
De ondersteuningsmogelijkheden binnen SWV Onderwijs dat past 

 

Enver Dagbehandeling 0-7 jaar met onderwijs in de behandelgroepen  
 
De kinderen in de behandelgroepen van de Enver Dagbehandeling 0-7 jaar krijgen in een groep op 
locatie een behandeling. Daarnaast krijgen ouders ambulante hulp bij de opvoeding in nauwe 
afstemming met het wijkteam. De hulpverleners ondersteunen het kind en het gezin hoe je het 
beste kunt omgaan met bepaald gedrag of het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. 
Sommige kinderen zijn ook al toe aan onderwijs en krijgen vanuit het SWV georganiseerd onderwijs 
op de Dagbehandeling. Dit gebeurt in verschillende vormen. Zowel in de heterogene als in de 
structuurgroep, zijn de kinderen van 4 tot 7 jaar regelmatig tijdens de behandeling al toe aan een 
toevoeging van onderwijs in de behandelgroep. Om deze reden heeft het SWV een leerkracht 
aangesteld die met deze kinderen individueel of in kleine groepjes werkt aan schoolse voorwaarden 
en aanvankelijk onderwijs. De pedagogisch medewerkers van de behandelgroepen werken hierin 
met de leerkracht samen.  
 
De Zebra groep  
 
De ambitie van de Zebragroep is: het bieden van passend onderwijs gericht op schoolse 
voorwaarden binnen een behandelgroep, zodat kinderen voorbereid worden op een volledige 
plaatsing binnen het onderwijs en deze doorstroming zo optimaal mogelijk verloopt. De richtlijn 
voor een doorstroming naar onderwijs is regulier of speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 
Taalontwikkelingstoornis of speciaal onderwijs gedrag en/of psychiatrie (cluster 2- of 4). De Zebra-
groep wordt gefinancierd door Enver en het SWV.  
De locatie van de Zebragroep is op SBO de Kameleon. Er is een leerkracht in de groep met een 
jeugdzorgwerker van Enver .De schooltijden en vakanties van de Kameleon worden aangehouden. 
Op de locatie van Dagbehandeling is de Pandagroep gestart, een instroomgroep.    
 
De Uiltjes groep  
 
In deze groep kunnen kinderen geplaatst worden, die nog een afronding van behandeling nodig 
hebben, maar bij wie zicht is op toekomstige plaatsing binnen het Speciaal Onderwijs voor zeer 
moeilijk lerende kinderen (SO ZMLK). In deze groep werken we met de kinderen aan de 
basisvoorwaarden om in te stromen in de jongste groepen van het SO ZMLK. Deze groep is bestemd 
voor kinderen vanuit Enver Dagbehandeling 0-7 jaar en vanuit KDC De Zonnehof van Ipse de 
Bruggen. Vanuit het onderwijs zou incidenteel plaatsing ook mogelijk kunnen zijn. In deze groep 
werken pedagogisch medewerkers van de Dagbehandeling en van KDC Zonnehof - bekostigd door 
de drie gemeenten - samen met een leerkracht die vanuit het SWV bekostigd en aangestuurd wordt. 
De ambulante begeleiding van de Ericaschool is nauw betrokken bij deze groep.  
 
 
Ambulante begeleiding vanuit de Dagbehandeling  
 
Daarnaast is er samenwerking tussen de Enver Dagbehandeling 0 tot 7 en de reguliere basisschool 
en de peuterspeelzalen. Vanuit de Dagbehandeling gaat een ambulant begeleider naar de 
peuterspeelzalen en de kleutergroepen. Die begeleidt samen met de IB’er en leerkrachten het kind 



op school/peuterspeelzaal. Het aanbod kan vervolgens bestaan uit: 1. (voortzetting van) plaatsing 
op de school; 2. een observatie-diagnostiekbehandeling in combinatie met plaatsing op de school; 3. 
plaatsing op de Dagbehandeling.  
 
Apollogroep 
 
Wanneer leerlingen op een (speciale) basisschool tijdelijk meer begeleiding en ondersteuning nodig 
hebben op het gebied van gedragsregulatie, bestaat sinds februari 2017 de mogelijkheid van een 
plaatsing op de Apollogroep (voorheen op de Gelinckschool, nu op SBO De Poldervaart). De 
Apollogroep is voor kinderen van 7-13 jaar. In de Apollogroep werken de leerlingen samen met de 
leerkracht en een pedagogisch medewerker aan het vergroten van vaardigheden ten aanzien van 
gedrag, herkennen van eigen gevoelens en daarmee om leren gaan, vergroten van sociale 
vaardigheden, enzovoorts. Naast de didactische vakken krijgen zij begeleiding van een leerkracht en 
een pedagogisch medewerker. De gezinsspecialist is tevens betrokken. Zij bekijken samen wat nodig 
is. De focus is daarnaast op goede samenwerking met ouders en de school van herkomst, zodat het 
geleerde thuis en op de school van herkomst ook in praktijk kan worden gebracht. Wanneer de 
leerling daar aan toe is, wordt besproken op welke manier de terugkeer naar de eigen school vorm 
gaat krijgen; bijvoorbeeld startend met dagdelen. Op de basisschool van het kind wordt het 
programma voortgezet. Voordeel hiervan is dat de school kennis en vaardigheden opdoet voor 
gedragsbegeleiding. Het is de bedoeling dat kinderen voor een periode van ongeveer 3 maanden in 
deze groep van maximaal 12 kinderen blijven. Vanuit de Apollogroep wordt de expertise naar de 
(S)BO-scholen gebracht, zodat de kinderen deze begeleiding op hun eigen school kunnen blijven 
krijgen. Het SWV draagt bij in de financiering van deze groep.  
Voor coaching en begeleiding is Suzanne Folles beschikbaar.  
Mailadres: suzanne.folles@horizon.eu  
Tel. 06- 81 08 84 42  
 

