
 

 

 

Nieuwsbrief 3 -  december 2022 

LEF GEEFT LICHT 

 

Het LEF Event 2022 was een feest van ontmoeting en 
inspiratie! Een dag waarin mooie verhalen rondom 
inclusiever onderwijs in de spotlights werden gezet. 
Een dag waarop samen werd gevierd wat er wél lukt. 
En een dag waarop Paul Iske ons de waarde leerde 
van briljant mislukken en dagtekenaar Hugo dit álles 
weer met veel humor relativeerde. 
 

De kracht van kleine stapjes! 
Klazien Cuperus-Plette en Martijn Schilder van de 
Paasbergschool in Ede namen ons mee in hun zoektocht naar 
inclusief onderwijs aan de hand van leerlingen die zij passend 
onderwijs hebben kunnen bieden. Hoe hebben zij dit als team 
aangepakt? Wat waren de voorwaarden om het voor deze 
leerling te laten slagen? Hoe zag het eruit in de klas? En wat 
maakte het lastig? 

 

Peter van Breemen en Katja Terstegen van Wereldkidz 
verrasten ons met een inspiratiesessie over de reikwijdte van 
inclusief onderwijs. Waar begint inclusiviteit? Zijn er grenzen 
aan te stellen? Is de mate van inclusiviteit door ons, of door 
jou te beïnvloeden? Ze kleurden dit verhaal in aan de hand 
van de dagelijkse praktijk op één van de WereldKidz scholen 
in Veenendaal. 

 

Groot denken, klein beginnen! 
Aicha Tabali van Al Amana en Satu Anttila - Vos van de Fonkel deelden tijdens hun 
verhaal over de achtergrond, de oorsprong en de ups en downs tijdens de 
voorbereidingsfase van een bijzonder project en hopen daarmee ook anderen te 
inspireren richting inclusiever onderwijs. 

De Fonkel, speciaal onderwijs en Al Amana, regulier basisonderwijs zijn gestart met 
het Sterproject, een mooie samenwerking richting inclusief onderwijs met als doel 
het onderwijs zo sterk te maken dat alle kinderen kunnen excelleren op hun 
niveau. 

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAACwi0BgY_cq2a7uSpB4KN-h7DXik_d22Y
https://burobrand.nl/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA05YMcB3tOwLDfI-sn6sNiwsJ9Xeh0pvhY
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA8FIIkBV9YBBArD8YqRBoB1weDUkr_Q2nU
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAID-xIBVPDLMoaGeke9VMvDrwIIub453kM
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAI_CLgBJOGvXp-TgKhjV9Bg5YVx2eyFYFs
https://www.linkedin.com/company/wereldkidz/
https://www.linkedin.com/in/ACoAACn0-0ABAN6HYvKCmvGWa9XiTth7FjjsudQ
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAD32LgBpV2y41wL_merg_j6k1Cp-txt344


Een inclusieve mindset helpt! Marjon Fluit-Harkema en helga hummelen van 
De Ericaschool in Otterlo zijn ervan overtuigd dat een groei-mindset van 
groot belang is om samen te bouwen aan een inclusieve school. 
Vanuit hun missie om kinderen te helpen in hun ontwikkeling tot 
wereldburgers, zien zij de school als stapsteen naar het leven in een snel 
veranderende en diverse wereld. Oftewel: bouwen aan een inclusieve 
samenleving begint op school. 
Tijdens het LEF Event maakten Helga en Marjon gebruik van de denkkracht 
van de groep om vanuit een inclusieve mindset samen een volgende stap te 
zetten. 

