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Jaargang	  2016-‐2017	  

Editie	  3	  Nieuwsbrief	  
Samenwerkingsverband	  	  
Zuidoost	  -‐	  Friesland	  VO	   Vanuit	  het	  

samenwerkingsverband:	  
*	  Jan	  de	  Vos	  stelt	  zich	  voor.	  
*	  Eindelijk	  te	  vinden!	  
*	  Wij	  komen	  op	  bezoek.	  
*	  Een	  prikbord	  op	  de	  website.	  
*	  De	  inspectie	  over	  maatwerk.	  	  
*	  Hoe	  zit	  dat	  met	  angst?	  
*	  Indigo	  nu	  ook	  voor	  OPDC	  en	  VSO.	  
*	  Werkwijze	  OPDC	  beschreven.	  
*	  Specifiek	  aanbod	  meer-‐	  en	  	  	  	  
hoogbegaafde	  leerlingen.	  
*	  SAVE	  THE	  DATE:	  Conferentie!	  	  
*	  Formulieren	  Plus	  Voorziening.	  
*	  Geldzaken.	  
*	  Wetswijziging	  overeenstemming	  
ouders	  op	  handelingsdeel	  OPP.	  
*	  Gevolgen	  format	  OPP.	  
	  

Landelijk	  nieuws:	  	  
*	  11e	  Voortgangsrapportage	  Passend	  
Onderwijs	  
	  

Jan	  de	  Vos	  stelt	  zich	  voor	  
Ik	  ben	  61	  jaar	  en	  heb	  al	  vele	  onderwijs,	  advies,	  beleids-‐	  en	  
managementfuncties	  binnen	  het	  onderwijs	  gehad.	  Mijn	  
laatste	  functie	  was	  ‘onderwijsadviseur’	  bij	  de	  Vereniging	  
Openbaar	  Onderwijs.	  De	  afgelopen	  5	  jaar	  waren	  passend	  
onderwijs	  en	  ook	  medezeggenschap	  mijn	  thema’s.	  Ik	  heb	  
veel	  gewerkt	  met	  besturen	  en	  directeuren,	  maar	  ook	  met	  
ouders,	  leerlingen	  en	  teamleden.	  

Van	  oorsprong	  ben	  ik	  onderwijssocioloog	  en	  pedagoog	  en	  
heb	  altijd	  in	  Leeuwarden	  /	  Friesland	  gewoond.	  Ik	  ben	  dan	  
ook	  blij	  weer	  in	  Friesland	  te	  kunnen	  werken.	  
In	  mei	  ben	  ik	  benoemd	  als	  onderwijsadviseur	  bij	  het	  
samenwerkingsverband.	  Ik	  ondersteun	  het	  
consultatieteam	  en	  het	  team	  van	  het	  OPDC	  en	  geef	  
advies	  aan	  de	  directeur	  over	  beleidszaken	  in	  het	  
samenwerkingsverband.	  

Eindelijk	  te	  vinden!	  
Vorige	  maand	  is	  ervoor	  gezorgd	  dat	  het	  
samenwerkingsverband	  nog	  beter	  zichtbaar	  en	  vindbaar	  
is	  aan	  de	  Martin	  Luther	  Kingsingel.	  De	  nieuwe	  borden	  zijn	  
ontworpen	  door	  een	  van	  de	  twee	  studenten	  van	  de	  Friese	  
Poort	  in	  Drachten.	  Wij	  zijn	  erg	  blij	  met	  het	  resultaat!	  

	  

 

