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Personeel 
Per 01-08-2018 treedt Berlinde Zwaagstra in dienst van het 
samenwerkingsverband. Zij zal als docent/mentor aan ons 
OPDC verbonden worden. Wij heten haar alvast van harte 
welkom.  
Sjoukje Bonnema heeft vanaf april tijdelijk het team van 
het OPDC versterkt. We zijn haar dankbaar voor haar inzet 
en wensen haar veel succes in haar verder 
onderwijsloopbaan. 
 

Tips en trucs Indigo 
Indigo is al geruime tijd operationeel. Naar aanleiding van 
gebruikerservaringen vanuit het veld, (nogmaals) de 
volgende tips: 

• Zet de notificaties aan, anders mis je als school 
brieven over eventueel ontbrekende gegevens, 
nieuwe informatie over de beschikkingen en 
uiteraard de afgegeven afwijzingen, 
beschikkingen en toelaatbaarheidsverklaringen. 
Dit komt helaas nog te vaak voor.  

• Vergeet niet om bij de aanvraag TLV C altijd de 
oude TLV bij te voegen. Vanaf het schooljaar 
2018-2019 is dit verplicht. 

• Binnen Indigo wordt duidelijk aangegeven welke 
documenten moeten worden bijgevoegd. Het 
komt echter met regelmaat voor dat scholen 
meer documenten toevoegen. In het kader van de 
privacy is het niet toegestaan om meer 
documenten toe te voegen dan gevraagd,  
 
 
 

Het is bijna het einde van het schooljaar 2017-2018. Het was op alle fronten een pittig 
jaar. Extra druk maakte de verplichting van het opnieuw voor vier jaren opstellen van 
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarnaast hebben we 
gezamenlijk een nieuw OPP en SOP ontwikkeld. 
De ontwikkeling van deze drie documenten heeft geleid dat we een jaar lang op een 
hele mooie manier onderling in gesprek zijn geweest over de uitvoering (nu en in de 
toekomst) van Passend Onderwijs binnen ons samenwerkingsverband. 
Na de zomervakantie starten we met de uitvoering van de gestelde doelen in ons 
ondersteuningsplan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze doelen in 
gezamenlijkheid de komende vier jaar zullen behalen.  
Ik wens jullie veel succes met de laatste afrondingen van dit schooljaar en wens jullie, 
mede namens alle medewerkers van het OPDC en de bureauorganisatie van het 
samenwerkingsverband, een hele fijne zomervakantie toe!  
Linda de Vries, directeur 
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tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven waarom een extra 
document noodzakelijk is voor de beoordeling van de 
aanvraag. Dus voeg niet meer bij dan wordt gevraagd. 

 
Nieuw model privacyreglement samenwerkingsverband 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in werking gesteld. Daarmee 
zijn er nieuwe eisen voor privacy waar onder meer 
samenwerkingsverbanden aan moeten voldoen. 
De AVG is de Europese privacyregelgeving die vanaf  
25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de  
Wet Bescherming Persoonsgegevens opvolgt.  
Het bestaande model privacyreglement van ons 
samenwerkingsverband is aangepast aan de privacyregels 
op basis van de AVG.  
Een van de gevolgen is dat binnen de samenwerking tussen 
de scholen en het samenwerkingsverband, het beleid is 
veranderd “Van mailen naar delen”. 
Het nieuwe privacyreglement is te vinden op de website 
van het samenwerkingsverband. 
 

Pilot Verantwoording 
Op basis van de uitkomsten van de pilot verantwoording 
wordt er gewerkt aan het definitieve 
verantwoordingsbeleid binnen het samenwerkingsverband.  
Deze zal naar alle waarschijnlijkheid geïmplementeerd 
worden in het najaar van 2018. 

