft en regisseert dat alles bij elkaar komt. 

Stap 3: Regisseer: Collectieve ambities, taakverdeling en afspraken 
Degene die de regie heeft komt tot een samenvatting van het gesprek door 
‘collectieve ambities’ te noemen die zullen bijdragen aan de 
ontwikkelkansen van Melle en verdeelt taken en maakt afspraken. 
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Middelpunt en perspectief
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Nieuwe Wetten 

 Wet Passend Onderwijs
 Jeugdwet
 Participatiewet
 Wet Gelijke Behandeling 
 Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 Zorgverzekeringswet
 Wet langdurige zorg (WLZ)

Presentator
Presentatienotities
JeugdwetDe hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren is dichtbij, op maat enintegraal.Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoeringvan de Jeugdwet.Wet passend onderwijsAlle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een plek in hetonderwijs die past bij wat zij nodig hebben.Samenwerkingsverbanden van schoolbesturen zijn sinds 1 augustus 2014verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet passend onderwijs.ParticipatiewetMeer mensen met een arbeidsbeperking zijn aan het werk en er is meereenheid in de manier waarop mensen een uitkering krijgen, of viare-integratie aan het werk zijn.Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoeringvan de Participatiewet.Wet langdurige zorgEr is intensieve zorg of toezicht voor mensen die dit langdurig dag en nachtnodig hebben.De Wet langdurige zorg is ingevoerd op 1 januari 2015.Wmo 2015Er is passende ondersteuning voor kwetsbare mensen die hen in staat stelt(langer) thuis te blijven wonen en aan de samenleving deel te nemen.Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoeringvan de Wmo 2015.ZorgverzekeringswetIedereen is wettelijk verplicht een basisverzekering voor standaardzorg tehebben.De Zorgverzekeringswet is ingevoerd op 1 januari 2006.Meer weten? www.nji.nl/gemeentenWegwijs in de wettenvan het jeugdstelsel1 StandWMOSociale wijkteamsKoppeling met School OndersteuningsTeams (Voorheen: ZAT)ZorgverzekeringswetBehandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperkingWet langdurige zorg (Wlz.)de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SGLVG)Het gaat dan om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Participatiewetmeer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.Werken naar vermogen
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Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2015-2018
exemplarisch gemeente Tilburg 

" Op alle locaties binnen de gemeente Tilburg wordt gewerkt 
aan het realiseren van een ononderbroken, brede ontwikkelingslijn voor 
optimale talentontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Er is vanuit 
dit kader, naast de ontwikkeling tot Integrale Kindcentra (IKC’s), ruimte 
aanwezig voor diversiteit in verschijningsvormen. Als een Integraal 
Kindcentrum niet de beste organisatievorm is om tot optimale 
talentontwikkeling te komen, dan werken in ieder geval kinderopvang- en 
peuterspeelzaalorganisaties en primair onderwijs samen aan de hand van 
een doorlopende ontwikkel- en leerlijn. 
De keuze voor de best passende organisatievorm vloeit voort uit de 
integrale locatieplannen. De ervaringen uit de acht lopende IKC- pilots 
ondersteunen de kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn bij het 
realiseren van IKC’s voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar.“

https://tilburg.d66.nl/content/uploads/sites/46/2015/07/LEA-Tilburg-2015-
2018.pdf

https://tilburg.d66.nl/content/uploads/sites/46/2015/07/LEA-Tilburg-2015-2018.pdf
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IKC – Integrale Kindcentra
https://www.youtube.com/watch?v=HnOYPSaRGdI

 

https://www.youtube.com/watch?v=HnOYPSaRGdI
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Whole Child benadering 
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Pauze 
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Mededelingen  Plein 013 … vragen 

Algemene mededelingen
• Naar Groep 1
• Van Loket Plein 013 
• Cluster 1
• Cluster 2
• OPP

 Vragen…… 
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Naar groep 1

• Een school krijgt van de ouders inlogcode voor de website “ Naar groep1”. Je hoeft op de 
beginpagina niet in te loggen, maar kies voor “Rapportage ophalen”. Met de code die je van ouders
ontvangen hebt kun je de rapportage ophalen.