 
Brenda van de Vendel en Mariska van der Molen-van Soest van School Juul 
Kleurt je toekomst! verzorgden één van de inspiratiesessies op het LEF Event.  
Ze namen ons mee in hun verhaal over lef, creatief denken en 
doorzettingsvermogen om een bijdrage te leveren aan meer kansengelijkheid 
voor de kinderen van hun inclusieve school. Een paar jaar geleden namen zij 
het initiatief om onderwijs, opvang, zorg, welzijn, het SWV en de gemeente te 
mobiliseren om met elkaar een oplossing te ontwerpen voor de 
kansenongelijkheid die zij tegenkomen in het werk op hun school. 
Aan de hand van Design Thinking vertelden zij hun verhaal én lieten de deelnemers meedoen aan het 
Superhelden Canvas waarbij je uitgedaagd wordt om je eigen ‘mind’ te ‘stretchen’ en zo oplossingen 
te ontdekken die je vooraf niet had kunnen bedenken. 
 
Na een event wordt er uiteraard ook geëvalueerd, hierbij een greep uit de reacties:   

• De lezing Briljante mislukkingen scoorde goed (grappig, leuk, interessant, enigszins tot zeer 
inspirerend.  

• Over het algemeen vonden de respondenten de afsluiting met de tekenaar een goed gelukte 
toevoeging.  

• Het netwerken en de ontmoeting met collega’s kreeg een goed en wordt gewaardeerd.  

• De helft van de respondenten deelnemers had nog meer geïnspireerd willen worden en de 
andere helft vond het goed gelukt.  

• De organisatie was goed en het eten was lekker. De zaal met de opblaasbare domes was niet 
zo geschikt voor de workshops: te veel geluidsoverlast.  

• Eén workshop kreeg een paar matige beoordelingen, maar de overgrote reactie was: goed, 
prima, zeer goed, zeer enthousiast en interessant.  

• De deelnemers konden voldoende inbreng hebben.  
 
 
Jubilarissen 
 
Marja Pasman, regionaal beleidsmedewerker Barneveld/Veenendaal 
is op 25 december 25 jaar in dienst van het onderwijs. Joyce van de 
Lugt mocht dit jubileum al vieren op 14 oktober, mooie prestaties! 
OP 14 december jl.. hebben we onder het genot van een heerlijk 
diner dit feestelijk gevierd.  
 

 

 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABEKNWIBTnDFDEDmZa_-2-rSLULLSfY0q9U
https://www.linkedin.com/in/ACoAADBXu0cB4rL2jtj2xNXVJqKQc3zlrFIuLxY
https://www.linkedin.com/in/ACoAABk_E4YB0FPqYWyvUbXHmaF4VSVqLEbsnsM
https://www.linkedin.com/in/ACoAADJ_8u0B0MEBSY-tbW1H8bMEBelWhOaeB0A
https://www.linkedin.com/company/school-juul-kleurt-je-toekomst-/
https://www.linkedin.com/company/school-juul-kleurt-je-toekomst-/


Even voorstellen: 
 
Mijn naam is Suzanne Klumper en ik ben 46 jaar, getrouwd en moeder van twee 
zonen. Onze gezamenlijke hobby is volleybal en daarnaast hou ik van wandelen 
met onze labradoodle, feestjes en gezellig samen uit eten gaan. 

Per 1 januari maak ik de overstap van het basisonderwijs, waar ik de laatste jaren 
als intern begeleider heb gewerkt, naar het SWVRGV. Ik kijk er erg naar uit om met 
jullie te gaan samenwerken om te zorgen dat het onderwijs voor kinderen zo 
passend mogelijk gemaakt kan worden.  

Alvast een hele fijne vakantie en tot snel! 

 
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
 
We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om te gaan werken met Perspectief op School (POS, 
omgekeerd SOP;) Dit instrument zal mogelijk de huidige manier van werken rondom het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) vervangen. Dit POS invullen vraagt minimale administratieve 
lasten. Doel is dat zowel ouders, scholen als besturen voortdurend antwoord hebben op de vraag; 
‘hoe zit het met kwaliteit, financiën en ondersteuning op deze school of scholen?’.  
Begin volgend jaar volgt meer informatie. 

