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De ambulante dienst van
De Waterlelie vormt samen
met de ambulante dienst
van De Berkenschutse het
Landelijk Werkverband
Onderwijs en Epilepsie
(LWOE). Samen bedienen de
onderwijskundig begeleiders
in Nederland meer dan
tweeduizend leerlingen
met epilepsie in het primair
onderwijs (PO/SO), voortgezet
onderwijs (VO/VSO) en het
middelbaar beroepsonderwijs
(MBO).
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Inleiding
De ambulante dienst van De Waterlelie vormt samen met de
ambulante dienst van De Berkenschutse het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Samen bedienen onze
onderwijskundig begeleiders in Nederland meer dan tweeduizend
leerlingen met epilepsie in het primair onderwijs (PO/SO),
voortgezet onderwijs (VO/VSO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
Door onze intensieve samenwerking is het gelukt om de landelijke
taakstelling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
goed uit te voeren. De inzet van de onderwijskundig begeleiders van
beide scholen heeft ervoor gezorgd dat binnen de snel veranderende
onderwijsomgeving ook Passend Onderwijs aan leerlingen met epilepsie
geboden kan worden.

samenwerkingsverbanden kunnen erop vertrouwen dat binnen Passend
Onderwijs de ontwikkeling van leerlingen met epilepsie goed wordt
begeleid. De onderwijskundig begeleiders opereren in het gebied waar
medische kennis en het leren van leerlingen met epilepsie samenkomen.
Onze ambitie is om een passend advies te geven aan onderwijsprofessionals rondom de leerling met epilepsie. Onderwijskundig
begeleiders zijn hierbij gericht op een goede afstemming tussen alle
betrokkenen ten behoeve van een optimale ontwikkeling van de leerling.
De inzet en inbreng van de onderwijskundig begeleiders blijft er ook in
2020 voor zorgen dat kinderen met epilepsie adequaat gestimuleerd
worden in hun ontwikkeling.
Dank aan ieders inzet!

De uitzonderingspositie die het ministerie voor het LWOE heeft
gecreëerd, heeft zijn waarde bewezen voor tweeduizend leerlingen met
epilepsie die specifieke begeleiding nodig hebben. Dat doen wij door op
korte termijn een goede analyse te maken van de leerling, informatie te
geven en de benodigde interventie(s) te adviseren. Hierdoor helpen wij
leerlingen en leerkrachten een stap verder in hun (leer)ontwikkeling.
Leerlingen, leerkrachten, ouders, behandelend artsen en
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Het strategisch
beleidsplan 2017-2020
Dit strategisch beleidsplan van LWOE de Waterlelie is onderdeel
van het schoolplan 2016-2020 van school De Waterlelie. Het kijkt
vooruit naar de doelstellingen van 2020. LWOE de Waterlelie zit
met de intrede van de wet passend onderwijs in 2014 nog volop
in de transitie van een aanbodgestuurde organisatie naar een
vraaggestuurde organisatie.
Voor de voorbereiding van dit plan heeft LWOE de Waterlelie in
het najaar van 2016 verschillende toekomstsessies georganiseerd
met samenwerkingspartners als directeuren en bestuurders PO/VO,
directeuren SWV PO/VO, IBers/zorgcoördinatoren en de directeur
research van SEIN Ley Sander.
Het LWOE wilde van deze samenwerkingspartners weten welke vragen
momenteel niet of onvoldoende beantwoord worden m.b.t. leerlingen
met epilepsie en aanverwante problematiek, leerlingen met PNES en
leerlingen met narcolepsie en mogelijke andere doelgroepen.
IBers/zorgcoördinatoren hebben behoefte aan korte lijnen (bereikbaarheid), snelle acties en service. De begeleiding moet gericht zijn op de
hulpvraag. De IBer wil ontzorgd worden door het bieden van praktische
hulp, kennis van zaken en een beknopte verslaggeving. Als meerwaarde
van het LWOE zien zij: medische kennis op het gebied van epilepsie en
inzicht in de effecten van epilepsie op het onderwijs.
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Directeuren en bestuurders PO/VO geven aan dat kritisch gekeken dient
te worden naar het totaalpakket van middelen dat een onderwijskundig
begeleider van het LWOE kan inzetten. Leerlingen met epilepsie zijn
vaker uitzondering dan regel op scholen. Directeuren en bestuurders
PO/VO vinden het belangrijk dat het rendement van een teamscholing
efficiënt is voor een heel team. Als je op school ‘slechts’ één kind met
epilepsie hebt, dan dringt de vraag zich op welke middelen (bijvoorbeeld
voorlichting aan een team, individuele voorlichting of iets anders)
efficiënt zijn om het kind en zijn leerkrachten optimaal te bedienen.
Is het mogelijk om bepaalde basisinformatie ook anders te ontsluiten?
Directeuren van SWV PO/VO ontvangen graag onze kengetallen zodat
zij inzichtelijk hebben wat de omvang is van de LWOE dienstverlening
binnen hun eigen samenwerkingsverband. Er is behoefte aan management informatie die zij eenvoudig kunnen integreren in hun eigen
plannen.
Ley Sander, directeur research SEIN, is van mening dat het LWOE moet
doen waar het goed in is. Advisering bieden in onderwijsbehoeften van
kinderen met ontwikkelingsproblemen van de hersenen. Het gaat daarbij
om een spectrum aan stoornissen. Epileptische aanvallen zijn daar een
symptoom van.
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Dit strategisch beleidsplan sluit enerzijds aan bij de centrale ambitie
van school De Waterlelie voor 2020: De Waterlelie is en blijft het
expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie. Samen met ouders en
partners wil de Waterlelie betekenisvol en inspirerend onderwijs en
goede ondersteuning verzorgen aan unieke en speciale leerlingen,
dat recht doet aan verschillen én uitvoerbaar is.
Anderzijds sluit het plan aan bij strategisch meerjaren beleidsplan
2017-2020 van SEIN: het expertisecentrum voor epilepsie en
slaapstoornissen.

