
 

 

Beste directeuren, intern begeleiders, bovenschoolse ondersteuners en belangstellenden, 

 

Dank voor de wijze waarop jullie in deze bijzondere tijd passend onderwijs blijven vormgeven: fysiek, 

via hybride onderwijs of vanuit huis. 

 

In deze nieuwsbrief hebben we informatie en ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs in 

de Hoeksche Waard op een rij gezet. 

 

Hartelijke groet,  

 

Pierre den Hartog en Mariska Westdijk 

Directie van het SWV 28.04 

 

Onze missie 

Onze missie blijft ‘Zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs. Geen kind het dorp uit, geen kind het eiland 

af.’ 

 

Vorm en inhoud geven aan onze missie 

Wij hebben met elkaar een bijzonder Samenwerkingsverband gerealiseerd.  

Een Samenwerkingsverband met: 

o zeer weinig arrangementen, derhalve zeer weinig Ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) en 

daardoor weinig administratie;  

o een hoge mate van financiële autonomie voor de directeuren: zij arrangeren zelf; 

o eigenaarschap in de scholen;   

o in het schooljaar 2019-2020 slechts één thuiszitter;  

o 375 euro per kind per jaar voor de versterking van de basisondersteuning;  

o een toename van thuisnabij onderwijs in de afgelopen jaren van ruim 20 procent.  

 

Onze drie belangrijkste ambities in het schooljaar 2020-2021  

a. Alle scholen borgen, optimaliseren en versterken hun basisondersteuning, opdat deze blijft 

voldoen aan de standaarden van ons Samenwerkingsverband.  

b. Alle scholen ontwikkelen en beschrijven beleid aangaande dyscalculie en gedrag. De scholen 

zijn in staat te komen tot planmatig handelen aangaande gedrags- en rekenproblematiek.  

Op basis van de enquête Stand van zaken per school (zie bijlagen) blijkt dat reeds veel scholen 

dit hebben gerealiseerd. Tip: Maak gebruik van dit overzicht en benader een school die reeds 

het één en ander voor elkaar heeft.  

c. Alle scholen continueren BOUW! en optimaliseren hun leesonderwijs in de groepen 2, 3 en 4. 

Bouw! is effectief vanaf 24 lessen per maand. Ga je voor minder lessen dan neemt het effect 

daadwerkelijk af blijkt uit het onderzoek op onze scholen door de Universiteit van Amsterdam.  



Lezen heeft topprioriteit. Niet goed kunnen lezen is voor kinderen een bron van frustratie, 

creëert een negatief zelfbeeld, faalangst en bij maar liefst 50 procent van de kinderen forse 

gedragsproblematiek. Zet je gelden ter versterking van je basisondersteuning in bij BOUW!  

 

‘Wie is aan zet? Maatwerk in onderwijstijd’  

https://swv2804.nl/wp-content/uploads/2020/06/200624-Bijlage-bij-Ondersteuningsjaarplan-2020-

2021-Wie-is-aan-zet.-Maatwerk-in-onderwijstijd.pdf  

 

In aanvulling op bovenstaande link:  

Als een kind een paar dagen of een paar uur per week naar school komt, dan is Maatwerk in 

Onderwijstijd een optie. Belangrijke punten daarbij zijn: 

o Het bevoegd gezag doet het verzoek bij de inspectie (wettelijk gezien moet het bevoegd gezag 

dat doen, maar dit kan gemandateerd zijn aan de schooldirecteur); 

o In geval de directeur gemandateerd is breng altijd je bestuur op de hoogte ter kennisgeving; 

o Daarvoor is een OPP nodig, met ondersteuning door een deskundige; 

o De bedoeling is toegroeien naar volledige onderwijstijd; 

o De beschikking van de Inspectie geldt slechts voor het lopende schooljaar; 

o Na het schooljaar moet worden geëvalueerd; 

o Er kan nog een keer een aanvraag worden gedaan voor afwijking van de onderwijstijd; 

o Het schoolwerk/huiswerk blijft de verantwoordelijkheid van de school, want de school is 

verplicht passend onderwijs te bieden;  

o Onderwijs kan niet uitbesteed worden aan een instelling die geen school is! 

o De leerplichtambtenaar is hier niet van toepassing; 

o In het geval van een ongeluk geldt de normale aansprakelijkheid van de organisatie waar het 

ongeluk plaatsvindt; 

o Bereik je niet het doel uit het OPP? Dan meld je aan bij de Ondersteuningscommisie. 

