
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met ons samenwerkingsverband. Deze 

brief wordt gezonden naar de besturen en de scholen met het verzoek deze via de websites of eigen nieuwsbrieven 

onder de ouders te verspreiden. Ook wordt de brief naar de bij het samenwerkingsverband bekende secretarissen 

van de MR-en gestuurd. 

Op de website van Zeeluwe – www.zeeluwe.nl – vindt u uitgebreidere informatie over inhoud.

Verhuizing Zeeluwe 

Zeeluwe is verhuisd naar Gelreweg 22 in Harderwijk. Op dit adres is ook Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe (SWV VO)

gevestigd. Ons telefoonnummer en e-mailadres zijn ongewijzigd.

Stichting Zeeluwe

Gelreweg 22

3848 AN  Harderwijk

T 0341 74 00 07

E info@zeeluwe.nl

Oproep kandidaten ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers en van de leerkrachten van de 

scholen binnen het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan 

en kan het bestuur van het samenwerkingsverband gevraagd en ongevraagd advies geven. De Ondersteuningsplanraad 

doet hierbij een oproep aan alle ouders/verzorgers van de kinderen en de leerkrachten van de scholen die bij het 

samenwerkingsverband zijn aangesloten om zich te melden als kandidaat voor de verkiezingen in juni 2018. Op de website 

vindt u hierover meer informatie.
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Informatiebeveiliging en Privacy

Zeeluwe heeft voor de Algemene verordening gegevensbescherming AVG-beleid ontwikkeld en technische én 

organisatorische maatregelen genomen om aan de AVG te voldoen. De uitwerking hiervan is ondergebracht in een zevental 

protocollen. Zeeluwe is met de aankomende wetgeving zich nog meer bewust van de privacy van schoolbesturen, scholen, 

medewerkers, ouders, leerlingen en samenwerkende partners.

Zeeluwe hanteert de vijf vuistregels voor privacy:

1. Doelbepaling en doelbinding: persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld. 

Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn 

verkregen. 

2.  Grondslag: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen: toestemming, 

overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal belang van de betrokkene of gerechtvaardigd belang.

3.  Dataminimalisatie: bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt; het 

type persoonsgegevens moet redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken; ze staan in verhouding tot het doel (= 

proportioneel). Het doel kan niet met minder, alternatieve of andere gegevens worden bereikt. Dit betekent ook dat data niet 

langer wordt bewaard dan noodzakelijk. 

4.  Transparantie: de organisatie legt aan betrokkenen (leerlingen, hun ouders en medewerkers) op transparante 

wijze verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens, alsmede over het gevoerde IBP-beleid. Deze 

informatievoorziening vindt ongevraagd plaats. Daarnaast hebben deze betrokkenen recht op verbetering, aanvulling, 

verwijdering of afscherming van hun persoonsgegevens. Daarnaast kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik 

van hun gegevens. 

5.  Data-integriteit: er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens juist en actueel 

zijn.

 

Heeft u vragen? Stuur een e-mail aan ileijten@zeeluwe.nl. In de volgende nieuwsbrief komen we terug op de veelgestelde vragen.

Oudertevredenheidsonderzoek

Omdat ouders een belangrijke partner zijn in het proces van de plaatsing van kinderen die vanuit voorschoolse 

voorzieningen of vanuit het reguliere onderwijs naar het SBO of SO gaan, heeft Zeeluwe opdracht gegeven voor een 

oudertevredenheidsonderzoek. Marleen Westerink voert dit onderzoek uit in het kader van haar afstudeeronderzoek voor 

de studie Toegepaste Psychologie bij Saxion te Deventer, in de periode maart tot en met juni 2018. Vragen die aan de 

orde komen zijn onder andere hoe tevreden ouders zijn over de ondersteuning van de school, over de communicatie en 

informatievoorziening en over de plaatsing op de school waar de TLV voor afgegeven is. Het onderzoek wordt ondersteund 

door een klankbordgroep bestaande uit ervaringsdeskundigen. De opbrengsten uit dit onderzoek worden in augustus aan 

het bestuur en de OPR gepresenteerd en gebruikt als input voor een gesprek over de samenwerking en de rol van ouders.
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Thuiszitters 

Formeel zijn thuiszitters jongeren die langer dan vier weken thuiszitten, al dan niet met een schoolinschrijving. Onderstaande 

tabel maakt zichtbaar dat het totaal van thuiszitters is toegenomen.