De vier strategische thema’s van SEIN
voor 2017-2020 zijn:
1. Van epilepsie naar aanvalsgewijs optredende (hersen)aandoeningen.
2. Naar integratie van research en zorg.
3. Versterking van de eigen regie en zelfstandigheid van
cliënten.
4. Inzetten op geïntegreerde zorgarrangementen. Het
overkoepelende thema betreft SEIN’s positionering:
SEIN heeft de ambitie in 2030 bij de Europese top 5 van
centra voor epilepsie en gerelateerde aanvalsgewijs
optredende aandoeningen te horen en duidelijk zichtbaar
te zijn voor cliënten, verwijzers en ketenpartners.

8

STRATEGISCH BELEIDSPLAN LWOE - DE WATERLELIE 2017-2020

Ambitie voor 2020
Het LWOE is bij medisch
specialisten, onderwijsprofessionals en ouders
bekend als dé organisatie
voor advies op het gebied
van epilepsie en
aanverwante problematiek,
psychogene niet
epileptische aanvallen en
narcolepsie binnen het
onderwijs in Nederland.
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Missie, visie en
doelstellingen van
LWOE De Waterlelie
Onze missie (bestaansrecht)
Leerlingen met epilepsie en aanverwante problematiek, leerlingen met
psychogene niet epileptische aanvallen en leerlingen met narcolepsie
optimaal laten ontwikkelen binnen de onderwijsomgeving. Onder
optimaal verstaan wij wat haalbaar is binnen de mogelijkheden.
Onder aanverwante problematiek verstaan wij onderwijsproblemen
bij leerlingen die verdacht zijn van epilepsie als ook leerlingen die
aanvalsvrij zijn en nog wel schoolproblemen ervaren t.g.v. de epilepsie.
Onze visie (blik in de toekomst)
Leerlingen met epilepsie en aanverwante problematiek, leerlingen met
psychogene niet epileptische aanvallen en leerlingen met narcolepsie
lopen een verhoogd risico op leer-, gedrags- of cognitieve problemen.
De onderwijskundig begeleider van het LWOE richt zich op de hulpvraag
en onderwijsbehoefte(n) van deze leerlingen. Onze uitdaging is een
passend advies te geven aan de onderwijsprofessionals rondom de
leerling dat ervoor zorgt dat de leerling geen of zo weinig mogelijk
hinder ondervindt van zijn beperking(en).
De intentie is om dit concept in de toekomst ook in te zetten voor
leerlingen met andere aanvalsgewijs optredende aandoeningen en
andere slaap-/waakstoornissen.
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Onze ambitie voor 2020
Het LWOE is bij medisch specialisten, onderwijsprofessionals en ouders
bekend als dé organisatie voor advies op het gebied van epilepsie en
aanverwante problematiek, psychogene niet epileptische aanvallen en
narcolepsie binnen het onderwijs in Nederland.
Realisatie
Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie wordt rechtstreeks
bekostigd door het Ministerie van OCW. Naast deze bekostiging voegen
de beide scholen voor epilepsie, De Berkenschutse en De Waterlelie,
een deel van hun Expertisebudget toe. Dit budget is voor vijf jaar
vastgesteld. In schooljaar 2019-2020 loopt de beschikking af.
Het LWOE wil ook na dit schooljaar de begeleiding van leerlingen met
epilepsie, in vele vormen van onderwijs, voortzetten. De samenwerking
met de eigen kennisinstituten Kempenhaeghe en SEIN, de neurologen
verbonden aan de regionale ziekenhuizen en de landelijke dekking
maken dat dit unieke aanbod beschikbaar moet blijven voor de
leerlingen, hun ouders en de scholen die nu begeleid worden.
En natuurlijk voor de leerlingen van de toekomst.

