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Algemene informatie 

 

 Het expertisecentrum heeft als doel scholen te ondersteunen bij het realiseren van een passend 

onderwijsaanbod voor alle kinderen.  

 In 2016-2017 werken vanuit het expertisecentrum Aves de volgende specialisten: 

orthopedagoog, ab’er Klimboom, specialist hoogbegaafdheid, ab’er tweede taalverwerving, 

gedragsspecialist, beeldcoach, specialist kindermotoriek, logopedist, ab’er ZML, ab’er 

lichamelijk-motorische beperkingen.  

 Niet werkend vanuit het expertisecentrum, maar wel beschikbaar voor de scholen:  

- ondersteuning door de Waterlelie op het gebied van vragen rond leerlingen met epilepsie  

- ondersteuning door de consulent Onderwijs aan zieke leerlingen 

 Daarnaast zijn er afspraken met Aandacht+ over het afnemen van intelligentieonderzoeken. 

Aandacht+ kan ingeschakeld worden na overleg met de orthopedagoog van de school.  

 Alleen scholen kunnen vragen voorleggen aan het expertisecentrum. Ouders kunnen geen 

beroep doen op de dienstverlening door het expertisecentrum. 

 Contacten met de medewerkers van het expertisecentrum lopen via de ib’er. 

 De ib’er neemt rechtstreeks contact op met een medewerker, per telefoon of per mail. 

 Ib’er en medewerker expertisecentrum maken samen afspraken over de activiteiten die de 

medewerker gaat uitvoeren. De ib’er is altijd de regievoerder. 

Naast de hierboven genoemde specialisten kan er in voorkomende gevallen gebruik gemaakt worden 

van de specialisten van SCPO, Rehoboth en Accretio. Aanvragen voor expertise van andere besturen 

lopen altijd via de coördinator. 

 

 

Op de volgende pagina’s is per specialisme relevante informatie opgenomen over expertise en 

bereikbaarheid. 

Deze info sluit af met informatie over andere – kosteloze -ondersteuningsmogelijkheden die 

beschikbaar zijn.  

 

NB: Het kan voorkomen dat een school behoefte heeft aan specifieke ondersteuning die niet 

aangeboden wordt via het expertisecentrum. In beperkte mate is het dan mogelijk om via het 

expertisecentrum externe specialisten in te zetten. Overleg in een dergelijk geval met de 

coördinator over de mogelijkheden. 

 

Dit overzicht is ook in te zien via www.passendonderwijsnu.nl. Wijzigingen gedurende het 

schooljaar zullen daar worden vermeld. 

 

 

Verder geldt:  

Neem voor alle vragen over het expertisecentrum contact op met de coördinator: 

Ina Oosterhuis 

ina.oosterhuis@ijsselgroep.nl 

06-14002251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.passendonderwijsnu.nl/
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Orthopedagoog / psycholoog 

 

 

Bij welke vragen? 
De orthopedagoog/psycholoog (vanaf hier orthopedagoog genoemd) kan bij alle vragen rond het 

realiseren van een passend onderwijsaanbod voor kinderen met extra onderwijsbehoeften 

ingeschakeld worden.  

De orthopedagoog kan, afhankelijk van de vraag, een breed spectrum aan activiteiten uitvoeren. 

Denk bv. aan korte consultaties, leerlingbesprekingen, HGPD-gesprekken met leerkracht en ouders, 

klassenconsultaties, kindonderzoeken.  

 

 

Wie? 
Aan iedere school is een vaste orthopedagoog gekoppeld. De orthopedagogen die op deze manier 

voor het expertisecentrum werken zijn Hilde Flokstra en Elize Terbach    

 

 

Hoe te bereiken? 
De huidige afspraken die gelden ten aanzien van het aanleveren van gegevens en ten aanzien van 

het vragen van schriftelijke toestemming van ouders blijven van kracht. 

