Per mail verzonden d.d. 20 december 2013 aan Marit Luschen van Kafkabrigade.

Beste Marit,
Bedankt voor het verslag van de stocktake.
Je vraagt te reageren als we jullie waarnemingen/bevindingen niet herkennen of eventueel andere
opmerkingen te delen.
In het algemeen vind ik het jammer dat er drie pagina’s tekst besteed wordt aan een uitgebreide
algemene omschrijving van het werk van de Kafkabrigade. Jullie zijn hier al eerder geweest dus dit
mag als bekend worden verondersteld. Ook dit is een vorm van “papierwerk” waarvan ieder zich zou
moeten afvragen wat het toevoegt. Uiteindelijk lees ik op de laatste anderhalve pagina de
bevindingen van specifiek Helmond.
Over de volgende tekst (pagina 4): “Het swv heeft ervoor gekozen om geen ‘harde knip’ te hanteren,
waardoor de verandering naar een nieuwe zorgtoewijzing geleidelijk verloopt. Dat betekent ook dat
het swv de komende tijd wil toewerken naar een minder bureaucratische toewijzing van de
ondersteuning. De Kafkabrigade vindt dat een beetje risicovol: de kans bestaat dat swv de stappen
naar een minder bureaucratische toewijzing achterwege laat als blijkt dat de toewijzing aardig werkt.
We zouden het swv dan ook willen adviseren een planning te aken waarin bureaucratie wordt
uitgebannen, bijvoorbeeld door concrete stappen te formuleren. Dat dwingt het swv en andere
betrokkenen om daadwerkelijke bureaucratie uit te bannen, zonder dat de status quo blijft bestaan.”
Deze bevindingen herken ik niet. Ons SWV heeft ervoor gekozen geen harde CRITERIA neer te leggen
voor het verkrijgen van een TLV maar een toetsingskader, juist om te voorkomen dat er naar criteria
wordt toegeschreven. Dat is wel degelijk een zeer belangrijke omslag die recht doet aan de
uitgangspunten van passend onderwijs : kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen.
Het overige herken ik. We zijn op allerlei manieren bezig de ouders en de werkvloer te betrekken bij
passend onderwijs. Gisteren hebben we bijvoorbeeld onze eerste nieuwsbrief verstuurd. Deze is
bedoeld voor een breed publiek en we proberen daarom in klare taal uitleg te geven over het SWV,
wat we doen en waar we mee bezig zijn.
Fijne feestdagen en een goed 2014,
Hartelijke groet, Marja
Marja Q. van Leeuwen
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