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Hoogbegaafdheid

In onze vorige nieuwsbrief hebben we ons activiteiten-
plan voor (hoog)begaafde leerlingen geïntroduceerd en 
heeft HB-coördinator Marike Jansen zich voorgesteld. 
Via onze nieuwsbrief geven we regelmatig een korte 
update hoe de voortgang is rondom het activiteitenplan.
Marike Jansen heeft begin van het jaar een aantal 
informatiesessies gegeven aan professionals van de 
scholen. Deze informatiesessies waren bedoeld om 
mensen te informeren over hoogbegaafdheid en op 
deze manier kennis op te doen. 
In december 2020 is de HB-kring bij elkaar geweest. 
De HB-kring bestaat uit professionals van de 
aangesloten scholen met kennis van- of affiniteit met 
hoogbegaafdheid. De HB-kring geeft uitwerking aan 
het activiteitenplan. In december 2020 is afgesproken 
dat we het huidige schooljaar ons vooral gaan richten 
op de volgende zaken:

•  Definitiebepaling: welke definitie gaan we hanteren 
als we het hebben over hoogbegaafdheid?

•  Nulmeting: hoeveel hoogbegaafde leerlingen  
hebben momenteel (extra) ondersteuning nodig?

•  Expertise in kaart brengen: welke expertise is er in  
de regio?

Voor schooljaar 2021-2022 en verder gaan we ons 
vooral focussen op de aansluiting po-vo, het onder-
steuningsaanbod voor leerlingen op alle niveaus 
(basisondersteuning, lichte ondersteuning en extra 
ondersteuning) en professionalisering van docenten. 
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Samenstelling dagelijks bestuur

Liesbeth van den Oever is sinds januari 2021 de voor-
zitter van het dagelijks bestuur (DB) van SWV Helmond-
Peelland VO. Elke Oegema (voorheen voorzitter DB), 
vervult nu de functie penningmeester binnen het DB. 
Marije Hertroijs zal dit schooljaar haar functie als 
secretaris overdragen aan een nieuwe gegadigde. 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voor-
bereiding en uitvoering van het beleid van SWV VO.

Doorstroomcoaches

Elke pro-, vmbo- en vso-school heeft een doorstroom-
coach. Deze persoon zorgt er, samen met de door-
stroomcoaches van het mbo voor, dat de overgang van 
het vo naar het mbo soepeler verloopt. 

>lees verder op pagina 2
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https://vo.swv-peelland.nl/sites/vo.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/201215.SWV-VO%20Nieuwsbrief_4e%20kwartaal_63.pdf


Leer ons kennen

Ieder kwartaal stellen we een 
aantal vragen aan een van onze 
medewerkers. Op deze manier 
kom je net wat meer te weten 
over onze medewerkers. 

Deze keer: 
Nicole Philipsen 

Wat is je functie?
Binnen het SWV VO ben ik 
werkzaam als orthopedagoog van de ACT. Ik bekijk en 
analyseer de aanvragen die binnenkomen in ons digitale 
systeem: onderwijs transparant. Het gaat hierbij om 
leerlingen die vastlopen binnen het reguliere voortgezet 
onderwijs. In een gesprek met school, ouders, leerling 
en eventueel hulpverlening worden de ervaringen en 
mijn bevindingen vanuit het dossier besproken. 
Samen denken we na over passende inzet voor de 
leerling. Daarnaast ben ik betrokken bij het evalueren 
van de arrangementen van het samenwerkingsverband, 
ben ik voorzitter van de orthopedagogenkring en houd 
ik me bezig met de verlengingen van de toelaatbaar-
heidsverklaringen. 

Wat is het leukst aan je werk?
Dat is vooral de combinatie van een ontzettend fijn 
team om in te werken, goede contacten met de scholen 
en samen iets kunnen betekenen voor de leerlingen.
 

Deze nieuwsbrief 
maandelijks ontvangen? 
Meld u aan via vo@peellandvo.nl of via de 
website. Afmelden kan via vo@peellandvo.nl
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Lotte van de Rijt is de coördinator doorstroomcoaches 
van ons samenwerkingsverband. Zij zorgt voor de 

monitoring van het risicovolle 
overstapproces van vo naar mbo. 
Lotte is onlangs geïnterviewd 
door ‘De Netwerker’. 
Bekijk hier haar interview.

Inspectiebezoek

Op 28 oktober en 2 november 2020 hebben inspecteurs 
van de Onderwijsinspectie onderzoek uitgevoerd bij 
SWV VO. Op 28 oktober 2020 hebben zij gesprekken 
gevoerd met verschillende betrokkenen: ouders, 
docenten, zorgcoördinatoren en directieleden van de 
aangesloten scholen. De uitkomst van deze gesprekken, 
vormden de agenda voor het bezoek op 2 november 
2020. Op 2 november zijn zij in gesprek geweest met 
leden van de ondersteuningsplanraad (OPR), de 
Adviescommissie toewijzingen (ACT), leden van het 
algemeen bestuur en de directeur. Inmiddels is het 
inspectierapport te vinden op onze website. 

Welke opleiding heb je gedaan en komt dat 
overeen met het werk dat je nu doet?
Ik heb pedagogische wetenschappen gestudeerd aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens mijn 
afstuderen ben ik als orthopedagoog, teamleider en 
beleidsadviseur gaan werken bij REC (Regionaal 
expertise centrum) Chiron. Met de komst van de Wet 
passend onderwijs zijn de deuren van alle REC’s 
dichtgegaan en ben ik gevraagd te komen werken in 
het speciaal onderwijs. Inmiddels werk ik al geruime tijd 
als orthopedagoog binnen het (v)so en sinds een aantal 
jaren mag ik het team van het SWV VO versterken. 

Als je een verplichte carrièreswitch moest maken, 
wat zou je dan ‘t liefst gaan doen?
Waarschijnlijk iets creatiefs of artistieks als schrijver, 
kunstschilder of sieradenontwerper. Dingen die ik nu 
ook al leuk vind om te doen, maar waar door een gebrek 
aan tijd weinig aandacht naar toe gaat.

Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven?
Vanuit mijn analytisch denkvermogen en mijn 
helikopterview vind ik het fijn om doortastend te zijn 
met een groot rechtvaardigheidsgevoel en veel geduld.

Wat doe je over 10 jaar?
Ik ben er van overtuigd dat ik dan nog steeds als 
orthopedagoog in het onderwijs werkzaam ben.

Hoe maakt een ander jouw dag wat mooier 
dan dat die al was?
Een glimlach, een goed gesprek en dat in combinatie 
met lekker eten en mijn dag kan niet meer stuk ;-).
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