Jonge risicokinderen  

Op SBO de Poldervaart zijn twee JRK groepen, waarin kinderen in de kleuterleeftijd geplaatst 
kunnen worden; een groep gericht op extra begeleiding van het gedrag en een groep meer gericht 
op de leermogelijkheden. SBO De Poldervaart richt zich in samenwerking met SO de Ericaschool (op 
basis van financiering ambulante begeleidingen) en de Enver Dagbehandeling 0-7 jaar (op basis van 
indicatiestelling gemeenten) op het tijdig signaleren van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
van de kinderen, met als doel een goede doorstroming naar de juiste vorm van onderwijs. Door deze 
samenwerking nog verder te versterken, zal de juiste inzet van gespecialiseerde begeleiding vanuit 
de deelnemende scholen en de Dagbehandeling steeds beter gerealiseerd kunnen worden.  

 

Samenwerking met de Ericaschool  

Extra ondersteuning op het SBO door Ambulant begeleiders vanuit SO ZML De Ericaschool, helpt de 
scholen in het speciaal basisonderwijs om de kinderen die in aanvulling op het SBO-aanbod de 
specifieke, didactische aanpak van ZML-onderwijs nodig hebben, op de juiste manier in te zetten. Dit 
aanbod stemmen we af met ouders, de Ericaschool, het SBO, de gezinsspecialist (van Minters) en de 
onderwijsspecialist (van het samenwerkingsverband). SBO de Parasol in Maassluis biedt de 
mogelijkheid van een beperkte vorm van ZML-onderwijs binnen de groep voor speciaal onderwijs. 
SBO Kameleon in Vlaardingen biedt dit nu ook aan. 



 
Onderwijs op KDC Zonnehof van Ipse de Bruggen  
De samenwerking met KDC Zonnehof heeft als ambitie: passend onderwijs met verantwoorde 
zorgverlening voor kinderen zodat doorstroming naar het onderwijs zo optimaal mogelijk kan 
plaatsvinden. Voor kinderen op het KDC die toe zijn aan afgestemd onderwijs en voor kinderen die 
de overstap kunnen maken van het KDC naar de Ericaschool, biedt het SWV mogelijkheden van de 
inzet van een vorm van voorbereidend onderwijs op het KDC in samenwerking met de Ericaschool. 
Dit gebeurt in samenwerking met de ambulant begeleider van de Ericaschool op het KDC.  
 
Ambulante begeleiding 

 
- SBO scholen: de SBO scholen kunnen in principe benaderd worden met AB vraagstukken 

rondom afstemming op de basisscholen. De Poldervaart (Mark Merkus) en Kameleon (Meta van 
Liere) zijn hier al mee gestart. De Parasol is dit nog aan het ontwikkelen.  
De SBO scholen beschikken over ambulante begeleidingsuren die ingezet kunnen worden op de 
reguliere basisscholen. 

- Ericaschool voor ZML: via Gert-Jan van Aalten kunnen Marja Plas, Petra Bos en Marleen Roobol 
gevraagd worden voor AB rondom (vermoede) ZML problematiek. 

- Langdurig Zieke KInderen (LZ): Corine van Ipenburg werkt via PPO Rotterdam en is door ons een 
halve dag per week ingekocht. 

- Lichamelijke Beperking: Edward Hijzen werkt als ZZP er en kan benaderd worden voor 
vraagstukken op het vlak van motorische ontwikkeling al dan niet in combinatie  met sociaal- 
emotionele en cognitieve ontwikkeling in relatie met een lichamelijke beperking. 

 

    Samenwerking met Auris 

Na een positieve evaluatie van de pilot op Daltonbasisschool De Klinker in Schiedam wordt het 
mediumarrangement van Auris op deze school verlengd. Het betreft een project op Basisschool De 
Klinker: gedurende een dagdeel per week zet Auris de expertise taal- en spraakontwikkeling in voor 
een groep leerlingen die dit nodig heeft. Deze leerlingen krijgen dit onderwijs als onderdeel van hun 
‘mediumarrangement’. Op SBO De Poldervaart biedt Auris ambulante begeleiding voor de leerlingen 
die extra ondersteuning voor hun taal- spraakontwikkeling kunnen gebruiken. In beide voorbeelden 
biedt een ambulant begeleider van Auris op locatie ondersteuning. Op OKC De Westhoek in 
Maassluis is inmiddels ook een medium arrangement gestart. 
 