De orthopedagogen zijn per mail of per telefoon te bereiken. 

Hilde Flokstra  hilde.flokstra@ijsselgroep.nl tel. 06-14004425 

Elize Terbach  elize.terbach@ijsselgroep.nl tel. 06-14002391 

 

 

Verder…… 
- De uren orthopedagoog zijn naar rato van het aantal kinderen verdeeld over de scholen (volgens 

de systematiek: een vaste voet van 10 uur per school + 0,18 uur per leerling op teldatum 1 

oktober van het voorgaande jaar) 

- Alle scholen zijn op de hoogte van het aantal uren waar ze over beschikken. 

- School en orthopedagoog maken samen afspraken over de inzet van uren / uit te voeren 

activiteiten. 

- De scholen ontvangen van de eigen orthopedagoog een terugkoppeling van het aantal verbruikte 

uren. 

- De school is verantwoordelijk voor een verstandig gebruik van de beschikbare uren. Worden de 

beschikbare uren overschreden, dan zijn de meerkosten voor de school.  

- Indien nodig kunnen scholen in onderling overleg – en met melding aan de orthopedagoog – uren 

van elkaar overnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hilde.flokstra@ijsselgroep.nl
mailto:elize.terbach@ijsselgroep.nl
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Gedragsspecialist SO 

 

 

Bij welke vragen? 
De gedragsspecialist so (GSO) is betrokken bij alle leerlingen die voor augustus 2014 een rugzakje 

cluster 4 hadden. Per kind is maximaal 15 uur beschikbaar. School en GSO maken afspraken over de 

inzet van de GSO. Zijn er meer uren nodig, dan is dit eventueel mogelijk na afstemming tussen GSO 

en coördinator samenwerkingsverband. 
 

Scholen kunnen de GSO inroepen voor alle vragen die ze voorheen stelden aan de ab’ers van 

Eduvier. Het betreft dan altijd vragen over “leerkrachthandelen” waarbij natuurlijk ook observaties 

horen. 

Tevens kan deze specialist worden gevraagd te adviseren en te assisteren bij b.v. oudergesprekken. 

 

De GSO werkt dus niet met kinderen, geeft geen SOVA cursussen en helpt niet met het invoeren van 

b.v. Taakspel. 

 

Over een hulptraject tot 15 uren kan de GSO zelf beslissen. Worden die 15 uren overschreden, dan 

is overleg met de coördinator nodig. 

Ook als het totaal van 40 uren voor een school wordt overschreden is contact met de coördinator 

vereist. 

 

Naast de mogelijkheid om deze gedragsspecialist in te schakelen, zijn er nog gedragsspecialisten en  

beeldcoaches die kunnen worden ingeschakeld. Zij staan verderop in dit document beschreven. 

 

 

Wie? 
Anouk Könning 

Anouk was eerder ambulant begeleider bij Eduvier. 

 

 

Hoe te bereiken? 

Telefoon:   06-54977905 

Mail:    a.konning@aves.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.konning@aves.nl
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Ambulant begeleider Klimboom 

 

 

Bij welke vragen? 
Er kan een beroep gedaan worden op de ab’er van de Klimboom bij 

 vragen rond de begeleiding van een kind met extra onderwijsbehoeften 

 vragen over orthodidactische materialen/methodieken 

 

 

Wie? 
Wiebe van Wijk 

Wiebe is intern begeleider van sbo de Klimboom. 

 

 

Hoe te bereiken? 

Werkdagen:   maandag tot en met donderdag 

Telefoon:   0527-613941 (nummer Klimboom) 

Mail:    wiebe.van.wijk@scpo-nop.nl 
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Specialist hoogbegaafdheid 

 

 

Bij welke vragen? 
Er kan een beroep gedaan worden op de specialiste hoogbegaafdheid wanneer 

de school een vraag heeft rond de signalering en/of begeleiding van een (hoog)begaafde leerling. 

