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Welkom bij de Schakelvoorziening!  

De schakelvoorziening is in september 2014 bij de invoering van de wet op het passend 

onderwijs van start gegaan. Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor 

elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband.  

 

Bij ons SWV (samenwerkingsverband) horen de scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst. Daarbij 

gaat het zowel om de reguliere scholen (inclusief de praktijkscholen) als om de scholen voor 

speciaal voortgezet onderwijs. De schakelklas valt hier ook onder. 

 

Het is een bovenschoolse voorziening met als doel leerlingen een tijdelijke plek te geven als ze 

dreigen uit te vallen op de huidige school. Het streven is om de stap terug naar de school van 

herkomst te maken. Samen met de leerling, de ouders, de ketenpartners en de school van 

herkomst brengen we in kaart wat hiervoor nodig is. Een goede samenwerking met alle 

betrokken is hierbij cruciaal. 

 

We vinden het daarom belangrijk dat u deze schoolgids ontvangt. 

 

Namens de schakelvoorziening 

Angelique Lankhorst 

  

SCHOOLGIDS 

Schakelvoorziening 

2022-2023 
 

 

http://www.swv-vo-2505.nl/
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De Schakelvoorziening in het kort 

De schakelklas betreft een bovenschoolse 

voorziening. We verwelkomen daarom leerlingen 

van diverse aangesloten VO scholen. Onze 

benadering is om iedere leerling een vertrouwde 

plek te bieden en gaan uit van hun individuele 

mogelijkheden. Het betreft dus voor iedere 

leerling maatwerk, want ieder kind is anders en 

heeft andere ondersteuningsbehoeften. We 

hebben geïntegreerde kennis op het gebied van 

onderwijs, gedrag en zorg. Daardoor zijn we in 

staat oplossingen aan te dragen voor veel 

ondersteuningsvragen. We stemmen onze 

begeleiding af met de leerling zelf, met ouders, 

met de school van herkomst en betrokken 

ketenpartners.   

 

Daar gaan we voor 

Vanuit een veilige, gestructureerde schoolsituatie 

geven wij leerlingen weer zelfvertrouwen op het 

gebied van schoolwerk. Daarnaast geven we ze 

inzicht in wat ze nodig hebben om weerbaar en 

wendbaar te zijn. Daarmee willen we ze vanuit 

zelfvertrouwen het stapje terug naar school laten 

maken. We zetten ook in op het verwerven van 

vaardigheden die leerlingen nodig hebben om die 

plek in de maatschappij te kunnen bereiken en om 

later zo zelfstandig mogelijk te kunnen 

functioneren.  

 

 

 

 

Naast de begeleiding en toerusting van het kind 

zelf, richten we ons ook op overige betrokkenen. 

Ook hen willen we meegeven wat wel en wat niet 

werkt wanneer het gaat over communicatie en 

welbevinden.  

 

De schakelvoorziening 

De docenten, tevens mentoren, zorgen dat de 

leerling onderwijs krijgt dat bij hem/haar past. We 

volgen het curriculum van de school van 

herkomst. Deze school is en blijft dus 

verantwoordelijk voor het didactisch aanbod 

tijdens de periode in de schakelvoorziening Dat is 

de school waar de leerling ingeschreven staat. De 

school van herkomst en de schakelvoorziening 

onderhouden gedurende de periode dat een 

leerling in de schakelklas is nauw contact. De 

school van herkomst blijft hierin regie houden. 

Dat wordt d.m.v. evaluatiemomenten en 

verslagen gewaarborgd en uitgewisseld.  

 

Degenen die betrokken zijn bij de begeleiding van 

de leerling en bovenstaand proces samen 

doorlopen, zijn: 

• Ouder(s)/verzorger(s) 

• Leerling 

• Mentoren/docenten (intern) 

• Gedragswetenschappers (intern 

ondersteuningsteam) 

• Mentor/zorgcoördinator/teamleider (school van 

herkomst) 

• Hulpverlening (extern) 

 

http://www.swv-vo-2505.nl/
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Onze leerlingen 

 

Hoe komt uw kind bij de Schakelvoorziening? 

 

Aanmelden 

De school van herkomst dient een verzoek in bij 

het loket van het samenwerkingsverband omdat 
zij op dat moment handelingsverlegen zijn. Het 
loket bepaalt a.d.h.v. de aangeleverde gegevens 
of de leerling in aanmerking komt voor de 
schakelvoorziening.  
 
De leerling blijft gedurende de plaatsing bij de 

schakelvoorziening ingeschreven op de school van 
herkomst. Het is voor leerling/ouders mogelijk om 
voorafgaand aan de plaatsing (of zelfs aan de 
aanvraag bij het loket) zich te komen oriënteren. 
 

Begeleiding 

We besteden veel aandacht aan de begeleiding 
van uw zoon/ dochter. 

 
Dit doen we middels: 
 
Korte lijnen 
alle betrokkenen hebben veelvuldig mail en 
telefonisch contact om het welzijn van de leerling 

te monitoren en te waarborgen. Dat is wel de 

kracht, voorwaarde en middel om een leerling 

naar op de goede plek te krijgen en op de juiste 
manier te begeleiden. We hebben een pilot met 
OZO verbindingszorg waarin we binnen een veilig 
omgeving contact met elkaar hebben en elkaar de 
hoogte houden. 
 