NAAR INHOUD

kind

Onze doelstellingen voor 2017-2020

medisch
specialisten

ouder

leerkracht

Onderwijskundig
begeleiders van het LWOE
maken de verbinding
tussen medisch
specialisten, ouders en
onderwijsprofessionals
rondom het kind.
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1. Leerlingen met epilepsie en/of aanverwante problematiek,
leerlingen met psychogene niet epileptische aanvallen en
leerlingen met narcolepsie optimaal laten ontwikkelen
binnen de onderwijsomgeving. De leerlingen versterken in
hun groei naar eigen regie en zelfstandigheid. Onderwijskundig begeleiders van het LWOE maken de verbinding
tussen medisch specialisten, ouders en onderwijsprofessionals rondom het kind. De begeleiding richt zich op het
kind op zijn school, met zijn klas en zijn leerkracht.
2. Het ontwikkelen van expertise en integreren (zo nodig
vertalen) van onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk
van het primair (regulier en speciaal) onderwijs, het voortgezet (regulier en speciaal) onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs.
3. Versterken van kennis en vaardigheden van de onderwijskundig begeleiders ten behoeve van de kwaliteit van hun
dienstverlening. Binnen de kaders van de organisatiedoelen staan de onderwijskundig begeleider én zijn
ontwikkeling centraal. Er is structureel aandacht voor
professionalisering.
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Doelstellingen 2017-2020
Voor de komende jaren onderschrijven wij drie doelen die
richtinggevend zijn voor onze inzet:

1.1

‘Leerlingen optimaal laten ontwikkelen’ waarbij leerlingen*
versterkt worden in hun groei naar eigen regie en zelfstandigheid.
Dit betekent vrij vertaald, dat er oprecht geluisterd wordt naar de
vragen die een leerling heeft en gezamenlijk antwoorden worden
geformuleerd op de vraag:
‘Wat heb jij nodig voor jouw ontwikkeling?’
• De leerling inzicht geven in zijn epilepsie/psychogene niet
epileptische aanvallen/narcolepsie en de consequenties
ervan voor zijn (onderwijs)ontwikkeling. De leerling versterken
om zijn schoolgaande leven vorm te geven en problemen te
overwinnen.
• De leerling, maar ook zijn onderwijsprofessionals, ouders
en medeleerlingen, adviseren over de mogelijkheden van
(technologische) innovaties op het gebied van epilepsie,
cognitieve functies, didactiek en op sociaal en emotioneel
gebied, die de zelfstandigheid van de leerling bevorderen.

1.2

De onderwijskundig begeleider werkt efficiënt en doelmatig
waarbij de leerling centraal staat om zo een passende
onderwijsomgeving te creëren.

1.3

De betrokken onderwijsprofessionals leren zelfstandig en/of
zelfredzaam maken in het omgaan met de leerling met epilepsie/
psychogene niet epileptische aanvallen/narcolepsie.

* Waar leerlingen staat, wordt bedoeld leerlingen met epilepsie en/of
aanverwante problematiek, leerlingen met psychogene niet epileptische aanvallen
en leerlingen met narcolepsie.