 
 

 
 



 

 2 

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Zuidoost - Friesland VO 

Ondersteuningsplan 2018-2022 
Samenwerken aan passend onderwijs, dat doen wij officieel 
al bijna vier jaar. En met resultaat!  
Er zijn mooie stappen gezet om iedere leerling een 
passende plek en ondersteuning op maat te kunnen bieden. 
Het nieuwe ondersteuningsplan is in april 2018 met 
instemming van de OPR door het bestuur van het 
samenwerkingsverband vastgesteld.  
Het ondersteuningsplan heeft een complete make-over 
gehad. Het is nu opgebouwd vanuit het strategisch beleid 
naar doelstellingen voor de komende vier jaar, die zullen 
worden uitgewerkt naar concrete jaarwerkplannen. 
Daarnaast is het ondersteuningsplan hèt borgingsdocument 
voor het beleid van het samenwerkingsverband.  
Gebruik het ondersteuningsplan dus vooral ook als 
naslagwerk om het vastgestelde beleid van het 
samenwerkingsverband op te zoeken en na te lezen! 
 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Scholen zijn wettelijk verplicht om minimaal één keer in de 
vier jaar een ondersteuningsprofiel op te stellen waarin de 
school heeft vastgelegd welke voorzieningen zijn getroffen 
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Met dit zogenaamde schoolondersteuningsprofiel kunnen 
ouders, scholen of andere betrokkenen lezen welk 
onderwijs- en ondersteuningsaanbod de school biedt aan 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  
Daarnaast kunnen belanghebbenden het 
ondersteuningsaanbod van de diverse scholen in de regio 
onderling vergelijken. 
Het samenwerkingsverband heeft samen met enkele 
ondersteuningscoördinatoren een nieuw format SOP 
ontwikkeld. Er is hierbij gekozen voor een eenvoudig format 
waarin het aanbod van een school op het gebied van 
Meedoen-plus en Meerdoen wordt beschreven. 

Afgesproken is dat alle scholen binnen het 
samenwerkingsverband hetzelfde format invullen. 
Eenzelfde format geeft ouders de gelegenheid het 
ondersteuningsaanbod binnen de scholen te vergelijken. 
Het staat scholen uiteraard vrij om het model SOP uit te 
breiden met andere informatie over de school.  
 

 
 

 

 

 
   

Nieuw OPP 
Samen met enkele ondersteuningscoördinatoren is er een 
nieuw format OPP ontwikkeld.  
Na een proefperiode is er een evaluatie geweest tijdens 
een ondersteuningscoördinatorennetwerk. Vervolgens is 
het format OPP op enkele kleine punten aangepast.  
Het definitieve format OPP voldoen aan wet- en 
regelgeving en is beschikbaar via de website van het 
samenwerkingsverband.  

 
Voortgangsgesprekken 
Om de ondersteuning binnen de scholen door de 
medewerkers van het samenwerkingsverband te 
evalueren en om de specifieke ondersteuningsbehoefte 
van de school voor komend schooljaar in kaart te 
brengen, organiseert het samenwerkingsverband aan het 
einde van het schooljaar de zogenaamde 
voortgangsgesprekken.  
Deze gesprekken vinden plaats op de schoollocatie bij 
voorkeur met de ondersteuningscoördinator en de 
locatiedirecteur.  
Uiteindelijk leidt dit gesprek tot concrete afspraken over 
de inzet van medewerkers van het 
samenwerkingsverband voor het komende schooljaar. 
 
 
Jaarplanning 
De vergaderplanning van het samenwerkingsverband is 
klaar en staat op de website.  
We verzoeken jullie vriendelijk om de genoemde data 
zoveel mogelijk vrij te houden in de agenda! 
Daarnaast is er ook een agenda voor het 
professionaliseringsaanbod. Ook deze staat op de 
website. 
 

Professionaliseringsaanbod 
In het schooljaar 2018-2019 komt het 
samenwerkingsverband conform de afspraken gemaakt in 
het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022 met een 
professionaliseringsaanbod voor alle medewerkers van de 
scholen. 
Naast de reguliere begeleidingsactiviteiten 
(consultatieteam, thuiszittersteam, expertisenetwerken), 
zal er ook jaarlijks een wisselend aanbod van 
scholingsactiviteiten worden georganiseerd door het 
samenwerkingsverband. 
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We organiseren deze activiteiten met onze 
samenwerkingspartners en voor onze scholen is deelname 
aan deze activiteiten gratis. 
Het professionaliseringsaanbod 2018-2019 staat op de 
website van het samenwerkingsverband. 
 
