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SWV in the picture
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Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO is een vereniging met daaronder 22 

schoolbesturen en 124 scholen. Het verband heeft te maken met tien gemeenten en bevindt 

zich aan de rand van het ‘Brainportgebied’. Bij de oprichting in 2013 lag het leerlingaantal op 

ongeveer 26.000, dat is inmiddels gekrompen naar ongeveer 24.000. Directeur Erik Wissink en 

beleidsmedewerker kwaliteit Patty Proenings vertellen.

Wissink: “We werken in een bijzonder gebied. Mede 

vanwege Brainport komen er veel technische mensen 

onze kant op. Ook zitten we in een agrarisch gebied, 

waar veel Oost-Europeanen werkzaam zijn. Dat maakt 

dat de leerlingenpopulatie een aantal specifieke ken-

merken heeft. Samen met de krimp heeft dit invloed 

op de wijze waarop we samen met de schoolbesturen 

en de gemeenten passend onderwijs willen en kunnen 

vormgeven.” 

In de loop der jaren is de organisatie van een klassiek 

schoolmodel, waarbij de mid-

delen door de schoolbestu-

ren werden verdeeld, veran-

derd naar een organisatie 

waar samenwerking meer 

centraal staat. Dat heeft 

geleid tot een aantal concre-

te veranderingen in passend onderwijs. Twee daarvan 

lichten we uit: het Kans!-overleg en het Juliusproject.

IncluZief

De eerste stap om los te komen van het schoolmodel 

tot meer gezamenlijke verantwoordelijkheid  was de 

ontwikkeling van een aanbod voor kinderen met het 

syndroom van Down. Hierin is, behalve de samenwer-

king tussen besturen onderling, ook de samenwerking 

opgezocht met gemeenten en andere partners. Dat 

heeft geleid tot het Down-arrangement. Wissink: “We 

zagen ouders van kinderen met deze ondersteunings-

vraag soms van school naar school gaan en zoeken naar 

een zo regulier mogelijke plek. De ontwikkeling van dit 

onderwijs-zorg-arrangement heeft veel bijgedragen 

aan de samenwerking met gemeenten. Inmiddels is 

dit doorgetrokken naar het incluZief-arrangement. 

Daarbij kijken we ook naar kinderen met een verge-

lijkbare ondersteuningsvraag. Zij krijgen zo ook zo 

regulier en nabij mogelijk onderwijs.”

Kans!-overleg

Het incluZief-arrangement is zoals Wissink het noemt 

‘het vliegwiel’ geweest om te werken aan meer geza-

menlijke verantwoordelijkheid 

voor kinderen met specifieke 

ondersteuningsvragen binnen 

het SWV. “Ik vind dat passend 

onderwijs soms te laat begint 

als een kind van vier jaar aan 

de schoolpoort rammelt. We 

hebben daarom veel geïnvesteerd in afstemming 

met voorschoolse instellingen en het verbinden met 

gemeenten om te komen tot het belang van een 

doorlopende ontwikkelingslijn. Ik ben er trots op dat 

we alle tien gemeentes zover hebben gekregen dat zij 

hier mede verantwoordelijk voor willen zijn. Daardoor 

hadden we meteen draagvlak bij alle gemeenten om 

daadwerkelijk wat te doen.” 

Kans!

Onderzoek van een externe partij leidde tot een zeer 

duidelijke aanbeveling: wees er eerder bij, heb eerder 

overleg en ga eerder gericht arrangeren. Dit leidde tot 

het Kans!-overleg. Dat wil eigenlijk zeggen dat kinderen 

SWV Helmond-Peelland PO

“Het mooiste dat je een 
kind ( en ouders) kunt 

bieden  is een kans!”
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Interview

eerder in beeld moeten komen. Met de ouders en een 

vaste contactpersoon van de gemeente wordt bespro-

ken wat er nodig is om kinderen met specifieke onder-

wijsbehoeften zo regulier mogelijk te kunnen plaatsen. 

