
Talentencampus Venlo 
Op de Talentencampus Venlo 
(TCV) werken (speciaal) onderwijs, 
kinderopvang en andere voorzieningen 
sinds 2012 met elkaar samen om 
een samenhangend continuüm van 
krachtige leeromgevingen te realiseren 
voor een onbelemmerde brede 
talentontwikkeling en sociale integratie 
voor kinderen van 0-13 jaar. Dat 
gebeurt in een veilige omgeving waarin 
ontmoeting en samen leren centraal 
staan.

PARTNERS 
 
•  Talentcampus Venlo Basisonderwijs (bao)
•  Talentencampus Venlo Speciaal Onderwijs 

(cluster 3 en 4)
•  Talentencampus Venlo Speciaal Basisonderwijs 

(sbo)
•  Spring Kinderopvang
•  PSW Kinderopvang/ondersteuning
•  Unik ondersteuning

AANLEIDING 
 
Toen een aantal scholen voor een huisvestingsopgave 
(nieuwbouw/ verbouw) stond, concludeerden de 
betreffende schoolbesturen dat het meerwaarde zou 
hebben om de huisvestingsgelden gezamenlijk in te 
zetten. Vervolgens hebben de teams elkaar gevonden 
in het Talentencampusconcept.

DOELEN EN AMBITIES 
 
•  Krachtige leeromgevingen creëren waarin 

kinderen van 0 tot 13 jaar hun talenten optimaal 
kunnen ontwikkelen. De leeromgevingen 
zijn krachtiger dan elk van de betrokken 
moederorganisaties afzonderlijk kan realiseren.

•  Bijdragen aan de integratie van kinderen die 
eerder naar aparte speciale voorzieningen 
gingen.

•  Het realiseren van de hoogst haalbare 
opbrengsten voor kinderen door 
dagarrangementen te bieden waarin de 
verschillende onderwijssoorten, kinderopvang en 
jeugdzorg samenhangend zijn opgenomen.

•  De TCV ontwikkelt zich tot een kenniscentrum 
voor onderwijsgevenden en ouders; het 
is een vindplaats voor antwoorden op 
ontwikkelvraagstukken en levert daarbij 
deskundige hulp.

•  De ontwikkelde werkwijzen/opbrengsten delen 
met onze externe partners.

DE PRAKTIJK 
 
De partners wonen onder één dak. De leerlingen 
zitten in een kerngroep (in bao, sbo of so) en ongeveer 
15% van de kinderen volgt via ‘passend arrangeren’ 
delen van het onderwijs in een andere setting. Dat 
is mogelijk doordat er overal met vaste blokuren 
wordt gewerkt. Zo kunnen we individuele kinderen 
en groepen kinderen veel onderwijs- en zorg/
onderwijsarrangementen bieden. We helpen elk kind 
een volgende stap te zetten, ‘halen eruit wat erin zit’ 
en geven echt passend onderwijs vorm. 

PRAKTIJKVOORBEELD

 



We zetten een reeks aan communicatiemiddelen 
in om de driehoek kind-ouders-school goed te 
verbinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief voor 
ouders, e-mail en Facebook (van elke groep) en een 
ouderapp. Daarnaast zijn er rapportgesprekken, 
OPP-besprekingen (in het s(b)o), ouderavonden, 
vragenuurtjes en thema-avonden.

We werken campusbreed aan het pedagogisch 
klimaat en de pedagogische praktijk in de TCV. Samen 
is vastgesteld welke regels en afspraken overal gelden 
en welke juist verschillend zijn bij de verschillende 
expertises in de TCV. Sociale veiligheid is een 
belangrijk thema.  

UITDAGINGEN 
 
•  (Delen van) wettelijke regelgeving.
•  Rechtspositionele verschillen tussen onderwijs en 

kinderopvang.
•  ‘Traditionele ordening en uitvoering’ binnen 

het onderwijs past niet altijd binnen de 
Talentencampus Venlo.

 

OPBRENGSTEN 

•  Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor leren en ontwikkeling van kinderen en 
medewerkers en een bevordering van zowel 
individueel als groepsleren.

•  Een reflectieve en onderzoekende houding.
•  Een participatiecultuur; kinderen, 

medewerkers en ouders voelen zich lid van de 
campusgemeenschap en participeren daarin 
voluit. Ouders en kinderen kunnen meeleven, 
meehelpen, meedenken en meebeslissen over 
ontwikkelingen binnen en rondom de Campus, 
zowel informeel als formeel. 

•  Een pedagogisch optimisme en een sterk geloof 
in de eigen ontwikkelingskracht van kinderen en 
medewerkers. Er wordt rekening gehouden met 
de psychologische basisbehoeften (autonomie, 
competentie en relatie) van alle betrokkenen.

•  Een professionele en persoonlijke 
aanspreekcultuur.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
We verbeteren de TCV vooral door concrete actie, 
die ervoor zorgt dat alle lagen in de organisatie in 
beweging komen met een merkbaar positief effect op 
samenwerking en verbinding en met meet-, merk- en 
werkbare resultaten. 
   
In overleg met ministerie en inspectie wordt gezocht 
naar oplossingen voor belemmerende gevolgen van 
wet- en regelgeving, die hierboven zijn genoemd 
(onder ‘Uitdagingen’).

MEER INFORMATIE 
 
www.talentencampusvenlo.nl

Frans Vullings
f.vullings@talentencampusvenlo.nl
06-20539037

 


