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Thuiszitters	  
Regionale	  Kerngroep	  thuiszitters	  
Zoals	  in	  de	  afgelopen	  nieuwsbrief	  is	  aangegeven	  zijn	  de	  
documenten	  ”Protocol	  thuiszitters”	  en	  het	  ”Werkproces	  
thuiszitters”	  in	  november	  2016	  bestuurlijk	  vastgelegd	  voor	  
de	  RMC-‐regio	  Friese	  Wouden.	  	  Een	  van	  de	  eerste	  
vervolgstappen	  was	  het	  organiseren	  van	  de	  overlegtafel	  
”Regionale	  kerngroep”.	  Dat	  is	  gebeurd.	  We	  kunnen	  nu	  
aangeven	  dat	  de	  kerngroep	  uit	  de	  volgende	  leden	  bestaat:	  
-‐	  Ruerd	  Kuiper	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Samenwerkingsverband	  PO	  
-‐	  Zwanet	  Oosterhof	  Samenwerkingsverband	  VO	  	  	  	  
(voorzitter)	  
-‐	  Klaas	  de	  Jong	  	  	  	  	  	  	  	  	  namens	  de	  drie	  MBO’s	  (Nordwin,	  Friese	  
Poort	  en	  Friesland	  College)	  
-‐	  Anja	  Binnema	  	  	  	  	  	  	  	  namens	  alle	  leerplichtambtenaren	  regio	  
de	  Friese	  Wouden	  
-‐	  Dineke	  Wagenaar	  	  	  namens	  RMC	  de	  Friese	  Wouden	  
	  
De	  regionale	  kerngroep	  thuiszitters,	  verzuimers	  en	  
vrijgestelde	  jongeren	  krijgt	  de	  volgende	  taken:	  
1.	  Monitoren	  van	  de	  thuiszittende	  jongeren.	  
2.	  Signaleren	  van	  knelpunten	  in	  de	  uitvoering	  van	  dit	  
protocol.	  
3.	  Periodieke	  terugkoppeling	  naar	  de	  REJA	  (Regionale	  Jeugd	  
Agenda).	  

Melden	  van	  thuiszitters	  
De	  regionale	  kerngroep	  kan	  alleen	  goed	  monitoren	  als	  alle	  
thuiszittende	  leerlingen	  in	  beeld	  zijn.	  Net	  als	  in	  de	  vorige	  
nieuwsbrief	  hierbij	  nogmaals	  de	  dringende	  oproep	  om	  alle	  
thuiszittende	  leerlingen	  te	  melden	  bij	  het	  

samenwerkingsverband	  (via	  de	  mail	  bij	  Zwanet	  Oosterhof).	  
Het	  gaat	  hierbij	  in	  eerste	  instantie	  om	  de	  leerlingen	  die	  
vallen	  in	  categorie	  a	  en	  c.	  Maar	  soms	  komen	  bij	  scholen	  ook	  
leerlingen	  in	  beeld	  uit	  de	  categorie	  b	  en	  d.	  Dit	  zijn	  leerlingen	  
die	  aangemeld	  worden	  bij	  scholen.	  	  

Vanuit	  de	  Toewijzingscommissie	  
Indigo	  
De	  aanvragen	  voor	  een	  aanwijzing	  LWOO	  en	  TLV	  PrO	  komen	  
weer	  binnen.	  Net	  als	  vorig	  jaar	  worden	  deze	  gedaan	  via	  het	  
programma	  Indigo.	  
De	  procedure	  daarvoor	  is	  te	  vinden	  in	  de	  ”Handleiding	  
Indicatiestelling	  LWOO	  en	  PrO	  2017”.	  	  
Deze	  is	  eind	  februari	  verspreid	  onder	  alle	  zorgcoördinatoren	  
en	  is	  te	  vinden	  en	  te	  downloaden	  via	  het	  Intranet	  van	  de	  
website	  van	  het	  samenwerkingsverband.	  

Aanvraagformulieren	  
Het	  valt	  de	  Toewijzingscommissie	  op	  dat	  bij	  de	  aanvraag	  TLV	  
of	  een	  indicatie	  voor	  het	  OPDC	  nog	  regelmatig	  gebruik	  
gemaakt	  wordt	  van	  oude	  formulieren	  (van	  vorige	  
schooljaren).	  De	  formulieren	  worden	  in	  principe	  aan	  het	  
eind	  van	  elk	  schooljaar	  indien	  nodig	  aangepast.	  
De	  nieuwe	  formulieren	  hebben	  jullie	  aan	  het	  begin	  van	  het	  
schooljaar	  ontvangen	  en	  zijn	  eventueel	  ook	  te	  vinden	  in	  de	  
downloads	  op	  het	  openbare	  deel	  van	  de	  website.	  	  
Ben	  je	  niet	  zeker	  of	  je	  de	  juiste	  formulieren	  gebruikt:	  in	  de	  
voettekst	  staat	  het	  juiste	  schooljaar	  genoemd.	  

