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Personele bezetting SWV VO

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Er hebben 
enkele wijzigingen plaatsgevonden in de personele 
bezetting van SWV VO. In onderstaand overzicht tref je 
de medewerkers, functie en werkdagen.
 
Marja van Leeuwen, Directeur
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Lenneke Voskuil, Beleidsmedewerker/FG
Maandag t/m vrijdag

Lincy Verkoelen, Officemanager
Maandag t/m donderdag

Marike Jansen, HB-coördinator
Maandag, woensdag, donderdag
 

ACT

Hannie Smolders, Voorzitter ACT 
Dinsdag t/m donderdag

Péty Giepmans, Administratief medewerker
Maandag t/m donderdagochtend

Nicole Philipsen, Orthopedagoog 
Woensdag, donderdag

Marieke van Hoogstraten, Orthopedagoog 
(lwoo/pro, vooraanvragen vso) Vrijdag

Laura Sauvé, Orthopedagoog (zorgwekkend 
verzuim) Dinsdagochtend

SWV Helmond-Peelland VO 
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Onderwijs Transparant

SWV VO werkt met Onderwijs Transparant (OT) voor de 
aanvragen bij de Adviescommissie toewijzingen (ACT). 
In schooljaar 2020-2021 worden er wijzigingen in OT 
doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid te 
vergroten. Deze wijzigingen zijn op basis van de aan-
bevelingen van de gebruikers opgepakt. Zodra er een 
wijziging heeft plaatsgevonden, worden de gebruikers 
van OT hierover geïnformeerd.
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Vooraanvragen vso

Ieder jaar hebben so- en sbo-scholen de mogelijkheid 
een preadvies aan te vragen voor groep 8-leerlingen 
die mogelijk in aanmerking komen voor een tlv-vso. 
Deze aanvragen dienen uiterlijk 1 oktober 2021 
ingediend te zijn. Scholen met een vso-afdeling kunnen 
gebruikmaken van Onderwijs Transparant. 

Scholen zonder vso-afdeling kunnen gebruikmaken van 
het formulier op onze website en digitaal versturen naar 
act@peellandvo.nl. In oktober, november en december 
vinden gesprekken plaats tussen de ACT en de s(b)o-
scholen over de aanvragen. Uiterlijk 13 december 2021 
ontvangt de aanvragende school het preadvies over 
betreffende leerlingen. Leerlingen met een positief 
preadvies tlv-vso kunnen zich in de aanmeldperiode 
rechtstreeks aanmelden bij een vso-school.

SWV-Academie

In de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 
worden er in totaal 9 bijeenkomsten georganiseerd 
onder de naam ‘SWV-Academie’. 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor onder andere 
onderwijsprofessionals, jeugdprofessionals en 
leerplichtambtenaren. Het doel is elkaar, elkaars 
werk, dilemma’s en uitdagingen te leren kennen 
en ontmoetingen te faciliteren. Het worden 
bijeenkomsten met inspirerende sprekers en 
werkvormen. Het resultaat moet zijn dat we aan 
het denken worden gezet, duidelijk krijgen wat 
er wel kan als we samen naar oplossingen zoeken 
en ons niet laten tegenhouden door vermeende 
drempels; samen maken we het verschil voor 
onze jeugd.
 
De ontmoetingen vinden plaats op donderdagen 
vanaf 16.00 uur, de eerste keer op donderdag 
11 november 2021. Idealiter vindt de bijeenkomst 
iedere keer plaats in een andere gemeente van 
het SWV. Per bijeenkomst kunnen ongeveer 
100 personen deelnemen, evenredig verdeeld over 
de doelgroepen. Is de bijeenkomst vol, dan komt u 
op een wachtlijst om als eerste aan de beurt te zijn 
voor de volgende bijeenkomst. Wij volgen de 
landelijke Corona-toegangsregels. Dus conform 
de geldende maatregelen is voor toegang tot deze 

bijeenkomst een coronatoegangsbewijs (vaccinatie-, 
herstel- of negatief testbewijs van minder dan 
24 uur voor de bijeenkomst) nodig. Het corona-
toegangsbewijs kan getoond worden via de 
CoronaCheck-app of op papier.
 
