
 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2023 

Beste lezer,  

En dan zitten we alweer in een nieuw kalenderjaar en hebben we de feestdagen achter de rug. Het 
hele team van het SWV VO Kop van Noord Holland wenst je een mooi en inspirerend 2023 toe! Na 
onze kerstlunch maakten de consulenten Passend Onderwijs deze foto die ik je niet wil onthouden. 
Het enthousiasme straalt van de meiden af! Vol energie zijn ze dan ook weer begonnen na een 
welverdiende kerstvakantie. 

 

In deze derde nieuwsbrief schooljaar 2022-2023 blikken we onder meer terug op de OCO 
bijeenkomst van begin december en geven we een ‘sneak preview’ voor de volgende OCO 
bijeenkomst eind februari, presenteren we de website van het ouder- en jeugdsteunpunt die we in 
gezamenlijkheid met het SWV PO Kop van Noord Holland ontwikkeld hebben en delen we een link 
naar een interessante Podcast over de bange scholier. 

Veel leesplezier! 

 

Namens het team SWV VO Kop van Noord-Holland, 

Myrthe Scheltema de Heere 

Directeur-bestuurder 

 

  



 

OCO BIJEENKOMST DECEMBER 2022 

Op 1 december was alweer de tweede OCO bijeenkomst van dit schooljaar, dit keer op het 
Molenduin in Schagen. Speciaal voor deze dag hadden Sint en Piet de consulenten Passend 
Onderwijs van het SWV een handje geholpen. Maureen had ‘s morgens namelijk een rijm in haar 
schoen ontvangen die gericht was aan alle OCO’s. In dat rijm werd met een knipoog gesproken over 
het MDO. Het hele gedicht is aan het einde van deze nieuwsbrief te lezen! 
 
We hebben tijdens de OCO bijeenkomst teruggekeken op het Festival van Voorzitters, welke door 
een groot aantal van de OCO’s vorig jaar bezocht is. Tijdens dit Festival was met elkaar onderzocht 
wat nu beter niet meer gedaan kon worden tijdens een MDO, maar vooral ook wat de OCO’s graag 
wilden aanpassen tijdens een MDO. Op de OCO bijeenkomst zijn ervaringen uitgewisseld en is er ook 
in groepjes over het verloop van het MDO gesproken. Bij veel van de OCO’s kwam de wens naar 
voren voor een unaniem MDO formulier. Hiervoor hebben we dan ook input opgehaald. De 
consulenten gaan met deze input aan de slag.  
 
En nog een fijne verrassing om de middag af te sluiten… Sint had bij het rijm voor iedere OCO nog 
een lekkere chocoladeletter achtergelaten. Smullen!! 

 

HANDREIKING SIGNALEREN VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Wat kan je doen als het je opvalt dat een leerling bij jou op school bijvoorbeeld een laag zelfbeeld 
heeft? Wanneer hij niet meekomt in de groep, of moeite heeft met zelfbeheersing? Wanneer hoort 
het bij een normale sociaal-emotionele ontwikkeling en wanneer is dit problematisch? Hoe kan je als 
leerkracht, mentor, zorgcoördinator of schoolteam vroegtijdig signaleren of leerlingen problemen 
ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke rol kan een conciërge hebben en welke 
rol heeft de ouder? Welke zorg of ondersteuning kan je vervolgens inzetten op schoolniveau, klassen 
niveau en op leerlingniveau? Deze handreiking geeft houvast bij dit soort vragen: 
https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2021/11/PFG55192-Handreiking-Signaleren-voor-het-
vo.pdf 
 

OUDER-JEUGDSTEUNPUNT LIVE 

Net voor de kerstvakantie is de website van het ouder- en jeugdsteunpunt van ons 
samenwerkingsverband ‘live’ gegaan. Samen met het SWV PO Kop van Noord-Holland hebben we 
deze website ontwikkeld. 

 

Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om ouders 
en leerlingen te helpen als zij vragen hebben of advies willen hebben op het gebied van passend 
onderwijs. Het ouder- en jeugdsteunpunt werkt onafhankelijk en neemt geen taken over van het 
samenwerkingsverband of de scholen.  

