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Terugblik PMT-middag 15 november 2017 

Meer dan 150 deelnemers vanuit allerlei 

disciplines, tien workshops met gedreven 

workshopleiders en een gastvrij onthaal in het 

Kultushus in Borne. 

 
Na de opening door wethouder Martin Velten 

uit Borne werd er een enthousiaste presentatie  

gegeven door Drs. Freek Zwanenberg van  

 
Bureau Jeugd en Media met als onderwerp: 

“Mediawijs in een digitale samenleving” 

Communiceren met kinderen over hun 

mediagebruik  

Na de plenaire bijeenkomst gingen de 

deelnemers uiteen en verdeelden zich over de 

diverse workshops waar “communicatie” de 

rode draad was in alle workshops. 

 

Vanuit de evaluaties die zijn aangeleverd kunnen 

we opmaken dat de middag als positief is 

ervaren en zijn er nieuwe ideeën aangedragen 

voor een volgende bijeenkomst.  

 

Afscheid Yvonne van Egmond 

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest voor 

Stichting Attendiz en de laatste jaren voor Plein 

Midden Twente stopt Yvonne van Egmond op 1 

maart aanstaande met haar werkzaamheden. 

We bedanken Yvonne voor haar zeer betrokken 

inzet en wensen haar alle goeds toe voor de 

toekomst. 
 

Nieuwe privacywetgeving 2018 

Vanaf mei dit jaar is de nieuwe Europese 

privacywetgeving van kracht en vervalt de Wbp 

(Wet bescherming persoonsgegevens). 

De nieuwe wetgeving -Informatiebeveiliging en 

privacy (IBP)- is streng en is voor ons aanleiding 

om de werkwijze binnen Plein Midden Twente te 

checken en aan te passen waar nodig. Dat zal 

ook gevolgen hebben voor het aanleveren van 

dossiers en aanvullende informatie vanuit de 

diverse schoolbesturen richting het 1-loket van 

Plein Midden Twente. 
 

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk 

Elk schoolbestuur is verantwoordelijk voor het 

hanteren van de privacywetgeving binnen het 

eigen schoolbestuur. Plein Midden Twente is 

verantwoordelijk voor de verwerking van de 

verzoeken en de daarvoor aangeleverde 

dossiers. Ten aanzien van de manier van 

aanleveren van dossiers richting het 1-loket 

heeft PMT met de deelnemende schoolbesturen 

afspraken gemaakt tijdens het laatste PMT-

besturenoverleg. Het overleg heeft geresulteerd 

in de afspraak dat schoolbesturen zorg dragen 

voor het aanleveren van dossiers binnen de 

beveiligde werkomgeving van PMT. Scholen 

sturen dus vanaf 1 mei geen dossiers meer naar 

het 1-loket van PMT. 

Elk schoolbestuur krijgt toegang tot de 

beveiligde omgeving van PMT om daar, na 

akkoord te zijn gegaan met de aanvraag, het 

dossier te plaatsen.  

Hoe dat in zijn werk gaat zal met de 

verantwoordelijke personen van de 

schoolbesturen worden besproken. 

 

Meer informatie? 

Op de website van Kennisnet.nl staat uitvoerig 

beschreven wat er allemaal bij komt kijken om 

aan de regelgeving te voldoen. Ook zijn er 
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diverse links te vinden voor het bieden van 

ondersteuning. 

 

Complete aanvragen voor het 1-loket 

Vanuit het 1-loket wordt de nadrukkelijke 

medewerking gevraagd van iedereen die een 

aanvraag naar het 1-loket wil sturen. Het gaat 

dan om de wijze waarop aanvragen worden 

samengesteld en verstuurd.  

De formulieren die we binnen PMT gebruiken 

zijn zodanig opgesteld dat alle informatie, 

benodigde data en handtekeningen in één 

formulierenset moeten worden gezet. Het 

komt echter regelmatig voor dat er aanvragen 

binnenkomen waarop de handtekeningen 

ontbreken. Die staan dan weer op aparte 

bijlagen (soms één voor de ouders, één voor 

de school en één voor het bestuur). Alles 

wordt dan als bijlagen naar het 1-loket    

gestuurd en daar moet men vervolgens alles 

gaan herschikken om er één correct document 

van te maken. Dat is niet de afspraak die in 

het verleden is gemaakt. Bij het 1-loket 

worden alleen volledig ingevulde en correct 

ondertekende formulieren verwerkt die zijn 

aangeleverd als één document. De school/ het 

schoolbestuur dient daarvoor te zorgen. 

