
 

 

 

Nieuwsbrief 2 -  november 2022 

 

Heb jij je al ingeschreven voor LEF GEEFT LICHT?  

In navolging van het LEF congres in 2019 en de LiEF bijeenkomsten 2021, 

organiseren we nu het LEF Event 2022! 

Een dag waarop we samen licht geven aan wat goed gaat. Waar mooie 

praktijken in de schijnwerpers staan en experimenteren uitermate 

leerzaam blijkt! Een dag waar ontmoeting, uitwisseling, verbinding en 

inspiratie rondom groeien naar inclusiever onderwijs centraal staat. Heb jij 

LEF en wil jij geïnspireerd raken door voorbeelden van collega-scholen 

binnen het samenwerkingsverband? En ben jij nieuwsgierig wie met moed 

komt spreken? Bekijk hier dan de uitnodiging en schrijf je hier in!  

 

Bijeenkomst Jonge Kind 6 oktober jl 

Afgelopen 6 oktober organiseerden Suzanne de Koning en Aukje de Ruijter 

voor ons SWV een bijeenkomst Jonge Kind in de Basiliek in Veenendaal. 

Bedoeld voor alle professionals uit het publieke domein die met jonge 

kinderen werken.  Gericht op ontmoeting, met informatie over onder-

instroom, het proces rondom het aanvragen van 

toelaatbaarheidsverklaringen en inspiratie van Nienke Peters-Scheffer 

(Universiteit van Nijmegen) rondom meer inclusieve voorschoolse 

voorzieningen. Veel collega's vanuit voorschoolse voorzieningen, 

gemeenten of jeugdzorg en leerkrachten van de onderbouw waren deze 

middag aanwezig. De lezingen hebben veel collega's geïnspireerd in hun 

dagelijks handelen! 

  

Wij zijn verhuisd! 

Ons nieuwe adres: 
Copernicuslaan 30, 6716 BM Ede. Telnr. 0318-274 700  

De meeste verhuisboxen zijn uitgepakt. We zijn al een beetje gewend aan 
onze nieuwe plek. Later dit schooljaar zullen alle samenwerkingsverbanden 
in de FoodValley hun intrek nemen in dit nieuwe pand: SWV Passend 

Onderwijs Barneveld Veenendaal, SWV VO Gelderse Vallei, Reformatorisch Samenwerkingsverband 
Voortgezet Onderwijs en Berseba Reformatorisch Passend Onderwijs.  
 
 

https://swvrijnengeldersevallei.nl/wp-content/uploads/2022/11/Uitnodiging-LEF-2022.pdf
https://swvrgv.wufoo.com/forms/lef-geeft-licht-lef-event-22/


 

Project meer inclusief Ede  

De Onderwijs Specialisten, CNS Ede, SKOVV, Proominent, gemeente Ede en het 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei hebben met elkaar de intentie uitgesproken om een 

thuisnabij aanbod te creëren, voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, binnen de 

eigen regio.  

In het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het ontplooien van initiatieven die zich laten 

omschrijven als een intensieve vorm van samenwerking tussen gespecialiseerd- en regulier 

onderwijs, gemeente en soms andere netwerkpartners. De te ontwikkelen initiatieven zijn in 

samenwerking tot stand gekomen als invullingen van meer inclusief onderwijs, die bijdragen aan het 

ontwikkelen van een dekkend- en thuisnabij aanbod voor alle kinderen in Ede en omgeving. 

De ambitie om aan alle kinderen, ook die met een (speciale) onderwijs-zorgvraag, een passende 

plaats te bieden binnen regio Ede, is groot. Met als stip op de horizon: samen zorg te dragen voor 

een ononderbroken, zo thuisnabij mogelijke, onderwijsloopbaan met optimale 

ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind. 

 

1. Onderzoek naar het opzetten van een Kindcentrum 

Om deze ambitie vorm te geven worden twee sporen gevolgd. Het eerste spoor is de weg naar 

inclusiever onderwijs door het onderzoeken van de mogelijkheden voor het opzetten van een 

Kindcentrum voor inclusiever onderwijs, waarbij regulier en gespecialiseerd onderwijs onder één dak 

wordt aangeboden. Dit spoor zit nog in de opstartfase. 