Wij	  komen	  op	  bezoek	  
Sinds	  de	  invoering	  van	  passend	  onderwijs	  komen	  de	  
consulenten	  en	  de	  Lifecoaches	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  in	  een	  ondersteunende	  rol	  op	  de	  
scholen.	  	  
We	  merken	  dat	  de	  scholen	  verschillende	  
ondersteuningsvragen	  hebben.	  Om	  zo	  goed	  mogelijk	  aan	  
te	  sluiten	  bij	  de	  wensen	  van	  de	  individuele	  scholen	  zal	  de	  
consulent	  met	  een	  stafmedewerker	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  jaarlijks	  een	  voortgangsgesprek	  
houden	  met	  de	  zorgcoördinator	  en	  de	  locatieleider	  van	  
elke	  schoollocatie.	  	  
Op	  dit	  moment	  worden	  de	  gesprekken	  gepland.	  Agenda	  
technisch	  is	  het	  helaas	  niet	  mogelijk	  om	  alle	  gesprekken	  
voor	  de	  zomervakantie	  te	  laten	  plaatsvinden.	  Dat	  betekent	  
dat	  er	  ook	  gesprekken	  aan	  het	  begin	  van	  het	  nieuwe	  
schooljaar	  gevoerd	  gaan	  worden.	  
In	  het	  document	  “Werkwijze	  voortgangsgesprekken	  
binnen	  het	  samenwerkingsverband	  Zuidoost-‐Friesland	  
schooljaar	  2016-‐2017”	  staat	  deze	  werkwijze	  beschreven.	  	  
Het	  document	  vindt	  u	  op	  het	  gesloten	  gedeelte	  van	  de	  
website	  van	  het	  samenwerkingsverband	  onder	  het	  kopje	  
"Documentatie".	  
	  
Een	  nieuw	  prikbord	  op	  de	  website	  	  
In	  het	  zorgcoördinatorenoverleg	  is	  eind	  vorig	  schooljaar	  
aangegeven	  dat	  er	  behoefte	  is	  aan	  een	  forum/prikbord.	  
Naar	  aanleiding	  van	  deze	  vraag	  is	  er	  dit	  ontwikkeld	  op	  het	  
intranet.	  Op	  12	  juni	  jl.	  is	  deze	  op	  het	  gesloten	  gedeelte	  van	  
de	  website	  van	  het	  samenwerkingsverband	  "live"	  gegaan.	  
Het	  prikbord	  is	  beschikbaar	  voor	  alle	  zorgcoördinatoren	  en	  
alle	  orthopedagogen	  van	  de	  scholen.	  Er	  is	  een	  handleiding	  
beschikbaar,	  waarin	  alle	  informatie	  staat	  die	  nodig	  is	  bij	  
het	  gebruik.	  Deze	  is	  terug	  te	  vinden	  op	  het	  gesloten	  deel	  
van	  de	  website	  van	  het	  samenwerkingsverband.	  De	  
reacties	  tijdens	  de	  "live-‐gang"	  waren	  al	  zeer	  positief!  
	  

	  

Voor	  u	  ligt	  de	  laatste	  nieuwsbrief	  van	  het	  schooljaar	  2016-‐2017.	  We	  kijken	  alvast	  
vooruit	  naar	  het	  komende	  schooljaar.	  Dat	  schooljaar	  zal	  in	  het	  teken	  staan	  van	  de	  
voorbereiding	  op	  de	  nieuwe	  planperiode	  2018-‐2022.	  Dit	  betekent	  dat	  er	  een	  nieuw	  
ondersteuningsplan	  opgesteld	  gaat	  worden.	  	  
Dit	  traject	  wordt	  ingeluid	  met	  een	  conferentie	  op	  17	  oktober	  2017	  (zie	  verderop	  in	  de	  
nieuwsbrief).	  De	  voorbereidingen	  voor	  deze	  conferentie	  zijn	  al	  in	  volle	  gang.	  	  
 
Ik	  wil	  iedereen	  namens	  het	  team	  van	  het	  samenwerkingsverband	  alvast	  een	  hele	  goede	  
zomervakantie	  wensen	  en	  bedanken	  voor	  wederom	  een	  hele	  fijne	  samenwerking	  in	  het	  
schooljaar	  2016-‐2017!	  
	  
Linda	  de	  Vries,	  directeur	  
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Nieuwsbrief	  Samenwerkingsverband	  Zuidoost	  -‐	  Friesland	  VO	  