Wissink: “Wij kunnen en mogen 

niet investeren in de voor-

school. Dus op dat moment 

investeert de contactpersoon 

in wat er nodig is, bijvoorbeeld 

voor taal. Wij zien het kind 

terug als het drie jaar en negen 

maanden is. Dan zorgen we 

ervoor dat de mogelijk plaatsende school ook aan-

schuift. Om extra ondersteuning te realiseren hebben 

we een gereedschapskist nodig. Er is een arrangement 

ontwikkeld waarbij we kinderen met extra onder-

steuning of extra middelen samen met jeugdzorg zo 

passend mogelijk kunnen plaatsen.” Overigens neemt 

het samenwerkingsverband als collectief bij dergelijke 

kansrijke plaatsingen de financiële verplichtingen over 

van de school, mocht het kind onverhoopt op termijn 

toch verwezen moeten worden. In ruil hiervoor wil men 

van de school wel een duidelijk plan van inzet zien.  

Proenings vult aan: “Doordat ook de gemeente aan 

tafel zit, werken we echt via een ‘één kind, één dos-

sier’-principe. Kinderen kunnen in de jeugdzorg extra 

begeleid worden op een manier die passend is bij de 

ondersteuning op school. Dat betekent ook veel op het 

gebied van onderlinge communicatie.”

Het Kans!-overleg loopt nu een goed jaar. De eerste 

vruchten worden al geplukt. Er zijn kinderen eerder 

gesignaleerd en via gericht aanbod en arrangeren niet 

in het s(b)o terechtgekomen. Dat zal op termijn de 

druk op de speciale voorzieningen verlichten. Overigens 

wordt het Kans!-overleg niet alleen gevoerd bij kinderen 

in voorschoolse voorzieningen. Proenings: “We zien dit 

ook werken voor leerlingen die al op school zitten. Ook 

zij kunnen hierdoor soms binnen het regulier onderwijs 

blijven.”

Juliusproject

Een andere geslaagde oplossing die het samenwer-

kingsverband heeft ontwikkeld, heet het Juliusproject. 

“We merkten dat we een aantal leerlingen hadden 

die enige tijd thuiszaten. Vaak 

kampten zij met een combi-

natie van hoogbegaafdheid  

en bijvoorbeeld autisme of 

een andere dubbel bijzondere 

problematiek. Dit soort op-

vallers worden vaak uitvallers 

en komen thuis te zitten. Ook 

stromen dergelijke leerlingen vaker af naar het speciaal 

onderwijs. “Je kunt je afvragen of dit soort kinderen 

daar wel op de juiste plek zitten”, memoreert Wissink. 

“We wilden wat extra’s doen en ontwikkelen voor dit 

soort leerlingen. Een conferentie over dit onderwerp 

leidde tot de ontwikkeling van het Juliusarrangement, 

dat de naam kreeg van een van de beste vrienden van 

Wissink: Julius. Die had namelijk ook heel zijn leven 

last van ingewikkelde, dubbele problematiek en kon 

moeilijk aansluiting vinden. In goed overleg met hem 

en zijn familie is besloten het arrangement zijn naam 

te geven.  Proenings: “We wilden het niet een dubbel 

bijzonder arrangement te noemen, want dan ben je als 

kind wel heel erg uitzonderlijk.” 

Kinderen zoals Julius hebben naast het meer- en 

hoogbegaafd zijn, andere ondersteuningsvragen. “We 

hoeven hun niet te leren hoe ze nog slimmer kunnen 

worden, we moeten hun leren hoe ze gelukkig kunnen 

zijn en kunnen leven en spelen met andere kinderen. 

In het Juliusproject worden hun talenten geprikkeld 

en gestimuleerd, maar staat het leren leren, leven en 

gelukkig zijn centraal. Hierbij is er ook weer gezamen-

lijk eigenaarschap tussen gemeenten en het onderwijs. 

Inmiddels hebben we een duidelijk aanbod op onze 

scholen opgezet, zijn dit soort kinderen gelukkig en 

komen ze minder thuis te zitten met al hun talenten.”

“We moeten ervoor 
zorgen dat opvallers 

geen uitvallers worden.”
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