Thuiszitters 15-3-2017 15-3-2018

Absoluut verzuimer 1 0

Thuiszitter 9 3

Vrijstelling 30 43

Totaal 40 46

De thuiszitter is in aantal afgenomen: van 9 naar 3. Echter, de vrijstellingen vallend onder artikel 5a zijn toegenomen. In de wet 

staat dat deze leerplichtigen op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt zijn om tot een school respectievelijk een 

instelling te worden toegelaten. In het OOGO en in gesprekken met wethouders wordt aangedrongen op het terugdringen 

van vrijstellingen volgens art 5 onder a. In het regionaal thuiszittersoverleg van afgelopen 24 april is hierover gesproken. Enkele 

ouders die een vrijstelling 5a aanvragen, worden benaderd voor een gesprek. Het doel hiervan is op een laagdrempelige 

manier in het onderwijs ontwikkelingswensen en mogelijkheden uit te zoeken voor een leerling met een vrijstelling 5a.

Zeeluwe heeft sinds januari ondersteuning geboden aan zo’n twintigtal dreigende thuiszitters. De ondersteuningsvragen 

kwamen vanuit het onderwijs, ouders, gemeentes en zorginstellingen. In samenwerking met deze partijen lukte het met één 

of meerdere gesprekken de dreiging van thuiszitten te voorkomen.

Vooraankondiging: op 11 of 18 september 2018, van 13:00 - 16:30 uur in Harderwijk de bijeenkomst “Thuiszitters is geen optie”.

Week van de thuiszitters 1 juni t/m 8 juni

In de week van de thuiszitters leest u op onze website een interview met leerplichtambtenaar Ivy Hasnoe over thuiszitters.

Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag 2017 van Zeeluwe is gereed. In dit verslag wordt verantwoording 

afgelegd over het gevoerde beleid van het samenwerkingsverband en over de 

besteding van de middelen passend onderwijs. Dit jaarverslag is via de website van 

Zeeluwe beschikbaar.

Monitor dekkend netwerk 2016 - 2017 afgerond 

In de nieuwsbrief van september 2017 hebben we de opzet en bedoeling van de monitor dekkend netwerk toegelicht. 

Inmiddels zijn alle uitkomsten verwerkt en zijn de aanbevelingen besproken met alle schoolbesturen.

In juni vindt een volgende ronde lokale gesprekken plaats waarin de afgesproken acties van de schoolbesturen worden 

teruggekoppeld. De hoofdrapportage en een samenvattende PowerPoint zijn via de website van Zeeluwe beschikbaar.

We hebben kunnen constateren dat we op de goede weg zijn om te komen tot een dekkend netwerk. Op meeste punten is 

voldoende expertise voor handen. Door scholen wordt flink ingezet op de ontwikkeling van de professionals in en rond de 

klas. Er is aandacht voor de doorgaande lijn: van voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs en vervolgens naar het 

voortgezet onderwijs. En er zijn steeds meer voorbeelden van samenwerking in- en extern.
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Wat staat ons nog met elkaar te doen?
Voorzieningen: in elke gemeente maken de gezamenlijke scholen/schoolbesturen afspraken om te weten welke extra 

ondersteuning door welke school/scholen geboden kan worden.