De	  Inspectie	  over	  Maatwerk	  	  
Dinsdag	  30	  mei	  was	  er	  een	  bijeenkomst	  voor	  de	  
zorgcoördinatoren,	  belangstellenden	  en	  
leerplichtplichtambtenaren	  vanuit	  onze	  regio.	  Het	  thema	  
was	  "Maatwerk	  voor	  individuele	  leerlingen".	  	  
Mevrouw	  G.L.	  Boomsma	  (inspecteur/senior	  jurist)	  en	  dhr.	  
J.	  van	  der	  Heide	  (inspecteur/analist),	  beiden	  namens	  de	  
inspectie	  van	  het	  onderwijs,	  gingen	  in	  op	  de	  wet-‐	  en	  
regelgeving	  met	  betrekking	  tot	  de	  mogelijkheden	  voor	  
maatwerk	  voor	  individuele	  leerlingen.	  Hierbij	  kwam	  zowel	  
de	  regelgeving	  voor	  het	  regulier	  VO	  als	  het	  VSO	  aan	  de	  
orde.	  Ook	  is	  uitgebreid	  stil	  gestaan	  bij	  diverse	  casussen.	  
De	  PowerPointpresentatie	  is	  terug	  te	  vinden	  op	  het	  
gesloten	  gedeelte	  van	  de	  website.	  Ondertussen	  werken	  we	  
aan	  een	  Factsheet	  met	  vragen	  en	  antwoorden	  rondom	  dit	  
onderwerp.	  Zodra	  deze	  gereed	  is	  krijgt	  u	  bericht.	  	  

Hoe	  zit	  dat	  met	  angsten? 
Op	  dinsdag	  27	  juni	  jl.	  was	  er	  een	  kennisnetwerk	  over	  
angststoornissen	  bij	  jongeren. 
Het	  kennisnetwerk	  is	  goed	  bezocht	  door	  zowel	  
zorgcoördinatoren	  als	  andere	  belangstellenden	  vanuit	  de	  
scholen. 
Er	  is	  kennis	  en	  informatie	  gedeeld	  over	  angst	  in	  het	  
algemeen,	  specifieke	  angsten,	  signaleren	  en	  (preventief)	  
handelen.	  Zodra	  de	  PowerPointinformatie	  van	  deze	  
middag	  binnen	  komt,	  wordt	  deze	  op	  het	  gesloten	  gedeelte	  
geplaatst.	  

Indigo	  nu	  ook	  voor	  aanvraag	  VSO	  en	  OPDC	  
Het	  samenwerkingsverband	  wil	  zorgvuldig	  omgaan	  met	  
privacygevoelige	  informatie.	  Omdat	  het	  mailen	  van	  
leerlingendossiers	  onvoldoende	  veilig	  is,	  gaan	  we	  
overstappen	  op	  een	  beveiligde	  digitale	  omgeving	  waar	  
scholen	  voor	  TLV-‐aanvragen	  VSO	  en	  voor	  indicatie-‐
aanvragen	  OPDC	  kunnen	  inloggen	  en	  dossiers	  kunnen	  
uploaden.	   
We	  zijn	  daarvoor	  in	  gesprek	  met	  de	  ontwikkelaars	  van	  
Indigo,	  het	  programma	  dat	  nu	  al	  wordt	  gebruikt	  voor	  de	  
LWOO	  en	  PRO	  aanvragen.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  om	  de	  
overstap	  direct	  na	  de	  zomervakantie	  te	  maken.	   
Alle	  scholen	  die	  nog	  geen	  account	  voor	  Indigo	  hebben	  
zullen	  door	  het	  secretariaat	  worden	  ingevoerd	  in	  Indigo	  
zodat	  alle	  scholen	  aanvragen	  voor	  VSO,	  OPDC	  en	  LWOO	  en	  
PRO	  kunnen	  indienen.	   
Er	  zullen	  geen	  afgegeven	  TLV's	  meer	  via	  de	  mail	  worden	  
verstuurd,	  maar	  de	  aanvragende	  school	  kan	  deze	  zelf	  uit	  
Indigo	  downloaden.	   
De	  instructies	  en	  richtlijnen	  hiervoor	  zullen	  op	  korte	  
termijn	  op	  het	  gesloten	  gedeelte	  van	  de	  website	  worden	  
geplaatst.	  
Op	  10	  oktober	  tijdens	  het	  eerste	  zorgcoördinatorenoverleg	  
staat	  het	  gebruik	  van	  Indigo	  op	  de	  agenda.	  Belangrijke	  
informatie	  dus	  voor	  alle	  scholen,	  ook	  de	  VSO	  scholen.	  
Voor	  vragen	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  ons	  secretariaat	  
via	  toewijzingscommissie@swvzofriesland.nl.	  	  