 

Een concreet voorbeeld: X. is een prikkelmijder met veel angsten. Ouders en school zien twee dagdelen 

per week als haalbaar. Er wordt een OOP opgesteld met als doel dat het kind dit schooljaar uiteindelijk 

drie tot vier dagdelen per week naar school komt. De inspectie gaat hiermee akkoord.  

De school bespreekt het handelingsdeel met ouders, wie doet wat wanneer en hoe worden bijvoorbeeld 

het huiswerk, de instructie, het nakijken enzovoort vormgegeven? De ouders besluiten in samenspraak 

met het Jeugdteam dat hun kind naar een zorgboerderij kan. Let op: Dit is een zaak van de ouders, niet 

van de school. Onderwijs kan niet uitbesteed worden aan een instelling die geen school is! Mocht X. op 

de zorgboerderij onverhoopt uit een boom vallen, dan is dit geen zaak van school. Hiervoor geldt de 

normale aansprakelijkheid van de organisatie waar het ongeluk plaatsvindt. 

 

BOUW!  

 

Selectie van kinderen 

Dit jaar loopt het BOUW!-project af. Van belang is dat wij de toetsing en selectie blijven starten in  

groep 2. Door een latere selectie in groep 3 neemt het sterk preventieve karakter van BOUW! af. Bij 

moeilijk startende lezers is dan vaak al sprake van afweer. Letters en lezen worden niet als prettig 

ervaren en onvoldoende succeservaringen leiden tot minder competent en minder autonoom voelen. 

Dus selecteer altijd in groep 2! Voorkomen is beter dan genezen. 

 

De projectgroep BOUW! 

In de Hoeksche Waard hebben we de projectgroep BOUW! Deze projectgroep houdt zich bezig met 

Bouw!-ontwikkelingen in de Hoeksche Waard en geven mede vorm en inhoud aan ons beleid.  

https://swv2804.nl/wp-content/uploads/2020/06/200624-Bijlage-bij-Ondersteuningsjaarplan-2020-2021-Wie-is-aan-zet.-Maatwerk-in-onderwijstijd.pdf
https://swv2804.nl/wp-content/uploads/2020/06/200624-Bijlage-bij-Ondersteuningsjaarplan-2020-2021-Wie-is-aan-zet.-Maatwerk-in-onderwijstijd.pdf


Deze mensen doen dit naast hun werk als leerkracht en intern begeleider. Wij bedanken Patricia 

Kanters (CBS De Bouwsteen), Ilse Vermaat (CBS De Blieken) en Jantina Spry (CBS De Vliet). 

 

BOUW!-resultaten  

In 2016 zijn we als Samenwerkingsverband begonnen met Bouw!. Toen had 8.6 procent van de 

schoolverlaters Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). En nu (mei 2020) scoort slechts 3.6 procent van 

onze leerlingen in groep 4 drie maal een E op de DMT in de periode tussen midden groep 3 en midden 

groep 4. Uit onderzoek weten we dat er scholen zijn die geen 24 lessen per maand realiseren. Als ook 

deze scholen dit gaan realiseren, betekent dat we ongetwijfeld naar de 3 procent gaan. Daarom ons 

streven: zorg ervoor dat ieder kind minimaal 24 lessen per maand krijgt. Gebruik je gelden ter 

versterking van je basisondersteuning!  

 

BOUW!-afsluiting. 

Op 21 april 2021 (even noteren in de agenda) willen we in de middag stilstaan bij het einde van het 

project BOUW! Iedereen die heeft bijgedragen aan het succes hiervan is van harte welkom. Te denken 

valt aan BOUW!-coördinatoren, leden van de projectgroep, (groot)ouders enzovoort. Breng je 

collega’s, de (groot)ouders en een ieder die heeft bijgedragen, op de hoogte. Verdere informatie volgt. 

 

Borging van BOUW! in 2021-2022 

Uiteraard gaan we verder met BOUW!:  met de Bouwcoördinatoren, met de projectgroep BOUW!,  

met Lexima en Carla Stellaard of Marieke Hendriks van Leestalent.  Binnen onze basisondersteuning zal 

BOUW! m.i.v. 2021-2022 expliciet worden genoemd op niveau 0 als zijnde onderdeel van ons 

dyslexiebeleid op alle scholen m.u.v. de Leeuwenhartschool.  

 

Kurzweil 

De voorlichting over Kurzweil heeft er mede toe geleid dat veel scholen nu werken met Kurzweil. 