De hoogbegaafdheidsspecialiste kan o.m. observaties uitvoeren, leerkrachten ondersteunen bij de 

begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van begaafdheid en 

helpen met het opstellen van een begeleidingsplan. 

Ook als er sprake is van gedragszorgen gerelateerd aan mogelijke begaafdheid en onderpresteren 

kan de hoogbegaafdheidsspecialiste ondersteuning bieden in de vorm van handelingsadviezen. 

 

Wie? 
 

Jeanet Bollema 

Jeanet is projectleider, IB’er en leerkracht van de bovenschoolse plusklassen 6-7 van Aves. Jeanet 

heeft de master SEN opleidingen gedragsspecialist en remedial teaching (met als specialisme 

hoogbegaafdheid) afgerond. Jeanet heeft ruime ervaring als intern begeleider op een basisschool en 

als ib’er van de plusklassen 6-7.  

 

 

Hoe te bereiken? 

Jeanet is telefonisch en per mail bereikbaar: 

Jeanet Bollema  j.bollema@aves.nl       06-19688377 

 

mailto:j.bollema@aves.nl
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Ambulant begeleider tweede taalverwerving 

 

 

Bij welke vragen? 
Er kan in de eerste plaats een beroep gedaan worden op de ab’er tweede taalverwerving wanneer 

de school vragen heeft rond het onderwijsaanbod voor kinderen die Nederlands als tweede taal 

hebben. De ab’er adviseert / begeleidt scholen bij  

 de opvang van kinderen die vanuit de Wissel terug geplaatst worden in de basisschool 

 de opvang van niet Nederlands sprekende kleuters 

 vragen rond nieuwkomers die al redelijk Nederlands spreken 

 vragen rond het aanbod aan kinderen die in Nederland geboren zijn, maar die door een 

andere thuistaal  een taalachterstand hebben 

 vragen rond middelen, materialen en methodieken voor NT2 

 

 

Wie? 
Liesbeth Schröder 

Liesbeth is intern begeleider op de Carrousel in Emmeloord en de Titus Brandsmaschool in Nagele. 

 

 

Hoe te bereiken? 

Telefoon:   Liesbeth is op maandagmiddag telefonisch te bereiken. 

    Nummer: 06-22084703 

Mail:    Liesbeth is de hele week per mail te bereiken. 

    Mailadres: l.schroder@aves.nl 

 

 

Verder…… 

-Wellicht ten overvloede: Nieuwkomers (vanaf groep 3) die geen Nederlands spreken worden op de 

Wissel geplaatst. Kleuters worden in principe opgevangen binnen een reguliere basisschool, tenzij er 

overwegingen zijn om te kiezen voor plaatsing op de Wissel. 
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Gedragsspecialist 

 

 

Bij welke vragen? 

In principe zijn de gedragsspecialisten in te roepen bij alle vragen die spelen op het gebied van 

gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. De gedragsspecialist kan o.m. observaties uitvoeren, 

leerkrachten ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften op het 

gebied van gedrag, helpen met het opstellen van een begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief. 

 

 

Wie? 
Jeanet Bollema 

Jeanet heeft het diploma speciaal onderwijs en de master SEN opleiding gedragsspecialist en 

remedial teacher afgerond. Jeanet heeft ruime ervaring als intern begeleider op een basisschool en 

als ib’er van Okido.  

 

Wilma Meijer 

Wilma heeft de masteropleiding SEN-gedrag afgerond. Wilma kan  adviseren bij het inzetten van 

Kids Skills. Wilma werkt als groepsleerkracht op de Albert Schweitzerschool. 