	  

	  

Werkwijze	  OPDC	  is	  beschreven	  
Op	  17	  mei	  is	  in	  het	  scholenoverleg	  de	  notitie	  "Werkwijze	  
OPDC"	  besproken.	  
In	  deze	  notitie	  staat	  de	  werkwijze	  rondom:	  
-‐	  Plaatsing	  
-‐	  De	  start	  van	  de	  leerling	  
-‐	  De	  werkwijze	  op	  het	  OPDC	  
-‐	  Verwachtingen	  rondom	  contactmomenten	  met	  de	  
ouders	  	  
-‐	  Verwachtingen	  ten	  aanzien	  van	  de	  inspanning	  van	  de	  
school	  van	  herkomst	  
-‐	  De	  uitplaatsing	  van	  de	  leerlingen	  
-‐	  Verantwoordelijkheden	  van	  de	  verschillende	  partijen	  en	  
bekostiging	  	  
uitgebreid	  beschreven.	  	  
Dit	  document	  wordt	  aan	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar	  
2017-‐2018	  gepubliceerd.	  Ook	  zal	  de	  werkwijze	  OPDC	  voor	  
ouders	  in	  een	  speciale	  folder	  worden	  gezet.	  	  
 
Specifiek	  aanbod	  meer-‐	  en	  hoogbegaafde	  leerlingen	  
In	  de	  bestuursvergadering	  van	  7	  juni	  jongstleden	  heeft	  
het	  bestuur	  goedkeuring	  gegeven	  aan	  het	  voorstel	  voor	  
het	  beleid	  van:	  
1.	  De	  inrichting	  van	  een	  expertisenetwerk	  voor	  scholen	  
ter	  verbetering	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  aan	  
havo-‐vwo	  leerlingen	  met	  extra	  ondersteuningsbehoeften.	  
2.	  De	  inrichting	  van	  synthese	  groepen	  (VSO	  groep	  binnen	  
een	  reguliere	  school	  voor	  voortgezet	  onderwijs).	  	  
	  
Gezien	  de	  spreiding	  van	  voorzieningen	  binnen	  het	  
samenwerkingsverband	  is	  het	  wenselijk	  dat	  er	  twee	  van	  
dergelijke	  groepen	  worden	  ingericht	  op	  twee	  
verschillende	  geografische	  locaties	  binnen	  het	  
samenwerkingsverband.	  Dit	  wordt	  inhoudelijk	  voorbereid	  
door	  een	  in	  te	  richten	  projectgroep	  van	  de	  deelnemende	  
scholen.	  

SAVE	  THE	  DATE:	  Conferentie	  17	  oktober!	  
Drie	  jaar	  na	  de	  invoering	  van	  Passend	  Onderwijs,	  
organiseert	  het	  samenwerkingsverband	  Zuidoost-‐
Friesland	  VO	  een	  conferentie	  in	  het	  kader	  van	  het	  nieuw	  
op	  te	  stellen	  ondersteuningsplan	  2018-‐2022.	  
Deze	  vindt	  plaats	  op	  17	  oktober	  2017.	  De	  directeur-‐
bestuurders,	  locatiedirecteuren,	  
zorgcoördinatoren,	  orthopedagogen	  van	  de	  scholen,	  
leden	  van	  de	  OPR	  en	  de	  beleidsmedewerkers	  van	  de	  
gemeenten	  binnen	  onze	  regio	  zullen	  persoonlijk	  
uitgenodigd	  worden	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  
conferentie.	  Een	  “save-‐the-‐date”	  mail	  is	  inmiddels	  naar	  
de	  genodigden	  gestuurd.	  	  	  
 