• Op dinsdagavond 5 april, aanvang 19.30 uur (Postelse Hoeve) nogmaals een bijeenkomst voor 
KDV/PSZ en scholen. Voor scholen de kans om beter kennis te maken met Naar groep 1. 

• Als er scholen zijn die niet in de gelegenheid zijn om op 5 april naar de informatiebijeenkomst te 
komen of op een andere manier meer zicht willen krijgen op Naar groep 1 dan kan nogmaals de 
handleiding en het protocol toegestuurd worden. Mail naar Cobi: c.brouwers@plein013.nl

• Het overdrachtsformulier kan , indien van toepassing, als pdf-bijlage worden toegevoegd aan een 
groeidocument in OenO.

• Tot slot wordt er op 4 april een evaluatie uitgezet, reageren kan tot 22 april. De werkgroep digitale 
overdracht hoopt dat er veel respons komt!

Presentator
Presentatienotities
Ik hoor via via terug van KDV/PSZ dat scholen niet goed geïnformeerd zijn. Wat hier precies aan ten grondslag ligt weet ik niet mar er is een brief gestuurd naar directie met uitleg over het binnen halen van digitale overdracht met behulp van Naar groep 1. Op dinsdagavond 5 april, aanvang 19.30 uur (Postelse Hoeve) nogmaals een bijeenkomst voor KDV/PSZ en scholen. Ook hierover is een uitnodigingsmailtje naar de directie van scholen gegaan. Voor scholen de kans om beter kennis te maken met Naar groep 1. Ter info voor jou, scholen krijgen niet het instrument te zien maar een uitdraai. De handleiding is zeer uitgebreid met screen prints en geeft op die manier scholen toch  een kijkje in het instrument. En met vragen over Naar groep 1 kan men terecht bij mij. Zeker gezien de reactie vanuit de kinderopvang dat scholen niet goed geinformeerd zijn, vraag gerust!! Gr Cobi

mailto:c.brouwers@plein013.nl
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Van Loket Plein 013
Periode 1 mrt 2015 – 1 aug 15

Dossiers ontvangen 185

Afgegeven arrangementen 178

Waarvan arrangementen op eigen
school kosten SWV

Waarvan
SBO

Waarvan SO

10 97 71 SO Laag 65

SO Midden 2

SO Hoog 4

Presentator
Presentatienotities
Let op; herbeoordelingen geven vertekend beeld. Let op: 5 maanden t.o.v. 7 maanden
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Van Loket Plein 013

• Pilot procedure herbeoordelingen is bijna afgerond en 
geevalueerd. Heeft niet geleid tot aanpassing reguliere
procedure.

• Denk er aan om tijdig een nieuwe aanvraag in te
dienen voor arrangementen die aflopen.

• Wanneer je duidelijkheid wilt voor de start van het 
nieuwe schooljaar -> indienen voor 1 juni 2016.

• Er was tijdelijk sprake van een plaatsingsprobleem bij
aantal SO-scholen binnen Plein 013. Er wordt hard 
gewerkt aan een oplossing en door schoolbesturen is 
aangegeven dat het binnenkort zal zijn opgelost.

Presentator
Presentatienotities
De wet geeft aan: Binnen 6 weken een uitspraak door het SWV. Na 1 juni wordt het erg moeilijk om binnen de wettelijke termijn een besluit te nemen. Vanuit historie veel dossiers aan het einde van het schooljaar. We zien nu al dat er 50 verklaringen per 31-7-2016 aflopen. Zorg dus dat je op tijd bent en dien de aanvraag z.s.m. in.
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Contactgegevens Cluster 1     t.b.v.  

Samenwerkingsverband Plein 013, Tilburg e.o.

