
 

 

Hoe gaat het nu? 
Inmiddels hebben in Zuid Kennemerland zo’n zestig primair 
onderwijs scholen en elf voortgezet onderwijs scholen met 
succes deelgenomen aan het versterken kernteam project. In 
veel evaluaties van de kernteam trajecten komt naar voren dat 
de samenwerking met de ketenpartners is verbeterd. De lijnen 
zijn kort(er), men weet beter wat je wel of niet van elkaar kan 
verwachten, er is meer vertrouwen in elkaars expertise. Ook zijn 
er meer dwarsverbanden tussen de kernteamleden ontstaan.  
 

Passend Onderwijsmarkt 
We kijken terug op een zeer geslaagde 
passend onderwijsmarkt op dinsdag 5 april. 
Vanuit alle kernteampartners waren er 
vertegenwoordigers aanwezig. Directeuren en 
intern begeleiders van de scholen uit het PO 
konden al hun vragen stellen in de 
verschillende zalen. Naast de 
kernteampartners was ook de expertisepool 
van het Samenwerkingsverband PO-ZK en andere aanbieders uit de 

regio aanwezig. We sloten af met een masterclass Faalkunde en een borrel.  

 

 

Samenwerken Loont                                                      
Wil jij een helpende hand in het versterken van de samenwerking met je ketenpartners? 

Mail dan naar de procesbegeleider Joyce van der Zwart kernteam@po-zk.nl  of met  

kernteam@swv-vo-zk.nl. Zij kan enerzijds het kernteam organiseren en begeleiden en 

anderzijds meedenken over de invulling van kernteam bijeenkomsten.  
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Successen vanuit andere 
kernteams 

De kortere lijntjes tussen 
kernteampartners, de 
inspanning en bereidheid 
tot samen werken én 
expertise van een ieder 
binnen handbereik. IB-ers 
en zorgcoördinatoren geven 
aan dat dit maakt dat je er 
minder alleen voor voelt te 
staan. 

 

Wil je nog meer verdieping 

met je kernteam of even 
sparren over het verder 
ontwikkelen van je 
kernteam? Mail dan met de 
procesbegeleider voor meer 
informatie: kernteam@po-
zk.nl of kernteam@swv-vo-
zk.nl  

 

Verbreed Teams met 
interprofessionele 
expertise 

In het kader van Met 
Andere Ogen is het 
kernteam van de 
Beatrixschool in Haarlem 
gefilmd. Ook nieuwsgierig? 
https://vimeo.com/605667
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