Zeeluwe bevordert initiatieven om het s(b)o en het regulier onderwijs hierover aan tafel te krijgen. De schoolbesturen werken 

ondertussen toe naar een intensieve samenwerking tussen de scholen voor regulier en speciaal (basis)onderwijs, zodat alle 

kinderen zoveel mogelijk in de gemeente zelf naar school kunnen gaan. Dit betekent het organiseren van ondersteuning in 

en op reguliere scholen, maar ook het versterken van zogeheten tussenvoorzieningen waar kinderen geobserveerd kunnen 

worden, tijdelijk met een bijzonder arrangement kunnen worden geplaatst e.d. Dit moet 1 oktober gerealiseerd zijn. Dit ook 

met oog op het terugdringen van het aantal thuiszitters.

Op het gebied van expertise is afgesproken dat ook komend jaar de expertise van De Kleine Prins en De Twijn kan worden 

ingezet. Zeeluwe heeft met deze organisaties een overeenkomst gesloten en betaalt deze inzet uit de gezamenlijke middelen. 

Daarnaast is in principe afgesproken dat voor komend jaar de pilot van Op Koers voortgezet kan worden. De exacte afspraken 

hierover moeten nog worden gemaakt.

Op het gebied van de doorgaande leerlijnen is afgesproken dat lokale schoolbesturen de voorschoolse voorzieningen én het 

voortgezet onderwijs gaan bevragen hoe zij een verbetering in de afstemming zien. 

Ten slotte is afgesproken dat Zeeluwe met schoolbesturen, gemeentes en jeugdzorg vol inzet op de versnelling en versterking 

van de samenwerking onderwijs en zorg in alle gemeentes en dat goede voorbeelden gedeeld gaan worden.

Vervolg: in september wordt de monitor over het afgelopen schooljaar weer uitgezet. Zo volgen en bespreken we met elkaar 

de ontwikkeling van het passend onderwijs in onze regio.

Prachtige voorbeeld van passend onderwijs door inzet extern gespecialiseerde
ondersteuning vanuit De Kleine Prins

Mats straalt op GBS In de Lichtkring en ontdekt zijn talent!
Eind februari 2017 ontmoet ik Mats op een van zijn laatste dagen bij 

de therapeutische peutergroep van de Trappenberg. Nog een paar 

weken en dan gaat hij naar de instroomgroep op GBS In de Lichtkring 

in Zeewolde. De intern begeleider van school meldt Mats aan bij de 

Commissie Onderinstroom en vult een groeidocument in. Ik word 

als ambulant begeleider vanuit Expertisecentrum De Kleine Prins 

ingeschakeld. School heeft behoefte aan advisering en afstemming 

over de fysieke mogelijkheden van Mats in het reguliere onderwijs. 

Mats heeft cerebrale parese (unilateraal). Hij draagt links een enkel-

voet-orthese (spalk) en heeft voor zijn linkerhand een duimspalkje. 

Wat kunnen we van Mats vragen en hoe kunnen we hem ondersteunen bij bewegingsonderwijs, 
buitenspel, fijn motorische activiteiten, ADL-activiteiten en bij de toiletgang? 

In maart 2017 start Mats met vier ochtenden op school. Hij maakt een goede start. Tijdens mijn observaties in de klas word 

ik blij van wat ik zie. Mats oogt vrolijk, is onderzoekend, zet regelmatig zijn ‘Bob-hand’ (linkerhand) ter ondersteuning in en 

geeft zijn grenzen aan. Er heerst een veilig, uitdagend werkklimaat in de klas. Mats krijgt de ruimte en tijd om te ervaren en 

zijn talenten te ontdekken. Wat een fijne plek voor Mats! Ik denk mee met de leerkracht en klassenassistent hoe ze (nog 

beter) kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van Mats. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn onder andere 

welbevinden, zelfredzaamheid, samenspel en activiteitendeelname binnen en buiten, handelingstempo, inzet linkerhand en 

energiebalans.

Mats (links) en vriend/klasgenoot Rafael



Vanuit Expertisecentrum De Kleine Prins komt een specialist bewegingsonderwijs Mats observeren tijdens het gymmen. 

