Samenwerkingsverbanden en REC’s in transitie
Passend onderwijs kan alleen succesvol zijn als we het gedachtengoed dat hieraan ten
grondslag ligt uitdragen en delen. We nodigen u daarom uit voor een tweedaagse
conferentie om goede ideeën te komen brengen en halen.
Het nieuwe samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie, waarin uiteenlopende scholen,
professionals en organisaties van elkaar afhankelijk zijn. Niemand kan zonder hulp passend
onderwijs mogelijk maken voor alle leerlingen. Dat vraagt om modern noaberschap: elkaar
ondersteunen, met een welwillende houding, om een doel te bereiken dat voor iedereen
belangrijk is. Wat kunnen we van de wetenschap leren over het besturen van
netwerkorganisaties? Hoe benutten we de kracht van ouders en andere betrokkenen? Hoe
voorkomen we bureaucratie, moeten we regelen of juist ontregelen? Hoe maken we de goede
financiële keuzes?
Op al deze vragen vindt u antwoorden tijdens deze tweedaagse.
Kom inspireren en laat u inspireren!

De komende jaren is het succes van passend onderwijs afhankelijk van de dynamiek en kracht
van uw netwerk! We hopen uw samenwerkingsverband dan ook te begroeten op 3 en 4
oktober 2013 in Heerlickheijd van Ermelo te Ermelo.

Centraal thema tijdens de tweedaagse
is Naoberschap
Modern naoberschap staat voor een nieuw netwerk van mensen. Gedeelde
verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, talenteninzet en
wederkerigheid zijn de kernwaarden van samenwerkingsverbanden als netwerken.

De conferentie is bedoeld voor schoolbestuurders, directeuren en coördinatoren van
samenwerkingsverbanden, kwartiermakers, beleidsmedewerkers en anderen die het voortouw
nemen bij de invoering van passend onderwijs in het samenwerkingsverband. Per dagdeel is
er plaats voor gemiddeld vijf personen van elk nieuw samenwerkingsverband. Bepaal zelf wie
er zeker moet zijn en neem diegenen mee die de durf hebben om stappen te maken in deze
transitie en die van passend onderwijs een succes kunnen maken.

Wat kunt u verwachten?
De hoofdthema’s worden op diverse manieren benaderd zodat u kunt kiezen
voor de vorm die u het meest aanspreekt.
Programma Tweedaagse
Tijdens de tweedaagse zijn er lezingen vanuit verschillende invalshoeken, zijn alle ontwikkelde
tools beschikbaar, is er gelegenheid ervaringen en verhalen uit te wisselen en de mogelijkheid
tot uitwisseling en verdieping op diverse terreinen. Tijdens de tweede dag ligt de nadruk op de
koppeling tussen het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en de inzet van
middelen en de verantwoording hierover. Deze dag is daarmee ook interessant voor
controllers en penningmeesters.
Dag 1 (3 oktober)
08.30:

inloop

09.30:

opening tweedaagse door Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) en ...

10.00:

pauze

10.30:

- continue-programma:
- lezingen en workshops (op inschrijving) om 10.45 en 11.45 (duur 45 minuten)

12.30:

lunch

13.30:

- continue-programma:
- lezingen en workshops (op inschrijving) om 13.45, 14.45 en 16.00 uur (duur 45
minuten)

17.00:

napraten tijdens borrel

18.00:

dinerbuffet

20.30:

avondprogramma tot 22.00 uur

Dag 2 (4 oktober)
08.30:

inloop

09.30:

opening en presentatie van de brochure ‘Op weg naar goed financieel
management in SWV Passend Onderwijs’ *

10.00:

pauze

10.30:

- continue-programma:
- lezingen en workshops (op inschrijving) om 10.45 en 11.45 (duur 45 minuten)

12.30:

lunch

13.30:

- continue-programma:
- lezingen en workshops (op inschrijving) om 13.45, 14.45 en 16.00 uur (duur 45
minuten)

17.00:

einde tweedaagse

* De brochure 'Op weg naar goed financieel management in SWV Passend Onderwijs' is vanaf
vrijdag 4 oktober voor iedereen beschikbaar.
Continue-programma op het ‘plein’
Op het ‘plein’ van onze accommodatie in Ermelo treft u onze ‘eerstelijnsvoorzieningen’ aan:
• De documentenmakelaar die ervoor kan zorgen dat al uw beste producten beschikbaar
komen voor anderen. Neem ze mee op een stickje naar Ermelo. Na de conferentie zet de
documentenmakelaar zijn werk digitaal voort.
• In het koffiehuis kunnen de goede voorbeelden van uw samenwerkingsverband worden
gedeeld met anderen. Hebt u een goed voorbeeld dat u wilt delen met andere
samenwerkingsverbanden geef dat dan aan in het inschrijfformulier.
• ‘Eerste hulp’ voor alle financiële vragen kan ter plaatse worden geboden.
• Bij de experts kunt u uw hart uitstorten en terecht met allerlei vragen en complexe kwesties.
• Tenslotte zorgt ‘uitzending gemist’ voor een doorlopende voorstelling van alle presentaties
van het afgelopen anderhalf jaar.

Inschrijven voor de tweedaagse en
de verschillende activiteiten
Deelname aan de tweedaagse conferentie is gratis. Alleen voor een overnachting en
deelname aan het diner aan het einde van de eerste dag worden kosten in rekening gebracht.
Voor deelname aan een aantal of alle dagdelen van de tweedaagse en het inschrijven voor
de verschillende activiteiten kunt u hier klikken. U komt dan in het inschrijfformulier, waarin
u onder andere uw voorkeur voor lezingen en workshops kunt aangeven. Activiteiten waarvoor
veel animo is, zullen in een grotere zaal of vaker worden gegeven.
Voor het gemak treft u apart bij de uitnodiging nog eens het programma van de tweedaagse
aan als ook de planning van de lezingen en workshops met een toelichting daarop. Gebruik
deze printbare versie, of de online versie, om tijdens het invullen van het inschrijfformulier
een goed overzicht te hebben wat wanneer plaatsvindt.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de projectleiders Thieu van Hintum ((V)SO) en Dick Rasenberg (PO)
Rinda den Besten, Voorzitter PO-Raad

Deze tweedaagse is voorbereid in samenwerking met:
José Dankers, Luuk van Aalst en Bernard Homans (Coördinatorennetwerk PO)
Corine van Helvoirt (LECSO/PO-Raad)
Marieke Boon en Mark Weghorst (Netwerk Ouderinitiatieven)
Annemiek Glasbergen (LBBO)
Tanja van Nes (PO-Raad)
Freerik Meeuwes (SBO werkverband)
Marieke Dekkers (ECSO)
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