Kurzweil is bestemd voor kinderen met EED en kinderen met ernstige leesproblematiek. Er zijn nu nog 

diverse kinderziekten in het programma. Voor het scannen van boeken of verkrijgen van boeken graag 

contact opnemen met Monique Koster: m.koster@dehoekscheschool.nl  

 

Consultatieve Leerlingbegeleiding (CLB) 

Ook dit schooljaar is er een cursus CLB voor starters en een CLB-opleiding voor dames en heren, die al 

enige kennis en ervaring hebben. De docent is Marald Mens. Voor meer informatie: e-mail Marald 

Mens: marald@mensopschool.nl. 

 

Tijdig aanmelden bij de Ondersteuningscommissie 

Indien je niet het risico wilt lopen, dat je leerling na de zomervakantie 2021 niet meteen kan starten op 

een SBO of SO-school, meld dan tijdig aan bij de Ondersteuningscommissie, namelijk vóór 17 april 

2021. 

 

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard 

 

SWV-VO HW en schoolverlaters 

Schoolverlaters met bijzondere onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes, die naar het VO willen in de 

Hoeksche Waard 

Vanaf 1 november 2020 kan een basisschool schoolverlaters met bijzondere onderwijs- en of 

ondersteuningsbehoeften aanmelden bij de scholen voor voortgezet onderwijs  in de Hoeksche Waard 

voor zover dit kinderen betreft die in de Hoeksche Waard naar het VO willen. Het VO heeft dan 

mailto:m.koster@dehoekscheschool.nl
mailto:marald@mensopschool.nl


zorgplicht en zal, mocht dit nodig zijn, aanmelden bij het SWV-VO Hoeksche Waard. Het SWV-VO HW 

kan dan vervolgens een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven voor VSO. 

 

Schoolverlaters met bijzondere onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes, die naar het VSO ZML De Ark 

willen in de Hoeksche Waard. 

Neem contact op met de directeur van het SWV-VO Hoeksche Waard: Tineke Leuvekamp. 

Email t.leuvekamp@vo-hw.nl of tel. 06 51 919 370. 

 

Schoolverlaters met bijzondere onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes, die VSO willen volgen buiten 

de Hoeksche Waard. 

Neem contact op met de directeur van het SWV VO Hoeksche Waard, Tineke Leuvekamp. 

Email t.leuvekamp@vo-hw.nl of tel. 06 51 919 370. 

 

Helpdesk SWV-VO HW 

Heb je het gevoel dat je dreigt vast te lopen met een schoolverlater? Heb je vragen over het traject van 

onderzoek voor leerlingen met het advies ‘praktijkonderwijs’? Dan kan je terecht bij de helpdesk van 

het Samenwerkingsverband SWV-VO HW, namelijk bij Elly Smulders en Annemieke Bacas via de e-mail: 

e.smulders@vo-hw.nl  en a.bacas@vo-hw.nl . Zij beantwoorden binnen 24 uur je e-mail. Je kunt ook 

contact opnemen met de directeur van het SWV-VO Hoeksche Waard: Tineke Leuvekamp, e-mail: 

t.leuvekamp@vo-hw.nl of tel: 06 51 919 370. 

 

Enquêtes 

De resultaten van de drie jaarlijkse enquêtes zijn weer binnen (zie bijlagen): 

o Het contact bij intakes tussen de Ondersteuningscommissie en de intern begeleider verloopt 

prima; 

o De scholen voldoen aan de voorwaarden: 

o De dossiers zijn in orde. Dit vergemakkelijkt de intakes. 

o De ouders waarderen de werkwijze van de Ondersteuningscommissie. 

Dank aan alle intern begeleiders en de Ondersteuningscommissie die dit mogelijk maken.  

 

AVG  

Op de website onder Downloads bevinden zich de notitie ‘AVG, de externe expert en ouders’ en de 

brief ‘AVG, de externe expert en ouders’. Deze hebben betrekking op het ondersteuningstraject en dan 

met name niveau 2. Het is aanbevelenswaardig om de brief te bespreken met je externe expert(s).  

 

Waarschuwing 

Alle externe ondersteuners in het nu volgend overzicht zijn thuis in HGW/CLB. Het 

Samenwerkingsverband kent de kwaliteiten van deze experts en adviseert jullie te kiezen uit deze 

mensen. Je bent uiteraard vrij om een ander te kiezen. Goedkoop kan dan wel duurkoop worden. Het 

risico kan dan zijn dat bij een aanmelding de HGW-/CLB-kwaliteit op niveau 2 onvoldoende is 

waardoor het dossier terug gaat. 

