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Voorwoord  
Beste collega’s, 
 
Dit jaar kunnen we voor het eerst weer als vanouds kerst 
vieren. Een mooi vooruitzicht na een jaar, waarin Corona veel 
impact heeft (gehad) op onze scholen en schoolbesturen. 
 
Netwerkbijeenkomst SPOW 
Het was fijn om in november eindelijk weer veel directeuren en 
Intern begeleiders fysiek te mogen ontmoeten tijdens de 
netwerkbijeenkomst van SPOW. De volgende editie vindt plaats 
op dinsdag 6 juni 2023. We hopen u dan ook weer allemaal te 
mogen begroeten in ’t Centrum in De Lier.  
 
Gewijzigde governance 
Op 1 november is de organisatiestructuur van SPOW gewijzigd. 
In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Samen met de 
schoolbestuurders is gekozen voor een onafhankelijk bestuur 
voor SPOW en een nieuwe rol als directeur-bestuurder voor mij. 
Fijn om hier invulling aan te mogen geven. 
 
Team SPOW 
Ook op personeel vlak zijn er wijzigingen. Wij hebben Suleyman 
en Marjolein als collega mogen verwelkomen, in deze 
nieuwsbrief stellen zij zich voor. Lysanne is vorige week met 
zwangerschapsverlof gegaan en Esther Houben neemt haar 
taken over. 
 
En zo blijven we dus volop in beweging. Fijn dat er vanuit het 
veld zoveel betrokkenheid is bij de implementatie van 
succesvolle initiatieven, zoals de praktijkklas. We hopen ook in 
het nieuwe jaar weer samen met jullie te mogen bouwen aan 
het onderwijs voor de kinderen in onze regio. 
 
Voor nu wens ik jullie namens alle medewerkers van SPOW hele 

fijne feestdagen en een heel gelukkig 2023 toe! 

Hartelijke groeten,  
Mattanja Kats,  
directeur-bestuurder     
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Nieuwe governance SPOW 

Per 1 november jl. is SPOW overgegaan naar een nieuwe 

organisatiestructuur/governance model. Als gevolg hiervan 

is Mattanja Kats benoemd tot directeur-bestuurder 

(voorheen directeur). Het dagelijks bestuur en algemeen 

bestuur zijn afgetreden en vervangen door een 

onafhankelijke Raad van Toezicht en een Raad van 

Aangeslotenen. In de Raad van Aangeslotenen zitten de 

bestuurders van de 11 schoolbesturen van SPOW. Henri van 

Dun, Joke Reijman en Simone Marijnen zijn benoemd tot 

eerste leden van de Raad van Toezicht van SPOW met Henri 

van Dun als voorzitter.  

Het aanstellen van een onafhankelijk bestuur bij 

samenwerkingsverbanden is al langer een aanbeveling 

vanuit het ministerie en de inspectie. De route naar deze 

nieuwe organisatiestructuur is een paar jaar geleden al 

ingezet, door het werven van een (op termijn) directeur-

bestuurder voor het samenwerkingsverband. 

Belangrijke data SPOW 
 

Netwerkbijeenkomst SPOW 
Voor bestuurders-schooldirecteuren-intern 
begeleiders 
Van 9.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) in  
’t Centrum, De Lier 
Dinsdag 6 juni 2023 FYSIEK 

 

Netwerkbijeenkomst SENtrum 
Voor bestuurders-schooldirecteuren-intern 
begeleiders 
Van 13.00 tot 17.00 uur (inclusief borrel) in  
’t Centrum, De Lier 
Dinsdag 14 februari 2023 

 
Netwerkbijeenkomst Onderwijs 
Transparant 
Voor intern begeleiders 
Van 9.00 tot 11.00 uur in ’t Centrum, De Lier 
Dinsdag 20 juni 2023 