Eventuele benodigde bijlagen(verslagen, 

rapportages, etc.) kunnen wel apart worden 

aangeleverd.  

Het schoolbestuur zorgt ervoor dat alles 

volgens afspraak wordt aangeleverd bij het 1-

loket. Aanvragen die niet op de afgesproken 

wijze binnen komen zullen vanaf nu worden 

“teruggestuurd” naar degene die het heeft 

ingezonden. 
 

Jaarverslag CvA 

De Commissie voor Arrangementen heeft een 

jaarverslag samengesteld over het schooljaar 

2016-2017. Dit jaarverslag is te downloaden via 

de website van PMT. 
 

Aanvragen TLV vóór 1 mei as. 

Evenals het afgelopen jaar zullen aanvragen voor 

een TLV voor plaatsing binnen het SBO of SO per 

augustus 2018 voor 1 mei binnen moeten zijn bij 

het 1-loket van PMT.  

Dit houdt in, dat je als school in beeld moet 

hebben welke situaties tot een aanvraag zouden 

kunnen leiden en welke stappen je dan moet 

ondernemen. We raden je aan vroegtijdig de 

gesprekken hierover met alle betrokkenen te 

voeren en een eventuele aanvraag op te starten.  

De genoemde datum van 1 mei wordt niet alleen 

binnen PMT gehanteerd maar binnen het gehele 

SWV 2302.  

Van aanvragen die na 1 mei binnen komen kan 

niet worden gegarandeerd dat de TLV voor de 

zomervakantie wordt afgegeven en plaatsing 

van de leerling in augustus kan plaatsvinden. 

Instroom in S(B)O eind van het schooljaar 

In overleg met de SBO en SO directies zijn 

afspraken gemaakt over de plaatsingen van 

kinderen na de meivakantie. Afgesproken is om 

kinderen met een TLV, die is afgegeven na 1 mei, 

te plaatsen na de zomervakantie. 
 

Wisseling administratie CvA 

Vanaf het begin van Passend Onderwijs 

ondersteunde Riny Molenkamp de CvA 

administratief op geheel eigen wijze: Betrokken, 

nauwkeurig en met volle inzet. Omdat de 

werkzaamheden voor Riny op de overige dagen 

van de week toenamen heeft zij er voor gekozen 

haar werkzaamheden voor de CvA te 

beëindigen. Riny zal niet volledig uit beeld 

verdwijnen omdat zij haar werkzaamheden voor 

het samenwerkingsverband 2302 zal blijven 

doen. Vanaf medio januari wordt de 

administratie van de CvA verzorgd door Yvonne 

Nijhuis. 
 

IKC ontwikkelingen 

Binnen het PMT werkgebied komt de IKC-

ontwikkeling in de diverse gemeentes goed op 

gang.  IKC-vorming is echter niet altijd even 

gemakkelijk te realiseren omdat men te maken 

heeft met diverse wetgevingstrajecten en 

diverse organisaties van voorschoolse 

voorzieningen. 

Ondanks het feit dat er soms hobbels zijn, gaan 

de ontwikkelingen door en zijn diverse pilots 
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gestart. Binnenkort zal op de website van PMT 

een aparte pagina worden opgenomen waar per 

gemeente aandacht zal worden besteed aan de 

ontwikkelingen en de resultaten. 

 

Kindkans (ter informatie) 

`Kindkans` is een digitaal systeem waar dossiers 

geplaatst kunnen worden door een school of 

schoolbestuur. Kindkans kan gekoppeld worden 

aan o.a. het leerling administratiesysteem 

Parnassys. 

Op het niveau van het Samenwerkingsverband is 

afgesproken om Kindkans in te voeren vanaf de 

CvA van de deelregio naar het SWV. Bij afgifte 

van een TLV door het SWV krijgt de 

contactpersoon van de aanvraag dan ook een 

digitaal bericht vanuit Kindkans.  

Binnen de deelregio Oldenzaal zal Kindkans in 

zijn geheel  worden ingevoerd en in Enschede 

gedeeltelijk. Als PMT zijn we benieuwd naar de 

ervaringen die in het werken met Kindkans 

worden opgedaan. Zijn die positief dan zullen we 

ook binnen PMT komend jaar de overweging 

maken om over te stappen naar Kindkans. 
 

