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COLLEGABOEKJE
Hoe goed ken jij je collega’s eigenlijk?
Iedere maand vult een medewerker van een
van de scholen/organisaties uit SWV HelmondPeelland ons collegaboekje in. Deze maand:
Joost Gruijters

VERASSEND PASSEND
Onlangs
heeft
Steunpunt
Passend
Onderwijs een magazine uitgebracht
‘verrassend passend: passend onderwijs in
de praktijk’. In deze uitgave staan
verschillende
praktijkvoorbeelden
van
samenwerkingsverbanden
beschreven.
Erik Wissink en Marja van Leeuwen
vertegenwoordigen
SWV
HelmondPeelland met het project ‘V(ASS)t en zeker
naar het vo’.

DE VOLGENDE STAP
Functie:
Docent en coördinator passend onderwijs
Organisatie/school:
Vakcollege Helmond
Het leukste aan mijn werk is:
Het is mooi om te zien dat we binnen onze
afdeling passend onderwijs steeds beter
tegemoet kunnen komen aan de groeiende
variatie in onderwijsbehoeften. Ik vind het erg
leuk om, samen met het enthousiaste team,
vorm te geven aan de inhoud. Binnen het
passend onderwijs is het steeds beter mogelijk
om vanuit de leerling eigenschappen onderwijs
vorm te geven.
Hiervoor kun je mij wakker maken:
Lekker laten slapen, anders is de meneer niet
meer zo gezellig in de klas 
Val mij vooral niet lastig met:
Beren op de weg. Deze zijn er genoeg en
helpen ons om de onmogelijkheden te zien.
Ikzelf zie het als uitnodiging om te kijken wat er
wel mogelijk is. Denk gerust ‘out of the box’.
Mijn tip voor een gelukkig leven is:
Geniet van de kleine dingen in het leven.
Ik geef het collegaboekje door aan:
Optie
integratieklas
Aan facilitering
onze integratieklascollega
op de Sprong:
Erik Megens

In de video ‘de volgende stap’ vertellen
vier jongeren hoe de stap naar het
vervolgonderwijs is verlopen nadat zij
hun diploma hebben behaald op De
Berkenschutse.

JAARPLAN
Ieder kalenderjaar stelt SWV HelmondPeelland VO een jaarplan op met daarin
te behalen resultaten voor het nieuwe
kalenderjaar. Het jaarplan van 2017 is te
vinden op onze website.