 

Het is prettig als alle scholen ook zelf in hun communicatie met ouders en leerlingen hen willen 
wijzen op deze website: 

https://swvkopvannoordholland.nl/ouder-en-jeugdsteunpunt-onderwijs/ 

https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2021/11/PFG55192-Handreiking-Signaleren-voor-het-vo.pdf
https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2021/11/PFG55192-Handreiking-Signaleren-voor-het-vo.pdf
https://swvkopvannoordholland.nl/ouder-en-jeugdsteunpunt-onderwijs/


 

 

WIJZIGINGEN WET- EN REGELGEVING ONDERWIJS 

In 2023 zijn er wat wijzigingen in wet- en regelgeving voor het onderwijs. Via deze link lees je snel 
wat deze wijzigingen zijn: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/30/wijzigingen-
wet--en-regelgeving-onderwijs-per-1-januari-2023 

 

SUBSIDIE WEL IN ONTWIKKELING (UPDATE) 

In december hebben wij samen met een aantal 
leerplichtambtenaren onder leiding van Hans Kruijssen 
(Gedragswerk) een start gemaakt met een plan van aanpak in 
verband met de subsidie Wel in Ontwikkeling. 

Deze subsidie is bedoeld voor jongeren die niet (meer) staan 
ingeschreven op een school omdat er een vrijstelling onder lid 5a is 
afgegeven.  

Op dit moment zijn we bezig om een inventarisatie te maken om hoeveel leerlingen het gaat binnen 
ons samenwerkingsverband. Vervolgens  gaan we onderzoeken wie op welke manier gebruik van zou 
kunnen maken van deze subsidie. 

We houden jullie op de hoogte! 

 

OP WEG NAAR INCLUSIEF ONDERWIJS 

Naar inclusiever onderwijs (NIO) is een beweging, ambitie en visie richting inclusief onderwijs. Het 
streven is een onderwijssysteem waar alle kinderen zoveel mogelijk samen naar dezelfde school 
gaan. Dus ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, 
ontwikkelingsachterstanden, gedrags- en emotionele problemen of specifieke leermoeilijkheden. 
Waarom inclusiever onderwijs? 
 
Het onderwijs is een weerspiegeling van de maatschappij, of zou dat moeten zijn. Het is een plek 
waar kinderen met verschillende kwaliteiten, achtergronden en behoeften elkaar tegenkomen en 
ontmoeten. In de praktijk vallen sommige doelgroepen echter nog te vaak buiten de boot. De 
beweging naar inclusiever onderwijs moet zorgen voor 'thuisnabij' en gezamenlijk onderwijs. 
 
Sinds de komst van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt in het onderwijs verplicht gewerkt aan 
passend onderwijs: alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten 
en mogelijkheden. Alle samenwerkende scholen in een regio bepalen samen wat er onder hun 
basisondersteuning passend onderwijs valt en zorgen samen voor een dekkend aanbod in de regio. 
Een kind gaat naar een gewone school als dat kan en naar het speciaal onderwijs als er intensieve 
begeleiding nodig is. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/30/wijzigingen-wet--en-regelgeving-onderwijs-per-1-januari-2023
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/30/wijzigingen-wet--en-regelgeving-onderwijs-per-1-januari-2023


 

Het uitgangspunt van inclusief onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen 'thuisnabij' naar dezelfde 
school gaan, en hier onderwijs, en waar nodig zorg, op maat krijgen. Het kabinet wil hier de komende 
vijftien jaar verder naar toewerken. Met alle betrokkenen wil het ministerie van OCW tot een 
'routekaart inclusief onderwijs' komen. 
 
Als het gaat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is het streven om te komen tot 
'inclusievere onderwijsvoorzieningen waar kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar 
school gaan, met behoud van het speciaal onderwijs voor leerlingen die dit nodig hebben'. Scholen 
voor speciaal onderwijs moeten zich uiteindelijk doorontwikkelen naar specialistische netwerken die 
hun expertise in reguliere scholen inzetten. 
 
https://www.nji.nl/verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/wat-speelt-er-rond-inclusiever-onderwijs  

 

In 2023 organiseert het platform weer een Week van Inclusief Onderwijs onder het motto 'Gewoon 
meedoen!'. Er zijn vele interessante onlinesessies, verspreid over vier dagen van 6 tot en met 10 
februari 2023, waarin uiteenlopende aspecten van inclusieve(re) onderwijspraktijken worden 
uitgelicht. 
 
