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Project: Heftruckonderwijs

Meer kansen op een
betaalde baan
Het Samenwerkingsverband stimuleert en ondersteunt onderwijsvernieuwing. In het voorjaar van 2018 konden jullie weer projecten
indienen voor het verkrijgen van subsidie. Een van de voorwaarden
was dat het project een samenwerking moet zijn tussen minimaal
twee scholen. Er werden acht projecten ingediend en er zijn
inmiddels zes goedgekeurd en opgestart. Een prachtig resultaat,
waarmee we hopelijk veel leerlingen in hun ontwikkeling kunnen
helpen. We lichten twee projecten toe.

voorjaar 2018 (v.l.n.r.): Rika Verhagen en Gerben Kersten
(Praktijkonderwijs Roermond) met twee trotse geslaagden
van het Nt2 Mundium College: Fnan Berhane en
Nebi Teklemariam.

Leerlingen zelfredzaam maken en voorbereiden op een
betaalde baan. Dat is een gemeenschappelijk doel
voor Praktijkonderwijs Roermond en een deel van de
Herman Broerenschool en Nt2 Mundium College. Het
is maatwerk dat in nauwe samenwerking met bedrijven
uit de regio wordt vormgegeven door middel van
stages en leerwerkplekken. Heftruckonderwijs bleek
een gouden aanvulling!
Wat houdt heftruckonderwijs in?
Jos: “Het is een cursus van 15 tot 25 weken waarin de
leerling leert omgaan met de heftruck, zich bewust
wordt van de risico’s en de veiligheidsmaatregelen kan
toepassen. Ook is in de cursus aandacht voor arbeidscultuur en sociale vaardigheden die je nodig hebt in
een baan. Onze docent Gerben Kersten is in 2009 begonnen met heftruckonderwijs omdat we zien dat er in
de regio veel vraag is naar logistiek medewerkers.”

Hoe ontstond het idee om met de andere
scholen te gaan samenwerken?
John: “Een van onze leerlingen zag op een stageplek
het heftruckonderwijs van Praktijkonderwijs. Dat wilde hij ook!! We werken al vaak samen met het Praktijkonderwijs. Leerlingen van onze school komen naar Pro
voor o.a. de lascursus, VCA veiligheidscursus en voor
leerlingen van de Praktijkschool bestaat de mogelijkheid om op de Herman Broerenschool stage te lopen.
We hebben gekeken of het heftruckonderwijs voor deze
leerling haalbaar was. Dat bleek een goede match.
Hij slaagde, was super enthousiast en het bleek dat
meer van onze leerlingen hiervoor in aanmerking komen.
Inmiddels is de vraag binnen onze school zo groot dat
we besloten hebben om de heftruckcursus ook in ons
onderwijsprogramma op te nemen.”
Hoe zit dat voor het Nt2 Mundium College?
Hilde: “We hebben een hele diverse groep leerlingen.
Een deel leiden wij op voor vervolgonderwijs, voor een
ander deel is dat niet haalbaar. Die groep leiden we op
voor een plek op de arbeidsmarkt. Het heftruckonderwijs bleek ook voor hen super interessant. Het is stoer,
tastbaar en je kunt er iedere week weer wat beter in
worden. De taal bleek wel een extra uitdaging. Leg de
heftruck maar eens uit in je mooiste Tigrinya, de taal
van Eritrea. We werken nu aan een curriculum dat
ingebed wordt in het onderwijs. De theorie wordt

dan op school herhaald, de woorden worden extra
geoefend. Dat helpt.”
Wat is het succes van heftruckonderwijs?
Jos: “Samen met het VCA- en de BHV-cursus zijn deze
leerlingen helemaal klaar voor de arbeidsmarkt. Het is
een prachtige kans om kwetsbare leerlingen te laten
groeien in eigenwaarde, zelfredzaamheid en arbeidsvaardigheden. Iedereen wil meedoen, en het past ook
bij onze participatiemaatschappij. Door de onderlinge
samenwerking en de inbedding in de curricula is het
onderwijs geborgd voor de toekomst.”

V.l.n.r.: John Dauven (Herman Broerenschool),
Hilde Kleynen (Nt2 Mundium College) en Jos Ros
(Praktijkonderwijs Roermond) namen het initiatief om
het heftruckonderwijs samen verder uit te bouwen.