 

 

Hoe te bereiken? 
Jeanet en Wilma zijn telefonisch en per mail bereikbaar: 

Jeanet Bollema  j.bollema@aves.nl       06-19688377 

Wilma Meijer  w.meijer@aves.nl   06-57633305 

 

 

Verder…… 

-Er is wellicht sprake van een overlap tussen de expertise van de gedragsspecialisten, de 

beeldcoaches en van de ab’ers.  Scholen kunnen (zolang de beschikbare tijd van de ab’ers / 

gedragsspecialisten/ beeldcoaches dit toelaat) eigen keuzes maken wat betreft het inroepen van 

gedragsspecialist / beeldcoach of ab’er.  

 

 
 

  

 

mailto:j.bollema@aves.nl
mailto:w.meijer@aves.nl
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Beeldcoach 

 

 

Bij welke vragen? 
Beeldcoaching is de nieuwe naam voor Video-Interactie-Begeleiding. De beeldcoach kan ingezet 

worden bij diverse vragen rond de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften. Denk 

daarbij aan vragen rond het (werk-)gedrag van de leerling, rond de interactie kind-leerkracht, kind-

groep. Leerkracht en beeldcoach bepalen samen op welke deelonderwerpen het coachingstraject 

zich richt.  

 

 

Wie? 
Tjippie Knoppert 

Tjippie werkt als ib’er op De Sprang in Tollebeek en de Mariabasisschool in Marknesse. 

Tjippie is gecertificeerd Beeldcoach, Taakspelbegeleider en Daltonleerkracht. 

 

 

Hoe te bereiken? 
Tjippie Knoppert  t.knoppert@aves.nl                                     06-38296124 

 

 

Verder…… 

-Voor de inzet van een beeldcoach die werkt vanuit het expertisecentrum is altijd een vraag rond 

één of meer leerlingen met extra onderwijsbehoeften het startpunt. 

-Een beeldcoachingstraject start altijd met een intakegesprek en omvat vervolgens in de regel drie 

video-opnames + nabesprekingen. 

-Er is wellicht sprake van een overlap tussen de expertise van de gedragsspecialisten, de 

beeldcoaches en van de ab’ers. Scholen kunnen (zolang de beschikbare tijd van de ab’ers / 

gedragsspecialisten dit toelaat) eigen keuzes maken wat betreft het inroepen van gedragsspecialist/ 

beeldcoach of ab’er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:t.knoppert@aves.nl
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Logopediste 

 

 

Bij welke vragen? 
Bemerk je dat een kind moeilijkheden heeft met spraak taal of stemgebruik en/of non verbale 

communicatie en je wilt graag wat meer duidelijkheid over de te nemen stappen; wat je zelf kunt 

doen of dat er onderzoek en extra ondersteuning nodig is, dan kun je de logopediste vragen om eens 

met je mee te kijken naar het betreffende kind. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de 

logopediste van het expertisecentrum wordt ingezet voor screening of behandeling. Daarvoor 

kunnen de ouders/verzorgers een beroep doen op de mogelijkheden van de 

ziektekostenverzekering. 

 

 

Wie? 
Clementine Köllmann   (beschikbaar op maandag en vrijdag) 

 

 

Hoe te bereiken? 
Telefoon:   06-23958008 
Mail:    c.kollman@eduvier.nl    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.kollman@eduvier.nl
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Specialiste kindermotoriek 

 

 

Bij welke vragen? 
Er zijn wel eens kinderen waarbij je denkt: Wat is er aan de hand ?Waarom lukt hem/haar dat niet ? 

Is er wat met de motoriek ? 

Daarvoor kun je de ergotherapeut vragen om eens met je mee te kijken. De ergotherapeut richt 

zich op de hulpvraag van de leerkracht m.b.t. de praktische schoolse vaardigheden.  

Dat gaat van kleuter- en schoolse vaardigheden (fijne motoriek, houding, onhandig zijn) tot 

zelfredzaamheid (aan- uitkleden, toiletgang en toegankelijkheid gebouw), spel (hanteren 

materialen, overgevoeligheid en angst voor bewegen) en werkhouding en aandacht (snel afgeleid, 

moeite met aanleren nieuwe vaardigheden en moeite hebben met planning en organisatie). 