Er wordt stilgestaan bij actuele beleidsontwikkelingen, inclusieve huisvesting, lerarenopleidingen en 
professionalisering, het recht op onderwijs van leerlingen met een auditieve of visuele beperking, en 
de bijdrage van leerlingen zelf aan de vormgeving van inclusiever onderwijs. Ook wordt er een 
handreiking gegeven voor het onderwijs en gemeenten waarmee zij goede randvoorwaarden kunnen 
creëren bij het realiseren van inclusiever onderwijs in de regio. 
 
Deelnemen? Zie: https://www.naarinclusieveronderwijs.nl/ 
 

WEBINAR ‘GOED REAGEREN NA EEN (POGING TOT) SUÏCIDE IN HET ONDERWIJS 

Op 2 februari aanstaande organiseert het Trimbos instituut in samenwerking met 113 
zelfmoordpreventie het gratis webinar 'Goed reageren na een (poging tot) suïcide in het onderwijs'.  
 
Hier een greep uit het uitgebreide programma, inclusief sprekers: 
◾ Praktijkervaringen: interview met Celina Janmaat, trainer en ondersteuner van scholen; 
◾ Ondersteuning van scholen door 113 en aanbieden actieplannen: Evelien van Goor, kwartiermaker 
suicïdepreventie; 

https://www.nji.nl/verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/wat-speelt-er-rond-inclusiever-onderwijs
https://www.naarinclusieveronderwijs.nl/


 

◾ Ervaringen en behoeften van het onderwijs met een (poging tot) zelfdoding: interview met Thijs 
van Vliet, onderzoeker in opleiding. 
 
Opgeven kan nog via: https://www.trimbos.nl/aanbod/academie/inschrijven-webinar-goed-
reageren-na-een-poging-tot-suicide-in-het-onderwijs/ 
 

LUISTERTIP! 

Via LinkedIn stuitten we op een podcast die voor jullie ook interessant is: ”De middelbare school is 
voor schrijver Daan Heerma van Voss de plek waar hij voor het eerst te maken krijgt met 
paniekaanvallen. En hij is niet de enige, getuige de vele berichten over jongeren die kampen met 
angst en somberte. Zijn covid-19 en de bijbehorende lockdowns de boosdoeners, of is er meer loos? 
 
Daan en programmamaker Remy van den Brand gaan op bezoek bij middelbare school Greijdanus 
Hardenberg. Ze schuiven aan bij het spreekuur ‘angst en depressie’ van gedragsdeskundige Frouwkje 
Mulder en praten met scholieren Tess en Niels. Ook spreken ze schooldirecteur Chris van der Meulen 
en Bert Wienen, associate-lector Jeugd aan de hogeschool Windesheim.” 

 

DOCS - Beluister #106 - De bange scholier | Podcasts | NPO Radio 1 

 

 

 

 

SAVE THE DATE: DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING GENDERDIVERSITEIT 

Via de ondersteuningscoördinatoren hebben wij opgehaald waaraan binnen de scholen behoefte is 
als het gaat om scholing. Unaniem kwam naar voren dat er veel vragen zijn rondom het thema 
genderdiversiteit. Het SWV is hiermee dan ook aan de slag gegaan. 
 
We hebben een organisatie gevonden die een interessante interactieve presentatie kan geven 
rondom dit onderwerp. De presentatie is bedoeld voor al het personeel op de scholen binnen ons 
SWV. Omdat de vraag vanuit de scholen op dit onderwerp zo groot is, bieden wij deze interactieve 
presentatie van maximaal twee uur aan op de volgende twee locaties: 
- Scagontheater in Schagen op 4 April, aanvang 14.45 uur 
- School 7 in Den Helder op 13 April, aanvang 14.45 uur 
 
Op beide locaties is er plek voor maximaal 90 deelnemers. Zet deze data dus alvast in je agenda want 
vol=vol! Binnenkort volgt er via je eigen school informatie over hoe en waar je je kan inschrijven.  
  

https://www.trimbos.nl/aanbod/academie/inschrijven-webinar-goed-reageren-na-een-poging-tot-suicide-in-het-onderwijs/
https://www.trimbos.nl/aanbod/academie/inschrijven-webinar-goed-reageren-na-een-poging-tot-suicide-in-het-onderwijs/
https://www.nporadio1.nl/podcasts/docs/83218/106-de-bange-scholier


 

WERKMIDDAGEN MIS-K 

In september hebben we twee werkmiddagen rondom de MIS-k gehad, waarvan één voor de regio 
Den Helder en één voor de regio Schagen. Tijdens deze middag waren er collega’s aanwezig vanuit 
het onderwijs (OCO’s), consulenten van de gemeente, School Maatschappelijk Werk, 
leerplichtambtenaren en het SWV. 
 