Op dit moment wordt een docent van Nt2 Mundium
College en een docent van de Herman Broerenschool opgeleid om naast Gerben Kersten de cursus
te kunnen gaan geven. Het streven is dat jaarlijks
dertig leerlingen de cursus volgen. De maximale
groepsgrootte is vijf leerlingen. De cursus wordt
gegeven op een locatie bij Monro Verhuur.

Project: Adviseur Passend Onderwijs

Leerling eerder in beeld
De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs is voor de meeste leerlingen groot.

Het project is een initiatief van het Samenwerkingsverband. Zorgcoördinatoren Bas Sonnemans (Connect College) en Andrea Strohbücker (Citaverde)
werkten het idee verder uit, samen met Michiel Lanen, Marion van Kempen
(Citaverde) en Els Stormen (Connect College).

Van een vertrouwde omgeving met één of twee
leerkrachten, naar een grote school met veel

leerkrachten, huiswerk en cijfers. Voor sommige

leerlingen is die stap te groot. De Adviseur Passend
Onderwijs wil de kloof overbruggen.

Wat was de aanleiding?
Andrea: “Steeds meer leerlingen hebben moeite met de overstap naar het
voortgezet onderwijs. De één is na een week gewend, de ander na enkele
maanden. Maar we zien ook leerlingen die blijven worstelen en soms zelfs
uitvallen. Om dat te voorkomen is het belangrijk de leerling in kaart te
brengen vóór de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. We willen eerder contact met de leerling, wellicht al in groep 6 of 7
van de basisschool.”
Om welke leerlingen gaat het?
Bas: “Het gaat grofweg om twee groepen leerlingen: leerlingen die met
wat meer ondersteuning wel hun weg kunnen vinden in het reguliere
voortgezet onderwijs en leerlingen die beter op hun plek zitten in het speciaal voortgezet onderwijs. Voor beide groepen wordt de Adviseur Passend

Onderwijs in het leven geroepen.”

Wat gaat de Adviseur Passend Onderwijs (APO) doen?
Bas: “Het is een nieuwe functie en bedoeld om in een vroeg stadium
met leerlingen, ouders, basisonderwijs en voortgezet onderwijs in gesprek
te gaan. Liefst zou je alle leerlingen goed kennen voordat ze voor jouw
school kiezen, maar zeker de leerlingen waarover twijfel bestaat. De APO
gaat kijken welke school het beste bij de leerling past. Bij twijfel kunnen
er extra gesprekken plaatsvinden en bijvoorbeeld een stageweek worden
georganiseerd. Ook kan de APO in beeld brengen of extra ondersteuning
wenselijk is om de brug naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken.”
Lukt het niet om te kiezen op basis van open dagen?
Andrea: “We zoeken een stuk verdieping en vervroeging. Hoe eerder je
om tafel zit, hoe meer tijd je hebt om vaardigheden, zoals plannen en
organiseren extra onder de aandacht te brengen en uiteindelijk een goede
schoolkeuze te maken. Als er behoefte is aan voortgezet speciaal onderwijs
heb je tijd om het VSO en de ouders hierin mee te nemen en partijen als het
CJG aan te laten sluiten.”
Wat hopen jullie te bereiken?
Bas: “Eerdere signalering van en betere voorbereiding voor leerlingen voor
wie de stap naar het reguliere voortgezet onderwijs groot is. We willen dat
zoveel mogelijk leerlingen in één keer de juiste keuze kunnen maken en een
fijne tijd tegemoet gaan in het voortgezet onderwijs. Het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs zijn vrij gescheiden werelden. We hopen dat de APO
deze werelden meer bij elkaar kan brengen in het belang van het kind.”

Bas
Sonnemans
(Connect College)
en Andrea Strohbücker
(Citaverde)

De Adviseurs Passend Onderwijs worden op dit moment gezocht. Waarschijnlijk worden dit twee personen
met aanvullende e
 xpertise op het gebied van basisonderwijs en voortgezet o
 nderwijs. Heb je vragen?
Dan kun je Bas (somcbs08@soml.nl) en Andrea (a.strohbucker@citaverde.nl) benaderen.

