
 

 

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de mensen die voor het samenwerkingsverband 

werken, om een beeld te krijgen van wie ze zijn, wat ze drijft en waar ze mee bezig zijn. Dit keer was 

het de beurt aan Lisette en Danielle (procesregisseurs) om Els Lombarts (lid CTLV) te ondervragen. 

Aan gespreksstof geen gebrek. 

 

Danielle: Hoe ben je eigenlijk bij RSV terechtgekomen? 

Ik ben begonnen als kleuterjuf, waarbij ik op verschillende basisscholen heb gewerkt. De stoute 

kinderen vond ik altijd het leukste  en na een tijdje trok het speciaal onderwijs mij meer aan. Om 

deze kinderen beter te kunnen begeleiden, ben ik verschillende opleidingen gaan doen (Opleiding 

speciaal onderwijs, autisme en master SEN).  Toen RSV werd opgericht, ben ik benaderd vanuit 

Flexinos omdat ze iemand zochten als SO3 specialist. Zo ben ik bij de CTLV terechtgekomen. Mijn 40 

jaar dienstverband heb ik er inmiddels al op zitten. 

Lisette: En nu ben je lid van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen(CTLV); Wat doe je precies 

als je in de CTLV zit? 

Op dit moment lees ik de SO3 en SO4 dossiers. Ik ben eerste lezer en schrijf een preadvies. Daarna 

gaan de dossiers door naar de commissie ter beoordeling. Ik heb ook veel telefonisch contact met 

begeleiders passend onderwijs en de scholen. Natuurlijk ben ik beschikbaar voor allerlei complexe 

vragen. Ik verwacht straks dat we meer de scholen in gaan. Dat lijkt me ook een mooie ontwikkeling! 

Danielle: Stel jij stond aan het roer in ons onderwijsstelsel, wat zou je dan direct willen 

veranderen? 

Ik zou graag willen dat het jaarklassen systeem wordt losgelaten en dat er veel meer wordt gekeken 

naar de capaciteiten van kinderen. Werken met eigen leerlijnen. Als ik dat morgen mocht veranderen 

zou ik dát aanpassen. Kinderen moeten beoordeeld en uitgedaagd worden op hun sterke kant. We 

benadrukken nu te veel de zwakke kant. Stel ik kan niet goed tennissen; Waarom moet ik dan perse 4 

uur in de week gaan tennissen om beter te worden? Ik ga het niet vanzelf leuk vinden en het 

verbeteren gaat ook niet of nauwelijks. Ik vraag me wel eens af wat het uiteindelijk oplevert als elk 

kind koste wat kost alles moet leren. Doe het met mate of maak de lesvorm leuk. 

Lisette: En dan nu een toekomstgerichte vraag? Wat wens je voor de toekomst van RSV? 

Ik denk dat de grootste uitdaging voor RSV en de scholen niet de geldkwestie is. Er is ontzettend veel 

kwaliteit aanwezig op scholen. Wat ik gezien heb op scholen: daar zitten heel veel briljante mensen 

die hele moeilijke situaties aan kunnen. Als je tijd stopt in intervisie tussen leerkrachten en uitdragen 

van wat leerkrachten allemaal al doen en kunnen, dan heb je daar heel veel aan. Ook voor 

leerkrachten is het belangrijk dat ze doen waar ze goed in zijn en waar hun hart ligt. 

Ik zou wensen dat de klassen kleiner kunnen worden. Als de klassen klein zijn hebben docenten meer 

ruimte om hun leerlingen goed te begeleiden. Dan heb je ook minder arrangementen nodig. Ik zou 

wensen dat de CTLV overbodig wordt voor de aanvraag van arrangementen. 

Danielle: Kun je iets noemen waar je heel trots op bent? Wat is bereikt de afgelopen periode? 



Ik ben trots als wij goed contact hebben met de scholen. Digitale systeem voor alle aanvragen werkt 

goed. Ik ben ook trots op de IB-ers die zo flexibel zijn geweest de afgelopen jaren terwijl er ontzettend 

veel veranderd is. Ze zijn en staan er nog steeds! 

Wat doe je om te ontspannen? 

[de redactie heeft een selectie gemaakt vanwege de veelheid aan hobby’s] 

Ik speel trombone in een vrouwenband waar we allerlei activiteiten mee doen. Met mijn echtgenoot 

heb ik allerlei gezamenlijke hobby’s: wij golfen, fietsen en wandelen veel samen. We koken graag en 

houden etentjes. We gaan veel op vakantie (kamperen) en we zijn enorme carnavalvierders. We zijn 

altijd wel bezig met iets gezelligs en kijken nauwelijks tv. Ik kan heel goed naaien, breien en haken, ik 

heb ook een schilderclubje. Op kantoor RSV hangen ook een paar koeien die ik heb geschilderd. Ook 

met verbouwen heb ik ervaring: betegelen, stucken, we hebben tijdens de corona lockdown ons hele 

huis geschilderd. Het huishouden is niet mijn ding, dat vind ik vreselijk. Maar we doen het wel samen, 

dat scheelt. 

Hoe zou je jezelf in 3 woorden moet omschrijven? 

Gezellig, vrolijk, behulpzaam 

Waar houd je niet van?  

Onfatsoenlijke telefoontjes en onrecht, daar kan ik heel slecht tegen. Als ik vind dat dingen oneerlijk 

gaan. 

Aan wie geef jij het stokje door Els? 

Ik ga graag in gesprek met Marie-Louise Haers!  

 