In overleg met de ergotherapeut kan ook een handelingsplan worden opgesteld. Dat plan kan aan De 

Twijn worden voorgelegd om de uitvoering te regelen. Soms kan het expertisecentrum daarin ook 

een rol spelen. 

 

 

Wie? 
Helma Timmerman. 

Helma werkt via De Twijn ook op de Zonnebloemschool als ergotherapeute. 

 

 

Hoe te bereiken? 

Telefoon:   06-19224267    

Mail:     htimmerman@detwijn.nl  

 

mailto:htimmerman@detwijn.nl
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Aandacht+ 

 

 

Met Aandacht+  zijn afspraken gemaakt over het afnemen van intelligentietesten. Dat is vooral 

bedoeld om dossiers, die een intelligentietest vereisen, aan te vullen.  

 

 

Procedure:  
De ib’er meldt na overleg met de orthopedagoog de aanvraag (zie www.aandachtplus.nl voor het 

formulier) naar k.debondt@aandachtplus.nl en r.mol@aandachtplus.nl met een cc naar 

ina.oosterhuis@ijsselgroep.nl. 

Aandacht+ neemt contact met de school en spreekt af waar en wanneer het onderzoek plaatsvindt. 

 

 

 

http://www.aandachtplus.nl/
mailto:k.debondt@aandachtplus.nl
mailto:r.mol@aandachtplus.nl
mailto:ina.oosterhuis@ijsselgroep.nl
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Ambulant begeleider ZML 

 

 

Bij welke vragen? 
Wanneer er bij een leerling sprake lijkt te zijn van ‘zeer moeilijk leren’ kan de ab’er ZML 

ingeroepen worden. Zij kan de school onder meer adviseren over leermiddelen, over de beste 

manier om de leerling te begeleiden en hoe de leerling mee te laten draaien binnen een 

basisschoolgroep. 

 

 

Wie? 
Septima Bramer is de contactpersoon ambulante begeleiding ZML. Septima heeft jarenlange 

ervaring op de Zonnebloemschool, de school voor speciaal onderwijs voor ZML. 

 

 

Hoe te bereiken? 

Mail:     septima.bramer@zonnebloemschool.nl 

Telefoon:    06-10512636 

 

 

Verder…… 

-In het geval van door de ab’er ZML begeleide voormalige rugzakleerlingen wordt in samenspraak 

met de basisschool vastgesteld wat er nodig is voor leerling en leerkracht.  

-De Zonnebloemschool biedt naast ambulante begeleiding ook andere vormen van ondersteuning en 

scholing aan. Wanneer een school hier gebruik van wil maken, is dit voor eigen kosten. 

mailto:septima.bramer@zonnebloemschool.nl


Info expertisecentrum 2016-2017 – versie 21 oktober 2016 

 

  

Ambulant begeleider lichamelijk-motorische beperkingen 

 

 

Bij welke vragen? 

De ab’er lichamelijk-motorische beperkingen kan door de school worden ingeroepen wanneer er 

vragen zijn rond lichamelijk beperkte leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en chronisch 

en langdurig zieke leerlingen. 

De ab’er beschikt over brede expertise op het gebied van de specifieke beperkingen en 

mogelijkheden van deze kinderen én over hoe deze leerlingen het beste te begeleiden binnen een 

reguliere school. 

 

 

Wie? 
Yvonne Huurnink-Pool is de ambulant begeleider lichamelijk-motorische beperkingen. Yvonne is in 

dienst van de Twijn. 

 

 

Hoe te bereiken?  

Mail:    ypool@detwijn.nl 

Telefoon:   06-15080950 

   

 

Verder 
- In specifieke gevallen kan via de ambulant begeleider de ondersteuning van een docent 

bewegingsonderwijs, van een verpleegkundige, een psycholoog of van een ergotherapeut worden 

ingezet. 