Mats heeft plezier in bewegen, beweegt zich vrij door de ruimte, kijkt uit naar de gymles en vindt klimmen het leukste. De 

ondersteuning van de klassenassistent speelt hierbij een belangrijke rol. Mats zoekt contact met haar zodra hij iets spannend 

vindt. Hij geeft dan duidelijk aan dat hij haar nodig heeft. Mats doet activiteiten zelfstandig wanneer sommige opdrachten voor 

hem net iets anders worden geformuleerd of wanneer een activiteit net iets makkelijker wordt aangeboden. Bij activiteiten 

met springen en evenwicht blijft het van belang in zijn nabijheid te zijn voor mogelijke ondersteuning. Door de aanwezigheid 

van de klassenassistent kan goed ingespeeld worden op de behoeften van Mats bij gym.

De kinderergotherapeut vanuit Expertisecentrum De Kleine Prins adviseert school over de werkhouding en kleutervaardigheden 

van Mats. Zo ‘schommelt’ Mats even tussen twee tafeltjes wanneer hij start met fijn motorische activiteiten en wanneer de 

spierspanning teveel is toegenomen in zijn linkerhand. Dat houdt in: tussen twee tafeltjes gaan staan, op beide tafels met 

gesterkte armen steunen en met de benen heen en weer zwaaien. Hij wordt hierbij ondersteund door zijn linker elleboog. Ook 

wordt bij het knippen een deurstopper met magneet ingezet, waar Mats het papier tussen fixeert en zijn linkerhand op legt. 

Het lukt Mats met de materialen in de klas te werken, soms met enige aanpassing of ondersteuning. Hij leert zelf creatief om 

te gaan met de materialen en is goed in staat om hulp te vragen. Volgend schooljaar wordt Mats weer geobserveerd door de 

kinderergotherapeut, gericht op de overgang naar groep 3 (zithouding en voorbereidend schrijven). Aandachtspunt daarbij is 

vooral dat hij niet scheef moet groeien (rug) en voldoende ondersteund moet worden om het rechtop zitten te bevorderen 

en het inschakelen van zijn armen te stimuleren.

Om een goede overdracht te bewerkstelligen, wordt aan het eind van dit schooljaar nog een teamvoorlichting over cerebrale 

parese aan de nieuwe leerkrachten/assistent van Mats gegeven.

Concluderend: Mats krijgt de begeleiding die hij verdient, voelt zich gezien op 

school en wordt betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor alledaagse 

motorische belemmeringen. Een prachtig voorbeeld van passend onderwijs op 

GBS In de Lichtkring. Om trots op te zijn!

Lidy van Nijhuis

Ambulant begeleider Expertisecentrum De Kleine Prins

Onderwijscentrum de Twijn
De Twijn is een Speciaal Onderwijs (SO) school in Zwolle voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 

en voor leerlingen die chronisch of ernstig ziek zijn.

Er zijn nauwe banden tussen de Twijn en Zeeluwe omdat leerlingen uit de regio van Zeeluwe voor een groot deel naar de 

Twijn gaan. Dit zijn leerlingen die zijn aangewezen op de specialistische kennis van de Twijn op het gebied van lichamelijke 

en/of cognitieve beperkingen en kennis over chronische of progressieve ziekten.

Veel leerlingen hebben een indicatie voor revalidatie. Vogellanden, centrum voor revalidatie 

en bijzondere tandheelkunde heeft behandelruimtes, een therapeutisch zwembad en 

spreekkamers in onze schoolgebouwen en is met een multidisciplinair team onder leiding van 

een revalidatiearts dagelijks aanwezig. De leerlingen krijgen therapie tijdens de schooltijd in een 

geïntegreerde aanpak van onderwijs en revalidatie; één kind, één plan.