Samenwerking Ipse de Bruggen 

We zijn in overleg met Stichting Wijzer (ivm SO ZMLK) en Ipse de Bruggen (ivm KDC Zonnehof) om 
de mogelijkheden te onderzoeken voor een onderwijszorggroep binnen ons SWV ODP. In deze 
groep zullen kinderen een plek kunnen krijgen voor wie het SO ZMLK niet passend is, maar die wel 
toe zijn aan meer onderwijs in combinatie met de voortzetting van de zorg vanuit Ipse de Bruggen. 
Voor deze doelgroep organiseren we momenteel nog plaatsingen op de onderwijszorggroepen van 
de Mattheusschool te Rotterdam en de Herman Broerenschool te Naaldwijk. 
 

 

 



Samenwerking ASS begeleiding 

We zijn samen de gemeenten in contact met een aantal zorgorganisaties, gespecialiseerd in de 
begeleiding van kinderen bekend met Autisme Spectrum Stoornis: Maatwerk Autisme, Labyrint in 
Maassluis, de Klimroos in Vlaardingen. Met deze organisaties willen we onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om onderwijszorgarrangementen vorm te geven in de wijken. Momenteel 
bieden zij naschoolse opvang, dagbesteding -ook aan thuiszitters- soms in combinatie met een 
schoolplaatsing van een kind. 
 

Samenwerking met de gedragsspecialisten 

De gedragsspecialisten Iris Vrancken (Spectrum Vlaardingen) en Krista Lissenberg (Palet Holy) 
hebben het initiatief genomen om intervisiebijeenkomsten te organiseren voor de 
gedragsspecialisten binnen ons samenwerkingsverband. Doel hiervan is delen en versterken van de 
eigen expertise en deze expertise wijkgericht en in het expertisenetwerk inzetten. 
Contactmail: i.vrancken@kindcentrumhetspectrum.nl  
 
Familieklas 
 
 Na evaluatie van de gemeenten Vlaardingen en Schiedam, de betrokken scholen en het SWV is er 
besloten verder door te gaan met de familieklassen. In Maassluis wordt er nog nader onderzocht of 
er mogelijkheden zijn voor een familieklas. We willen insteken op een verdere doorontwikkeling van 
samenwerking met de wijkteams en het ontwikkelen van zorg- en onderwijsarrangementen.  
Daar gaan we dit schooljaar mee aan de slag. 

Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) en Specialistische leesbehandeling (SLB) 

Er is een stroomschema ontwikkeld waarin het EED traject inzichtelijk wordt gemaakt. 
Voor de specialistische leesbehandeling verwijzen we naar onze website waar uitgebreide 
informatie is te vinden. 

 

Bovenbestuurlijke plusklas 

Als een leerling aan de bovenkant uitvalt, moet de helpdesk van de BB plusklas worden benaderd.  
Zij kunnen meedenken op schoolniveau en mee helpen te bepalen of een plaatsing in de BB plusklas 
noodzakelijk is. Het SWV bekostigt de BB plusklassen. Uitgebreide informatie staat op onze website. 

Nieuwkomers 

 
Het hele aanbod voor nieuwkomers (zowel op onderwijs- als op zorgvlak) wordt zoveel mogelijk 
georganiseerd binnen de nieuwkomersscholen (De Wereldschool Schiedam, De Globe Vlaardingen 
en Diamant Maassluis). Er wordt gewerkt aan een regionale overeenkomst hiervoor met de drie 
gemeenten. Een leerling komt in aanmerking voor plaatsing wanneer hij korter dan 1 jaar in 
Nederland is en de NL taal niet machtig is. UItzonderingen: voor kinderen die in NL geboren zijn, 
maar in een volledig niet NL sprekend gezin wonen, kunnen op basis van een arrangement vanuit 
het SWV toch een plaatsing op een van de scholen krijgen. Het SWV bekostigt dan de aanvulling 
opvang nieuwkomers die anders door het rijk betaald wordt. 

mailto:i.vrancken@kindcentrumhetspectrum.nl
https://onderwijsdatpast.info/workspace/downloads/infographic-eed-09122019.pdf
https://onderwijsdatpast.info/de-weg-van-het-kind/specialistische-leesbehandeling-slb/
https://onderwijsdatpast.info/de-weg-van-het-kind/hoogbegaafdheid/


 

 
Arrangementen 
 
Voor het Aanvragen van arrangementen is een stappenplan beschreven. 
Deze is te vinden op onze website. 
 
 

 

 

 

 

 

https://onderwijsdatpast.info/kennisbank/handige-documenten/stappenplan-aanvraag-ond-arr-nov-2020/

