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Wie praten er mee over passend Onderwijs
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Ewout de Jong
Ik ben 56 lentes jong, gehuwd, twee kinderen en woonachtig in de prachtige
stad Haarlem.
Van beroep HR-Adviseur. Nu werkzaam als HR-Businesspartner a.i. bij een
zorginstelling in Zuid-Holland.
Ik heb brede ervaring in verschillende functies – ook buiten HR - in binnen- en
buitenland. Onder andere, Vluchtelingenwerk, Ministerie van Justitie en
ontwikkelingssamenwerking. Geen professionele ervaring binnen het onderwijs, maar wel een
gezonde en geïnteresseerde blik. Veel ervaring met medezeggenschap.
Mijn dochter, in september 13 jaar, zit komend leerjaar in de 2e klas van het Tendercollege in
IJmuiden.
Ik vind het belangrijk dat mijn dochter en alle kinderen binnen (en uiteraard ook buiten) het
samenwerkingsverband goed onderwijs en zo goed als mogelijke passende ondersteuning krijgen, die
zij nodig hebben.
Als betrokken ouder, vanuit mijn professionele expertise, mijn ervaring met mensen en organisaties
en gezond verstand wil ik graag een bijdrage leveren aan de OPR.

Jolande Groenheide-Asin
Mijn naam is Jolande Groenheide-Asin. Vanuit mijn bedrijf, Notuleren4you, ben ik sinds
november 2014 betrokken bij de OPR en notuleer ik de vergaderingen van de OPR. Ik ben
getrouwd, heb twee kinderen (26 en 18 jaar), waarvan de oudste al uit huis is. De OPR is
een leuke en betrokken groep mensen waarvoor ik mij graag inzet en ik zie ernaar uit om
ook het komende jaar de OPR weer te ondersteunen.

Kim Nelis
Mijn naam is Kim Nelis. Ik ben 34 jaar, getrouwd en heb 4 kinderen. De
oudste is 10, Linde, dan volgt Tieme van 7, Lenne van 6 en Fedde van bijna 4.
Ik werk 12 jaar in het onderwijs. De eerste 5 jaar op de Grafische school in
Haarlem. Na de fusie is deze onderdeel geworden van het Haarlem College. Ik
werk hier met veel plezier. Op het Haarlem college geef ik kunstvakken 1 en 2
en techniek. Ik ben mentor van een eerste klas en inmiddels 4 jaar lid van de
MR. Verder ben ik projectcoördinator, vakgroepvoorzitter en ondersteun ik de
leerlingenraad.

Jeroen Hokke
Ik ben Jeroen Hokke. Ik ben werkzaam op het Haarlem College als docent L.O en
S&V (Sport en Veiligheid). Dit jaar ben ik mentor van een derde klas. Verder zit ik in
de Medezeggenschapsraad en ben ik de laatste 2 jaar voorzitter geweest van de
OPR.
Naar mijn mening verdient elk kind goed onderwijs en een goede onderwijsplek.
Dat is wat voor mij Passend Onderwijs in houdt. Met z’n allen, ouders, kind en
docent gaan we kijken wat het beste is voor het kind, daarbij ondersteunt door
gespecialiseerde professionals.
Door in de OPR zitting te nemen hoop ik een klankbord te kunnen zijn voor het
Samenwerkingsverband en voor mijn collega’s op school. Informatie die ik op doe bij de
vergaderingen probeer ik te delen met collega’s en knelpunten binnen de school deel ik met het
samenwerkingsverband.

Esther Smeenk

Mijn naam is Esther Smeenk. Ik ben moeder van 3 zonen van 18 en 16
jaar.
Ik heb het Passend Onderwijs in de praktijk meegemaakt en wil graag
iets bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Passend Onderwijs
en de uitdagingen hierbij. Sinds 2014 ben ik lid van de OPR. Naast
moeder en OPR-lid, werk ik in de financiële sector.

Gemma Jansen
Hoi, ik ben Gemma. Een bijna full-time werkende co-ouder van twee jongens,
Jur nu 9 (dus nog op de basisschool) en Naut van 15 jaar oud. Naut is in
schooljaar 16/17 gestart in de 2e van het Gunning.
Ik heb al jaren de gewoonte, dan wel doe soms ijdele pogingen, om te helpen
de wereld een beetje beter te maken, dus heb mij veel bezig gehouden met
allerlei soorten verenigingswerk. Van penningmeester van een jeugd sociëteit,
jeugdcommissielid van een sportclub, tot –sinds dit schooljaar afgezwaaidevoorzitter van de ouderraad op de basisschool. Ik hoop ondanks de beperkende
factoren die er in ons onderwijs beleid/systeem zijn, door mee te denken en te
challengen mijn (micro-) bijdrage te kunnen leveren voor een beter
onderwijsklimaat, want er is veel ruimte voor verbetering op allerlei fronten.

