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Het team van Passenderwijs wenst jullie allen een goed, gezond en gelukkig 

nieuwjaar toe!  
 
 
Poortwachtersfunctie Ernstige Dyslexie 
Vanaf 1 januari 2023 pakt Passenderwijs de poortwachtersfunctie voor Ernstige 
Dyslexie op. De dyslexiezorg (onderzoek en behandeling) valt onder de Jeugdwet 
en daardoor lopen sommige zaken anders dan jullie gewend zijn. We proberen de 
werkwijze rondom de dyslexiezorg, zoveel mogelijk te stroomlijnen met de werkwijze 
zoals jullie gewend zijn binnen het Loket. Toch zijn er een aantal essentiële zaken 
anders: 
 

• Bij aanvragen binnen de Jeugdwet zijn ouders de aanvrager van de zorg; 
bij aanvragen binnen de wet Passend Onderwijs zijn dit de scholen. Daarom 
moeten ouders zich eerst middels een formulier aanmelden, alvorens we 
over kunnen gaan tot inhoudelijke overdracht van informatie binnen het 
Groeidocument. 

• Het besluit van toekenning ligt bij de gemeente. Passenderwijs geeft alleen 
een inhoudelijk advies.  

 
Begin december 2022 is een speciale nieuwsbrief uitgekomen, er is een 
voorlichtingsbijeenkomst geweest en de website is gereed 
(https://www.passenderwijs.nl/ernstige-dyslexie). Hierop lees je verdere informatie over 
de procedure en zijn de actuele vragenlijsten in te zien. Deze zullen ook in het 
Groeidocument hangen, bij de aanvraag.    
Komend jaar start ook een werk- en stuurgroep. Indien er vanuit deze groepen 
nieuws te melden is, zullen we dit in de nieuwsbrief vermelden.  
 
 
Subsidie hoogbegaafdheid 
In de afgelopen jaren hebben we vanuit een subsidie vanuit het Rijk een aantal 
activiteiten extra kunnen doen op het gebied van hoogbegaafdheid. Naast de 
inzet van expertise en scholing, heeft een aantal scholen gebruik gemaakt van de 
subsidie, door deze op de eigen school in te zetten. Nu de subsidie afloopt, zullen 
we deze inzet evalueren. De betreffende scholen ontvangen hierover bericht van 
Iris Ostendorf.  
 
 
CBO-challenges 
In samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek zijn CBO-
challenges ingezet. Een van de scholen die heeft deelgenomen is Klavertje 4 in 
Oudewater. Intern Begeleider Edith Vendrig deelt haar ervaring:  
 
In oktober heeft onze school, Jenaplanschool Klavertje 4, deelgenomen aan de CBO-
challenges. Deze activiteit werd aangeboden vanuit het samenwerkingsverband en 
verzorgd door twee enthousiaste docenten van CBO Talent Development, de  
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samenwerkingspartner van de Radboud Universiteit Nijmegen. De challenges werden 
gegeven in onze twee stamgroepen 7/8.  
Vooraf waren de verwachtingen hoog gespannen, zowel bij mijzelf als bij de kinderen, en 
deze verwachtingen werden meer dan waargemaakt! De opdrachten waren uitdagend, 
de leerlingen betrokken, de gesprekken met en tussen de kinderen waardevol en de 
opgedane kennis en vaardigheden veelbelovend. Als intern begeleider en HB-specialist was 
ik vooral benieuwd naar de manier waarop de lessen via het ACP-denken werden 
aangeboden, aangezien ik hiermee ook zelf werk in de verrijkingsgroepen. In hoeverre 
worden kinderen meegenomen? Wat vertel je wel en wat laat je bij de kinderen? En hoe 
stimuleer je de samenwerking in de stamgroep? Ik heb deze dag nieuwe inzichten 
opgedaan die ik samen met de leerkrachten wil gaan toepassen in onze lessen. Ik werd er 
blij van! In eerste instantie hebben we de aanvraag gedaan voor de twee 
bovenbouwgroepen (7/8). Inmiddels hebben we ook een datum geprikt om met de 
kinderen uit de middenbouw (5/6) met de CBO-challenge aan de slag te gaan. Zij maken 
ook kennis met het ACP-denken in de stamgroep en gaan de leerzame uitdagingen aan!  
 
Ben je ook enthousiast en wil je een klas opgeven? Er zijn nog enkele dagdelen 
beschikbaar. Opgave loopt via het aanmeldingsformulier van het Centrum voor 
Begaafdheidsonderzoek (bijlage A) en wordt tot een vastgesteld aantal 
aanvragen vergoed door Passenderwijs. Voor specifieke vragen over de 
Challenges kan contact worden opgenomen met Karin van der Meer - 
k.vandermeer@passenderwijs.nl.    
 
