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Bijeenkomst bestuurders, directies, IB-ers, OT-ers SWV PO 31-02 Midden-Limburg op 

29-10-2019 
 

Thema:  

De doorontwikkeling van het expertiselandschap binnen het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 

Midden-Limburg: naar steunpuntscholen? 

 

Uitgenodigd: 

- Bestuurders  

- Directies 

- IB-ers 

- OT-ers 

 

Locatie: CC Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100, 6097 AE Heel (tel. 0475-571711) 

 

Waartoe? 

Zoals in het Ondersteuningsplan 2018-2022 staat, wil het SWV waar verantwoord, realistisch en passend 

meer inclusief / thuisnabij onderwijs realiseren. We zien dat allerlei interventies nog niet leiden tot een kleiner 

deelnamepercentage aan S(B)O. Wat kunnen we doen om meer kinderen thuisnabij onderwijs te laten 

genieten, met name doelend op regulier onderwijs? De ALV denkt dat steunpuntscholen hier een bijdrage aan 

kunnen leveren. Kan het iets voor de scholen en de professionals betekenen, kan het in het bijzonder iets 

betekenen voor al die beloftevolle kinderen (daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!)? 

Iedereen van harte uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. 

 

Agenda: 

15.30u. Inloop 

16.00u.  Opening door onafhankelijk voorzitter van de ALV John Bierman. John Bierman is de 

dagvoorzitter. 

16.05u.   Inleiding (door Henri Duisters) 

 Historisch perspectief: waar komt het vandaan, hoe tot stand gekomen? 

 Enkele kengetallen voor het voetlicht: de situatie per 01-10-2019 en wat tekent zich af? 

 Kernvraag: brengt het brengen van meer expertise naar de werkvloer onze visie, ons 

willen dichterbij? Waarbij opgemerkt: er worden vandaag geen besluiten genomen: we 

willen graag het werkveld “horen”  en input meenemen in het versterken van ons willen 

en de vormgeving om daar te komen. Wat het ook wordt: het moet passen in en op de 

werkvloer, energie losmaken: ja, daar gaan we voor, de moeite waard om op weg te 

gaan! Maar ook: geen vrijblijvendheid: we willen iets en dat gaan we dichterbij brengen! 

 Verhelderingsvragen? Geen discussie. 

16.20u.  Gedachtewisseling in gemengd samengestelde groepen van een 10-tal personen. Een 

bestuurslid zit de groep voor. 

 Deelnemers moeten zich opgeven en er worden groepen samengesteld. 

 Zie volgende pagina richtinggevende vragen als besprekingsleidraad opdracht 1 (gemengd 

samengestelde groepen) 
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17.00u. Terugkoppeling uit de tafelgroepen: de hoofdpunten (max. 3 minuten) 

17.45u. Een drankje 

18.00u. Een hapje 

18.45u. Gedachtewisseling deelnemers zelfde bestuur / besturen (aan de hand van de drie regio’s 

van de Ondersteuningsteams: Roermond-Roerdalen, Echt-Susteren, Leudal en 

Thornerkwartier).  

 Aandachtspunt: Latasteschool  en Widdonckschool zijn gelegen in de regio Leudal en 

Thornerkwartier. 

 Vertegenwoordigers van beide scholen worden verzocht zich te verdelen over de regio’s Echt-

Susteren en Leudal en Thornerkwartier. Ook vertegenwoordigers van SO-cluster3 kunnen 

zich waar gewenst verdelen over meer regio’s. 

  

 Insteek: naar 1 steunpuntschool in iedere regio als start. 

 Zie hieronder: Richtinggevende vragen als besprekingsleidraad opdracht 2 per regio OT  

19.30u. Korte terugkoppeling uit de drie groepen: de hoofdlijn 

19.50u. Korte evaluatie en voortgangsduiding (ingevulde werkpapieren s.v.p. inleveren) 

20.00u.  Sluiting. 

 

 

Besprekingsleidraad opdracht 1: gemengd samengestelde groepen 

 

- Wat roept het op? 

- Is het idee van de steunpuntschool helpend om ons willen (waar mogelijk zo thuisnabij als kan, indien 

passend, realistisch en verantwoord) dichterbij te brengen 

- Wat zou het nog meer kunnen versterken? 

- Wat wordt gemist en zou je graag willen toevoegen? 

- Wat heb je nodig om het werkelijkheid te laten worden? 

- Welke expertise zou je willen delen, incl. met het oog op een andere oplossing / een andere 

praktijkervaring,…..die ons willen ook dichterbij brengt / kan brengen? 

- Welke vragen zijn er? Wat zou je nog meer willen weten? Welke informatie heb je nog nodig? Wat 

kan helpen om het scenario / de toekomstdroom te vullen? 

 

 

Besprekingsleidraad opdracht 2: per regio OT 

 

- Zijn we er voor “in”? Waar willen we voor gaan? 

- Welke school wil de steunpuntschool zijn (of……..)? 

- Welke scholengroep past daar bij? 

- Wat hebben we in onze regio dan nog nodig? 

- Wat kan nog meer helpen? 

- En dit willen we tot slot nog meegeven, nog kwijt:…… 