Niet alle leerlingen hebben een revalidatie-indicatie. Een groep leerlingen heeft te maken met 

een ziekte die veel impact heeft op hun energieniveau en lichamelijk welzijn. Er zijn leerlingen 

die continue onder toezicht staan van een verpleegkundige.

Is het op de Twijn dan een sombere omgeving van ziek zijn en beperkingen? Nee, helemaal niet. 

Zeker is er verdriet over verlies van mogelijkheden en over ‘anders’ zijn, omdat je in een rolstoel zit 

of omdat je zichtbare beperkingen hebt. Aan handicapbeleving, met jezelf en anderen omgaan 

zoals je bent, met alle mogelijkheden die daarbij horen, wordt ruim aandacht besteed. Waarbij je 

ook de realiteit leert integreren in je leven.



Op de Twijn zijn liefde en vertrouwen de belangrijkste bronnen van ons denken. 

We gaan uit van mogelijkheden en het versterken van de zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid van de leerlingen. 

Expertiseteam

Veel scholen van Zeeluwe hebben wel een keer te maken met leerlingen die 

een lichamelijke motorische beperking hebben of tijdens de schoolperiode 

chronisch of ernstig ziek worden. In de missie van de Twijn staat dat wij onze 

kennis en ervaring graag willen delen. In het kader van Passend Onderwijs heeft die missie nog meer verdieping gekregen. Juist 

voor een leerling met een beperking of ziekte is het goed om thuisnabij naar school te gaan. Na de periode van de rugzakjes 

heeft SWV Zeeluwe de laatste jaren steeds budget beschikbaar gesteld om de expertise over lichamelijke beperkingen en 

ziektebeelden beschikbaar te houden voor alle leerlingen die dat nodig hebben.

Vanuit de Twijn is er voor die leerlingen en hun leerkrachten ook een multidisciplinair team beschikbaar waar een beroep 

op gedaan kan worden. Naast de ambulant begeleider met brede kennis over ziektebeelden, kan de ergotherapeut of 

een specialist bewegingsonderwijs ingeschakeld worden. De verpleegkundige kan meedenken over protocollen of welke 

handelingen de leerkracht wel mag doen en welke voorbehouden zijn aan een deskundige.

De procedure om begeleiding en advies aan te vragen is sinds dit schooljaar 

als volgt: Voor alle scholen in de gemeenten Epe, Elburg, Nunspeet, 

Harderwijk, Ermelo en Putten is het mogelijk om rechtstreeks contact op te 

nemen met de Twijn en om een aanvraag voor ondersteuning in te dienen. 

Mail naar jbosma@detwijn.nl of neem telefonisch contact op: 06 338 910 70.

Meer informatie over de Twijn en wat het expertiseteam aan ondersteuning kan bieden is te vinden op www.detwijn.nl.

Voor de gemeenten Zeewolde en Nijkerk is dezelfde expertise beschikbaar vanuit de Kleine Prins.

Joan Bosma

Regiomanager Passend Onderwijs en teamleider Expertiseteam

Onderwijscentrum de Twijn

Stichting Educare en SBO De Arend Nunspeet - Passend Onderwijs en zorg
De laatste jaren is er in het onderwijs een duidelijke verandering merkbaar door de transitie rondom Passend Onderwijs. 

Veel leerlingen die door het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, vanwege internaliserende en externaliserende 

problematieken, voorheen werden verwezen naar cluster-4 voorzieningen, worden 

nu aangemeld bij het sbo. De laatste drie jaar is er daarom door stichting Educare 

sterk geïnvesteerd in het kunnen opvangen van deze nieuwe doelgroep. Zo is het 

handelingsrepertoire van de medewerkers de laatste jaren uitgebreid door middel van 

teamscholing en is er meer kennisdeling met ketenpartners uit het onderwijsveld en de 

zorg. Op deze manier willen we elke leerling onderwijs een goede plek kunnen bieden. 