Organisatie Telefoonnummers E-mailadres

Contactpersoon  SWV Plein 013, Tilburg e.o.
Inge Nuchelmans
Ambulant onderwijskundig begeleider 

M 06-52408845 ingenuchelmans@visio.org

Visio Secretariaat AOB-Zuid 088-585 8256 peggyverstegen@visio.org
secretariaat ambulante onderwijskundige 
begeleiding Zuid

Koninklijke Visio
Expertisecentrum voor slechtziende
en blinde mensen

Cliëntservicebureau 088 – 585 85 85

www.visio.org

Voor aanmeldingen

Info Passend Onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking:
http://www.visio.org/visio.org/media/Visio/Downloads/Folders-en-brochures/VIVIS-passend-onderwijs.pdf

mailto:ingenuchelmans@visio.org
mailto:aobhuizen@visio.org
http://www.visio.org/
http://www.visio.org/visio.org/media/Visio/Downloads/Folders-en-brochures/VIVIS-passend-onderwijs.pdf
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Cluster 2 voor auditief en/of 
communicatief beperkte leerlingen 

Ambulante dienstverlening en vast contactpersoon in onze regio vanuit Auris. 

Ook collegiale consultatie is mogelijk:

Auris aanmeldpunt Zeeland & Noord-Brabant (Breda)
Dirk Hartogstraat 10
4812 GE Breda
T 076-5138100
E aanmeldpuntbreda@auris.nl
W http://www.auris.nl/

Auris Onderwijs biedt naast Consultatie & Advies (voorheen preventieve ambulante begeleiding) drie verschillende 
cluster 2-onderwijsarrangementen: licht, medium en intensief. Concreet bestaat het aanbod voor de leerling uit 
verschillende vormen van ambulante onderwijskundige hulp in het reguliere basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
mbo. Daarnaast biedt Auris speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 

Presentator
Presentatienotities
School: Florant Vroegbehandeling: KentalisNu contactpersoon die Loket Plein 013 kan betrekken bij dossiers.Eerst een onderwijsplek, dan pas kan arrangement worden aangevraagd. Orientatie of verbinding kennis consulenten kan worden gelegd.

http://www.auris.nl/
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Stand van zaken OPP
binnen Plein 013

Voorstel als onderdeel voor ondersteuningsplan 2016-2018

Presentator
Presentatienotities
Kinderen die je in de verantwoording van je ondersteuningsbudget opneemt als individueel arrangement dient een OPP te worden opgesteld. Reactie?
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Voorstel als onderdeel voor ondersteuningsplan 2016-2018
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IB-netwerkleren
Een kritische reflexief gesprek tussen leraren  

over pedagogische opvattingen onder het handelen 

Een dialogische benadering voor leraren om 
vanuit praktijkervaringen te ontdekken welke 
onderliggende opvattingen leidend zijn voor het 
pedagogisch handelen 

Helma de Keijzer en Ritie de Rooij. 
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Stappenplan reflexief gesprek  

10 minuten - Stap 1: Kiezen van het thema 
Deelnemers brengen een thema (ervaring, onderwerp, casus, vraag) gerelateerd 
aan 
pedagogisch handelden in. Wat houdt je bezig als leerkracht wat betreft je 
pedagogisch handelen?

15 minuten - Stap 2: Verkennen van elkaars opvattingen
Hoe zou ik (pedagogisch) handelen in deze situatie en wat zijn daarin mijn 
beweegreden?

30 minuten - Stap 3: In gesprek over elkaars opvattingen 
De deelnemers gaan in gesprek over elkaars opvattingen, drijfveren, 
standpunten en ideeën en de mogelijke dilemma’s, knelpunten, uitkomsten en 
aanpak. Vragen hierbij kunnen zijn: HOE, WAT, WAAROM, WAARTOE en VAN 
WAARUIT om de antwoorden te onderzoeken en onderliggende opvattingen te 
expliciteren.
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Kracht & Kans

Kracht Kans
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Slotbeeld – Focus 
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