AUTISME BIJ MEISJES
Autisme bij meisjes uit zich vaak anders
dan bij jongens. Over autisme bij meisjes
is echter nog niet zoveel bekend. Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant geeft een
lezing met het thema ‘autisme bij meisjes’
waarbij de verschillen tussen jongens en
meisjes met autisme en de gevolgen voor
de dagelijkse praktijk besproken worden.
De lezing vindt plaats op maandagavond
12 december van 19.30 – 21.30 uur bij
het MBS Eindhoven, Venetiëstraat 43 in
Eindhoven. Inschrijven kan via de website
van Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant.
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SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL VOOR ONZE JEUGD
Op 20 april 2017 organiseren SWV Helmond-Peelland VO en de gemeente Helmond de conferentie ‘samen maken
we het verschil voor onze jeugd’. Deze conferentie wordt in samenwerking georganiseerd met SWV HelmondPeelland PO, ROC ter Aa en de gemeenten uit Helmond-Peelland. Bas Wijnen (Nederlands Jeugd Instituut) vertelt
als projectleider wat meer over deze dag:
“Geen thuiszitters. Dit is de doelstelling van het SWV Helmond-Peelland. Een ambitie die uiteraard niet op zichzelf
staat maar voor iets veel groters”, aldus Bas Wijnen van het Nederlands Jeugd Instituut. Als projectleider van de
conferentie Onderwijs en Zorg die op 20 april volgend jaar wordt georganiseerd in de Cacaofabriek in Helmond is hij
vooral onder de indruk van de samenwerking in deze regio. “Onderwijs, leerplicht en jeugdhulp weten elkaar goed te
vinden, op allerlei niveaus. Dat is echt opvallend.”
“Om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een passende plek op school hebben en er geen leerlingen en
studenten uitvallen, moeten onderwijs en jeugdzorg intensief met elkaar samenwerken. De meest hardnekkige
thuiszitters hebben namelijk niet per se een probleem met school, nee, de moeilijkheden liggen eerder in de thuis- of
persoonlijke situatie.” Bas vindt dan ook dat onderwijs en jeugdzorg met elkaar een sluitend verhaal moeten hebben
voor alle vragen, behoeften en problemen van deze kinderen en jongeren. “Samen het verschil maken voor onze
jeugd. Dat is waar het om draait en dat is dan ook de rode draad van deze conferentie.”
Bij elkaar op werkbezoek
De projectgroep is al een paar maanden druk bezig met de voorbereidingen. Inmiddels is de vooraankondiging
verstuurd naar ruim 250 bestuurders en professionals werkzaam in zorg en onderwijs in de regio Helmond-Peelland.
Bas vertelt dat de dag vooral is bedoeld om kennis te delen en elkaar beter te leren begrijpen. “Wat zijn de dilemma’s
waar mensen in het onderwijs en in de zorg tegenaan lopen? Welke problemen ondervinden zij elke dag? Verschillen
de werelden veel van elkaar of zijn er juist veel raakvlakken? Om mensen inzicht te geven in elkaars denkwereld,
trekken we eropuit en gaan we bij elkaar op werkbezoek.” Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven voor een
arrangement met twee werkbezoeken naar keuze. Zij bezoeken die dag in een groepje van maximaal 10 personen
bijvoorbeeld een speciale of reguliere school, de GGZ of CJG, een zorgboerderij, de wethouder of een
leerplichtambtenaar. “Het idee is dat ze op locatie een dilemma oplossen. Een mooie gelegenheid om elkaar door
samenwerking nog beter te leren kennen.”
Waardering uitspreken
Hij benadrukt dat de conferentie vooral ook een feestje moet worden. “Gemeente en SWV willen op deze dag hun
waardering uitspreken voor de vele professionals in het onderwijs, de leerplicht en de jeugdhulp. Natuurlijk loopt
iedereen in het werk tegen problemen aan maar er gaat in deze regio ook heel veel goed. Dat mag wel eens erkend
en gezegd worden, vinden wij. Het is goed om elkaar die dag te zien, elkaar beter te leren kennen en samen te vieren
dat we in deze regio al veel voor elkaar krijgen. En bij het vieren van een feestje hoort vanzelfsprekend een lekker
hapje en een drankje”, glimlacht Bas.
De ontmoeting is belangrijk
De conferentie is een initiatief van het SWV Helmond-Peelland VO in samenwerking met de gemeente Helmond. De
projectgroep die de conferentie organiseert, is samengesteld uit mensen uit het onderwijs, de leerplicht en de
jeugdzorg. Het project wordt ondersteund vanuit het SWV Helmond-Peelland PO en VO. “We hebben in juni ons
eerste overleg gehad. Het vergt een enorme organisatie maar het is geweldig leuk om te doen.” De conferentie is
volgens Bas geslaagd als mensen concreet aan de slag kunnen met wat ze die dag hebben gehoord en gezien. “En
dan bedoel ik niet alleen tips of adviezen. Nee, ik heb het dan vooral over de ontmoeting. We hopen dat mensen na
afloop elkaars telefoonnummer op zak hebben. Zodat men elkaar na 20 april nog beter weet te vinden om samen,
waar nodig, die extra stap te zetten.”

Zelf maandelijks de nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan via vo@swv-peelland.nl of via de website.
Optie facilitering integratieklas
Afmelden kan via vo@swv-peelland.nl
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