De website MIS-k is een handig instrument om met elkaar te bepalen wat hoort bij onderwijs en wat 
hoort bij jeugdzorg. Middels deze website zijn we met oefencasussen in groepjes aan de slag gegaan. 
Aan het eind van deze middag werd duidelijk dat we allemaal behoefte hadden aan een herhaling 
van deze middag.  
 
Daaraan hebben we vervolg gegeven! In februari zal deze middag plaatsvinden in Den Helder en in 
maart in Schagen en op Texel. Het is voor iedereen interessant om eens te kijken op de website: 
https://www.mis-k.nl/ 

 

VOORAANKONDIGING OCO BIJEENKOMST 

Op 20 februari staat de eerstvolgende OCO bijeenkomst gepland. Deze middag zullen we 
presentaties van externen krijgen over psychische problematiek bij jongeren en gaan we met elkaar 
in gesprek over dit onderwerp.  
 
Locatie zal dit keer het Liniecollege in Den Helder zijn. Nadere informatie volgt nog via de mail.  
 
We hopen weer op een grote opkomst.  

 

KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN DAGEN (UPDATE: OPEN VOOR AANMELDING) 

In maart 2023 wordt de ‘Kom Binnen Bij Bedrijven Dag’ georganiseerd (zie persbericht achteraan in 
deze nieuwsbrief). Niet alleen is het voor scholen mogelijk om met hele klassen of groepen leerlingen 
de verschillende bedrijven te bezoeken, het is ook mogelijk om als school zelf mee te doen aan deze 
dagen en je school open te stellen voor studenten en werkzoekenden. Wellicht levert het mooie 
matches op!  

Aanmelden om zelf deel te nemen als school of om met klassen de verschillende deelnemende 
bedrijven te bezoeken kan via Manon Kant van het RPAnhn. Haar gegevens staan onderaan het 
persbericht. 

 

  

https://www.mis-k.nl/


 

SCHOLING EN NETWERKBIJEENKOMSTEN 

● 23 januari 2023   LICH training 
● 2 februari 2023  Webinar ‘Goed reageren na een (poging) tot suïcide in het onderwijs 
● 6 -10 februari 2023 Week van Inclusief Onderwijs 
● 13 februari 2023  LICH training 
● 20 februari 2023  OCO bijeenkomst 
● 23 februari 2023 Werkmiddag MIS-k (Den Helder) 
● 13 maart 2023  Werkmiddag MIS-K (Schagen) 
● 16 maart 2023  LICH training 
● 4 april 2023  Genderdiversiteit (Schagen) 
● 13 april 2023  Genderdiversiteit (Den Helder) 
● 23 mei 2023  OCO bijeenkomst 

 
 

NIET DENKEN DAT JE AL KLAAR BENT MET LEZEN! 
 

ER STAAT OP DE VOLGENDE PAGINA NOG EEN PERSBERICHT EN VERGEET HET GEDICHT NIET OP DE 
LAATSTE PAGINA’S VAN DEZE NIEUWSBRIEF! 

  



 

PERSBERICHT 

Alkmaar, 12 januari 2023 

 Doe mee met uw bedrijf aan de Kom Binnen Bij 
Bedrijven Dagen 

Open uw deuren een of meerdere dagdelen tussen 20 en 25 maart 

Geef uw bedrijf een plek in de spotlight tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen van 20 
tot en met 25 maart 2023! Bied, net als veel andere bedrijven, een unieke kans om een 
kijkje te nemen in uw bedrijf. Tijdens deze week openen bedrijven in heel Noord-Holland 
Noord een of meerdere dagdelen hun deuren voor werkzoekenden, omwonenden en 
scholieren. Maar ook om de werkplek te laten zien aan familie en vrienden. U kunt uw 
bedrijf nu aanmelden op www.kbbbd.nl. 