Het bieden van passende zorg en goede begeleiding om het onderwijs optimaal te kunnen volgen, zijn daarbij cruciaal 

en tevens voorwaarden om deze doelgroep te kunnen begeleiden. Dit betekende dat er meer zorg in het onderwijs 

binnengehaald moest worden. Extra begeleiding na schooltijd en onder schooltijd was, door de veranderende doelgroep, 

noodzakelijk. Dit met doel ernstiger problematiek te voorkomen en de ontwikkeling te stimuleren. Immers, leerkrachten 

kunnen dit niet allemaal zelf! Zij hebben niet de tijd en mogelijkheden voor intensieve begeleiding. 

Het werd daarom tijd voor meer hulp. Het preventief kunnen werken aan het voorkomen van ernstige gedragsproblemen en 

het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten of doorverwijzingen is daarbij het hogere doel. Daarnaast zal het trainen van 

sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden op jonge leeftijd de ontwikkeling stimuleren en daardoor ook een positieve 

invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling. De leerling zal dan meer open kunnen staan voor onderwijs. Al met al goede 

doelen om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
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De naschoolse en onderschoolse dagbehandeling, samenwerking De Arend en ’s Heerenloo

Op de Arend is er vanwege de veranderingen in beleid en zorgbehoeften van de leerlingen drie jaar geleden een samenwerking 

aangegaan met ’s Heerenloo. Zij bieden onderschoolse en naschoolse dagbehandeling. Medewerkers van school en de zorg 

werken daarbij nauw samen om de leerlingen de juiste zorg en begeleiding te bieden. Het zorgteam speelt een belangrijke 

rol. Deze brengt de zorgvraag in beeld en geeft advies over de benodigde begeleiding. Hierbij worden zowel de ouders als 

de leerkracht betrokken.

De naschoolse dagbehandeling

De dagbehandeling is gevestigd in twee lokalen van SBO ‘de Arend’ te Nunspeet. De kinderen van de dagbehandeling 

zijn tussen de 4 en 13 jaar oud. Voor de dagbehandeling zijn twee schoollokalen omgetoverd tot een warme en speelse 

woonkamer. De kinderen komen een aantal keer in de week, aansluitend aan hun schooltijd, naar de dagbehandeling en zijn 

er op maandag, dinsdag en donderdag tot 17:30 uur en op woensdag tot 15:30 uur. In deze tijd werken zij spelenderwijs aan 

hun persoonlijke leerdoelen. 

Er zijn twee groepen: een groep van 4 t/m 7 jaar en een groep van 7 t/m 13 jaar. De werkwijze verschilt per groep. De oudere 

kinderen evalueren met groepsleiding aan het einde van de dag hun werkpunten aan de hand van hun werkmapje. De jongere 

kinderen krijgen gedurende de dag direct complimenten of opbouwende instructies. Ieder kind heeft eigen leerdoelen die 

worden aangedragen door de ouders/verzorgers. Wij werken nauw samen met zowel de ouders/verzorgers, met de school 

en met het Centrum Jeugd en Gezin. 

Op de dagbehandeling kunnen er verschillende hulpvragen zijn. Een aantal voorbeelden:

• Hoe ga ik om met leeftijdsgenoten? 

• Wie ben ik? Waar ben ik goed in?

• Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen?

• Hoe kan ik mijn emoties herkennen en op een goede manier uiten?

• Hoe ga ik om met grenzen van mijzelf en anderen?

• Wat is mijn beperking en hoe ga ik hier mee om? 

De onderschoolse dagbehandeling

Op de Arend kan nu ook onderschoolse dagbehandeling worden geboden, afgestemd op de behoeften en problematiek van 

het individuele kind en in afstemming met school, op maat gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan het kind op gezette 

tijden kortdurend buiten de klas specifieke training te laten volgen, individueel of in kleine groepjes. En aan het oefenen van 

geleerde vaardigheden in de schoolsituatie (onder begeleiding van een groepsleider van de onderschoolse dagbehandeling) 

tijdens de les, een overgangsmoment of een vrijere situatie op het plein. De kinderen leren vaardigheden met als doel dat ze 

na het afronden van de behandeling optimaal gebruik kunnen maken van het onderwijsaanbod, beter kunnen functioneren 

binnen de klassen, op het schoolplein en mogelijk in de thuissituatie.

