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UITNODIGING 14e PMT MIDDAG 4 GEMEENTEN 

WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019 
 

 

Voor 

Intern begeleiders, ambulant begeleiders, leidinggevenden/medewerkers van voorschoolse 

organisaties, Expertisecentrum Jonge Kind (EJK), School Ondersteunings Teams (SOT’s),  

School Zorg Ondersteuners (SZO) en steunpunt-medewerkers, medewerkers toegang van de 

gemeente en andere geïnteresseerden vanuit  het primair onderwijs, instellingen en gemeenten uit 

Borne, Hof van Twente, Hengelo en Haaksbergen.  

 

Wanneer 

Woensdag 13 november van 15.00 – 17.15 uur (inloop vanaf 14.30 uur) 

 

Waar 

MFA ’t Berflo, Apolloplein 1 in Hengelo.  

 

Parkeren  

Parkeren is mogelijk bij of tegenover het FBK Stadion (naast de Nettorama).  

 

Centrale thema: MET BREDE BLIK 

 

Programma  

14:30 uur  Inloop met koffie/thee 

 

15:00 uur   Opening        (Theaterzaal) 

 

15:05 uur   Claudio Bruggink, wethouder onderwijs Hengelo, in gesprek met René Peeters, 

 kwartiermaker en schrijver van het advies Met andere ogen over de samenwerking 

  tussen onderwijs en jeugdhulp 

 

15:25 uur   Presentatie Johan van den Beucken en Kirsten Krebbekx over de Nieuweschool in 

  Panningen. Deze school kent nauwelijks verwijzingen of gediagnosticeerde leerlingen.  

       Hoe krijgt men dat voor elkaar? 

 

16:00 uur  Pauze met hapje en drankje 

 

16:15 uur   Start van de workshops   (één workshopronde) 

 

17:30 uur  Einde workshops 

 

 
René Peeters, landelijk 

kwartiermaker onderwijs, zorg en 

jeugd. Hij is schrijver van het 

advies “Met andere ogen” waarin 

hij stelt: Jeugdhulpverleners en 

leerkrachten moeten nauwer 

samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar 

brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het 

maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken.  

Johan van den Beucken, directeur 

van de Nieuweschool in Panningen. 

Een school die geen kinderen 

verwijst. Op deze school zien ze 

onderwijs als een werkwoord. Iets 

waar ze continu aan blijven werken. 

En daarom staan niet de regels en beleidsplannen 

centraal, maar de behoeftes van leerlingen en 

kwaliteiten van leerkrachten.  
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Workshops (16.15 – 17.15 uur) 
 

Workshop 1 SOLK (Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)  
(Yvonne te Markvelde (POH-GGZ jeugd) en Carina Meereboer (huisarts)) 
‘Paula klaagt in de klas alweer over buikpijn. Afgelopen maand heeft ze al 
meerdere dagen verzuimd. Wat kan er aan de hand zijn?’ 
Wat is SOLK, hoe herken je het en wat moet en kun je ermee op school? 

 
Workshop 2 (Voor)school en jeugdhulp: traumasensitief aan de slag - 

(Ria van Dijk en Niki Dolstra, Jarabee) 
Een getraumatiseerd kind is alleen maar bezig om zich staande te houden. Thuis, 
maar ook op school. Een brein dat hard aan het werk is om te overleven, leert en 
ontwikkelt niet. Als pedagogisch medewerker of leerkracht kun je flink tegen het 
overlevingsgedrag van een kind aan lopen, terwijl de lesstof of activiteit maar niet 
lijkt te beklijven. In deze interactieve workshop geven we onder andere een inkijkje 
in het brein. Want om als leerkracht een betekenisvolle ander te kunnen zijn voor je 
leerling is kennis hét belangrijkste handvat. Je kunt namelijk écht een verschil 
maken. 
Deze workshop is een afgeleide van een 10 uur durende training. Ons gezamenlijke 
doel: 24/7 een traumasensitieve aanpak voor de 119.000 Nederlandse kinderen die 
jaarlijks slachtoffer worden van kindermishandeling.   