Voor	  u	  ligt	  de	  tweede	  nieuwsbrief	  van	  het	  schooljaar	  2016-‐2017.	  	  
Zoals	  eerder	  vermeld	  gaan	  we	  met	  ingang	  van	  het	  lopende	  schooljaar	  drie	  keer	  per	  jaar	  
een	  nieuwsbrief	  uitbrengen.	  Jullie	  kunnen	  dus	  aan	  het	  einde	  van	  het	  schooljaar	  
nogmaals	  een	  nieuwsbrief	  van	  ons	  verwachten.	  
De	  vier	  projectgroepen	  hebben	  de	  afgelopen	  weken	  enorm	  veel	  werk	  verzet.	  Er	  wordt	  
op	  dit	  moment	  binnen	  de	  projectgroepen	  gewerkt	  aan	  het	  opstellen	  van	  voorstellen	  
voor	  beleid	  en	  deze	  zullen	  de	  komende	  weken	  in	  de	  diverse	  geledingen	  binnen	  het	  
samenwerkingsverband	  worden	  besproken.	  Hierbij	  een	  groot	  compliment	  voor	  alle	  
deelnemers	  van	  projectgroepen	  voor	  hun	  inzet	  en	  betrokkenheid.	  
Verder	  zijn	  er	  een	  aantal	  personele	  wijzigingen	  binnen	  het	  team	  van	  het	  
samenwerkingsverband.	  We	  zijn	  heel	  blij	  dat	  we	  per	  1	  mei	  Jan	  de	  Vos	  als	  nieuwe	  collega	  
binnen	  het	  team	  welkom	  kunnen	  heten.	  	  
Linda	  de	  Vries,	  directeur	  
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Vanuit	  het	  scholenoverleg	  
Regionaal	  thuiszittersbeleid	  omzetten	  naar	  schoolbeleid	  
Binnen	  het	  Scholenoverleg	  is	  op	  11	  januari	  2017	  
afgesproken	  dat	  alle	  scholen	  het	  regionale	  
thuiszittersbeleid	  gaan	  omzetten	  naar	  schoolbeleid.	  	  
Een	  mooie	  stap	  in	  het	  gezamenlijk	  terugdringen	  van	  
thuiszittende	  leerlingen.	  

Verzuimprotocol	  
Een	  onderdeel	  van	  het	  thuiszittersprotocol	  is	  het	  
verzuimprotocol.	  Het	  Scholenoverleg	  heeft	  op	  11	  januari	  
geconstateerd	  dat	  niet	  alle	  scholen	  het	  verzuimprotocol	  
(regionaal	  en	  schools)	  consequent	  volgen.	  	  
Zij	  hebben	  toegezegd	  het	  verzuimprotocol	  binnen	  de	  eigen	  
organisatie	  te	  actualiseren.	  (Het	  verzuimprotocol	  wordt	  
zogezegd	  “afgestoft”.)	  

Planmatig	  werken	  OPP	  
Er	  is	  afgesproken	  dat	  de	  Toewijzingscommissie	  de	  scholen	  
schriftelijk	  feedback	  geeft	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
aangeleverde	  dossiers.	  	  
In	  navolging	  op	  deze	  toezegging	  hebben	  de	  deelnemers	  
aan	  het	  Scholenoverleg	  toegezegd	  om	  op	  schoolniveau	  de	  
kwaliteit	  van	  het	  planmatig	  werken	  (binnen	  de	  OPP’s)	  op	  
te	  pakken.	  Dit	  naar	  aanleiding	  van	  de	  bevindingen	  in	  de	  
beleidsmonitor	  2015-‐2016.	  

	  

Vanuit	  het	  team	  van	  het	  samenwerkingsverband	  
Jubilea	  
Bonny	  Weidgraaf	  (Toewijzingscommissie),	  Esther	  van	  der	  
Heide	  (Lifecoach)	  en	  Margriet	  Riemersma	  (mentor/docent	  
OPDC)	  hebben	  de	  afgelopen	  weken	  genoten	  van	  gebak	  en	  
bloemen.	  Zij	  waren	  namelijk	  allemaal	  al	  25	  jaar	  werkzaam	  
in	  het	  onderwijs.	  Alle	  drie	  nogmaals	  van	  harte	  
gefeliciteerd!	  
	  
