
Passend onderwijs en Jeugdhulp:  

Een gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijs en gemeente 

 

Programma van de avond op 5 maart 

19.00 uur  Inloop  

Adres:  Praktijkonderwijs Zutphen 

Paulus Potterstraat 12 A (7204 CV) Zutphen  

19.30 uur Opening door de heer Sam Terpstra   

19.35 uur Opvoeden, opgroeien en ontwikkelen is een verantwoordelijkheid van ons 

allemaal. Een inleiding door René Peeters over een aantal kernthema’s uit het 

vraagstuk van de samenwerking scholen, jeugdhulp en gemeente. De heer René 

Peeters is landelijk bestuurlijk aanjager van samenwerking tussen kinderopvang, 

jeugd, onderwijs en zorg. Daarnaast is hij voorzitter van het Hoofdbestuur van 

Humanitas.   

20.00  Kort intermezzo, test uw kennis over onderwijs en jeugdzorg  

20.10 uur De kracht van speciaal onderwijs door Frank de Vries. De heer Frank de Vries is 

voorzitter van het college van bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs Twente en 

Oost Gelderland (SOTOG). SOTOG biedt onderwijs en begeleiding op maat voor 

leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en leerlingen die 

ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen ervaren cq. laten zien. Stichting 

SOTOG bouwt aan een nieuwe school in Zutphen.   

20.30 uur:  Pauze  

20.45 uur Gesprek in twee delen over nut en noodzaak van gezamenlijke visie en 

samenhangende aanpak tussen gemeente en onderwijs. De gespreksleiding is in 

handen van Sam Terpstra en Jokelien Homans.    

Deel 1:   Nico Visser en Ida Nikkels spreken over de nut en noodzaak van de aanwezigheid van 

zorg(aanbieders) en hulpverleners in schoolgebouwen. Nico Visser is oprichter van 

een gezinshuis en Ida Nikkels is leerkracht in het basisonderwijs. Beide proberen er te 

zijn voor kinderen en helpen kinderen om vooruit te komen.   

21.10 uur Kort intermezzo over diagnostiseren  

Deel 2:   Marco Mout. Marco Mout is oprichter en directeur van Walhallab NL. 

Met zijn team realiseert hij in vele steden in Nederland leer- en maakplaatsen. 

Kinderen leren er dingen ontwerpen en realiseren. Standplaats is Zutphen. De heer 

Mout heeft voor zijn werk in 2016 de prestigieuze Korczak prijs gewonnen uit handen 

van prinses Laurentien. Via Walhallab NL werken kinderen aan hun zelfvertrouwen.  

21.40 Afsluitende woorden door Annelies de Jonge, wethouder onderwijs en jeugd 

Gemeente Zutphen  


