
Passend onderwijs in Zuidoost Utrecht 

Lokaal dichterbij, regionaal sterker

Introductiemiddag 20 september 2022



Programma

14.30-15.00 Wat is ZOUT

15.00-16.00 Team ZOUT - Schoolondersteuningsteam

Wie zijn het? Waarvoor kan je bij hen terecht?

16.00-16.15 Pauze

16.15-17.00 In groepen in gesprek

17.00-17.30 Borrel 



Wie zijn “we” ook al weer?

17.000 leerlingen

29 schoolbesturen

78 scholen 

8 éénpitters

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug 

Wijk bij Duurstede en Zeist



ZOUT = Vereniging

Bureau

René Flippo – directeur

Susan Hoek – management ondersteuner

Brenda Kester – beleidsadviseur

Josje Jaasma – coördinator Team ZOUT

Annelies Swets Pieters – TLV administratie 



Samenwerkingsverband = afspraak tussen besturen

Besturen

- Zorgplicht bij de school == > samenwerken

- Verdeling € naar aantal leerlingen bestuur

- Basis- en extra ondersteuning 

Samenwerkingsverband: 

- Ondersteunt (Team ZOUT/SOT), faciliteert, lerend netwerk

-Toelaatbaarheidsverklaring SO/SBO

-Buitenkans en HI & MO

Team ZOUT/SOT als motor

Afspraken vastgelegd in Ondersteuningsplan

Hybride = mix 

Schoolmodel + 

Expertisemodel



Principieel 1

Het gaat om kinderen, niet om middelen 
STUREN OP GELD

Ondersteuningsbehoefte is en blijft leidend

Passend onderwijs is Regulier - sbo – so

(inclusiviteit)



Lokaal dichterbij, regionaal sterker 
Ondersteuningsplan

Breed                           gedragen

dóór met thuisnabijheid

dóór met inclusiever 

denken en doen

personeel

werkdruk

corona



Drie ambities, twee fundamenten

1. Lokaal sterker

▪Samenwerking

▪Basisondersteuning

▪2. Dekkend aanbod

▪Flexibeler bao/sbo/so

▪Dekkend aanbod 

▪Plaatsingbeleid anders

▪Maatwerk

▪Vroegsignalering

3. Rond het kind

▪Integraal werken 

▪Sneller de juiste hulp

Fundamenten

▪ Praktijk en beleid in 
contact & tevreden

▪ Slagvaardig SWV + 
Team ZOUT



Waar gaan we aan werken?

▪Basisondersteuning

▪Integraal werken

▪Vast contact Team ZOUT

▪Lokale samenwerking



Onderwijs: kwetsbaar, ZOUT: anders kijken PRINCIPIEEL 2

Hoge verwijzing 20/21

Jongste kinderen

Corona

Werkdruk

Personeelstekort



Onderwijs móet al zoveel 
Taal en rekenen

Burgerschap

Sexuele voorlichting

Achterstanden

Hoogbegaafdheid

Personeelstekort? Corona?

Deal with it



Hoge verwachtingen 

Samenleving 

Indivualistischer – prestatiegericht - solidariteit – empathie – opvoeding (…) 

uitsluiting < - - - > gelijke kansen



Onderwijs onder druk

- Citoscores

- Schooladvies

- Juridisering

- Zorgplicht

- Concurrentie

Concurrentie zit in ons stelsel

“Moeten” we over gaan nadenken



Daarom
“We” zijn “Onderwijs”

“Wij” vullen gemeente aan 

Zijn we in het  onderwijs

gaan werken voor de leerlingen

op deze school? 

of voor De Kinderen?

Van leerling van onze school naar 

kind uit de buurt



Samen voor thuisnabij en inclusiever

maatschappelijke verantwoordelijkheid



Lokaal dichterbij, 

regionaal sterker

Zo werkt ZOUT aan passend onderwijs



Team ZOUT

Het schoolondersteuningsteam

20 september 2022



Team Zout

wat, wie en hoe

Basis- en extra ondersteuning 

Team Zout

wat, wie en hoe

Basis- en extra ondersteuning 



Team zout 

Team van 20 personen

ondersteunend aan de basisscholen in het swv PO ZOUT 2603

Disciplines: orthopedagogen, gedragsspecialisten, begeleiders

Expertises: gedrag, leren, coaching, groepsdynamiek

Inzet expertise cluster 2 

en 

LWOE



Team Zout

Kerntaken

a. versterking van de basisscholen 

b. voorkomen dat leerlingen thuiszitten



Wat biedt het Team Zout?

Ondersteuning op maat

- uitgaande van de onderwijsbehoeften van de leerling 

- gericht op het versterken en ondersteunen van de leerkracht 

ter voorkoming van onnodige schoolverplaatsing (afgeleid doel generalisatie),                   
waarbij de school gedurende het hele proces de regie en de eindverantwoordelijkheid heeft.



Wat niet?