 

 

 

Formulieren	  Plus	  voorziening	  website	  
Op	  onze	  website	  (zowel	  gesloten	  als	  open	  gedeelte)	  vinden	  
jullie	  de	  aanvraagformulieren	  toetsingscommissie	  VSV.	  
De	  te	  bewandelen	  route	  voor	  de	  aanvraag	  staat	  op	  het	  
eerste	  blad	  van	  het	  formulier	  vermeld.	  
Let	  op:	  In	  verband	  met	  de	  ingangsdatum	  van	  1	  januari	  
2017	  kunnen	  alleen	  aanvragen	  in	  behandeling	  genomen	  
worden	  waar	  een	  beschikking	  OPDC	  onder	  ligt	  met	  een	  
ingangsdatum	  van	  1	  januari	  2017	  of	  later.	  	  
Voor	  nog	  wat	  extra	  informatie	  verwijzen	  we	  jullie	  graag	  
naar	  de	  presentatie	  die	  gegeven	  is	  op	  19	  april	  jongstleden:	  
https://rmcdefriesewouden.nl/wp-‐
content/uploads/20170419presentatietoetsingscommissie.
pdf	  	  
	  
Geldzaken	  
In	  opdracht	  van	  de	  directeur	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  heeft	  een	  werkgroep	  zich	  gebogen	  
over	  een	  nieuw	  voorstel	  voor	  de	  verdeling	  en	  
verantwoording	  van	  de	  schoolbudgetten	  lichte-‐	  en	  zware	  
ondersteuning.	  	  
De	  werkgroep	  bestond	  uit	  Hans	  Aartsen	  (Nordwin	  College),	  
Marcel	  Andringa	  (Renn4),	  Chris	  Peschar	  (Lindecollege),	  
Paulien	  Kuipers	  (CSG	  Liudger)	  en	  Zwanet	  Oosterhof	  
(Samenwerkingsverband).	  	  
In	  de	  bestuursvergadering	  van	  7	  juni	  heeft	  het	  bestuur	  
ingestemd	  met	  het	  voorstel	  van	  de	  werkgroep	  ten	  aanzien	  
van	  het	  budget	  lichte	  ondersteuning,	  namelijk:	  
1.	  De	  komende	  3	  jaar	  wordt	  een	  innovatiebudget	  	  	  	  
gereserveerd.	  
2.	  Elk	  schoolbestuur	  krijgt	  een	  vaste	  voet.	  
Het	  voorstel	  voor	  het	  schoolbudget	  zware	  ondersteuning	  
wordt	  voor	  1-‐1-‐2018	  verwacht.	  

Wetswijziging	  overeenstemming	  ouders	  op	  
handelingsdeel	  OPP	  	  
De	  Eerste	  Kamer	  heeft	  op7	  februari	  2017	  	  	  
het	  wetsvoorstel,	  waarin	  wordt	  geregeld	  dat	  met	  
de	  ouders	  overeenstemming	  moet	  zijn	  over	  
het	  handelingsdeel	  van	  het	  ontwikkelingsperspectief,	  
als	  hamerstuk	  aanvaard.	  De	  wet	  is	  gepubliceerd	  op	  2	  maart	  
2017	  en	  treedt	  in	  werking	  op	  1	  augustus	  2017.	  
Doel	  van	  de	  wet	  
De	  regering	  wil	  met	  het	  wetsvoorstel	  de	  betrokkenheid	  van	  
ouders	  bij	  de	  vaststelling	  van	  het	  ontwikkelingsperspectief	  
versterken.	  	  
Wat	  regelt	  de	  wet?	  Nieuw	  in	  de	  wet	  is	  dat	  het	  
handelingsdeel	  van	  het	  ontwikkelingsperspectief	  pas	  wordt	  
vastgesteld	  nadat	  overeenstemming	  is	  bereikt	  met	  de	  
ouders.	  In	  de	  huidige	  wet	  staat	  dat	  het	  
ontwikkelingsperspectief	  wordt	  vastgesteld	  nadat	  op	  
overeenstemming	  gericht	  overleg	  is	  gevoerd	  met	  de	  
ouders.	  
De	  wetswijziging	  geldt	  alleen	  voor	  het	  handelingsdeel.	  	  