 

2. Opzet van een viertal initiatieven 

Het tweede spoor is de weg naar inclusiever onderwijs door het opzetten van een viertal initiatieven 

die vanuit samenwerking bijdragen aan inclusiever onderwijs en het bereiken/verstevigen van een 

dekkend en thuisnabij onderwijsaanbod in Ede: 

 

• Initiatief 1 ‘OPMAAT’  

Tyra Buitenhuis (SO Lichtenbeek) en Aukje van Hijum (Montessorischool Ede) 

‘Binnen dit initiatief willen we leerlingen met primair een fysieke beperking dan wel een lichamelijke 

problematiek of een chronische aandoening, al dan niet rolstoel gebonden, binnen het regulier 

onderwijs een passend aanbod bieden. Deze doelgroep is gebaat bij behandeling, verzorging of 

aanpassingen in de fysieke leeromgeving, maar kan deze ondersteuning door samenwerking met het 

gespecialiseerd onderwijs ook in het regulier onderwijs ontvangen. De visie van het 

Montessorionderwijs is passend bij de genoemde doelgroep waarbij het onderwijs als doel heeft de 

leerlingen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in eigen persoon te geven. 

Er is sprake van een veilige en uitnodigende omgeving en ervaring met onderwijs op maat. Het doel is 

om de diversiteit binnen het onderwijs te vergroten, leerlingen met een lichamelijk beperking binnen 



de gemeente te houden door zorg en onderwijs met elkaar te verbinden en te leren, binnen de 

reguliere setting. Onze scholen zijn namelijk een afspiegeling van de samenleving, goed burgerschap 

voor iedereen waar je mag zijn wie je bent.’  

 

• Initiatief 2 ‘Blijf in de Vallei’  

Annemarie van den Berg (basisschool de Groene Vallei) en Annelies de Jong (SBO de Regenboog) 

‘Een inclusievere samenleving begint bij een stevig fundament: het onderwijs. Op de Groene Vallei 

zetten we stappen richting inclusiever onderwijs door krachtig samen te werken met ouders en 

partners vanuit visie en mét lef. Maar het begint met het vieren van verschillen en het erkennen van 

de kracht van diversiteit. Met dit initiatief willen we bereiken dat moeilijk lerende kinderen een 

passend aanbod krijgen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Vanuit een preventief 

perspectief zetten we dit stevig neer om doorverwijzingen richting SBO, waar mogelijk, te voorkomen. 

Dit vraagt uiteraard om organisatorische en inhoudelijke aanpassingen. We willen immers dat het 

onderwijs voor ál onze leerlingen passend is. We maken hierbij gebruik van de expertise van het 

samenwerkingsverband en SBO de Regenboog. Door doelgericht te werken en de nadruk te leggen op 

groei en ontwikkeling hebben alle kinderen een volwaardige plek op de Groene Vallei. Een school 

waar we samen spelen en samen leren.’   

 

• Initiatief 3  

Janneke van de Hoef-de Gooijer (SO de Wegwijzer) en Marjon Fluit-Harkema (Ericaschool) 

‘In dit initiatief wordt gewerkt aan de wens en het doel om op korte termijn te komen tot een 

samenwerking van gespecialiseerd met regulier onderwijs. School de Wegwijzer (SO) in Ede is een van 

de kartrekkers binnen regio Ede die samen met het reguliere scholen wil optrekken richting inclusiever 

onderwijs. Verschillende mogelijkheden en vormen waarin dit tot stand kan komen, worden op dit 

moment verkend. Op dit moment hebben een tweetal reguliere scholen zich aangemeld als mogelijke 

samenwerkingspartner. Het gaat om leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn, maar die met de nodige 

ondersteuning vanuit het gespecialiseerd onderwijs in of bij het regulier onderwijs zouden kunnen 

aansluiten. Een voorwaarde is dat deze kinderen sociaal emotioneel kunnen integreren en waarbij de 

begeleidingsbehoefte kan worden afgestemd, afhankelijk van kindfactoren. De Wegwijzer ziet het als 

een opdracht en missie om voor elke leerling een volwaardige plek te vinden in de samenleving. We 

nemen initiatief om dat doel te bereiken samen met anderen. Dit doen we met geïntegreerde kennis 

van onderwijs, gedrag en zorg, want alle kinderen willen samen spelen, samen leven en het liefst ook 

samen leren. Of ze nu wel of niet extra ondersteuning nodig hebben.’ 

