
 

 
 
Beste mensen, 

 
Voel jij je betrokken bij het voortgezet onderwijs in Oss, Uden, Meierijstad, Landerd en 
Bernheze? Meld je dan aan voor de online conferentie ‘Samen krachtig’ op donderdag 20 
januari 2022, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 
speciaal vóór en mét professionals in en om de V(S)O-scholen in onze regio. 
 
Samen op zoek naar ieders kracht, juist in deze tijd! Samen kijken hoe we het verschil kunnen 
maken voor jongeren in onze regio. Het liefst waren we fysiek bij elkaar gekomen om de 
samenwerking te ervaren, maar vanwege de omstandigheden hebben we moeten besluiten 
om online samen te komen. 
 
Voor: Docenten, schoolleiders, OOP, MR/OPR. Gemeenten, leerplicht en jeugdhulp.  

Wanneer: Donderdag 20 januari 2022 tussen 14.30 uur en 17.00 uur  

Waar: Online (link volgt na inschrijving) 

Globaal programma:  

De middag staat in het teken van het thema Samen Krachtig.  

• Joost Eijkhout, directeur a.i. van SWV VO 30 06 vertelt over de stand van zaken rond 
Passend Onderwijs in onze regio.  

• Carrousel met actuele en inspirerende ontwikkelingen in de scholen / in de regio.  

• Vol humor neemt Jaap Bressers ons mee in persoonlijke verhalen die je raken en 
inspireren. Door het net een beetje anders te doen, kun jij  - vanuit jouw glimlach - het 
verschil maken.  

 
Aanmelden kan tot en met 12 januari 2022, maar kan ook al meteen: Meld je hier aan 
 
Ken je iemand voor wie deze conferentie interessant is? Stuur deze mail dan door! SWV VO 30 
06 verspreidt deze uitnodiging onder de contactpersonen van de scholen. Verzoek aan deze 
contactpersonen om de uitnodiging verder te verspreiden binnen de eigen organisatie. 
 
Je bent van harte welkom! 
 
(zie volgend blad voor de te kiezen inspiratie-sessie) 

https://forms.gle/bMxdBm3yUMdWfwQCA


 

Bij aanmelding is te kiezen uit onderstaande sessies:    
 
  

 Titel Door Toelichting 
1. SPECIAAL IN HET 

REGULIER  

 

Het Hooghuis 
locatie Mondriaan 
College met VSO de 
Sonnewijser route 
vervolgonderwijs 

Mondriaan en Sonnewijser werken samen voor de HAVO 
bovenbouw. Leerlingen ingeschreven op de Sonnewijser 
volgen reguliere lessen op het Mondriaan. In deze sessie 
laten we graag de leerling en de reguliere vakdocent aan 
het woord, hoe kijken zij naar deze samenwerking? Welke 
voordelen ervaren zij en wat zijn zaken die soms wat ‘out of 
the box’ denken vragen? 

2. BIJZONDER 
SPECIAAL  

 

VSO de 
Sonnewijser, route 
arbeid 

Wij zijn speciaal omdat wij een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs zijn, maar dat maakt ons natuurlijk niet 
bijzonder. Wat ons bijzonder maakt, is dat wij met passie en 
trots onderwijs bieden aan een groep jongeren die wat 
extra's nodig hebben. Maak kennis met Sjonnie Wijser, die 
jullie alles vertelt over competentiegericht leren. 

3. BUITEN DE KADERS 
VERBINDEN 

 

Het Hooghuis 
locatie Titus 
Brandsma Lyceum 

Het huiskamerproject van het TBL verbindt als tripartiete 
pilot jeugdzorg met onderwijs. Vanuit verbinding worden 
de grenzen van het schoolsysteem opgezocht èn gevonden. 
Samen krachtig! 

4. INTERVISIE 

 
Het Hooghuis 
locatie de Singel 

Intervisie (preventief) vanuit verschillende hoeken, 
schoolbreed, ondersteuningsteam, inclusiever onderwijs en 
op casusniveau met betrokkenen. 

5. COACHING EN 
DIFFERENTIATIE IN 
DE LES 

 

Maaslandcollege In deze inspiratiesessie wordt uitgelegd hoe we door ons 
nieuwe onderwijsconcept GO meer maatwerk kunnen 
realiseren voor leerlingen in het onderwijs. Er wordt 
ingezoomd op coaching en differentiatie, waarbij een coach 
en een leerling hun ervaringen komen delen. 

6. OLM- GESPREKKEN 
2.0.  

Het Hooghuis 
locatie Stadion 

Wij zijn bezig de OLM (ouder-leerling-mentor) gesprekken 
in een andere vorm te gieten. We zetten in op de 
ontwikkeling van eigenaarschap bij de leerling. De leerling 
staat centraal en gaat zich presenteren. 

7. DE KRACHT VAN 
LEREN LEREN 

 

Gymnasium 
Bernrode 

Op het VO moeten leerlingen opgaven maken, paragrafen 
leren, hoofdstukken samenvatten, een toets voorbereiden, 
een werkstuk schrijven of een presentatie houden. En niet 
voor één vak, maar meestal voor een aantal vakken tegelijk. 
Voor sommige leerlingen ontstaat er dan een probleem: als 
je niet weet “hoe”, dan is optimaal presteren onmogelijk. 
Om schoolse taken te kunnen volbrengen is niet alleen 
kennis en inzicht een voorwaarde, maar je moet ook 
studievaardigheden bezitten. Dit zijn concrete manieren 
van leren die leerlingen bewust inzetten om het leren zo 
soepel mogelijk te laten verlopen; ze leren daardoor ‘hoe’ 
ze moeten en kunnen leren. In deze sessie laten we je zien 
en ervaren hoe Gymnasium Bernrode aandacht heeft voor 
het leren leren! 

8. VAN MENTOR 
NAAR COACH 

Udens College Iedere leerling heeft op het Udens College een persoonlijke 
coach, we vertellen graag meer over wat dit inhoudt. 

9. LEERLING IN BEELD Zwijsen College Hoe krijgen we op het Zwijsen College de leerlingen, waar 
iets extra's voor nodig is om tot leren te komen, goed in 
beeld? Kan een leerlingbespreking hieraan bijdragen? Wat 
doen we om alle informatie te bundelen en de jongere echt 
te zien. We laten het jullie weten en sparren graag samen 
over hoe het nog beter kan! 

 