*	  Jeannette	  Aukema	  (orthopedagoog	  van	  het	  
samenwerkingsverband)	  is	  per	  18	  januari	  2017	  in	  dienst	  
getreden	  bij	  CSG	  Liudger.	  Zij	  zal	  daarom	  nog	  maar	  1,5	  dag	  
werkzaam	  zijn	  voor	  het	  samenwerkingsverband.	  	  
De	  werk-‐	  dagen	  van	  Jeannette	  Aukema	  zijn	  vanaf	  nu	  de	  
maandag	  en	  de	  dinsdagmorgen.	  
*	  Per	  1	  februari	  2017	  is	  Jaap	  Jan	  Epema	  uit	  dienst	  gegaan.	  
*	  We	  verwelkomen	  Jan	  de	  Vos	  als	  onderwijsadviseur	  
Passend	  Onderwijs	  binnen	  het	  team	  van	  het	  
samenwerkingsverband.	  Hij	  zal	  op	  maandag	  tot	  en	  met	  
donderdag	  aanwezig	  zijn.	  Jan	  start	  op	  1	  mei.	  

	  

Vooraankondigingen	  
VSV	  Congres	  op	  19	  april	  
Alle	  decanen,	  zorgcoördinatoren,	  locatieleiders	  en	  
directeur	  bestuurders	  hebben	  een	  uitnodiging	  gehad	  voor	  
de	  kick-‐off	  bijeenkomst	  VSV	  2.0.	  
Ondanks	  dat	  het	  een	  bijeenkomst	  is	  met	  een	  vrijwillig	  
karakter,	  valt	  het	  op	  dat	  er	  in	  de	  opgavelijst	  hele	  
scholen/schoolbesturen	  ontbreken.	  Wellicht	  is	  de	  
uitnodiging	  aan	  jullie	  aandacht	  ontsnapt	  of	  is	  het	  niet	  
helemaal	  duidelijk	  geweest	  dat	  er	  middels	  een	  link	  in	  de	  
aankondiging	  om	  een	  bevestiging	  van	  opgave	  gevraagd	  
werd.	  	  
Bent	  u	  voornemens	  te	  gaan,	  wilt	  u	  dan	  nagaan	  of	  u	  zich	  
heeft	  opgegeven?	  
	  
Er	  is	  ook	  vraag	  geweest	  of	  de	  inhoud	  van	  het	  congres	  ook	  
interessant	  zou	  zijn	  voor	  orthopedagogen	  en/of	  andere	  
personen	  binnen	  de	  schoolorganisatie.	  	  
De	  regiegroep	  VSV	  2.0	  denkt	  dat	  het	  aanbod	  tijdens	  deze	  
middag	  het	  best	  past	  binnen	  de	  huidige	  genodigden,	  
vandaar	  de	  keuze.	  

Zorgcoördinatorenoverleg	  30	  mei	  
Op	  dinsdag	  30	  mei	  staat	  de	  bijeenkomst	  voor	  de	  
zorgcoördinatoren	  gepland.	  	  
Louwina	  Boomsma,	  inspectie	  van	  het	  onderwijs,	  is	  bereid	  
gevonden	  hier	  een	  bijdrage	  aan	  te	  leveren.	  Het	  gaat	  om	  
de	  mogelijkheden	  tot	  maatwerk	  voor	  leerlingen	  binnen	  
de	  huidige	  wet-‐	  en	  regelgeving	  en	  het	  hieruit	  afgeleide	  
inspectiekader.	  	  

Hierbij	  kan	  gedacht	  worden	  aan	  aanpassingen	  in	  het	  
leerstofaanbod,	  in	  onderwijstijd,	  in	  toetsing	  en	  
examinering	  etc.	  	  
Er	  zal	  zeker	  ook	  aandacht	  worden	  besteed	  aan	  de	  
mogelijkheden	  en	  onmogelijkheden	  bij	  zogenaamde	  
onderwijszorgarrangementen.	  	  
De	  bijeenkomst	  is	  bedoeld	  voor	  zorgcoördinatoren	  en	  
andere	  belangstellenden.	  	  
	  

Extra	  informatie	  over	  deze	  bijeenkomst	  zal	  circa	  twee	  
weken	  van	  tevoren	  via	  de	  mail	  worden	  verstuurd	  naar	  de	  
zorgcoördinatoren.	  
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Kennisbijeenkomst:	  Angststoornissen	  bij	  jongeren	  
Het	  hebben	  van	  een	  angststoornis	  heeft	  veel	  impact	  op	  het	  
leven	  van	  een	  jongere	  en	  is	  dus	  ook	  van	  invloed	  op	  school.	  
Daarom	  wordt	  vanuit	  het	  samenwerkingsverband	  
Zuidoost-‐Friesland	  VO	  op	  dinsdagmiddag	  27	  juni	  een	  
informatieve	  bijeenkomst	  georganiseerd	  over	  deze	  
problematiek.	  	  
De	  voorlichting	  is	  bedoeld	  voor	  iedereen	  die	  hierin	  
geïnteresseerd	  is.	  Zet	  deze	  datum	  alvast	  in	  de	  agenda!	  
Binnenkort	  zal	  er	  een	  uitnodiging	  worden	  verstuurd	  met	  
hierin	  extra	  informatie.	  