Tijdens de Kom Binnen bij Bedrijven Dagen Noord-Holland Noord (KBBBD) kunnen inwoners 
kennismaken met bedrijven bij hen in de buurt. Werkzoekenden ontdekken welke mooie 
kansen er op de arbeidsmarkt bij hen in de buurt zijn. Scholieren en studenten zien wat er 
hier in de regio allemaal gebeurt en dat er ook dicht bij huis carrièremogelijkheden zijn. En 
ondernemers kunnen familie, vrienden of buren vol trots hun bedrijf laten zien. Tijdens de 
vorige editie in 2022 openden 144 ondernemingen hun deuren. Gezamenlijk ontvingen zij 
zo’n 3.500 bezoekers. 

Bezoekerscampagne van start 

Om zoveel mogelijk bezoekers te genereren voor de bedrijven die meedoen aan de KBBBD 
heeft de organisatie veel aandacht voor de communicatie. Ieder bedrijf ontvangt na 
aanmelding een toolkit met daarin diverse middelen om aandacht te geven aan deelname. 
En in februari start een grote bezoekerscampagne om de KBBBD bekend te maken onder alle 
inwoners van Noord-Holland Noord.  

Aanmelden gaat via de website www.kbbbd.nl. Bedrijven kunnen zich met hun eigen 
profiel en programma registreren. Een bedrijf bepaalt zelf welke dag of dagen 
bezoekers welkom zijn. Dat kan een uurtje zijn, maar ook een vrije inloop gedurende 
de hele week. Begin februari start de bezoekerscampagne en kunnen bezoekers zich 
inschrijven via dezelfde site voor een bezoek aan een of meerdere bedrijven. 
   
De KBBBD is een initiatief van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, 
RPAnhn en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen 
met Manon Kant, manonkant@rpa-nhn.nl of 06 - 22 44 85 06.  
  

http://www.kbbbd.nl/
http://www.kbbbd.nl/


 

Beste OCO’s 

 

Na een lange periode in Spanje te hebben gezeten 

Wil Sint jullie allen een warm welkom heten 

Alle oco’s vandaag weer bij elkaar 

Kunnen terug kijken op een bewogen jaar 

Er zijn dit jaar collega’s bij gekomen en weggegaan 

De één een andere functie, de ander een andere baan 

En wat Sint wel had kunnen voorzien 

Er houden er een aantal voor het gezien 

Op naar een andere uitdaging of met pensioen 

Onze Caty zal straks niets meer hoeven doen 

 

Ondertussen gaan jullie verder waar jullie gebleven waren 

Want jullie hebben nog heel wat werk te klaren 

Begin schooljaar hebben de consulenten eea bij jullie opgehaald 

Waarmee zij de invulling van de bijeenkomsten dit jaar hebben bepaald 

Voor deze middag refereren zij aan een feestje eerder dit jaar 

Maar na het festival van voorzitters waren jullie nog niet klaar 

Een goed overleg krijg je niet zomaar cadeau 

Maar met wat handige tools leid jij een perfect MDO 

 

Een MDO bevat een aantal elementen 

Te beginnen bij jullie eigen talenten 

Sint ziet daar onderling echt wel wat verschillen 

En iets veranderen in hoe je het nu doet, is ook echt wel wat jullie willen 

Vorig jaar noemden jullie een aantal punten om het anders te proberen 

En tijdens het MDO anders te gaan ageren 



 

 

Een van die dingen was: check hoe de leerling of ouders erbij zitten 

Zijn ze meedenkend of zitten ze op jou of op elkaar te vitten 

Maar ook benoemen van het doel en het agenderen 

Om vervolgens niet als een duizendpoot voor te zitten en te notuleren 

 

En wat te doen als het gruwelijk dreigt mis te gaan? 

Het MDO dan stopzetten en verplaatsen, durf je dat aan? 

Ook een leuke zijn de ouders die niet allebei op het MDO verschijnen 

En komen ze wel, dan zitten ze op elkaar te chagrijnen 

Of er is sprake van een flinke scheiding, nodig je ze dan allebei uit? 

Ze hebben beiden gezag, dus ja, en hoe zij dat samen doen interesseert ons geen 
fluit 

Vergeet aan het einde niet te notulen door te sturen 

Verzend het naar alle aanwezigen en laat dit niet al te lang duren 

 

Zo kan Sint gerust nog even doorgaan, maar gaan jullie nu maar gewoon aan de 
slag 

Aan het eind van deze middag organiseert iedereen het perfecte MDO MET verslag 

 

Groeten van de Sint en zijn drie consulenten Pieten 


