
 

 

SWV Academie 11 november 2021 
 
Op 11 november 2021 was de eerste bijeenkomst in een reeks van negen van de 
SWV Academie. Zoals Marja van Leeuwen (directeur SWV Helmond-Peelland VO) in 
haar opening aangaf: een bijzondere datum op een bijzondere locatie. Midden in een 
pandemie, op de 11e van de 11e in het Speelhuis ontmoetten onderwijsprofessionals, 
jeugdprofessionals en ouders elkaar.  
 
Niek van der Zanden (dagvoorzitter) nam het programma met de aanwezigen door en 
gaf al gauw het woord aan Bart van Kessel. Hij bracht inzicht in de verschillende 
manieren van communiceren en samenwerken tussen de verschillende professionals. 
Voordat hij de aanwezigen aan het werk zette, haalde hij drie personen naar voren. 
Judith Sonnemans namens ouders, Antonie van Vugt (werkzaam als zorgcoördinator 
bij het Varendonck College) namens onderwijsprofessionals en Rosanne Thijssen 
(werkzaam als gedragswetenschapper bij Gemeente Deurne) namens 
jeugdprofessionals. Ieder deelde vanuit eigen perspectief  ideeën over een betere 
samenwerking tussen de drie bovengenoemde partijen.  
 
Er werden kleine groepjes gevormd waarin zowel jeugdhulp als onderwijs 
vertegenwoordigd was. Aan de hand van een beschreven casus bedacht ieder 
groepje minimaal drie ideeën opgeschreven waarvan zij denken dat de samenwerking 
tussen onderwijs, jeugdhulp en ouders verbeterd kan worden.  
 
Om 18.00 uur kwamen de aanwezigen weer terug in de Pleinzaal. Om niet te vergeten 
dat het de 11e van de 11e was, was Rob Scheepers uitgenodigd voor een carnavalesk 
intermezzo. Daarna werden de aanwezigen uitgenodigd voor een winters diner in de 
prachtige foyer van het Speelhuis.  
 
Om 19.15 uur  gaf  de dagvoorzitter een plenaire terugkoppeling. Hierdoor ontstond 
een mooi gesprek tussen de aanwezigen. Een korte samenvatting van de ideeën en 
het gezamenlijk gesprek: 

- Ga (meer) preventief werken en verhoog de snelheid van handelen; 
- Pak je eigen verantwoordelijkheid; 
- Spreek af wie de regie heeft: dit kan per casus verschillen; 
- Het is de verantwoordelijkheid van school om verbinding te houden met de 

leerling en ouders; 
- Zeg niet wat de ander moet doen, maar ga open een gesprek in om te zien 

welke mogelijkheden er zijn; 
- Spreek verwachtingen naar elkaar uit: wat kan wel en wat kan niet? 
- Bekijk waar het misgaat in een casus: draait het om financiering of ontbreekt 

er een passend aanbod voor een jongere? 
 
Om 20.00 uur eindigde de eerste SWV Academie. De reacties van de aanwezigen  
waren positief. Iedere bijeenkomst is er een ander thema, een andere spreker en een 
andere locatie. Op 10 februari 2022 is de volgende SWV-academie met als thema 
‘pedagogisch klimaat’. Zien we je dan?! 
  



 

 

SWV Academie 11 november 2021 in cijfers: 
 

 
 
 

Sfeerimpressie 11 november 2021 

 

Aantal aanmeldingen 76 

Aantal aanwezigen 63 

Vanuit onderwijs 36 

Vanuit jeugdhulp 27 

Aantal no-shows 1 

Tijd 16.00 – 20.00 uur 

Locatie Het Speelhuis, Helmond 