Landelijk nieuws 
De informatie hieronder vermeld, is wellicht voor u 
interessant landelijk nieuws. De bronnen die hiervoor 
gebruikt zijn, zijn o.a.: www.passendonderwijs.nl, 
www.ingrado.nl, www.onderwijsinspectie.nl, www.vo-
raad.nl, www.rijksoverheid.nl  
 

Mogelijkheden voor individueel maatwerk 
Aan de inspectie worden regelmatig vragen gesteld over 
mogelijkheden voor individueel maatwerk aan leerlingen in 
het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. 
Daarbij gaat het soms ook over de combinatie van 
onderwijs met jeugdzorg of jeugdhulp.  
Op de website van www.passendonderwijs.nl is hierover 
nuttige informatie te vinden in de factsheets: 
- Maatwerkmogelijkheden in het voortgezet onderwijs 
- Handreiking over Onderwijs, zorg en de leerplichtwet van  
Igrado 
 

Nieuwe werkwijze voor aanvraag tijdelijke afwijking 
onderwijstijd 
Vanaf 1 augustus 2018 verandert de werkwijze voor het 
indienen en verkrijgen van instemming voor tijdelijke 
afwijking onderwijstijd.  
De aanvraag kan vanaf dan digitaal ingediend worden via 
het Internet Schooldossier (ISD).  
Tijdens de aanvraag verklaart het bevoegd gezag van de 
school dat er een actueel ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP) en een actueel ingroeiplan is opgesteld voor de 
betreffende leerling.  
Daarnaast zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de 
leerling (zoals de ouders) op de hoogte van het verzoek en 
hebben zij het handelingsdeel van het OPP ondertekend. 
We gaan ervan uit dat het bestuur een correcte aanvraag 
indient.  
De inspecteurs controleren de aanvraag achteraf. 

 

 

 

Beleidsregel instemming voor tijdelijke afwijking van 
onderwijstijd po, so en vo 
Deze nieuwe procedure staat in de beleidsregel die naar 
verwachting eind juni, begin juli 2018 in de Staatscourant 
wordt gepubliceerd.  
De nieuwe beleidsregel is gemaakt naar aanleiding van een 
wijziging in de Variawet, waarvoor de instemming voor 
afwijking van de onderwijstijd ook voor primair en 
voortgezet onderwijs mogelijk wordt.  
 

Toezicht Leerplichtwet door Inspectie 
Vanaf schooljaar 2018-2019 gebruikt de inspectie een 
risicogerichte opzet bij het toezicht op de naleving van de 
Leerplichtwet door scholen en instellingen.  
Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet wordt 
onderdeel van het onderzoek naar bestuur en 
scholen/opleidingen (vierjaarlijks onderzoek). Hierbij 
maakt de inspectie gebruik van risico-indicatoren. Deze 
omvatten in elk geval door de inspectie ontvangen signalen 
van niet-naleving. 
Tijdens het onderzoek naar de naleving van de 
Leerplichtwet spreekt de inspectie met medewerkers die 
hierbij betrokken zijn.  
Daarbij kan de inspectie een of meer van de onderwerpen 
onderzoeken: De verzuimadministratie, het correct en 
tijdig melden van verzuim zonder geldige reden, het 
binnen de geldende termijnen en op de juiste gronden 
toekennen van vrijstelling van geregeld schoolbezoek 
(verlofverlening) en het direct melden van de verwijdering 
van een leerling. 
Vervolgens kijkt de inspectie ook naar een aantal relevante 
wetsartikelen uit de sectorwetten. Zoals het naleven van 
de wettelijke bepalingen met betrekking tot schorsen en 
verwijderen van een leerling (po, vo, so), het correct en 
tijdig melden van verzuim zonder geldige reden voor 
studenten tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie 
(mbo) en het communiceren van het verzuimbeleid in de 
schoolgids (po, vo, so) of de onderwijsovereenkomst 
(mbo).  
De resultaten van het onderzoek naar de naleving van de 
Leerplichtwet en eventuele sectorwetten worden 
opgenomen in het rapport van het vierjaarlijks onderzoek. 
  
 