Leerlingbesprekingen 

Docenten/mentoren en gedragswetenschappers 
binnen de schakelvoorziening bespreken i.i.g. 2-

wekelijks hoe het gaat met een leerling. De stand 
van zaken bij de verschillende schoolvakken, het 
gedrag en het welbevinden worden besproken en 
hier worden eventuele acties op ingezet.  
 

Evaluatiegesprekken 
In principe vindt plaatsing plaats voor een periode 
van 3 maanden. Als duidelijk is dat een korte 
periode van extra begeleiding gewenst is kan de 
periode van 6 weken verlengd worden met alle 
betrokkenen zoals eerder genoemd. Hierbij maken 

we onderscheid on pedagogische en didactische 
doelen van een leerling en stellen deze zo nodig 
bij. Indien wenselijk plannen we binnen die 
periode extra gesprekken.  

 

  

 

Hoe gaan we met elkaar om op school 

We vinden het belangrijk dat de schakelklas een 

veilige en vertrouwde plek is voor alle 

betrokkenen. Onderstaande uitgangspunten 

helpen hierbij. 

 

• We beginnen de dag gezamenlijk om 08.35uur;  

• Leerlingen zijn de hele dag op school en/of het 

schoolterrein, inclusief de pauzes;  

• We gebruiken de hoofdingang en de trap bij de 

receptie;  

• Muziek tijdens het werken mag je luisteren, via 

de laptop of I-pods middels een afspeellijst;  

• Leerlingen zorgen er zelf voor dat ze hun 

schoolmateriaal op orde hebben, denk hierbij 

ook aan gymkleding; 

• We hebben respect voor elkaar en elkaars 

spullen;  

• Eten en drinken doen we in de pauzes in het 

pauzelokaal of buiten;  

• Telefoons gebruiken we weer aan het eind van 

de schooldag en worden aan het begin van de 

dag in de telefoontas gedaan;  

• Je kleedt je gepast en draagt geen naveltrui, 

pet of capuchon;  

• Het Gentiaan College is een rookvrij 

schoolgebouw  

 

  

http://www.swv-vo-2505.nl/
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Vakanties, vrije dagen, schooltijden 

 

Vakanties en vrije dagen 

1e schooldag   30 september 

Studiedag   13 oktober 

Herfstvakantie   18 t/m 22 oktober 

Kerstvakantie   27 december t/m 7 januari 

Voorjaarsvakantie  28 februari t/m 4 maart 

Studiedag   28 maart 

Goede Vrijdag   15 april 

Pasen    18 april 

Meivakantie   25 april t/m 6 mei 

Hemelvaart en extra dag 26 en 27 mei 

Pinksteren   6 juni 

Studiedag   7 juni  

Zomervakantie   11 juli t/m 19 augustus 

 

Op de bovengenoemde studiedagen zijn de leerlingen vrij. 

 

De schooltijden 

Maandag    08.35 – 14.15 uur 

Dinsdag             08.35 – 14.15 uur 

Woensdag       08.35 – 12.30 uur  

Donderdag                  08.35 – 14.15 uur  

Vrijdag               08.35 – 14.15 uur  

Op maandag en woensdag is bewegingsonderwijs 

  

Pauzes 

Leerlingen kunnen binnen, in het pauzelokaal, of  

buiten op het plein pauze houden. In het pauzelokaal  

en op het plein is toezicht. Leerlingen blijven onder  

schooltijd op het schoolterrein. 

  

http://www.swv-vo-2505.nl/
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Namen en adressen 

Contact 

VO Loket Passend Onderwijs 

Gentiaanstraat 804 (in het Gentiaan College) 

7322 CZ Apeldoorn 

T 055-3689588 

loket@swv-vo-2505.nl 

www.swv-vo-2505.nl 

 

Medewerkers 

José in ’t Veld,  

directeur 

 

Hermi Visser,  

orthopedagoog/adviseur passend onderwijs 

 

Saskia Dirven,  

orthopedagoog/adviseur passend onderwijs 

 

Susan Vos,  

ontwikkelingspsycholoog/ 

adviseur passend onderwijs 

 

Angelique Lankhorst,  

leerkracht schakelvoorziening   

 

Arjo Schroven,  

administratief medewerker  

 

 

 

 

Externe vertrouwenspersonen 

Chiene Hulst 

Mobiel: 06-45434266 

Mail: chienehulst@annonuwerk.nl 

Landelijke vertrouwensinspecteur: 

T 0900 111 31 11 

 

Landelijke klachtencommissie Onderwijs  

Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

T 030 – 280 95 90 

F 030 280 95 91 

info@onderwijsgeschillen.nl 

 

Afmelden 

Mocht een leerling door ziekte of andere 

dringende zaken niet- of niet op tijd in de 

schakelvoorziening aanwezig kunnen zijn, dienen 

ouder(s) en/of verzorger(s) telefonisch contact op 

te nemen met de schakelvoorziening tussen 08:00 

uur en 08:30 uur. Dit geldt voor elke dag van de 

afwezigheid.  

 

Wekelijks wordt de absentie aan de scholen van 

herkomst doorgegeven die dit verwerken in hun 

leerlingvolgsysteem. 

 

Ouderbijdrage 

Wij vragen geen vrijwillige ouderbijdrage van 

ouder(s) en/of verzorger(s). 

 

Bereikbaar via het algemene 

telefoonnummer van het VO-loket 

Passend onderwijs 

http://www.swv-vo-2505.nl/

