
 

 

 
 
 

 

 
 
Joukje Hoving nieuwe coördinator voor begeleiding passend onderwijs 

 
Zorgen dat niemand tussen wal en schip valt, zo omschrijft Joukje Hoving haar nieuwe functie bij het 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht. Als coördinator begeleiding passend onderwijs wil zij 
bijdragen aan doorlopende schoolloopbanen. “Het is belangrijk dat scholen weten welke mogelijkheden er z ijn zodat 
leerlingen de juiste keuze kunnen maken.” 
 
“Mijn rol richt zich zowel op de aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, als tussen het 
voorgezet onderwijs en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs”, vertelt Joukje. “Ook wil ik gaan onderzoeken hoe we 
de overstap van en naar het speciaal onderwijs verder kunnen verbeteren. Als docent geschiedenis heb ik een paar jaar 
binnen het speciaal onderwijs gewerkt dus dat heeft een speciaal plekje in mijn hart.” 
 
Mooie kans 
Joukje legt uit waarom ze zo enthousiast is over haar nieuwe functie. “Na jaren voor de klas te hebben gestaan is het nu een 
bewuste keuze om meer beleidsmatig bij het onderwijs betrokken te zijn. Dit is voor mij een mooie kans om mijn kennis en 
ervaring in te zetten en met schoolbesturen in gesprek te gaan over doorlopende schoolloopbanen. Omdat ik zelf docent 
ben geweest hoop ik een brug te kunnen slaan tussen bestuurders, leerkrachten en leerlingen. Het Samenwerkingsverband 
heeft al grote stappen gezet in het verbeteren van de samenwerking tussen de scholen in de regio en daar wil ik graag een 
verdere invulling aan geven.”  
 
Goede werksfeer 
Wat kunnen haar nieuwe collega’s eigenlijk van Joukje verwachten? “Ik hecht veel waarde aan een goede werksfeer en ben 
makkelijk te benaderen. Ik zeg altijd: als je goed met elkaar kunt samenwerken ga je vijf keer harder.” Dat samenwerken is 
Joukje wel toevertrouwd. Zo woonde ze acht jaar met een vriendengroep in Oostenrijk waar zij zoveel mogelijk zelf deden. 
“We verbouwden onze eigen groenten en maakten onze eigen wijn en kaas. Ik vind het heerlijk om met basale dingen bezig 
te zijn”, vertelt ze. Inmiddels woont Joukje samen met haar man en twee dochters in het oude vestingstadje Nieuwpoort.  
 
Dansen en paardrijden 
Wat doet Joukje als zij niet aan het werk is? “Ik vind ontzettend veel leuk”, lacht Joukje. “Ik houd bijvoorbeeld erg van 
dansen en ik ben net weer begonnen met paardrijden. Daarnaast kook ik graag en doe ik klussen in huis. Ik zeg wel eens dat 
ik de elektricien ben binnen het gezin. Mijn ouders waren ook altijd aan het klussen. Zo heb ik als kind in een oude molen 
gewoond en daarna in een loods van Rijkswaterstaat die mijn ouders omtoverden tot woning. Dat verbouwen heb ik dus 
niet van een vreemde!”  

Joukje werkt vanaf 1 november op dinsdag, woensdag en donderdag voor het samenwerkingsverband. Zij is bereikbaar op 
j.hoving@swv-zuidutrecht.nl 