Noteer in ieder geval vast donderdag 
11 november vanaf 16.00 uur in uw agenda 
voor de eerste bijeenkomst van de SWV-Academie. 
De uitnodiging en mogelijkheid tot aanmelden 
volgt eind september. Er is een speciaal, herkenbaar 
logo voor de SWV-Academie opgezet, waarbij een 
abstracte academische cap is weergegeven.

Samen maken wij het
verschil voor onze jeugd

SWV
ACADEMIE

https://vo.swv-peelland.nl/sites/vo.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/Vooraanvraag-tlv-vso_0.docx
mailto:act@peellandvo.nl


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 ons en leer je ons wat beter kennen. 
Deze keer onze nieuwe medewerker: 
Lincy Verkoelen-Visser

Wat is je functie?
Per 2 september 2021 ben ik gestart als Officemanager 
binnen SWV Helmond-Peelland VO.
Ik houd me onder andere bezig met het plannen van 
afspraken, het notuleren van vergaderingen, het 
organiseren van bijeenkomsten, facilitaire zaken en 
interne- en externe communicatie, zoals de website en 
social media. 

Wat is het leukst aan je werk?
Dat is nog moeilijk te zeggen na een korte tijd, maar ik 
ervaar een fijne sfeer op kantoor met leuke collega’s. 
Ook de variatie in werkzaamheden is leuk, geen één dag 
is hetzelfde.
 
Welke opleiding heb je gedaan en komt dat 
overeen met het werk dat je nu doet?
Ik heb de opleiding Managementassistent/Directie-
secretaresse (mbo niveau 4) gevolgd. Momenteel volg 
ik de opleiding hbo Directiesecretaresse om me nog 
meer te ontwikkelen in het vak.

Als je een verplichte carrièreswitch moest maken, 
wat zou je dan ‘t liefst gaan doen?
Iets met sport. Bijvoorbeeld bepaalde doelgroepen 

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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(ouderen, kinderen) begeleiden met sporten. Iets heel 
anders dan secretarieel, maar dat lijkt mij ook erg 
interessant en leuk. Vooral het ‘lekker in beweging zijn’.

Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven?
Een gezellige, behulpzame, gemotiveerde en betrouw-
bare collega.

Wat doe je over 10 jaar?
Over 10 jaar ben ik, denk ik, werkzaam in hetzelfde 
vak met nog meer ervaring. Een carrièreswitch staat 
niet op de planning ; )

Hoe maakt een ander jouw dag wat mooier 
dan dat die al was?
Het maken van een gezellig praatje.

  Lincy 
Verkoelen

ACT-overleggen

De Adviescommissie toewijzingen (ACT) heeft het 
afgelopen 1,5 jaar ervaring opgedaan met het 
digitaal overleggen met zorgcoördinatoren, 
ouders en leerlingen. Voorheen werden alle 
ACT-gesprekken op locatie van SWV VO gevoerd. 
Het digitaal overleg is voor de meeste partijen 
positief ervaren: de ACT kan goed afstemmen op 
ouders/leerlingen en zorgcoördinatoren en het 
beperkt de reistijd van betrokken. Daarom is 
besloten deze digitale werkwijze voorlopig voort 
te zetten. In veel gevallen is het prettig als ouders 
(en leerling) op school deelnemen aan het digitale 
ACT-gesprek, zodat naderhand vervolgafspraken 
gemaakt kunnen worden tussen school en ouders 
en leerling.

Indien een zorgcoördinator en/of ouders een 
gesprek op locatie van SWV VO wenselijker vindt, 
dan is deze mogelijkheid er vanaf heden.

mailto:vo@peellandvo.nl
mailto:vo@peellandvo.nl