Bij twijfel: bel de directie van het SWV. 

 

Studie/professionalisering 

Werken aan een missie vraagt werken aan het handelingsrepertoire van iedereen. Ieder schooljaar 

ontvangen jullie de studiegids van het SWV. Wil je een expert op het gebied van lezen, EDI, rekenen, 

gedrag, enzovoort? Kijk dan in de studiegids. De dames en heren zijn niet goedkoop, maar hebben 

verstand van zaken.  
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Plaatsingswijzer 

Alle scholen gebruiken tot tevredenheid van het VO de Plaatsingswijzer. Heb je vragen over de 

Plaatsingswijzer? Dan kun je je wenden tot Selma Klein, directeur van OBS Het Pluspunt, 

s.klein@pluspunthw.nl of Corine Heemskerk, intern begeleider van CBS De Parel: 

c.heemskerk@csgdewaard.nl. Wij danken ook deze collega’s voor hun inzet. 

 

Onze website  

De website www.swv2804.nl is weer geactualiseerd. Neem een kijkje. Kennis van de inhoud verlicht je 

werkzaamheden. 

 

Nieuwe directeuren en intern begeleiders. 

Ben je net begonnen en wil je meer weten over het beleid van het SWV,  de inzet van je middelen 

versterking basisondersteuning, BOUW!, het aanmelden van een leerling, de missie en visie van het 

SWV, passend onderwijs en je onderwijsinhoudelijk beleid of over andere zaken in relatie tot passend 

onderwijs? Dan raden wij je aan met ondergetekenden een afspraak te maken. 

 

 

Tot slot 

 

Heel veel succes én plezier gewenst bij het vormgeven van passend onderwijs in de Hoeksche Waard!  

 

Een hartelijke groet, 

 

Pierre den Hartog en Mariska Westdijk 

De directie van het Samenwerkingsverband 28.04 

 

Even doorscrollen aub!  
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Wie doet wat en wanneer?  

Basisondersteuning niveau 2 experts: CLB  

Marald Mens voor niveau 2 (CLB/HGW), (team) 
scholing, coaching (zie ook studieaanbod) 
Mens op School Onderwijsadvies 
06-82 71 11 13 
marald@mensopschool.nl  
         www.mensopschool.nl  
School betaalt. 

Jolande Bisschop voor niveau 2 (CLB/HGW), 
(team) scholing, jonge kind, gedrag (zie ook 
studieaanbod) 
06-52 34 07 02 
jolandebisschop@me.com  
School betaalt. 

Yanick Heijnders voor niveau 2 (CLB/HGW) 
werkdagen: dinsdag en donderdag 
CSG De Waard 
Maseratilaan 14 
3261 NA Oud-Beijerland 
0186 - 62 14 61 

y.heijnders@csgdewaard.nl  
Alleen voor scholen van CSG de Waard. 

 

Jet Barendrecht voor niveau 2: (CLB/HGW), 
(team) scholing, coaching op gebied van 
hoogbegaafdheid. (zie studieaanbod) 
Bureau: Slimpuls. 
06 -11 27 08 37 
info@slimpuls.nl  
         www.slimpuls.nl  
School betaalt. 

Yvonne van der Beek voor beeldcoaching. 
Maseratilaan 14 
3261 NA Oud-Beijerland 
0186 - 62 14 61 en 06 - 30932909 
y.vanderbeek@csgdewaard.nl 
Alleen voor scholen van CSG De Waard. 
         Andere scholen betalen. 

Joyce Tarmond voor niveau 2: orthopedagoog 
en generalist CLB/HGW. 
Voor scholen van CSG De Waard  
0186 - 62 14 61 
j.tarmond@csgdewaard.nl 

Joyce Tarmond voor niveau 2: 
orthopedagoog en generalist CLB/HGW. 
Voor alle scholen. 
06 – 221 055 84 
joycetarmond@hotmail.com 
School betaalt. 

Schoolmaatschappelijk werk   

Marijke Kienhuis 

Kwadraad Maatschappelijk Werk 

werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 

088-9004000 en  06-40230382 
m.kienhuis@kwadraad.nl 

Sara Ramzani 
Kwadraad Maatschappelijk Werk 

werkdagen: maandag, dinsdag, 

woensdagmorgen en donderdag. 