 
Netwerkbijeenkomst 
Hoogbegaafdheid 
Voor alle medewerkers van de scholen 
Van 16.00 tot 17.30 uur, locatie ’t Centrum, 
De Lier 
Dinsdag 21 maart 2023 
 
  

Terugblik netwerkbijeenkomst 

Op 17 november jl. vond de eerste netwerkbijeenkomst van SPOW in schooljaar 2022-2023 plaats. Namens 

SPOW presenteerde Mattanja Kats een selectie van doelen en activiteiten uit ons jaar- en activiteitenplan, 

vertelde ze kort over onze nieuwe organisatiestructuur en stelde ze de twee nieuwe medewerkers van SPOW 

voor. Het volledige jaar- en activiteitenplan van SPOW plaatsen we in januari ’23 op onze website.  

Vervolgens verzorgde onderwijsadvocaat Jochem Streefkerk een lezing over Aannamebeleid en zorgplicht i.r.t. 

Passend Onderwijs. Hierover gingen we in subgroepen in gesprek. Dit leverde diverse vragen op. Een groot deel 

van deze vragen werd vervolgens direct plenair beantwoord door Jochem Streefkerk. Op de overige vragen volgt 

zo spoedig mogelijk nog een schriftelijke reactie.  

Verder werd de ‘BOSK Jonge Kind’ geïntroduceerd en konden de deelnemers presentaties naar keuze volgen van 

de verschillende BOSK-trajecten. De hand-outs van alle presentaties zijn inmiddels per mail gedeeld (d.d. 21-11-

2022).  We kijken terug op een geslaagde netwerkbijeenkomst! 
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Nieuwe collega’s SPOW 

 

Na de zomervakantie zijn er twee nieuwe collega’s gestart bij SPOW als strategisch beleidsadviseur. Zij zijn 

tevens lid van het managementteam van SPOW. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor. Er zijn 

verschillende redenen voor deze uitbreiding:  

 

• Tot op heden was er geen beleidsadviseur werkzaam binnen SPOW, wat in het kader van de verdere 
(wettelijk verplichte) professionalisering van het samenwerkingsverband wel van belang is, denk bijvoorbeeld 
aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid.  

• Vanuit de conclusies van het onderzoek Dekkend Netwerk is voor vier aandachtsgebieden een veldproject 
opgestart. Ook vanuit de LEA Westland (Locale Educatieve Agenda) zullen in de nabije toekomst diverse 
projecten worden vormgegeven. Om overzicht te behouden en samenhang te waarborgen is vanuit SPOW de 
inzet van overkoepelende projectcoördinatie en -leiding gewenst voor de lopende en nog te starten 
projecten.  

• Vanuit de verbeteraanpak Passend Onderwijs zijn 25 maatregelen voor samenwerkingsverbanden 
geformuleerd, welke de komende jaren door SPOW opgepakt moeten worden, denk hierbij aan de inrichting 
van het Ouder- en jeugdsteunpunt.  
 

Door de uitbreiding met twee nieuwe medewerkers kan SPOW nu en in de toekomst invulling (blijven) geven aan 

de taken en verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband.  

 

Suleyman Bontenbal stelt zich voor  

Mijn naam is Suleyman Bontenbal en ik ben sinds 1 september 2022 werkzaam bij  

SPOW als strategisch beleidsadviseur. In mijn portefeuille zijn onder andere de  

volgende thema’s ondergebracht:  

kwaliteitsbeleid, onderwijs-jeugdzorg, governance en thuiszitters.  

 

Ik ben in 2016 gestart als adviseur bij het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West 

Voortgezet Onderwijs (SWVZHW VO). In 2019 heb ik intern de overstap gemaakt  

Naar de afdeling beleid. Het grootste gedeelte van mijn werkzame leven heb ik in het  

voortgezet onderwijs doorgebracht; 1999 - 2016. Tijdens deze onderwijsloopbaan  

heb ik diverse functies bekleed: leerlingbegeleider, zorg coördinator en teamleider.  