- De Twijn biedt naast ambulante begeleiding een breed scala aan andere vormen van 

ondersteuning en scholing. Wanneer een school hier gebruik van wil maken is dit voor eigen 

rekening. 

mailto:ypool@detwijn.nl
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Onderwijs aan zieke leerlingen 

 

 

Bij welke vragen? 
Voor leerlingen die langdurig en/of chronisch ziek zijn, kan de school ondersteuning aanvragen van 

een consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen werkzaam bij een 

onderwijsbegeleidingsdienst of bij een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis. 

De consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen  

 kan de school helpen bij het opstellen en uitvoeren van een begeleidingsplan voor de zieke 

leerling, ook als een leerling met een chronische ziekte wel in staat is naar school te gaan.  

 kan samen met de ouders en de school in kaart brengen wat het kind in relatie tot zijn / haar 

ziekte aan kan en welke onderwijsbehoeften er zijn.  

 kan ook informatie geven over de mogelijke gevolgen van de ziekte, medicatie en/of de 

behandeling op leren en/of gedrag. 

 

 

Wie? 
Anneke Zelhorst is de coördinator en consulent ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in onze 

regio. 

 

 

Hoe te bereiken? 

Mail:    anneke.zelhorst@ijsselgroep.nl    

Telefoon:   06-14004080  

 

 

Verder…… 
- Aan de dienstverlening door de consulenten ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen zijn 

geen kosten verbonden. 

- De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan een leerling, ziek of niet, ligt altijd bij de school 

waar de leerling staat ingeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anneke.zelhorst@ijsselgroep.nl
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Waterlelie – Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie 

 

 

Bij welke vragen? 
De Waterlelie is het expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie.  Dit expertisecentrum is 

gekoppeld aan de epilepsiekliniek in Zwolle en maakt deel uit van het Landelijk Werkverband 

Onderwijs en Epilepsie (www.lwoe.nl) 

Vanuit het expertisecentrum wordt ondersteuning geboden aan het onderwijs bij vragen rond 

kinderen met epilepsie.  

De ondersteuning die geboden wordt is altijd maatwerk. Grofweg worden drie typen arrangementen 

onderscheiden: 

1. Service-arrangement: 

    bestaande uit bijvoorbeeld verkenning van de ondersteuningsbehoefte samen met school,    

    ouders en andere betrokkenen; signalering, consultatie, advies en/of voorlichting 

2. Licht begeleidingsarrangement: 

    bestaande uit bijvoorbeeld voorlichting / workshop (evt. scholing), aanvalsobservatie,  

    (medische) consultatie, advies, screeningsonderzoek, kortdurende ondersteuning  

    leerkracht en leerling 

3. Medium begeleidingsarrangement: 

    Bestaande uit bijvoorbeeld voorlichting/ workshop (evt. scholing), aanvalsobservatie,  

    (medische) consultatie, advies, handelingsgericht onderzoek, langer durende    

    ondersteuning van leerkracht en leerling 

Door de onderwijskundig begeleider van het expertisecentrum wordt het type arrangement 

vastgesteld. Het aantal begeleidingsuren per arrangement is flexibel, passend bij wat er nodig is 

voor leerling en school. 

De Waterlelie wil laagdrempelige ondersteuning bieden. Met ieder type vraag rond extra 

onderwijsbehoeften van een leerling met epilepsie kan de school contact leggen met de 

onderwijskundig begeleider. 

 

 

Wie? 
Aranka Altena is de onderwijskundig begeleider voor onze regio. 

 

 

Hoe te bereiken? 
Mail:    a.altena@dewaterlelie.net 

Telefoon:   06-19361422 

 

 

Verder 
- Aan de ondersteuning vanuit de Waterlelie zijn geen kosten verbonden. 

- De Waterlelie werkt nauw samen met de Twijn. 

 

 

http://www.lwoe.nl/
mailto:a.altena@dewaterlelie.net