088-9004000 en  06-40716473 
s.ramzani@kwadraad.nl,  

Extra ondersteuning  

Carla Roos: consult, begeleiding (CLB/HGW) en 
ondersteuning cluster 3 medische 
problematiek. 
06 - 22 14 16 08 

post@carlaroos.nl 
SWV betaalt. Toestemming nodig  
         van de directie SWV. Even een mailtje aub. 
 
 

 

Lydia Visser: vragen, consult, advies, 
begeleiding taalproblematiek nieuwe 
medelanders. 
+31182760521  / +31626764967 

 W.C.Visser@driestar-educatief.nl  
 SWV betaalt. Toestemming  
          nodig van de directie SWV. Even een  
          mailtje aub. 
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Corina van Arkel consult en ondersteuning 
ZMLK, cluster 3. 
0187 – 482947/06-16908000 
c. vanarkel@csgdewaard.nl 
SWV betaalt. Toestemming nodig  
         van de directie SWV. 

Martine de Lijster voor consult, advies, 
begeleiding problematiek bij dove en 
slechthorende kinderen en bij TOS. 
Auris Ambulant Dienstverlener  
Werkdagen: di, do, vrij 
Kraaijeveldstraat 2  3078 PE Rotterdam  
m.d.lijster@auris.nl  
010-2436714/06 14 20 9008 
Auris betaalt. 

BOUW! Leestalent  

Marieke Hendriks: leesproblematiek en BOUW! 
Leestalent: consult, vragen en advies. 
Noordsingel 168, 3032 BK Rotterdam 
078-7900055                                              
mchendriks@gmail.com  
         www.leestalent.nl   
Gemeente betaalt. 

Carla Stellaard: leesproblematiek en BOUW! 
Leestalent: consult, vragen en advies. 
Noordsingel 168, 3032 BK Rotterdam 
078-7900055                                              
06-12453154 
c.stellaard@leestalent.nl  
         www.leestalent.nl   
Gemeente betaalt. 

SWV VO HW  

Tineke Leuvekamp (directeur) 
Voorzitter ToelaatbaarheidsCommissie (TLC) 
Samenwerkingsverband VO Hoeksche Waard 
Biezenvijver 5 
3297 GK Puttershoek 
 06 51 919 370 
 t.leuvekamp@vo-hw.nl  

Medewerkers SWV VO 
Helpdesk. 
Elly Smulders  
 e.smulders@vo-hw.nl 
Annemieke Bacas 
 a.bacas@vo-hw.nl 

Leerplicht  

Elza Zijlmans  
Consulent 
078-7708500 
         06-23932674 

    ejc.zijlmans@dienstgezondheidjeugd.nl 

Astrid van der Poorten  
Consulent 
078-7707537 
         06-10957374 
a.vander.poorten@dienstgezondheidjeugd.nl 

Ondersteuningscommissie   

Yvonne de Vries: voorzitter O.C.  
Tevens lid Helpdesk SWV. 
Biezenvijver 5, 3297 GK  Puttershoek        
078 6295997             
devries@acishw.nl of 
ydevries@swv2804.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 

Ingrid Mark-Schmitt: intakemedewerker 
O.C., (pre)ambulant begeleider, consulten 
ASS, orthopedagoog. 
Biezenvijver 5, 3297 GK  Puttershoek          
078-6295993 en  06-29189249  
imark@swv2804.nl 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 

Ditske Bijl: medewerker O.C. en psycholoog. 
06-51467599 
ditsbegeleidingenadvies@gmail.com 

 

Plaatsingswijzer  

Selma Klein 
Directeur OBS Het Pluspunt 
Jan Lievenslaan 1 
3262 ND Oud-Beijerland 
     0186-615403 
s.klein@pluspunthw.nl 

Corine Heemskerk 
Intern begeleider CBS De Parel 
Leeuwerikstraat 5,  
3291 XJ Strijen 
     078-6742496 
c.heemskerk@csgdewaard.nl 
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Directie SWV 2804  

Mariska Westdijk 
Adjunct-directeur SWV. 
Tevens lid Helpdesk SWV. 
Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland 
0186 - 62 14 61 
m.westdijk@csgdewaard.nl of   
         mwestdijk@swv2804.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag. 

Pierre den Hartog 
Directeur SWV. 
Tevens lid Helpdesk SWV.    
 Biezenvijver 5, 3297 GK  Puttershoek. 
078 6295994 
p.denhartog@dehoekscheschool.nl of   
         mpdenhartog@swv2804.nl 
Werkdagen: maandag t/m donderdag  
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