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Huisvesting samenwerkingsverband 
Het kantoor van het samenwerkingsverband en het OPDC 
komen in het voorjaar van 2019 zo goed als zeker in één 
gebouw. Met de gemeente Smallingerland zijn vergaande 
afspraken gemaakt om te komen tot één locatie. Het 
beoogde nieuwe gebouw staat aan de Zonnedauw 2 in 
Drachten naast het busstation. Dit ook om een goede 
bereikbaarheid met openbaar vervoer voor de leerlingen te 
krijgen. Zodra de datum van de verhuizingen bekend is, 
worden jullie nader geïnformeerd over de exacte datum, 
locatie, nieuwe telefoonnummers etc. 

Beleid deskundigenadvies vanaf 01-08-2018 
Vanaf 1 augustus 2018 hoeven scholen niet langer een 
deskundigenadvies aan te leveren bij een aanvraag voor 
een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO, voor het 
praktijkonderwijs of een aanwijzing voor het LWOO. De 
Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat een 
deskundigenadvies daadwerkelijk onafhankelijk moet zijn. 
Als de aanvragende school zelf een deskundigenadvies 
aanlevert, kan dat niet worden beschouwd als 
onafhankelijk. Het samenwerkingsverband organiseert de 
advisering nu zelf. Dit nieuwe beleid is aan het begin van 
het schooljaar al gecommuniceerd naar de scholen, onder 
andere via het document “Richtlijnen 
toewijzingscommissie 2018-2019”. 

Schoolondersteuningsprofiel 
Minimaal eenmaal in de vier jaar moet elke school haar 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) herijken en opnieuw 
vaststellen. Hierin staat welke extra ondersteuning de 
school aan leerlingen biedt.  

 
 

 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.  
Het schooljaar 2018-2019 is het eerste jaar van de uitvoering van het nieuwe 
ondersteuningsplan 2018-2022. Dit betekent in ieder geval dat elke school een nieuw 
schoolondersteuningsprofiel aan het opstellen is in het format dat daarvoor is 
ontwikkeld binnen het samenwerkingsverband.  
Ook voeren we voor het eerst een meting basisondersteuning uit onder alle scholen. 
Daarnaast heeft het samenwerkingsverband zoals afgesproken voor het eerst een 
uitgebreid professionaliseringsaanbod opgesteld voor de scholen. In deze nieuwsbrief 
vindt u daar meer informatie over.  
Tenslotte heeft de onderwijsinspectie aangekondigd om in het schooljaar 2018-2019 
ons samenwerkingsverband te gaan bezoeken. De datum daarvoor is op dit moment 
nog niet bekend.  

Linda de Vries, directeur 

  
Omdat de eerste SOP’s zijn opgesteld voorafgaand aan het 
schooljaar 2014-2015, moet dat uiterlijk begin schooljaar 
2018-2019 opnieuw gebeuren. De MR van de school heeft 
adviesrecht op het SOP. Alle SOP’s bij elkaar omvatten het 
aanbod aan extra ondersteuning voor de leerlingen in ons 
samenwerkingsverband.  
Het samenwerkingsverband heeft in overleg met het 
werkveld hiervoor een model SOP opgesteld met een apart 
model voor het VO en het VSO. 
Op dit moment maken alle scholen aan de hand van dit 
model hun eigen SOP. Het samenwerkingsverband zal in de 
loop van dit schooljaar een overzicht van alle SOP’s maken. 

OPDC vanaf schooljaar 2018-2019 
Het OPDC kent sinds dit schooljaar een aantal wijzigingen. 
Dit zijn op hoofdlijnen: 

§ Een beschikking voor het OPDC geldt maximaal 
voor 13 weken, in plaats van 16 weken of 32 
weken. De achterliggende reden is dat de 
leerlingen in het voortgezet onderwijs en dus ook 
op het OPDC maximaal gedurende een periode 
van 3 maanden les mogen hebben van 
onbevoegde docenten. Het is organisatorisch niet 
mogelijk om voor alle vakken bevoegde docenten 
op het OPDC te krijgen. 

