
Onderzoekstraject SWV de Eem 2021-2022
Op weg naar een nieuw ondersteuningsplan

Bericht n.a.v. exploratieruimte 1, doelgroep: directeuren

Op dinsdag 2 november hebben 8 directeuren, tijdens de eerste exploratieruimte, met elkaar verkend 

welke ontwikkelingen in het onderwijs gaande zijn en hoe het samenwerkingsverband hierin een rol kan 

nemen. In 2022 zal een nieuw ondersteuningsplan voor SWV de Eem opgesteld worden. De exploratie-

ruimtes zullen hiervoor belangrijke input leveren.

Samenwerken lijkt belangrijker dan ooit

Diverse directeuren schetsen hoe SWV de Eem helpt in het zoeken naar passende oplossingen, door  

in eerste instantie tijd te nemen om vraagstukken te verkennen voordat arrangementen aangeboden 

worden. De lijnen zijn kort, men kent en begrijpt elkaar, en daarmee worden middelen maximaal ingezet 

om de juiste expertise en ondersteuning bij kinderen te krijgen. Werken vanuit een goede relatie blijkt 

een grote succesfactor te zijn.

Passende oplossingen op weg naar inclusiever onderwijs vragen om alert samenwerken, signaleren wat 

nodig is en proactief ontwikkelen op veranderingen. De directeuren benadrukken het belang om als 

samenwerkingsverband als voorloper, voor de veranderingen uit te blijven ontwikkelen, ‘voor op de golf’, 

in plaats van reactief op regelingen en besluiten te moeten anticiperen.

De volgende stap

Het onderwijs en de maatschappij zijn voortdurend in beweging. Ruimte om daarbinnen te bewegen is 

belangrijk voor de doorontwikkeling naar inclusiever onderwijs. Dit geldt ook in de mogelijkheden tot 

samenwerking over verschillende grenzen heen. Het breder kijken, naar onderwijs en de veranderingen 

in buurten / wijken en de daaruit voortvloeiende jeugd en ondersteunings-vraagstukken, tijdig verbanden 

signaleren en zien hoe dit alles consequenties heeft voor wat er binnen scholen gebeurt. Juist hierin

liggen volop de kansen!

Binnen dit terrein samenwerken, betekenisvolle gesprekken voeren, vanuit gezamenlijk belang werken: 

daarin kan het samenwerkingsverband in de nabije toekomst een belangrijke rol blijven spelen. Zo gaan 

mogelijkheden ontstaan om expertise en ervaringen te delen, kansen ontstaan waar scholen, besturen, 

gemeenten en jeugdzorg meer kunnen samenwerken ter ondersteuning van de ontwikkeling van de 

jeugd! 
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Oproep!

Inclusiever onderwijs vraagt ook om inclusieve samenwerking. Het is daarom van grootbelang dat  

directeuren, ouders, ib’ers en leerkrachten meedoen, ook nu al in de exploratieruimtes. Daarom  

nogmaals aan iedereen de uitnodiging: stap in! Voor meer informatie klik hier

Want… de input van iedereen is nodig om te begrijpen welke oplossingsrichtingen nu en

in de toekomst echt van toegevoegde waarde zijn.

Brigitta Gadella

directeur-bestuurder
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https://www.swvdeeem.nl/voorscholen/kennisdelen/projecten/onderzoekstraject/