Fons Alkemade
Mijn naam is Fons Alkemade en ik ben geboren in 1966. Ik woon al ruim 17 jaar in
Haarlem-Noord met partner en jongste dochter; mijn oudste dochter woont sinds
kort in een studentenflat in Utrecht.
Mijn jongste dochter zit in de bovenbouw van het vwo van Het Schoter. Als ouder
heb ik geen directe ervaring met passend onderwijs maar ik heb in de loop der
jaren wel ouders leren kennen van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
Ook als docent natuurkunde (op het Stedelijk Gymnasium Haarlem, Grafisch
Lyceum Amsterdam, Sancta Maria Haarlem en Luzac Lyceum Haarlem) ben ik af
en toe 'in aanraking' gekomen met het bieden van passende zorg voor leerlingen. Op dit moment
geef ik geen les (geheel vrijwillig) en leef ik van de schoolboeken waaraan ik de afgelopen tien jaar
heb meegewerkt.
In de periode 2014-2017 was ik als ouder lid van de Medezeggenschapsraad van Het Schoter in
Haarlem maar ik moet achteraf vaststellen dat het onderwerp passend onderwijs daar nooit ter
sprake is gekomen; vreemd eigenlijk. Ik heb ook nog steeds een band met het primair onderwijs: ik
werk een middag per week met een paar leerlingen aan programmeren en robots op obs De
Wilgenhoek, de school waar mijn dochters op hebben gezeten.
Toen ik net in de OPR zat, kwam er een stortvloed van voor mij nieuwe termen en afkortingen op me
af maar inmiddels heb ik een redelijk overzicht van wat het SWV doet en wat wij als OPR kunnen en
mogen doen. Gelukkig krijgen wij als OPR-leden ook af en toe een scholing.
Ik hoop af en toe een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het passend onderwijs in onze regio.
Want kinderen die passend onderwijs nodig hebben, verdienen onze volle aandacht en inzet.

Tom Koehorst
Mijn naam is Tom Koehorst, 58 jaar, getrouwd en vader van 2 volwassen zoons.
Geboren en getogen in Haarlem, maar sinds 1987 woonachtig in Heerhugowaard.
Sinds 2007 ben ik als leerkracht verbonden aan het Molenduin, school voor
voortgezet speciaal onderwijs waar les wordt gegeven aan kinderen van 12 tot
18/19 jaar met gedragsproblemen en/of leerproblemen. Wij krijgen ook veel
leerlingen van de residentiele jeugdinstellingen waar kinderen verblijven die om
wat voor reden dan ook uit huis zijn geplaatst.
Ik ben begonnen als ICT leerkracht, maar geef lessen Mens en Maatschappij,
muziek en ben bezig met het opzetten van cultuureducatie op onze school. Sinds 2 jaar ben ik
voorzitter van de medezeggenschapsraad.

Stef Maas
Mijn naam is Stef Maas. Ik woon in Hauwert in de kop van Noord-Holland. Al
een aantal jaar ben ik werkzaam op de Daaf Gelukschool en de Vestiging
Gunning op de Daaf Geluk. Hier ben ik mentor van een 3 Havo klas en geef ik
Geschiedenis. Sinds schooljaar 2017-2018 ben ik ook werkzaam op de Gunning
VSO waar ik kooklessen verzorg.
De vestiging Gunning en de Gunning VSO zijn scholen voor voortgezet speciaal
onderwijs. Hierdoor is het bieden van passend onderwijs al een aantal
onderdeel van mijn werk. Via mijn medezeggenschapswerk hoorde ik
regelmatig de term ‘samenwerkingsverband’ voorbij komen. Uiteindelijk ben ik
mijn collega opgevolgd in de OPR van het samenwerkingsverband en hoop ik mijn kennis te kunnen
vergroten en te kunnen bijdragen aan een sterker samenwerkingsverband.

Rob Mersmann

Geboren in 1962 en vader van drie kinderen te weten 2 volwassen jongens en
een dochter die op het Maritiem college in IJmuiden zit.
Op het Maritiem college ben ik voorzitter van de ouderraad. Vanuit de
ouderraad ben ik in eerste instantie in aanraking gekomen met het OPR Zuid
Kennemerland.
Mijn intrinsieke motivatie komt uit het feit dat ik zelf met een thuiszitter
geconfronteerd ben geweest. In een tijd dat de voorzieningen voor deze
jongeren niet optimaal waren. Ik wil voorkomen dat anderen in een dergelijke situatie terecht
komen. Vandaar dat ik zeer gemotiveerd ben om een bijdrage te leveren aan dit
samenwerkingsverband.
Mijn overtuiging is dat er voor iedereen onderwijs passend moet zijn. Voor de meeste jongeren is het
reguliere onderwijs passend, voor sommige is bijstelling noodzakelijk.
Verder heb ik vanuit mijn eigen schooltijd een band met deze regio. Ik heb op de Maria MAVO en
Hageveld in Heemstede gezeten en de IJmond MTS in Santpoort.