§ Vanaf 1 augustus 2018 wordt op het OPDC met 
een nieuw lesrooster gewerkt. Er is een vast 
rooster met elke dag een startmoment en een 
afsluiting. De schooldag start om 8.30 uur en 
eindigt om 14.45 uur.  
Een deel van de lessen wordt gegeven door 
vakdocenten. Met Portalis is hiervoor een 
samenwerking aangegaan. Vakdocenten van 
Portalis verzorgen lessen in techniek, lessen in 
gedrag en in kunst en cultuur. 
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§ De informatie voor ouders van de leerlingen van 
het OPDC is vernieuwd. Op de website van het 
samenwerkingsverband is deze nieuwe info voor 
ouders te vinden: 
https://www.swvzofriesland.nl/nl/organisatie/opd
c-drachten.html  

Begeleiding van leerlingen door het Steunpunt Noord 
Het samenwerkingsverband heeft een overeenkomst 
afgesloten met Steunpunt Noord (voorheen Steunpunt SO 
Fryslân) voor de inkoop van dienstverlening.  
Het betreft hier dienstverlening met betrekking tot de 
ondersteuning bij het verzorgen van onderwijs aan zieke 
leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en 
zeer moeilijk lerende kinderen binnen de reguliere VO-
scholen.  
Deze dienstverlening is aanvullend op de expertise en 
begeleiding die vanuit het consultatieteam van het 
samenwerkingsverband reeds beschikbaar is.  
De dienstverlening vanuit Steunpunt Noord richt zich 
binnen ons samenwerkingsverband op: 

§ Begeleiding van individuele leerlingen 
§ Voorlichting aan en ondersteuning van scholen 

met betrekking tot de begeleiding van leerlingen 
met ondersteuningsvragen waarvoor binnen het 
consultatieteam geen expertise beschikbaar is. 

Deze dienstverlening is (met een maximum aantal uren) 
centraal ingekocht. Om gebruik te kunnen maken van deze 
dienstverlening kan een school contact opnemen met het 
kantoor van het samenwerkingsverband (Jan de Vos). 
Doordat de dienstverlening centraal is ingekocht, zijn er 
geen kosten aan verbonden voor de scholen. 

Andere verdeelsystematiek VSO “Stay in school” 
In het bestuurlijk overleg VSV is een nieuwe 
verdeelsystematiek voorgesteld omtrent de deellijn “Stay in 
school”. Het voorstel is dat de gelden de resterende jaren 
van het convenant tussen het MBO en het VO evenredig 
verdeeld worden.  
In de bestuursvergadering van het samenwerkingsverband 
van 10 oktober jl. hebben de bestuursleden akkoord 
gegeven op het voorstel. 
Dat betekent dat de oude regeling (het via de 
toetsingscommissie maximaal €2000 retour vragen voor 
een teruggeplaatste leerling vanuit het OPDC) vanaf 10-10-
2018 niet meer van kracht is.  
Er komt een voorstel over hoe de gelden besteed gaan 
worden. 

 

 

 

Innovatieve Pilot Expertisecentrum ISK 
Tegenwoordig vinden nieuwkomers steeds vaker hun 
weg naar het reguliere voortgezet (speciaal) onderwijs, 
het praktijkonderwijs en het MBO.  
Deze leerlingen hebben een specifieke 
ondersteuningsbehoefte die vragen oproept bij 
docenten.  
Daarom is het Expertisecentrum ISK, gedragen door de 
decaan en de orthopedagoog, een innovatieve pilot 
gestart.  
Deze pilot “Verlengde overdracht” heeft ten doel om de 
handelingsbekwaamheid van docenten in de 
ondersteuning van nieuwkomers te versterken.  

Omdat de ondersteuning divers van aard is, heeft het 
Expertisecentrum ISK een handleiding ontwikkeld. In 
deze handleiding worden velerlei handelingsgerichte en 
praktische adviezen gegeven voor de ondersteuning van 
deze nieuwkomer in de klas.  
De decaan en de orthopedagoog kunnen op verzoek van 
de locatie de specifieke hulpvraag en de mogelijkheden 
met de school bespreken. Met als doel het bieden van 
ondersteuning op maat, waarbij de focus ligt op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

 
Wilt u meer informatie, dan kan dat door een mail te 
sturen aan: 
d.hornyak@singelland.nl (Djura Hornyak, decaan ISK) of 
i.gerdez@singelland.nl (Iris Gerdez, orthopedagoog ISK) 

 

Kwaliteitsonderzoek Cedin in november/december 2018 
Het samenwerkingsverband houdt jaarlijks in het kader 
van kwaliteitsbeleid een zelfevaluatie op een bepaald 
thema. De thema’s zijn: “Management en organisatie”, 
“Resultaten” en “Kwaliteitszorg”.  
 