 

Voordat ik in het onderwijs ben beland heb ik veel gereisd (Afrika, Azië en Latijns-Amerika). Nu ligt mijn focus 

voornamelijk op Nederland, Duitsland en Scandinavië. Ik woon samen met mijn vrouw in Rotterdam.  

 

Ik kijk er naar uit, als dat nog niet heeft plaatsgevonden, om met jullie kennis te maken. 

 

 
 

Nieuwe bedragen basis- en extra ondersteuning 

Het bestuur van SPOW heeft voor 2023 de nieuwe bedragen voor 

basisondersteuning en extra ondersteuning vastgesteld. Voor de 

basisondersteuning gaat het om een bedrag van €99 (was: €90)  per 

leerling bao, sbo en so. Voor extra ondersteuning gaat het om een 

bedrag van €77 (was: €70) per leerling bao. Deze middelen zullen door 

SPOW aan de schoolbesturen worden overgemaakt. 

 



     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 4 

Marjolein Wennekers stelt zich voor 

Mijn naam is Marjolein Wennekers en ik ben sinds 1 oktober 2022 werkzaam bij  

SPOW als strategisch beleidsadviseur. Binnen SPOW richt ik me vooral op taken  

en werkzaamheden, waaronder projectcoördinatie en -leiding, binnen de Netwerk- 

organisatie. Ik ben o.a. betrokken bij het Steunpunt Hoogbegaafdheid, de audits  

basisondersteuning en vervolgactiviteiten vanuit het onderzoek Dekkend Netwerk, 

zoals het veldproject Dubbel Bijzonder en het veldproject PO-VO (Jonge 

 uitstromers en Praktijkklassen).  

 

Hiervoor was ik werkzaam als Opleidingsdocent Pedagogiek en vakgroepcoördinator aan de Thomas More 

Hogeschool (Pabo). Ook werkte ik gedurende 13 jaar als orthopedagoog, onderwijsadviseur, trainer en coach bij 

het HCO.  

Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Monster. In mijn vrije tijd wandel ik graag over het strand, 

speel ik padel en ben ik lid van een improvisatie-toneelvereniging.  

Ik heb een fijne start gemaakt bij SPOW en kijk uit naar de (verdere) samenwerking met jullie! 

 

 

Sociale kaart gaat van de 

website SPOW af 

Op de website van SPOW staat momenteel een 

sociale kaart. Om onze onafhankelijke positie te 

kunnen waarborgen, is besloten de sociale 

kaart per 1 maart 2023 te verwijderen van onze 

website. SPOW kan niet garant staan voor de 

kwaliteit van de partijen die op de website 

staan en kan ook geen keuzes maken over 

welke partij wel en welke niet op de website 

mag staan. 

Wijziging in Onderwijs Transparant (OT) 

SBO de diamant heeft twee locaties in Naaldwijk. Tot 

voorkort was dit ook zo in Onderwijs Transparant (OT). Op 

2 december 2022 heeft OT hier één locatie van gemaakt, 

namelijk ‘SBO de diamant; Sint Martinusstraat’. Voor het 

aanhaken van SBO de diamant als betrokken school maakt 

dit geen verschil. Het is echter goed om te weten dat je 

niet naar locatie Hoge Woerd hoeft te zoeken. 

 

Nieuwe contactgegevens                                               

aanmeldpunten Kentalis Onderwijs                  
 

Met ingang van donderdag 1 december 2022 hebben de aanmeldpunten Kentalis Onderwijs nieuwe 

contactgegevens. Het nieuwe landelijke emailadres is: aanmeldingonderwijs@kentalis.nl.  