➢ Onderzoeksbureau

➢ Hands-on

➢ ‘U vraagt wij draaien’ 



Concreet

Begeleidingstraject - max 30 uur,10 contacten, 

adviserende rol, coachende rol, critical friend, voordoen, leren het zelf te doen, samen optrekken met CJG 

➢ Spreekuur

➢ Kijk op School

➢ Thuiszittersteam 

➢ Kwaliteitsmedewerker 



preventieniveau 3 – 3 tot 5% extra ondersteuning 

externe ondersteuning langdurend intensief

preventieniveau 2 – 7 tot 10% basisondersteuning planmatig 
werken 

kortdurend en intensief

dyslexieondersteuning

preventieniveau 1 - 85 tot 90% van de leerlingen basisondersteuning gericht op alle leerlingen
voor iedereen dezelfde basisaanpak voorwaarden scheppend

goede leerkrachten, goed onderwijs/EDI, klassenmanagement, groepsvorming, SEL  

Basis ondersteuning Extra 

ondersteuning 



Coördinatie en administratie
sot@swvzout.nl

Josje Jaasma  Annelies Swets Pieters

ma, di en do

A.SwetsPieters@swvzout.nl

030-6915080 

ma t/m woe

j.jaasma@swvzout.nl

06-45173925

mailto:A.SwetsPieters@swvzout.nl
mailto:j.jaasma@swvzout.nl


Schoolondersteuners

Hans Vreekamp

- Co teaching

- Kwaliteitsmedewerker

Brenda Daatselaar

- Faalangst

- Co-teaching

- Reken coördinator  

- Beeldbegeleider 

Evelien Baaiman

- Beeldbegeleider 

- Didactisch coachen



Schoolondersteuners

Janetta van Rijswijk

- Leerproblemen

- Kwaliteitsmedewerker 

Angela Regts

- Gedrag, leren en reken- coördinator. 

- Groepsdynamica

- Co teaching 

Wilma Aalvanger 

- PBS, positive beavior support

- Coaching lk, ll en team

- Expertise ASS

- Trauma

- Beeldbegeleider 



Schoolondersteuners

Doenja Scheffel

- Executieve functies

- Co-teaching

- Coaching leerkracht en leerling

- Specialist Begaafdheid 

Mirjam Cox

- Coaching leerling, leerkracht, team

- Trainer ‘Rots en water’

- Trainer psycho-educatie, klassenvoorlichter 

- Begaafdheid 

Loek Mak

- Beeldbegeleider 

- Kiva trainer

- Expertise ASS

- Thuiszitters



ORTHOPEDAGOGEN/ PSYCHOLOGEN

Sonja Bergstein

- GZ psycholoog

- Executieve functies

- Jonge kind 

Sandra Borgsteijn

- Orthopedagoog  

- S.O. Noorderlicht 

- Trauma 

Elske Winterwerp

- Ontwikkelings-psycholoog

- Vrijeschoolonderwijs  



ORTHOPEDAGOGEN/ PSYCHOLOGEN

Tessa Oosterhaven 

- Orthopedagoog

- Leerkracht VLS

- Gedrag 

Gerdien Veenstra

- Orthopedagoog 

- Autisme

- Competentie-vergrotend werken

Annemarieke Slaghekke

- Gz psycholoog

- Leren (dyslexie)

- Gedrag



EXPERTISE ZML, LG, MG, LZ

Nina Saedt 

- Zeer Moeilijk Lerende

- Werken met leerlijnen 

- Co-teaching

Noortje v.d. Wassenberg

- Lichamelijke beperking of langdurig 

zieke ll-en

- Taakaanpak

- Prikkelverwerking

- Executieve functies 

Marije Verkerk

- Expertise centrum De Kleine Prins

- Trauma sensitief lesgeven 

- Gedrag en psychiatrische 

problematiek 



Expertise cluster 2/Auris en epilepsie 

Anne-Marie Niekerk

a.niekerk@auris.nl

Carola Bol

c.bol@lwoe.nl

mailto:a.niekerk@auris.nl
mailto:c.bol@lwoe.nl


preventieniveau 3 – 3 tot 5% extra ondersteuning 

externe ondersteuning langdurend intensief

preventieniveau 2 – 7 tot 10% basisondersteuning planmatig 
werken 

kortdurend en intensief

dyslexieondersteuning

preventieniveau 1 - 85 tot 90% van de leerlingen basisondersteuning gericht op alle leerlingen
voor iedereen dezelfde basisaanpak voorwaarden scheppend

goede leerkrachten, goed onderwijs/EDI, klassenmanagement, groepsvorming, SEL  

Basis ondersteuning Extra 

ondersteuning 



Wacht niet tot het te laat is



Hoe, werkwijze? ▪ SOT medewerker op school: intakegesprek 

▪ Klassenobservatie, kindgesprek

▪ Nagesprek 

▪ Plan en afspraken; wie doet wat, waar en wanneer? Intern? Extern? 

▪ Focus op leerling, leerkracht, school en ouders. 

▪ Afstemming op mogelijkheden en SOP

▪ Allemaal aan zet. 