Meerwaarde leerlingen

Voor de leerlingen hebben onderschoolse of naschoolse dagebehandeling meerwaarde. Een aantal voorbeelden:

• Minder uitval gedurende de lessen

• Een meer overzichtelijke en gestructureerde leercontext waardoor het sociaal welbevinden van 

 de leerlingen wordt vergroot

• Betere leeropbrengsten door pre-teaching 

• Versterken van de sociaal emotionele vaardigheden

• Betere aansluiting bij klasgenoten en de groep door gedragsregulatie

• Minder gedragsproblemen tijdens de lessen en vrije momenten



Meerwaarde organisatie

Voor de organisatie heeft de extra zorg binnen de school de volgende voordelen:

• Het preventief kunnen werken aan het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten/doorverwijzing

• Het kunnen aanbieden van een onderwijs-zorgpakket voor jongeren waardoor elk kind zich op eigen tempo 

 en naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen

• Een uitbreiding van het handelingsrepertoire van het team

• Het hebben van een signaleringsfunctie met betrekking tot ‘multi-probleemkinderen en multi-probleemgezinnen’

• Een veiligere en productievere leeromgeving voor leerling en medewerker

• Een doorgaande lijn van de zorg op school en thuis

• Een laagdrempelige benadering van de zorg voor ouders/verzorgers 

• Een intensivering van de samenwerking met ketenpartners

• Ontlasting van de werkdruk voor de leerkrachten waardoor er meer ruimte ontstaat voor het bieden 

 van onderwijs in plaats van de nadruk op gedragsregulatie

Marieke Lubbersen

orthopedagoog Stichting Educare

Bekijk hier een filmpje over de naschoolse dagbehandeling op de Arend:  https://youtu.be/I2aXpJcrVok

Kentalis - Auris
Binnen de regio van samenwerkingsverband Zeeluwe zijn zowel Kentalis als Auris actief in de begeleiding van leerlingen 

met gehoorproblemen of een ernstige taalontwikkelingsstoornis. Dit doen wij om de reistijd van de leerlingen en van onze 

ambulant begeleiders te beperken en de beschikbare uren zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de leerling en de 

school. Kentalis begeleidt alle scholen ten oosten van Harderwijk tot Zwolle (Elburg, Epe, Nunspeet, Oene, ’t Harde, Vaassen). 

Auris begeleidt alle scholen van Hoevelaken tot Harderwijk (inclusief Putten, Nijkerk, Ermelo, Zeewolde). Ook de aanvragen 

voor arrangementen uit deze plaatsen worden gedaan bij de organisatie, die het arrangement zal 

uitvoeren. 

Op onze websites kunt u vinden wat we allemaal te bieden hebben: www.kentalis.nl en 

www.auris.nl. Omdat Kentalis en Auris beide volgens de richtlijnen van Simea (het landelijk 

samenwerkingsverband van de vier instellingen cluster2) werken, zult u op de werkvloer weinig 

verschil merken.

• Aanmelding voor een arrangement in de onder Kentalis vallende plaatsen: 

 www.kentalis.nl/aanmelden of telefoon 050 533 19 31

• Aanmelding voor een arrangement in de onder Auris vallende plaatsen:

 www.auris.nl/aanmelden of telefoon 033 422 90 70

• Consultatie en adviesaanvraag Kentalis: www.kentalis.nl/tos/voorlichting-

voor-onderwijs

• Consultatie en adviesaanvraag Auris: www.auris.nl/aanmelden (kies consultatie & advies)

• Over TOS: www.tosinbeeld.nl

• Over slechthorendheid: www.stichtinghoormij.nl

• Over boeken, artikelen en scholing: www.kentalisshop.nl en shop.auris.nl

• Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief voor professionals: 

 www.kentalis.nl/tos-en-professionals of kijk regelmatig op aurisinfo.nl.

