
 

 

 

 

Dit is de tweede Nieuwsbrief van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs 

Noord-Limburg (hierna SWV) bestemd voor alle ouders van scholen van besturen aangesloten bij het 

SWV. 

Algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u bovendien vinden op de website van de 

overheid http://www.passendonderwijs.nl   

Specifieke informatie over ons SWV kunt u vinden op de website 

po.passendonderwijsnoordlimburg.nl 

Het dagelijks bestuur: 

• Voorzitter Jan Jenneskens (voorzitter College van Bestuur scholengroep Dynamiek) 

• Toon van den Hanenberg (voorzitter College van Bestuur SKOMeN) 

• Huub Hovens (voorzitter College van Bestuur Kerobei) 

 

 

 

• Passend onderwijs biedt grote kansen 

• Wat doet een Bovenschoolse Ondersteunings Coördinator (BOC)? 

• Ouder Sandra van de Bolt: Leerkrachten moeten kunnen kijken zonder oordeel 

• We willen meer thuisnabij speciaal onderwijs 

• Geen kind op straat - geen gezin in de kou! 

 

 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/


 

‘Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is klaar voor Passend Onderwijs’, zegt voorzitter Jan 

Jenneskens. ‘We hebben in Noord-Limburg een  lange traditie van zorg en aandacht voor kinderen en 

een cultuur van samenwerken. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. We weten niet of we de 

financiële doelstelling zullen halen, maar ik heb vertrouwen in de bestuurders, leerkrachten, maar 

ook de ouders. Passend Onderwijs biedt grote kansen’. 

Lees verder …. 

 

 

 

Om ervoor te zorgen dat er binnen besturen, maar ook tussen de besturen, onderlinge afstemming is 

over Passend Onderwijs, kent het Samenwerkingsverband een nieuwe functie: de Bovenschoolse 

Ondersteunings Coördinator (BOC). Binnen ons SWV zijn er 9 BOC’en die elk de ‘eigen’ scholen goed 

kennen, weten welke middelen scholen tot hun beschikking hebben, welke deskundigen er 

beschikbaar zijn of hoe de jeugdhulpverlening kan worden ingezet. 

Lees verder …. 

 

 

 

In de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-

Limburg zitten acht ouders en acht leerkrachten, ‘stuk voor stuk bevlogen mensen’, zegt ouderlid 

Sandra van der Bolt, ‘die gevoel hebben voor de groepen die bedreigd lijken in hun specifieke 

ondersteuning die ze nu krijgen en voor hun belangen staan. De groep stelt zich sterk op als 

gesprekspartner naar het bestuur van het Samenwerkingsverband en andersom wordt de groep ook 

heel serieus genomen’. 

Lees verder …. 

  

http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/index.php/nieuwsbrieven/september-2014/passend-onderwijs-biedt-grote-kansen
http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/index.php/nieuwsbrieven/september-2014/wat-doet-een-boc
http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/index.php/nieuwsbrieven/september-2014/leerkrachten-moeten-kunnen-kijken-zonder-oordeel


 

 

‘Onze scholen voor speciaal- en praktijkonderwijs  waren vooral geconcentreerd in de gemeente 

Venlo’, zegt bestuursvoorzitter Peter Freij van de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-

Limburg (SSONML). ‘Inmiddels zijn we, naast Venlo en Heel, ook gevestigd in Venray en Weert en op 

termijn willen we ons mogelijk ook in Horst aan de Maas en Peel en Maas vestigen. Altijd in nauwe 

samenwerking en verbinding met andere onderwijsinstellingen en (zorg)specialisten’. 

Lees verder …. 

‘Passend Onderwijs is in mijn ogen vooral een pedagogische opdracht. Onderwijs is misschien wel te 

veel bezig geweest om in de ontwikkeling van kinderen, jongeren in een bepaalde richting te 

bewegen, van wat wel en niet kan, wel en niet mag, van indicering en verwijzing, en zou zich bezig 

moeten houden met de vraag: wat zou jij, kind, nodig hebben?’, zegt directeur-bestuurder Mart 

Seerden van de Wijnberg. 

Lees verder …. 

 

 

 

http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/index.php/nieuwsbrieven/september-2014/we-willen-meer-thuisnabij-speciaal-onderwijs
http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/index.php/nieuwsbrieven/september-2014/geen-kind-op-straat-geen-gezin-in-de-kou