▪ SOT inzet max 30 uur binnen 2 jaar

▪ School regie. IB-er ‘vaste’ contactpersoon

▪ School, ouders en SOT medewerker sluiten op enig moment samen het groeidocument af



Afsluiting

➢ Basisschool

➢ Andere bao

➢ Meer/ andere ondersteuning

➢ TLA / TLV sbo / so



Vragen

➢ Sparren over een leerling? mail naar de coördinator:                 

Josje Jaasma - j.jaasma@swvzout.nl

➢ Nieuwe ondersteuningsaanvraag of TLV-aanvraag indienen? ga naar jouw                         

Sharepoint account: Brievenbus – upload de benodigde documenten

➢ Administratieve vragen over TLV-aanvragen? mail of bel naar:                                    

Annelies Swets Pieters a.swetspieters@swvzout.nl of 030-6915080

➢ Schoolondersteuner spreken? mail hem/haar:                                                                    

voor het mailadres zie swvzout.nl - contact, mail en dan word je z.s.m. gebeld

➢ ICT-hulp nodig voor je Sharepoint account? mail naar:                                                                                             

Annelies Swets Pieters a.swetspieters@swvzout.nl – toegang voor ouders / overige vragen      

Niels Dönszelmann – niels@thecloud2go.nl – nieuw account aanvragen IB’er

Contactwijzer

mailto:j.jaasma@swvzout.nl
mailto:a.swetspieters@swvzout.nl
mailto:a.swetspieters@swvzout.nl
mailto:niels@thecloud2go.nl


Hoe ziet Sharepoint eruit?



Lokaal dichterbij, 

regionaal sterker

Zo werkt ZOUT aan passend onderwijs



In gesprek

IB
Jongste kinderen

Wanneer schakel je hulp in

Directie/LPO/CJG

Lokale samenwerking



Lokale samenwerking

Besturen zetten zelf netwerk op

Logisch voedingsgebied

Scholen ruimte/middelen voor initiatief

Laten zien bij TLV-aanvraag

Gelinkt

Wijkteam/CJG

Vast contact Team ZOUT

Vraag

Wat vind je ervan?

Hoe zou dat kunnen werken?
Wat heb je nodig en van wie?



Jongste kinderen

Aandeel neemt toe

Andere vragen

Wat nemen jullie waar?

Waar heb je behoefte aan

Vroegsignalering

Wij zien (te) laat

Wanneer schakel je externe hulp in?

Waar zitten belemmeringen? 



Lokaal dichterbij, 

regionaal sterker

Zo werkt ZOUT aan passend onderwijs



Invoering basisondersteuning tijdpad

Basisondersteuning is niet zomaar geregeld. Het vraagt ontwikkeling van alle scholen.

We nemen de tijd. 

• Mei 2022: beschikbaarheid scan basisondersteuning en invullen

• Juni 2022: Startbijeenkomst (op bestuursniveau) o.l.v. een extern begeleider. Scans 

vergelijken en komen tot gezamenlijk inzicht ‘hoe komen van A naar B?’

• April – juli 2022: vorming en scholing SOT Team BO; scholing

• 2022-2023: oefenen met nieuwe afspraak, ontwikkelen 

kennis/vaardigheden/competenties/mindset. Ontwikkeling nieuw format SOP

• Augustus 2023: basisondersteuning ingevoerd. 



Team BO

Vier leden

Voor de school:

• Begeleider: beschikbaar voor spreekuur, critical friend, route-coach 

(waar sta je nu – wat is de volgende stap?), doorziet praktische en organisatorische  

implicaties van de afspraken. (gesprekspartner Schoolleider en IB-er)

• EHBO: bij vraagstukken op vaak voorkomende ondersteuningsvragen 

(vanuit de casuïstiek) (gesprekspartner IB-er)

Voor het SWV:

• Oren en ogen: monitort en signaleert mogelijke belangrijke benodigdheden voor de 

totale implementatie.

• Verbinder: doet voorstellen voor mogelijke gezamenlijke scholing/ontwikkeling en  

verbindt organisaties aan elkaar.



Regiocontact ZOUT

Vier regio’s, vier Regiocontacten

Voor de school:

• Vast aanspreekpunt spreekuur, critical friend, doorziet praktische en organisatorische      

implicaties; systeem

• Weet de behoefte van scholen en weet expertise in de lokale samenwerking en kan 

daar in ondersteunend zijn. Schakelfunctionaris: weet naar wie en wat door te schakelen 

• Bevordert en participeert in integraal werken

Voor het SWV:

• Oren en ogen: Monitort en signaleert mogelijke belangrijke benodigdheden voor de totale 

implementatie.

• Verbinder: Doet voorstellen voor mogelijke gezamenlijke scholing/ontwikkeling en 

verbindt organisaties aan elkaar.



Team ZOUT

- Kent beleid/doelen, draagt die uit en geeft praktijk terug: leren en 
signaleren

- Kennis en vaardigheden op niveau leerkracht en op school: 
doorgaande lijn == > systemisch (overall blik: wat zegt de vraag over 
deze leerling over deze school en wat zien we nog meer) 

- Brug- en schakelfunctie school en jeugd

- Uitvoerend: goed geschakelde monitor 

Team ZOUT dus sterk in de ZOUT-doelen: 

uitdragen en ophalen == ogen en oren, maar óók gezicht