SOT-evaluatie 2017 

In het najaar van 2017 is er druk gewerkt aan de 

analyse van de gegevens die door de diverse 

SOT- medewerkers zijn aangeleverd. Zowel via 

de aangeleverde Excel bestanden als via de 

vragenlijsten hebben we behoorlijk zicht 

gekregen op een aantal zaken. Op dit moment 

wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve 

verslag. Zodra het is vastgesteld zal het worden 

geplaatst op de website van PMT. 

 

Expertisecentrum Jonge Kind  

De gemeente Hengelo heeft, in aansluiting op 

de ontwikkeling in de voorschool, zich als doel 

gesteld om een Expertisecentrum Jonge Kind 

(EJK) in te richten. Het Expertisecentrum Jonge 

Kind is een bundeling van expertise van 

verschillende organisaties, die werken voor en 

met jonge kinderen. Partners zijn onder 

andere PMT, GGD, zorginstellingen, regisseurs 

Team Jeugd en gezin, kinderopvang- 

organisaties en besturen voor basis- en 

speciaal onderwijs in Hengelo. De 

doelstellingen en taken van het EJK richten 

zich onder andere op: 

 

 IKC ontwikkeling en VVE onderwijs 

 Het kwaliteitskader voorschool 
Hengelo 

 De 1-zorgroute voorschools en de 
verbinding met de 1-zorgroute van de 
vroegschool 

 Toeleiding en bereik van peuters 
inclusief VVE 

 

Met ingang van 1 januari zijn Nanniek Bijen, 

Suzanne Stege en Anneke Tjepkema als 

orthopedagoog verbonden aan het EJK. Inge 

Meesters is kwaliteitsmedewerker binnen het 

EJK.  Zillah Holtkamp, kinder- en jeugdpsycho-

loog en Gerie Oonk, coördinator PMT, hebben 

een coördinerende taak in het EJK. Door de 

verbinding met het Steunpunt van PMT 

ontstaat een loket voor professionals van 

voorschoolse voorzieningen en IKC waarbij er 

een doorlopende lijn ontstaat van 0 tot 12 

jaar. 

 

 
(v.l.n.r.: Anneke Tjepkema, Suzanne Stege, Gerie Oonk, 

Inge Meesters, Nanniek Bijen en Zillah Holtkamp) 

 

Op 21 februari heeft het Expertisecentrum Jonge 

Kind zich gepresenteerd tijdens een bijeenkomst 

in de MFA Berflo in Hengelo. De bijeenkomst 

werd bezocht door ongeveer 100 belangstel-

lenden.  
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Na de opening door wethouder Claudio Bruggink 

en een presentatie door Peter Breur(PMT) 

waren er drie workshops waarin met elkaar van 

gedachten werd gewisseld over diverse 

onderwerpen. 

 

 
 

De ochtend werd afgesloten met een 

inventarisatie van opbrengsten vanuit de diverse 

gespreksgroepen. 

 

 
 

 

School ondersteuning profiel (SOP) 2018 

Op het niveau van het Samenwerkingsverband is 

het SOP op dit moment onderwerp van gesprek. 

De wens van het bestuur is om het SOP voor het 

gehele SWV op een uniforme wijze te laten 

invullen op een zodanige wijze dat scholen 

beschrijvend kunnen weergeven waar ze voor 

staan, wat ze kunnen en waar ze goed in zijn. 

Minder accent zal er liggen op cijfers en 

verslagen die ook elders te vinden zijn. We 

voorkomen daarmee veel werk en het maakt het 

eenvoudiger om het SOP ook jaarlijks te kunnen 

actualiseren wanneer dat nodig is.  

Zodra er meer duidelijkheid is over de vorm en 

de inhoud van het SOP zullen we dat met de 

schoolbesturen en scholen delen, zodat er 

gestart kan worden met het invullen.  

 

Planning 2018 

PMT middagen per gemeente: 

Op 4 en 11 april aanstaande worden de 

gemeentelijke PMT-middagen georganiseerd.  

Uitnodigingen en informatie over de inhoud van 

de middagen zal op de website van PMT worden 

gepubliceerd. 

 

4 april 2018: In Hengelo en Hof van Twente 

(Info Hof van Twente staat op de website; de 

definitieve uitnodiging volgt nog) 

11 april 2018: in Borne en Haaksbergen 

 

De PMT-najaarsbijeenkomst staat gepland op 14 

november 2018 en zal worden gehouden in 

Haaksbergen.  

 