In 2017 is de meting met betrekking tot het thema 
“Management en organisatie” afgenomen. 
In november/december 2018 zal Cedin voor het 
samenwerkingsverband de evaluatie op het gebied van 
het thema “Resultaten” uitvoeren.  
Het gaat hier bijvoorbeeld om de vraag of er een dekkend 
aanbod is voor alle leerlingen, of het geld doelmatig 
wordt besteed en of er samen met de gemeenten goede 
afstemming is met de jeugdzorg.  
 
De leden van het bestuur en het scholenoverleg worden 
voor de kerstvakantie uitgenodigd om in een 
gezamenlijke bijeenkomst te evalueren.  
Deze afspraak is gemaakt in het scholenoverleg van 20 
juni jongstleden. Dit naar aanleiding van de bespreking 
over de evaluatie “Management en organisatie”.  
 

 



 

 

 
Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 
 
Doctor Martin Luther Kingsingel 5  T  :  0512  72 60 17 
9203 JC Drachten                M : info@swvzofriesland.nl  
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Professionaliseringsaanbod  
Voor de zomervakantie van het schooljaar 2017-2018 is vanuit het secretariaat van het samenwerkingsverband de folder 
met hierin het professionaliseringsaanbod verstuurd naar alle scholen die onder ons samenwerkingsverband Zuidoost-
Friesland vallen.  
Het professionaliseringsaanbod richt zich, volgens afspraken vanuit het ondersteuningsplan, onder meer op de 
professionalisering van de docenten.  
Het aanbod staat uiteraard ook open voor andere professionals binnen de school. Het aanbod is gratis voor deelnemers van 
de scholen van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. 

Voor het schooljaar 2018-2019 staat het volgende nog op de agenda: 

AANBOD DATA INSCHRIJVING 

Training “Het schrijven van en werken met 
een OPP” 

3 bijeenkomsten: 
13 oktober, 14 november en 13 februari 

Inschrijving niet meer mogelijk 

Scholing “Aanpak geoorloofd 
schoolverzuim” 

5 bijeenkomsten: 
19 november, 10 december,  
21 januari, 11 februari en 11 maart 

Inschrijving niet meer mogelijk 

Training  
“Omgaan met (gedrags)problemen in de 
klas; de praktijk” 

3 bijeenkomsten: 
21 maart, 13 mei en 20 juni 

Inschrijving nog tot 1 maart 2019 
mogelijk. 
Maximaal 20 deelnemers. 
Doelgroep: docenten, mentoren en 
ondersteuningscoördinatoren.  

Inspiratiemiddag Good Practices binnen 
het samenwerkingsverband Zuidoost-
Friesland VO 

27 maart 2019 Inschrijving mogelijk tot  
1 februari 2019 

Twee kennisbijeenkomsten voor 
ondersteuningscoördinatoren en andere 
belangstellenden; de thema’s voor deze 
bijeenkomsten zijn nog niet bekend. 

29 januari 2019 
4 juni 2019 

Doelgroep:  
ondersteuningscoördinatoren en 
andere belangstellenden 

 
Opgave kan bij het secretariaat van het samenwerkingsverband via info@swvzofriesland.nl  

 

 

 

Meldcode 
Wanneer er zorgen en vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling zijn, moet er snel en zorgvuldig 
gehandeld worden. Hiervoor is de meldcode “Huiselijk 
geweld en kindermishandeling” ontwikkeld.  
Sinds 1 juli 2013 zijn onderwijsorganisaties verplicht deze 
meldcode te hebben en te gebruiken. De nieuwe meldcode 
die ingaat vanaf 1 januari 2019, is verbeterd en uitgebreid 
met een afwegingskader specifiek voor het onderwijs. Op 
basis van dit afwegingskader beoordeelt een professional of 
er sprake is van (vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of 
ernstige kindermishandeling.  
Voor het OPDC wordt door het samenwerkingsverband de 
huidige meldcode aan de nieuwe eisen per 1-1-2019 
aangepast.  

Meer informatie over de meldcode vindt u o.a. op de 
website van de VO-raad: www.vo-raad.nl  

Websites Passend Onderwijs 
Het ministerie van OC&W verzorgt de website 
“passendonderwijs.nl” niet meer, deze is dan ook 
opgeheven. Er is een nieuw steunpunt passend onderwijs 
van de PO- en VO-Raad samen. Dit steunpunt verzorgt nu 
de informatievoorziening over passend onderwijs.  
Actuele websites, waar veel informatie over passend 
onderwijs terug te vinden is, zijn: 
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl (actualiteiten & 
thematische onderwerpen) 
www.infowms.nl (passend onderwijs en medezeggenschap) 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs 
(wet- en regelgeving) 

 