 
Workshop 3 Nieuweschool Panningen  

(Johan van den Beucken (directeur) en Kirsten Krebbexk (intern begeleider)) 
Goed gedaan in plaats van goed geregeld! Hoe een normale basisschool 
abnormale resultaten behaalt op het gebied van inclusief onderwijs: 
2 uitgestroomde leerlingen naar het SBO in 9 jaar, ‘geen diagnoses in een wereld 
waarin stickeren de norm is. En ook nog een team dat de afgelopen jaren het 
laagste ziekteverzuim-percentage van Nederland kende. 
Over visie, verantwoordelijkheid, vakmanschap, vertrouwen en natuurlijk het 
broodnodige beetje geluk…  

 
Workshop 4 Verschil tussen jongens en meisjes: 

(Hanneke Poot–van der Windt, van Sirene voor kinderen) 
De afgelopen tientallen jaren hebben we geleefd in de veronderstelling dat jongens 
en meisjes in wezen hetzelfde zijn. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat jongens en meisjes wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk, iets wat 
in de praktijk van alledag al zolang merkbaar is. 
Tijdens de workshops komen onder meer de volgende vragen aan de orde: Welke 
verschillen tussen jongens en meisjes worden ervaren in het werkveld? 
Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en meisjes? 

 
Workshop 5 Rondetafelgesprek met René Peeters 

Gedreven door vele verhalen van ouders, jongeren, leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers, hulpverleners en vele anderen is het integraal advies ‘Met andere 
ogen’ (2018) opgesteld door René Peeters. Zeven adviezen zijn gegeven om een 
verbetering en versnelling in de aansluiting onderwijs en (jeugd)zorg te realiseren. 
Kom aan deze tafel als je verder in gesprek wilt met René Peeters. 
 
Adviezen: 1. Interprofessionele teams 2. Minder vrijstellingen 3. Betrokkenheid 
ouders en kinderen essentieel 4. Brede lokale afspraken 5. Monitoring gezamenlijke 
afspraken 6. Budget/beleid met poreuze randen 7. Landelijke coalitie van denken 
naar DOEN 

 

 

Zie pagina 3 voor vervolg workshops en aanmelding   
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Vervolg workshops 

Workshop 6 De School Zorg Ondersteuner (SZO) 
(Elisabeth Deumer) 
Op vier basisscholen in Hengelo is gestart met een School Zorg Ondersteuner. 
Deze ondersteunt kinderen, ouders en leerkrachten direct op of vanuit school. In 
2019-2020 zijn op 10 basisscholen in Hengelo School Zorg Ondersteuners actief en 
de eerste stappen worden gezet met de  SZO in het SBO en SO. Wat is de praktijk 
van alle dag? Elisabeth vertelt over haar ervaringen en deelt de  resultaten van het 
pilotjaar.  

 
Workshop 7 
 
 
 

IKC Berflo, een kijkje in de keuken!  
(Ellen Wolkotte (basisschool KBHZ, Paus Joannes) en Kim Fischer 
(basisschool Mikado) 
In het gebouw van deze PMT middag is inmiddels een aantal jaren een Integraal 
Kind Centrum gevestigd. Basisschool Mikado en basisschool de Paus Joannes 
werken samen met de peuterspeelschool en de kinderopvang in het gebouw.  
Hoe wordt hier vorm aan gegeven en welke stappen zijn er de afgelopen jaren 
gezamenlijk gezet? Wat is de koers voor de toekomst? Graag nodigen de beide 
schoolleiders de deelnemers aan de workshop uit hier actief over mee te denken.  

 

 

 

Aanmelding 
U kunt zich voor deze middag uiterlijk woensdag 30 oktober aanmelden door het insturen van 

bijgaand aanmeldformulier naar gemeente@hengelo.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: aanmeldformulier  