 
Meer weten? Lees verder: 
 
Wat is de reden van dit onderzoek? 
Een van de wettelijke taken voor het samenwerkingsverband is een dekkend aanbod van 
ondersteuning naar leerlingen. Om zicht te hebben op het dekkende aanbod maakten we gebruik 
van Q3; een zelfevaluatie instrument dat bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst door 
scholen. Na sluiting ontvangt de school een rapportage, het zogenaamde SOP. Alle 
schoolrapportages met elkaar vormen een dashboard dat o.a. zicht geeft op de basisondersteuning 
en het dekkend aanbod. De huidige SOP’s zijn echter erg uitgebreid en leveren niet voor iedereen 
makkelijke, relevante en overzichtelijke informatie op. Het invullen en publiceren ervan wordt nu 
vaak gezien als een formaliteit. Daar willen we graag veranderingen in aanbrengen! 
 
 
NPO-programma op De Fonkel in Ede gestart – mix van interventies blijkt doeltreffend! 
 
Corona heeft grote invloed gehad op de prestaties en het welbevinden van leerlingen. Het Nationaal 
Programma Onderwijs (NP Onderwijs) investeert in de verbetering van het onderwijs, inhalen van 
vertragingen en het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van 
leerlingen. De Fonkel in Ede, een school voor speciaal onderwijs, startte net als veel scholen in 
september 2021 met het programma. 
 
De Fonkel (161 leerlingen), onderdeel van stichting De Onderwijsspecialisten, is afgelopen schooljaar 
met het NP Onderwijs aan de slag gegaan. De school startte met een grondige analyse van ontstane 
achterstanden en andere mogelijke problemen, de schoolscan. Vervolgens werden doelen gesteld en 
plannen gemaakt om zaken te verbeteren. 
NPO-programma op De Fonkel in Ede werkt | PrimaOnderwijs 
 
 
Bericht vanuit de TLA commissie 

http://www.perspectiefopschool.nl/
https://www.primaonderwijs.nl/magazine/gericht-maatregelen-nemen-door-analyse-en-monitoring


 
De TLA-commissie geeft aan dat voor alle tlv aanvragen die voor 1 november ingediend zijn, een 
besluit gecommuniceerd is vóór de kerstvakantie. 

De TLA-commissie heeft vanaf 1 november tot heden nog tientallen dossiers ter behandeling binnen 
gekregen. Een aantal van deze aanvragen zijn gelezen, voorzien van twee deskundigen adviezen en 
ter besluit voorgelegd aan de directeur-bestuurder. De TLV en eindadviezen voor deze leerlingen zijn 
in Kindkans gezet. Wij willen u laten weten dat dit een uitzondering is geweest, en dat dit geen 
garanties geeft wanneer een aanvraag niet op tijd wordt ingediend. De deadlines voor het 
aanleveren van dossiers staan op de homepagina van Kindkans. Het toekennen van de TLV houdt niet 
in dat er een plek beschikbaar is op de gewenste SO/SBO school.  

Per 1-1-2023 wijzigt de TLV procedure  

In de procestrainingen voor directie en intern begeleiders zijn de belangrijkste wijzigingen besproken. 
De afgelopen tijd zijn concrete stappen verder uitgewerkt en verfijnd op basis van feedback vanuit 
het werkveld. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de update van bestaande documenten 
die voor scholen en besturen beschikbaar komen. Deze worden als bijlage aan het nieuwe 
ondersteuningsplan 2022-2026 toegevoegd. Op 24 januari 2023 wordt aan iedere school een 
‘klapper’ verstrekt waarin deze documenten te vinden zijn. 

Het vernieuwde OPP is te vinden op onze website. In januari wordt het nieuwe ondersteuningsplan 
met bijlagen op de website geplaatst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank voor de samenwerking in 2022! 

Met Lef en licht gaan we 2023 in, 

wij wensen u fijne kerstdagen en een 
gezellige jaarwisseling.  

 