De contactpersonen/consultatieverleners vanuit Auris Midden voor Zeeluwe zijn Corine van Holten (c.v.holten@auris.nl) en 

Petra Polman (p.polman@auris.nl). Corine en Petra gaan in op hulpvragen rondom een kind om een duidelijk beeld te krijgen van 

de situatie en problematiek. Hierbij kan het nodig zijn dat zij een bezoek brengen aan de school. 

Ze overleggen met de IB’er en leerkracht(en) over de onderwijsbehoeften van het kind en de 

ondersteuningsbehoefte van de school op het gebied van de cluster 2 problematiek. Corine en 

Petra denken mee over de transfer hiervan naar de dagelijkse praktijk in de klas/school.

https://youtu.be/I2aXpJcrVok
https://www.kentalis.nl/aanmelden
https://www.auris.nl/aanmelden
http://www.kentalis.nl/tos/voorlichting-voor-onderwijs
http://www.kentalis.nl/tos/voorlichting-voor-onderwijs
https://www.auris.nl/aanmelden
http://www.tosinbeeld.nl
http://www.stichtinghoormij.nl
http://www.kentalisshop.nl
http://shop.auris.nl
https://www.kentalis.nl/tos-en-professionals
https://aurisinfo.nl/


   

Leerling of student met epilepsie op school?

‘In Nederland hebben ruim 100.000 mensen epilepsie waarvan ongeveer 
50.000 kinderen en jongeren in de schoolgaande leeftijd.’

Ambulant onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) beschikken over de 

kennis, ervaring en het medisch netwerk om onderwijsprofessionals en hun leerlingen met epilepsie zo optimaal mogelijk te 

begeleiden. Zij begeleiden en adviseren medewerkers in het onderwijs en leerlingen met epilepsie in het:

• basisonderwijs en speciaal onderwijs

• voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

• middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)
Het LWOE is een initiatief van epilepsiescholen De Berkenschutse en De Waterlelie.  Dit zijn expertisecentra die speciaal- en 

voortgezet speciaal onderwijs verzorgen voor kinderen en jongeren bij wie medisch/neurologische aandoeningen (epilepsie) 

zijn vastgesteld die samengaan met onderwijsbeperkingen en sociaal-emotionele problematiek. De beide epilepsiescholen 

zijn verbonden aan de twee landelijke epilepsieklinieken Kempenhaeghe in Heeze en Oosterhout en SEIN in Cruquius en 

Zwolle.

Rechtstreeks inschakelen van het LWOE
De ondersteuning en het advies kunt u zelf - zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband in uw regio - inschakelen. 

Een aanmelding kan via de website maar u kunt ook bellen met het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie voor een 

kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek geeft de ambulant onderwijskundig begeleider een advies en wordt het 

traject gestart. De begeleiding door LWOE wordt rechtstreeks bekostigd vanuit het ministerie van Onderwijs.

Voor meer informatie over wat een onderwijskundig 

begeleider van het LWOE u kan bieden, verwijzen wij u graag 

naar onze website.

Contact
Wilt u graag van gedachten wisselen met één van onze 

ambulant onderwijskundig begeleiders of heeft u een vraag? 

Bel of mail naar info@lwoe.nl.

Op de website www.lwoe.nl vindt u de telefoonnummers en 

de begeleiders. 

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs.

  

www.zeeluwe.nl

Het samenwerkingsverband Zeeluwe is verantwoordelijk voor de invoering van Passend Onderwijs in de gemeenten Nijkerk, 

Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.

Contactadres:

Gelreweg 22

3843 AN Harderwijk

0341-740007

www.zeeluwe.nl

samenwerkingsverband PO 2509 
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