Voor	  het	  overige	  deel	  van	  het	  ontwikkelingsperspectief,	  
bijvoorbeeld	  de	  uitstroombestemming,	  verandert	  er	  niets.	  
Dit	  deel	  kan	  vastgesteld	  worden	  nadat	  op	  
overeenstemming	  gericht	  overleg	  is	  gevoerd.	  
De	  wetswijziging	  regelt	  ook	  dat	  in	  het	  (voortgezet)	  
speciaal	  onderwijs	  het	  ontwikkelingsperspectief	  een	  
handelingsdeel	  dient	  te	  bevatten.	  Dat	  was	  nog	  niet	  eerder	  
in	  de	  wet	  vastgelegd. 
Wat	  als	  er	  (nog)	  geen	  overeenstemming	  is	  
De	  school	  moet	  het	  overleg	  met	  ouders	  voortzetten	  zolang	  
zij	  nog	  niet	  tot	  overeenstemming	  zijn	  gekomen	  over	  het	  
handelingsdeel	  van	  het	  ontwikkelingsperspectief.	  
Wanneer	  de	  school	  (nog)	  geen	  overeenstemming	  heeft	  
bereikt	  met	  de	  ouders	  over	  het	  handelingsdeel,	  betekent	  
dit	  niet	  dat	  de	  school	  de	  leerling	  niet	  meer	  kan	  of	  zou	  
hoeven	  te	  begeleiden.	  Scholen	  moeten	  hun	  leerlingen	  in	  
alle	  gevallen	  de	  nodige	  begeleiding	  bieden.	  
Geschillen	  over	  het	  ontwikkelingsperspectief	  
Als	  het	  niet	  lukt,	  om	  overeenstemming	  te	  bereiken	  over	  
het	  ontwikkelingsperspectief	  kunnen	  ouders	  een	  beroep	  
doen	  op	  de	  onderwijsconsulenten.	  Ze	  kunnen	  ook	  
kosteloos	  een	  verzoekschrift	  indienen	  bij	  
de	  Geschillencommissie	  passend	  onderwijs	  (GPO).	  Deze	  
Commissie	  is	  ondergebracht	  bij	  Onderwijsgeschillen.	  
	  
Gevolgen	  voor	  het	  format	  OPP	  	  
Naar	  aanleiding	  van	  het	  aannemen	  van	  de	  wet	  dat	  het	  
bevoegd	  gezag	  met	  de	  ouders	  tot	  overeenstemming	  moet	  
komen	  op	  het	  handelingsdeel	  (zowel	  een	  nieuw	  opgesteld	  
handelingsdeel	  als	  het	  handelingsdeel	  na	  de	  evaluatie)	  van	  
het	  OPP	  is	  het	  invuldocument	  OPP	  aangepast.	  
Na	  deel	  B	  is	  een	  handtekeningenhokje	  toegevoegd	  waarin	  
ouders	  voor	  gezien	  kunnen	  tekenen	  voor	  deel	  A	  en	  deel	  B	  
(over	  deze	  twee	  delen	  wordt	  op	  overeenstemming	  gericht	  
overleg	  gevoerd	  met	  de	  ouders/verzorgers).	  	  
Na	  deel	  C	  is	  een	  handtekeningenhokje	  toegevoegd	  waarin	  
ouders	  voor	  akkoord	  tekenen	  voor	  deel	  C	  (voor	  dit	  deel	  
moet	  daadwerkelijk	  overeenstemming	  zijn	  met	  
ouders/verzorgers).	  
Dit	  aangepaste	  OPP	  heeft	  als	  voettekst	  “versie	  augustus	  
2017,	  invulversie”	  en	  is	  te	  vinden	  op	  het	  gesloten	  gedeelte	  
van	  onze	  website.	  Mocht	  je	  als	  school	  werken	  met	  een	  
eigen	  format	  OPP,	  dan	  het	  verzoek	  om	  de	  gevolgen	  van	  de	  
wetswijziging	  te	  verwerken	  in	  het	  eigen	  format.	  	  
	  
11e	  Voortgangsrapportage	  Passend	  Onderwijs	  
Dinsdag	  20	  juni	  2017	  is	  de	  elfde	  voortgangsrapportage	  
passend	  onderwijs	  aan	  de	  Tweede	  Kamer	  aangeboden.	  De	  
invoeringsperiode	  eindigt	  in	  2020	  dus	  we	  zijn	  nu	  op	  de	  
helft	  van	  de	  invoeringsperiode	  van	  passend	  onderwijs.	  Een	  
goed	  moment	  om	  de	  balans	  op	  te	  maken:	  
https://www.passendonderwijs.nl/wp-‐
content/uploads/2017/06/Elfde-‐voortgangsrapoortage-‐
passend-‐onderwijs.pdf	  	  
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