Doelstelling 1

Leerlingen optimaal laten ontwikkelen binnen de onderwijsomgeving. De leerlingen versterken in hun groei naar eigen
regie en zelfstandigheid. Onderwijskundig begeleiders van
het LWOE maken de verbinding tussen de medisch specialisten, ouders en onderwijsprofessionals rondom het kind.
De begeleiding richt zich op het kind op zijn school, met zijn
klas en zijn leerkracht.
De dienstverlening van LWOE De Waterlelie wordt gekenmerkt door vraaggestuurde begeleiding en advisering,
gebaseerd op het functioneren van de leerling en gericht op
de ondersteuning van de leerkracht, maar waarin de leerling
centraal staat. De onderwijskundige begeleiding/advisering
wordt afgestemd op de epilepsie, de cognitieve- en functieontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de
didactische ontwikkeling van de leerling.
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Wat willen we doen om deze doelen te halen?

12

•

Verkrijgen van uniformiteit en afstemming over LWOE
trajecten om de huidige kwaliteit van begeleiding te
borgen.

•

De eigen regie van het kind in elk begeleidingstraject als
hulpvraag meenemen/bespreken

•

Consensus verkrijgen over de rol van de ouders in het
begeleidingstraject.
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De begeleiding richt
zich op het kind op zijn
school, met zijn klas en
zijn leerkracht.
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Doelstelling 2

Wat willen we doen om deze doelen te halen?

Het ontwikkelen van expertise en integreren (zo nodig vertalen) van onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk van het
primair (regulier en speciaal) onderwijs, het voortgezet (regulier
en speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

•

Organisatiestructuur maken (OASE 2.0) voor de
expertise-ontwikkeling en -implementatie.

•

Expertise-ontwikkeling en -implementatie gaat
LWOE-breed plaatsvinden en waar mogelijk in
samenwerking met SEIN en Kempenhaeghe.

•

Onderwerpen waarover expertise (verder) ontwikkeld
wordt zijn: • Epilepsiechirurgie (WKZ)
• Epilepsie en prikkelgevoeligheid (WKZ)
• Epilepsie en executief functioneren
• Epilepsie en laagbegaafdheid
• Epilepsie en slaap (school De Waterlelie)
• Narcolepsie

Expertise-ontwikkeling en integratie van onderzoek en onderwijskundige ondersteuning staan centraal (= kennisvalorisatie).
Onderwijskundig begeleiders hebben een onderzoekende
houding en dragen bij aan onderzoeksprojecten van LWOE,
SEIN, universiteiten en dergelijke. Door onderzoeksresultaten
te vertalen naar de praktijk worden ze bruikbaar voor het
onderwijs.

2.1

Bijdrage aan projecten op het gebied van epilepsie en haar
comorbiditeiten, psychogene niet epileptische aanvallen en
narcolepsie.

2.2

Bijdrage aan projecten op het gebied van de ontwikkeling van de
leerling met betrekking tot de eigen regie, de zelfverantwoordelijkheid en de zelfstandigheid.

2.3

Ontwikkelen van expertise in onderzoeksprojecten rondom
epilepsie, psychogene niet epileptische aanvallen en narcolepsie
binnen de praktijk van het onderwijs en deze expertise en onderzoeksresultaten efficiënt verspreiden en delen.
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Doelstelling 3

Wat willen we doen om deze doelen te halen?

Versterken van kennis en vaardigheden van de onderwijskundig begeleiders ten behoeve van de kwaliteit van hun
dienstverlening.

•

Teamprofessionalisering op het gebied van epilepsie en de
impact ervan op de ontwikkeling en het leren.

•

Teamprofessionalisering op het gebied van vaardigheden
voor OKBers

•

Eigen professionalisering OKBer gericht op de doelgroep
en op het persoonlijk functioneren (lerarenbeurs hiervoor
gebruiken indien mogelijk)

Binnen de kaders van de organisatiedoelen staan de onderwijskundig begeleider én zijn ontwikkeling centraal. Er is
structureel aandacht voor professionalisering.

3.1

Versterken van eigen kennis en vaardigheden door teamprofessionalisering, collegiaal leren, intervisie en persoonlijke
scholing.

3.2

Ontwikkelen van expertise in onderzoeksprojecten en deze
onderling delen.

3.3

Bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

3.4

Verbeteren van werkprocessen met betrekking tot de leerlingbegeleiding.
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De inzet en inbreng van de
onderwijskundig begeleiders
blijft er ook in 2020 voor zorgen
dat kinderen met epilepsie
adequaat gestimuleerd worden
in hun ontwikkeling.
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