Telefonisch is Kentalis bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur op onderstaand nummer:   

Regio MiddenWest  
Aanmeldpunt Amsterdam, Utrecht en Zoetermeer 088-1013800 

 

mailto:aanmeldingonderwijs@kentalis.nl
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Vacature OPR 

Gezocht: Nieuwe leden ondersteuningsplanraad (OPR)  

Praat en denk mee over passend onderwijs binnen ons Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland 

(SPOW). Binnen de OPR zijn momenteel twee  plekken vrijgekomen voor medewerkers van één van de volgende 

scholen: 

• Aloysiusschool Maasland (SKOM) Inova (BOOR), De Driemaster (Stichting Kind en Onderwijs),  
St. Jozefschool Hoek van Holland (RVKO), Vereniging voor Montessori Onderwijs (EWMM) 

• De Herman Broerenschool of De Strandwacht 
 

 Word jij een van de nieuwe leden van onze OPR? 

 

• Je bent als personeelslid verbonden aan één van bovengenoemde scholen uit het 

samenwerkingsverband; 

• Je hebt een open, positief-kritische en constructieve blik en denkt graag in oplossingen;  

• Je hebt kennis van het thema ‘passend onderwijs’ of je bent bereid om je daarin te verdiepen; 

• Je kunt opereren op school overstijgend niveau en daarmee bijdragen aan gezamenlijk belang; 

• Je bent ongeveer 6 keer per jaar beschikbaar om met elkaar te vergaderen als lid van de OPR. 

Stuur een mail naar: opr@spow.nl ter attentie van ‘Ilona van Mierlo’, uiterlijk 2 februari 2023.  

Meer informatie over de OPR: https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/algemene-taken-

medezeggenschap/ondersteuningsplanraad/ 

 

Vacature Uitvoerder Praktijkklas 

Uitvoerder gezocht voor de Praktijkklas Monster/Poeldijk 

Aan het begin van dit schooljaar is aangekondigd dat SPOW dit schooljaar 11 praktijkklassen aanbiedt: 1 per 

dorpskern. SENtrum-regio’s mogen hierbij samenwerken, waardoor het mogelijk wordt om in de regio 1 

praktijkklas in het najaar en 1 praktijkklas in het voorjaar aan te bieden. De Praktijkklas is voor leerlingen die:  

• in groep 8 zitten; 

• als uitstroomprofiel praktijkonderwijs/vmbo basisberoepsgerichte leerweg  
met leerwegondersteuning hebben; 

• baat hebben bij praktisch leren en 

• van wie de verwachting is dat (extra) begeleiding en ondersteuning bij de  
overgang naar het vo nodig is.  

 

Deelname aan de Praktijkklas bestaat uit tien lessen van drie uur. Er worden verschillende activiteiten 

aangeboden, zoals techniek, koken, samenwerken, excursies. Hierin is er aandacht voor executieve functies en 

samenwerken. Bij het kiezen van de activiteiten is de inbreng van leerlingen belangrijk. Elke Praktijkklas heeft 

ruimte voor minimaal 8 en maximaal 12 leerlingen. 

 

In het voorjaar start er een nieuwe Praktijkklas in Monster/Poeldijk. Voor deze Praktijkklas is SPOW op zoek naar 

een uitvoerder. We zoeken iemand die lesgevende ervaring heeft, affiniteit heeft met deze doelgroep en aan kan 

sluiten bij de praktische leerbehoefte van de deelnemende leerlingen. Het kan iemand zijn die in dienst is van 

een schoolbestuur (detachering), een ZZP’er of iemand die bijvoorbeeld met pensioen is. De startdatum is in 

overleg te bepalen. Neem voor meer informatie contact op met Marjolein Wennekers, projectleider 

Praktijkklassen, via m.wennekers@spow.nl of 06-38992261. 

 

 

mailto:opr@spow.nl
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/algemene-taken-medezeggenschap/ondersteuningsplanraad/
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/algemene-taken-medezeggenschap/ondersteuningsplanraad/
mailto:m.wennekers@spow.nl


 

 
Handreiking leerkrachten 

‘Helderheid rond passend 

onderwijs’  

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap  (Steunpunt Passend Onderwijs 
povo) heeft de handreiking ‘Helderheid rond 
passend onderwijs’ gemaakt. 
 
