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De Opdrachtgroep
SENtrum 
Het SPOW brengt samenwerking tot 
stand tussen alle betrokken partijen 
(besturen, scholen, teams, 
gemeenten, ondersteuning-
adviseurs) in het Westland. Dit met 
als doel om voor alle leerlingen een 
zo passend mogelijke plek te 
creëren in de regio. Het liefst zo 
dicht mogelijk bij huis. Ook voor 
leerlingen die een specifieke 
ondersteuningsbehoefte hebben. 
Het bestuur van SPOW onderzoekt 
momenteel de komst van een 
SENtrum (Special Educational 
Needs).

Wat wij doen 
Aan ons de opdracht om onderzoek 
te doen naar een zo breed mogelijk 
gedragen visie op dit mogelijke 
SENtrum. Om een antwoord hierop 
te vinden, houden we de komende 
periode interviews met allerlei 
betrokkenen. Zowel binnen als 
buiten het samenwerkingsverband. 
Je kunt o.a. denken aan ouders, 
leerkrachten, schooldirecteuren, 
bestuursleden. Op basis van deze 
interviews werken we toe naar een 
magazine. Hierin reiken we meerdere 
perspectieven aan op dit vraagstuk. 
Je kunt dit magazine medio 
december verwachten.

Met jou in gesprek 
Waar droom jij van als het gaat om 
ondersteuning aan kinderen die een 
specifieke ondersteuningsbehoefte 
hebben? Wat is jouw grootste 
nachtmerrie op dit gebied? Welke 
kansen zie jij in samenwerking? Dit 
soort vragen staan centraal in de 
gesprekken die we houden met de 
verschillende betrokkenen. 
Uiteraard zijn we ook benieuwd hoe 
jij er als betrokkene naar kijkt. Wil je 
met ons in gesprek? Of wil je ons 
jouw verhaal delen in een mailtje? 
We nodigen je van harte uit om met 
ons in gesprek te gaan. Hoe? Door 
een mailtje te sturen naar 
SENtrum@SPOW.nl. Voor je het 
weet ben je in gesprek. Op deze 
manier vormen we samen een zo 
breed mogelijk gedragen visie. Een 
visie waarin het kind centraal staat.

“Het gaat 
om het 
kind.”

“Creëer voor  
iedere leerling  
in het Westland 
een goede plek in  
het onderwijs.”

“Wat er in ieder 
geval zou moeten 
komen is een 
vorm waarin we 
veel meer de 
samenwerking 
met elkaar 
aangaan.” 

“Kijken naar 
wat er 
mogelijk is 
ondanks de 
beperkingen.”

“Muren 
verlagen voor 
nog meer 
maatwerk.”

"Luisteren en 
kijken naar wat 
een kind nodig 
heeft en daar zo 
optimaal 
mogelijk op 
aansluiten.”

“Het draait 
erom dat het 
kind met 
plezier  
naar school 
gaat.”

“Bij ons op de 
Strandwacht is 
het eilandjes-
gevoel naar  
mijn idee  
veel minder.”

Mee doen? Mail 
SENtrum@SPOW.nl
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