			Een slagvaardige,
onafhankelijke Raad van Toezicht
Sinds deze zomer hebben we een nieuwe Raad van

Jan-Pieter
Janssen
(voorzitter
van de RvT)

Alita
Hidding

Toezicht (RvT). Deze bestaat uit vijf onafhankelijke
leden, niet afkomstig uit de samenwerkende scholen
en besturen. Een goede stap in de verdere professionalisering van ons samenwerkingsverband.
Jan-Pieter Janssen draagt het voorzitterschap van de RvT vanaf 1 januari
over aan Alita Hidding. Wat is de aanleiding voor de nieuwe RvT?
Jan-Pieter: “We hebben in onze regio een lange ervaring in bestuurlijke
samen
werking binnen het voortgezet onderwijs. Toen de wet passend
onderwijs werd ingevoerd, kwamen daar de partijen uit het speciaal onderwijs
bij. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, en voorheen leverde ook alle partijen één lid voor de Raad van Toezicht. Je zit dan al
gauw met zo’n dertien man om tafel, die vanuit dezelfde organisaties kwamen.
Een risico op dubbele petten dus. Is dat nuttig en noodzakelijk? Het is belangrijk om af en toe je organisatie en processen tegen het licht te houden.”
Wat is het voordeel van de nieuwe RvT? Jan-Pieter: “Met vijf onafhankelijke personen kun je slagvaardiger en scherper te werk gaan. Het levert een
andere manier van samenwerking en toezicht op. Een professionalisering
van de organisatie waarmee we ons als juridische entiteit nog beter naar de
maatschappij kunnen verantwoorden.”

Alita Hidding is actief in diverse Raden van Toezicht, met name in de zorg,
welzijn en het onderwijs. Wat is de focus voor de komende tijd? Alita:
“Het is de taak van het samenwerkingsverband om kennis en expertise te
delen en initiatieven voor passend onderwijs te stimuleren. Vanuit de RvT
hebben wij een onafhankelijke rol en paraplu-blik om toe te zien dat de
collectiviteit goed wordt benut en dat gelden goed worden ingezet. Wij
zullen het bestuur vragen naar haar doelen en toezien op het heel concreet
aan elkaar koppelen van de middelen en de uitvoering. In het belang van de
leerlingen van onze regio.”

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden, waarvan één lid op
voordracht van de ondersteuningsplanraad (waarin ouders en
leerkrachten vertegenwoordigd zijn). De RvT heeft als taak
toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de gang van
zaken binnen het SWV. Per 1 januari 2018 bestaat de RvT uit:
Alita Hidding (voorzitter), Loes Sieben, Daniël Becker en Andre
Kerstens. Het vijfde lid wordt in februari geïnstalleerd.

Even voorstellen:
Marjo Graus
Vanaf 1 oktober heeft het Bovenschools Toetsingsorgaan (BTO) een nieuwe kracht: Marjo Graus.
Marjo is als secretaresse het eerste aanspreekpunt
voor het BTO en externe partijen. Ze registreert en

Marjo Graus

controleert aanvragen en verzoeken, legt adviezen
en besluiten van het BTO vast en koppelt dit terug
naar de aanvragers, organiseert bijeenkomsten,
bewaakt procedures en voert archiefwerkzaam

heden uit. Ook zorgt ze maandelijks voor een
kwantitatief overzicht van de BTO-werkzaamheden
voor het SWV.
Marjo woont met haar man in Ohe en Laak, is moeder van drie dochters en
een zoon en heeft vier kleinkinderen. Ze heeft lang als secretaresse in de
zorg gewerkt (bij Pergamijn in Echt) en vindt het onderwijs een hele leuke
nieuwe omgeving. “Iedereen is enorm betrokken, er wordt hard gewerkt en
kinderen zijn inspirerend”, aldus Marjo. In haar vrije tijd fietst, leest en
kookt Marjo graag, én niet te vergeten: ze doet aan Zumba en Salsation.
Dat swingt! We wensen Marjo veel succes met haar nieuwe baan!

Het BTO is te bereiken via
secretariaat.bto@swvvomiddenlimburg.nl.
Naast Marjo zijn de overige leden van het BTO:
Paul Nagelmaeker (voorzitter), Bea Laugs (orthopedagoog)
en Moniek Moonen (GZ-psycholoog).

MEER INFORMATIE?
Secretariaat SWV VO/VSO 31.02
Renata Breukers
Kasteel Hillenraedtstraat 36
6043 HK Roermond
t 0475 - 320 805
e r.breukers@swvvomiddenlimburg.nl
Coördinator SWV VO/VSO 31.02
Neeltje Cox
t 06 - 42 74 09 02
e n.cox@swvvomiddenlimburg.nl
e info@swvvomiddenlimburg.nl
i www.swvvomiddenlimburg.nl
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