Waarom deze handreiking?  
Deze handreiking is gemaakt voor leraren in het 
basisonderwijs en beschrijft wat nodig is om 
passend onderwijs te bieden. In de 
voorbereiding heeft het ministerie van OCW 
samen met leraren en intern begeleiders een 
inventarisatie gemaakt van onduidelijkheden 
en vragen die er rond passend onderwijs zijn.  
 
Deze handreiking geeft feitelijke informatie over 
de wet- en regelgeving en het stelsel van 
passend onderwijs, schept helderheid over 
rollen en verantwoordelijkheden, beantwoordt 
vragen en laat zien waar leraren terechtkunnen 
voor hulp en advies.  
 
De handreiking kan ook worden gebruikt om de 
inrichting van passend onderwijs te bespreken: 
op school, in het bestuur en in het 
samenwerkingsverband. Voorop staat dat de 
ondersteuning past bij wat leerlingen nodig 
hebben en dat het voor leraren werkbaar moet 
zijn om deze ondersteuning te bieden 
 
De handreiking is te vinden via de volgende link:  
Helderheid rond passend onderwijs 
(steunpuntpassendonderwijs-povo.nl) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Contactgegevens SPOW 

Wij verzoeken u deze gegevens niet te communiceren  

met ouders. 
 

Directie en bestuur 
Mattanja Kats   via secretariaat@spow.nl  
 
Strategisch beleidsadviseurs 
Floor van Loo   f.vanloo@spow.nl  
Suleyman Bontenbal  s.bontenbal@spow.nl 
Marjolein Wennekers  m.wennekers@spow.nl 
                                         
Secretariaat    
Algemeen   secretariaat@spow.nl  
    0174-642090    
Lianne de Kruijk  l.dekruijk@spow.nl 
Wendy van Paasen  w.vanpaasen@spow.nl  
 
Ondersteuningsadviseurs 
Annabel Zemering       06-28053864 
    a.zemering@spow.nl                        
E. van der Heide       06-38 170 107 
(Tijdelijk afwezig)   e.vanderheide@spow.nl                              
Gitte Pothoven   06-38921677 
                                                         g.pothoven@spow.nl 
Hettie Mali                        06-14 234 627 
                                            h.mali@spow.nl 
Jennifer van Stralen         06-14 234 595 
                                                         j.vanstralen@spow.nl 
Lena Klein Hofmeijer       06-14 234 747  
    l.kleinhofmeijer@spow.nl      
Lysanne van de Velde     06-12342543 
(Met zwangerschapsverlof)            l.vandevelde@spow.nl                            
Marleen Rijnsent  06-34 089 659 
    m.rijnsent@spow.nl 
Esther Houben   e.houben@spow.nl 
(Tijdelijk i.v.m. vervanging) 
 

Steunpunt Hoogbegaafdheid 
Lena Klein Hofmeijer en  
E. van der Heide 
Vragen via mail   steunpunthb@spow.nl 
 
OPR     OPR@spow.nl  

Ondersteuningsplanraad 

 
Postadres                          Postbus 25 

2670 AA  Naaldwijk  
Bezoekadres                     Zwartendijk 52   
                                            2671 LL Naaldwijk 
 
Website                            www.spow.nl 
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Contactgegevens Sterk Op School 
Website www.sterkopschool.nl 

Ouders kunnen hun kind 

aanmelden via deze website  

E-mail  sterkopschool@spow.nl 

Ondersteuningsadviseurs:  Lia Perrenet   

       Wieneke Grootaarts 

Vanuit Sociaal Kernteam:    Maaike v.d. Kamp 

Contactgegevens SENtrum  

Website www.sentrum.nl 
E-mail  sentrum@spow.nl 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2022/03/helderheid-passend-onderwijs.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2022/03/helderheid-passend-onderwijs.pdf
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