Terugblik	  bijeenkomst	  
Tijdens	  het	  zorgcoördinatorenoverleg	  van	  14	  februari	  jl.	  
gaf	  Marij	  Bosdriesz,	  adviseur	  Onderwijs	  en	  Jeugdhulp	  
vanuit	  het	  Nederlands	  Jeugdinstituut	  (NJI),	  voorlichting	  
over	  ”Informatiebescherming,	  gegevensuitwisseling	  en	  
privacy”.	  	  
Zoals	  beloofd	  zijn	  de	  PowerPoint	  presentatie	  en	  andere	  
publicaties	  op	  het	  gesloten	  gedeelte,	  het	  extranet,	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  geplaatst	  en	  terug	  te	  vinden	  voor	  
alle	  zorgcoördinatoren.	  	  
De	  procesplaten,	  die	  hierbij	  van	  pas	  komen	  binnen	  de	  
scholen,	  zijn	  nog	  niet	  klaar.	  Dat	  zal	  nog	  wel	  tot	  eind	  maart	  
duren.	  Zodra	  hierover	  meer	  bekend	  is,	  wordt	  dit	  uiteraard	  
gedeeld.	  

Landelijk	  Nieuws	  

Wetsvoorstel	  Handelingsdeel	  OPP	  na	  overeenstemming	  
met	  ouders	  
De	  Eerste	  Kamer	  heeft	  op	  7	  februari	  jl.	  ingestemd	  met	  het	  
wetsvoorstel	  dat	  regelt	  dat	  het	  handelingsdeel	  van	  het	  
ontwikkelingsperspectief	  van	  een	  leerling	  pas	  kan	  worden	  
vastgesteld,	  nadat	  er	  overeenstemming	  met	  de	  ouders	  is	  
bereikt.	  	  
Deze	  bepaling	  treedt	  in	  werking	  op	  een	  bij	  koninklijk	  
besluit	  te	  bepalen	  tijdstip. En	  is	  van	  toepassing	  van	  zowel	  
bij	  het	  opstellen	  van	  een	  ontwikkelingsperspectief	  als	  bij	  
de	  bijstelling	  ervan. 

Lees	  het	  bericht	  van	  de	  Eerste	  Kamer	  hier:	  

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34446_vaststellen_van_het	  

	  

Stand	  van	  zaken	  Evaluatie	  Passend	  Onderwijs	  
Elk	  halfjaar	  verschijnt	  van	  het	  meerjarig	  
evaluatieprogramma	  een	  samenvatting	  van	  de	  resultaten	  
van	  passend	  onderwijs,	  onder	  de	  noemer	  ”Stand	  van	  
zaken	  Evaluatie	  Passend	  Onderwijs”.	  	  
	  
Onlangs	  is	  deel	  2	  verschenen	  met	  de	  eerste	  ervaringen	  
met	  de	  stelselverandering.	  	  
Daarin	  is	  gekeken	  naar	  de	  beleidsinstrumenten	  die	  zijn	  
ingezet	  om	  de	  doelen	  van	  passend	  onderwijs	  te	  bereiken.	  	  
Werken	  deze	  instrumenten	  (al)	  zoals	  bedoeld?	  Waar	  wel,	  
waar	  niet,	  en	  hoe	  komt	  dat?	  	  
Doen	  zich	  ergens	  knelpunten	  voor	  of	  nog	  onopgeloste	  
vraagstukken,	  van	  welke	  aard?	  Waarover	  is	  men	  juist	  
tevreden?	  	  
Ook	  de	  beoogde	  effecten	  op	  stelselniveau	  komen	  aan	  
bod:	  terugdringen	  van	  zoektochten	  voor	  ouders,	  
terugdringen	  van	  thuiszittende	  leerlingen,	  een	  passende	  
plek	  voor	  elke	  leerling	  en	  kostenbeheersing.	  
	  
Deel	  2	  kunt	  u	  via	  deze	  link	  teruglezen:	  
https://www.passendonderwijs.nl/wp-‐content/uploads/2017/02/Stand-‐van-‐zaken-‐EPO-‐Deel-‐2.pdf	  

	  

	  