 
Vooruitwerklab Woerden 
Het volgende CBO-Vooruitwerklab is in Woerden. Het is bedoeld voor kinderen 
vanaf groep 5 uit Woerden, Oudewater en Montfoort. Het vindt plaats tussen 28 
maart en 20 juni 2023 op tien dinsdagochtenden tussen 09.15 en 12.00 uur op het 
kantoor van Passenderwijs. Er is in deze periode een intervisiemoment voor 
leerkracht en/of IB en een voorlichtingsavond voor ouders. Ook zijn er online 
eindgesprekken na de verslaglegging door de begeleiders van het VWL.   
 
Aanmelding 
Om een leerling aan te melden voor het Vooruitwerklab Woerden dient voor 31 
januari 2023 een Groeidocument te worden ingevuld. Bericht van plaatsing volgt in 
de week van 21 februari 2022. Wanneer er nog ruimte is kunnen ook leerlingen uit 
de gemeente De Ronde Venen of Stichtse Vecht deelnemen. 
 
Belangrijk: ouders dienen er zelf voor te zorgen dat kinderen worden gebracht en 
gehaald. 
 
 
Scholing HB 
Komende week start de cursus Hoogbegaafdheid in Onderwijs en Zorg. 
Deelnemers hebben al bericht vanuit de universiteit ontvangen. Wij wensen hen 
veel succes! 
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Voor de cursus Vroegsignalering zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Deze cursus 
is alleen voor leerkrachten groep 1/2 en groep 3. Voorwaarde is dat je lesgeeft in 
een groep waar je opdrachten in kan doen. Als intern begeleider mag je je ook 
aanmelden, maar wel samen met een leerkracht.  
 
De inzet bedraagt 15 uur studie, waarvan 
• 9 contacturen (zonder pauzes) van 14.00 uur tot 17.00 uur op 

woensdagmiddag 15 februari, 5 april en 19 april op het kantoor van 
Passenderwijs. Let op: deze data zijn gewijzigd ten opzichte van eerdere 
communicatie. De deelnemers zijn al op de hoogte.  

• 6 uur voor opdrachten in de eigen school (observaties) en het lezen van 
achtergrondinformatie 

 
Aanmelden kan bij Karin van der Meer, middels het aanmeldformulier wat als 
bijlage is toegevoegd aan deze nieuwsbrief.  
 
 
SBD middelen De Ronde Venen 
In 2022 zijn alle beschikbare middelen (€ 50.000) door de scholen in de Ronde 
Venen aangevraagd. Voor 2023 heeft de gemeente opnieuw €50.000 toegekend. 
De aanvraag verloopt zoals gebruikelijk via Passenderwijs - 
loket@passenderwijs.nl.  Op onze website is de kadernotitie met daarin de 
voorwaarden en het beschikbare budget per schoolbestuur en het digitale 
aanvraagformulier beschikbaar. Ook de verantwoording over 2022 is beschikbaar 
op de website (https://www.passenderwijs.nl/documenten/  kijk onder de kop voorzieningen). 
 
 
Studiemiddagen: Druk en grensoverschrijdend gedrag? Een uitdaging!  
Externaliserend gedrag wordt soms als een probleemgedrag gezien. Uit onderzoek 
is echter gebleken dat of iets als een probleem wordt ervaren, afhankelijk is van de 
omgeving, situatie en de beleving van de leerkracht. Omgaan met kinderen met 
druk, uitdagend of grensoverschrijdend gedrag vraagt soms om een specifieke 
aanpak of benadering, maar een stevig pedagogisch klimaat voor alle kinderen is 
altijd de basis. De interactie tussen de leerkracht en leerling is hierin een belangrijke 
sleutel. Maar welke handvatten zijn er om de interactie het pedagogische 
basisklimaat in de groep te versterken? En welke strategieën en interventies kun je 
inzetten om positief gedrag te stimuleren? Deze vragen staan centraal tijdens deze 
workshop.    
 
De workshop wordt gegeven door een Begeleider Gedrag in Onderwijs van het 
Expertiseteam Fritz. Het Expertiseteam Fritz ondersteunt leerkrachten en scholen die 
beter willen inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen met gedragsvragen 
en een stevige basis willen leggen voor álle leerlingen.  
 
De studiedagen zijn voor leerkrachten en intern begeleiders en worden gegeven 
op 21 februari, 14 en 15 maart 2023 van 15.00-17.30 uur op het kantoor van 
Passenderwijs, Houttuinlaan 16 in Woerden (2e verdieping). Per keer is ruimte voor 
20 deelnemers.  
 
Kom je ook naar één van deze middagen? Je kunt je opgeven via 
loket@passenderwijs.nl, onder vermelding van je naam, functie en school.  
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Kijkje in de SBO-scholen 
Binnen de regio van Passenderwijs staan twee SBO-scholen en er bestaat een 
intensieve samenwerkingsrelatie met SBO De Dolfijn in Uithoorn. Alle SBO-scholen 
stellen graag de deuren open, zodat intern begeleiders en leerkrachten uit het 
regulier onderwijs kunnen kijken wat het SBO kan bieden, hoe het onderwijs wordt 
vorm gegeven en welke mogelijkheden er zijn. Elke SBO-school organiseert dit kijkje 
in de school op zijn manier. In deze nieuwsbrief en binnen de netwerken wordt de 
informatie hierover gedeeld. De SBO-scholen delen graag hun kennis en expertise, 
dus ga kijken! 
 