 

• Initiatief 4  

Alette Burghout (Basisschool Prins Floris) 

‘Inclusief onderwijs begint al voor de basisschool. In de 

aansluiting van de voorschoolse voorziening en educatie op 

de basisschool zien wij nog kansen. Door onder andere 

betere communicatie, op de hoogte zijn van hulp die je al 

vroeg kan inschakelen en meer expertise op de werkvloer 



kunnen we onderwijsbehoeften beter in kaart brengen. Zo kan een kleuter met zorgbehoefte op de 

juiste plek terecht komen en heeft meer kans van slagen op de basisschool. In dit initiatief slaan 

onderwijs, gemeente, samenwerkingsverband en voorschoolse voorzieningen de handen ineen.’ 

 

Even voorstellen: Rebecca Schroëder, nieuwe collega op de scholen 

Vanaf 1 november is Rebecca onze nieuwe collega (orthopedagoog en 

steunpuntteamlid) in de regio’s Wageningen en Veenendaal. Rebecca is 39 jaar, 

woont in Amersfoort en moeder van twee kinderen. Ze hoopt alle lezers in 

bovengenoemde regio’s snel een keer te ontmoeten!  

 

Hoe pas je huisvesting aan ten behoeve van inclusiever onderwijs? 

Binnen passend onderwijs krijgen alle leerlingen onderwijs dat past bij hun kwaliteiten en hun 
mogelijkheden. Sommigen gaan verder en spreken van ‘inclusief onderwijs’. Hoe kan het gebouw 
eraan bijdragen dat alle kinderen samen thuisnabij naar school gaan, ongeacht hun achtergrond, 
cognitieniveau of eventuele beperkingen? 

Lees hierover verder in dit artikel uit de PO raad. 

 

Herhaalde oproep voor leden én een voorzitter: Laat je stem horen in de OPR! 

Passend onderwijs een ver-van-je-bed-show? Nee natuurlijk 
niet! Als leerkracht of andere onderwijsprofessionals ben jij 
toch elke dag bezig met goed onderwijs aan leerlingen? 
Meedenken, meepraten en meebeslissen over hoe wij 
passend onderwijs organiseren en nog beter kunnen maken? 
Stel je dan verkiesbaar voor de ondersteuningsplanraad 
(OPR)! 

In de OPR denken, praten en beslissen zes ouders en zes 
onderwijsprofessionals daarover mee. Als medewerker kun je 
dus meebeslissen over hoe wij er voor zorgen dat ieder kind - 

liefst in zijn eigen omgeving - het onderwijs krijgt dat het verdient. 

Ook meedenken en meebeslissen over passend onderwijs? Graag! Meld je voor meer informatie aan 
op:  opr@swvrgv.nl 

➢ De OPR vergadert zo’n zeven keer per jaar maximaal twee uur per keer – jij krijgt tijd voor dit 
medezeggenschapswerk (taakuren). 

➢ Eens per vier jaar stemt de OPR in met het ondersteuningsplan waarin staat hoe passend 
onderwijs georganiseerd wordt. 

➢ Kijk voor informatie over de OPR op SWVRGV 

➢ Op school is ook een informatiefolder beschikbaar over de OPR, vraag er gerust naar!  

 

https://www.poraad.nl/werkgeverschap/onderwijshuisvesting/hoe-pas-je-huisvesting-aan-voor-inclusief-onderwijs?utm_medium=email
mailto:opr@swvrgv.nl
https://swvrijnengeldersevallei.nl/de-opr-zoekt-een-nieuwe-voorzitter-en-leden/