SBO De Dolfijn 
De uitnodiging wordt toegevoegd in de bijlage. De middag is speciaal gericht op 
de scholen in De Ronde Venen.  
 
SBO De Keerkring 
Op De Keerkring is een middag voor de basisscholen van Kalisto gepland. Zij stellen 
de school ook graag open voor alle andere scholen. De datum is nog niet bekend, 
maar wordt op een later moment gecommuniceerd.    
 
SBO De Kristal 
De Kristal opent haar deuren op woensdag 12 april, van 10.30 – 13.30 uur. Het is 
mogelijk om te kijken in de klassen en aansluitend zal er een plenair programma 
zijn, waarin de theoretische grondslag van de manier van werken, visie van de 
school, kennis en ervaringen worden gedeeld. Hierbij is ook ruimte voor 
verdiepingsvragen. Aanmelden kan via directie@dekristal.nl.  
 
 
Aanmeldingen Voortgezet Speciaal Onderwijs  
(informatie afkomstig vanuit het samenwerkingsverband VO) 
Binnen de provincie Utrecht maken de samenwerkingsverbanden VO en de 
scholen afspraken, zodat jongeren die voor het VSO in aanmerking komen een zo 
passend mogelijke plek krijgen. Uitgangspunt bij de toeleiding naar het VSO is dat 
alle jongeren een gelijke kans tot toelating hebben, ongeacht of je van het 
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs 
komt. Daarbij nemen de samenwerkingsverbanden VO en hun scholen samen 
verantwoordelijkheid om elke jongere te plaatsen. 
 
De uitgangspunten en afspraken voor de aanmeldperiode in 2023: 

• centrale afspraken en data zijn zoveel mogelijk in lijn met de 
jaarkalenders voor de reguliere overstap van PO naar VO zodat alle 
leerlingen, ouders en scholen rond dezelfde tijd uitsluitsel kunnen krijgen. 

• enkele VSO-scholen zien een piek in aanmeldingen voor de uiterlijke 
datum van aanmelding; het is daarom helpend als scholen tijdige 
aanmelding stimuleren, bij voorkeur ruim vóór 15 maart 2023. 

• tijdig aanleveren van geëvalueerde OPP’s (nodig voor TLV aanvragen) 
• inventarisatie uitstroom naar VSO per 1 februari 2023 (Passenderwijs zal een 

centrale uitvraag doen zodat we een inventarisatie kunnen doorgeven aan 
de VO-verbanden). 

 
Route onderinstroom VSO provincie Utrecht 

o Ouders kunnen leerlingen tot uiterlijk 15 maart 2023 aanmelden bij een 
VSO-school van onze regio; hierbij is altijd de school van herkomst 
betrokken. 
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o De aanmelding gaat gepaard met een geëvalueerd OPP en een 
inhoudelijk advies met betrekking tot de ondersteuningsbehoeften van 
de leerling. Dit advies kan gebruikt worden voor het opstellen van het 
wettelijk verplichte deskundigenadvies voor de TLV-aanvraag, welke 
een verantwoordelijkheid is van het SWV-VO. Het inhoudelijk advies kan 
geschreven worden door de betrokken begeleider vanuit 
Passenderwijs. 

o Bij leerlingen die zich aanmelden, waarbij de VSO-school niet 
aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen is het wenselijk dit 
tijdig te communiceren. 

o Alle VSO-scholen doen uiterlijk 31 maart 2022 een capaciteitscheck: 
aanmeldingen en beschikbare plaatsen. 

o Op 31 maart 2023 doen we als gezamenlijke SWV-en en VSO-
scholen een centrale inventarisatie van de stand van zaken: 
aanmeldingen versus capaciteit. 

o Tijdens het regionaal schoolleidersoverleg VSO-scholen op 4 april 2023 
bespreken we de inventarisatie en stemmen we vervolgstappen af 
binnen de regio. 

o Leerlingen die voor 15 maart 2022 zijn aangemeld krijgen tussen 4 april en 
uiterlijk 15 mei 2023 bericht of ze geplaatst zijn op de school van eerste 
voorkeur. 

o Aanmeldingen die na 15 maart 2022 zijn gedaan worden behandeld 
volgens de wettelijk geldende termijnen op volgorde van 
binnenkomst. 

 
 
Schrijf alvast in uw agenda…. 
• 21 februari, 14 en 15 maart 2023  informatiemiddagen door Fritz 
• 18 januari, 8 februari, 8 maart, 29 maart  cursus Hoogbegaafdheid in  

      onderwijs en zorg 
• 15 februari, 5 april en 19 april 2023 cursus Vroegsignalering HB 
• 21 maart 2023    open dag SBO De Dolfijn 
• 12 april 2023    open dag SBO De Kristal 

   
    

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 
• Aanmeldformulier voor de CBO-Challenges 
• Uitnodiging Open dag op SBO De Dolfijn 


