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Beleidsreja onderzoek relatie scholen - gebiedsteams 
In het beleidsreja van december is de relatie tussen 
scholen en gebiedsteams besproken. Het beleidsreja is het 
beleidsoverleg van gemeenten en 
samenwerkingsverbanden PO en VO en het MBO in de 
regio Zuidoost-Friesland over jeugdaangelegenheden. 
 
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 
staat dat de huidige afspraak over de communicatie en 
relatie tussen een school voor voortgezet onderwijs en het 
gebiedsteam geëvalueerd wordt. Op dit moment is de 
afspraak dat de communicatie voor alle leerlingen loopt via 
het gebiedsteam van de gemeente waar de school 
gevestigd is.  
Zowel de ondersteuningscoördinatoren van de scholen als 
de medewerkers van de gebiedsteams in onze regio krijgen 
na de kerstvakantie een korte vragenlijst over de relatie 
“scholen-gebiedsteams”. 

 

Schoolverlaters OPDC onderzoek 
Alle leerlingen die het OPDC verlaten, worden sinds vorig 
schooljaar twee jaar lang gevolgd. Doel is om na te gaan of 
de leerlingen na het OPDC met succes hun 
onderwijsloopbaan vervolgen.  
 
De school waar de leerlingen onderwijs krijgen na het 
vertrek, krijgt twee keer per schooljaar (1 januari en 1 juli) 
de vraag voorgelegd hoe de leerlingen zich ontwikkelen en 
 

 
 
 

 

Voor u ligt de 2e nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019 van het 
samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. De laatste dagen voor de 
kerstvakantie liggen voor ons en dan sluiten we het jaar 2018 af.  
De afgelopen weken is er heel hard gewerkt aan het formeel afhandelen van de 
verhuizing van zowel het kantoor als het OPDC van het samenwerkingsverband. 
Helaas hebben we tot het moment van dit schrijven nog steeds geen definitief GO 
gekregen. Maar we blijven optimistisch en bereiden ons voor op een verhuizing 
rondom de voorjaarsvakantie.  
We kijken ernaar uit om met elkaar het nieuwe pand te betrekken. Het is een 
prachtig pand, met heel veel licht en een fijne ligging. Ook biedt het pand een ruime 
vergaderruimte, waardoor vergaderingen van het samenwerkingsverband straks daar 
gehouden kunnen worden. Maar voordat het zover is moeten er nog de nodige 
praktische zaken worden geregeld. Dit gaat van het kiezen van een goede 
koffiemachine, het uitzoeken van vloerbedekking tot het inrichten van het leslokaal 
van het OPDC. We houden u uiteraard op de hoogte! 
Het team van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO wenst iedereen hele 
fijne feestdagen toe! 
Linda de Vries, directeur 
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of er aandachtspunten bij het gedrag en/of verzuim zijn.  
De ondersteuningscoördinatoren van de scholen waar de 
leerlingen na het OPDC naar toe zijn gegaan, krijgen rond de 
kerstvakantie hierover een vragenlijst. 

 

Zelfevaluatie “Resultaten” 
Cedin heeft in november en december een zelfevaluatie 
uitgevoerd. De zelfevaluatie is via een vragenlijst gehouden 
onder de leden van het bestuur en het scholenoverleg  
en de medewerkers van het samenwerkingsverband. 
Op 16 januari 2019 presenteert Cedin de uitkomsten en 
zullen de aanwezige leden van het bestuur, scholenoverleg 
en het samenwerkingsverband de uitkomsten bespreken en 
analyseren. 
 

Fries Actieplan Zorg voor Jeugd 2018 – 2020 
De samenwerkende gemeenten in Friesland hebben extra 
geld gekregen voor een Fries Actieplan “Zorg voor Jeugd” 
voor een periode van drie jaar. 
Ook het onderwijs wordt in dit actieplan genoemd.  
De gemeenten willen samen met de regio’s en 
samenwerkingsverbanden in Friesland betere afstemming  
tussen “Onderwijs en Zorg” bevorderen. Onderwerpen in het 
actieplan zijn: helderheid over wie waarvoor 
verantwoordelijk is, nieuwe samenwerkingsconstructies en 
“het leren van elkaar” als het gaat om onderwijs en 
Jeugdzorg.  
In de komende maanden volgt er een concretere uitwerking 
van dit actieplan. 
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Professionaliseringsaanbod  
In 2019 zijn er de volgende bijeenkomsten in het kader van het professionaliseringsaanbod van het samenwerkingsverband 
Zuidoost - Friesland VO. 

AANBOD DATA INSCHRIJVING 

Training “Het schrijven van en werken met 
een OPP” 

Training bestaat uit 3 bijeenkomsten.  
2 bijeenkomsten zijn al geweest. 
13 februari 2019 

Inschrijving niet meer mogelijk 

Scholing “Aanpak geoorloofd 
schoolverzuim” 

Scholing bestaat uit 5 bijeenkomsten.  
2 bijeenkomsten zijn al geweest.  
 
21 januari, 11 februari en 11 maart 2019 

Inschrijving niet meer mogelijk 

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

Training bestaat uit 3 bijeenkomsten: 
21 maart, 13 mei en 20 juni 2019 

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  

 

 

 

 
Regeling subsidie (hoog)begaafde leerlingen in het 
PO en VO 
Landelijk is €15 miljoen per jaar structureel beschikbaar 
voor de verbetering van het onderwijs aan 
(hoog)begaafde leerlingen in het PO en VO, zodat er in 
elke regio een dekkend aanbod voor deze leerlingen 
ontstaat of bestendigd wordt. 
Doelen zijn: 

• Vergroten en verspreiden van de kennis over 
(hoog)begaafdheid in een 
samenwerkingsverband. 

• Een passend dekkend aanbod in het 
samenwerkingsverband en de scholen voor deze 
leerlingen. 

• Versterken van de samenwerking tussen primair 
en voortgezet onderwijs, ook met de zorg. 

De aanvraag kan alleen door het samenwerkingsverband 
bij het Rijk worden ingediend. Hiertoe dient een 
activiteitenplan opgesteld te worden met o.a. doelen en 
visie, samenwerking en draagvlak, expertiseontwikkeling 
en kennisdeling.  
Het samenwerkingsverband kan een eventuele aanvraag 
indienen tot 31 maart 2019. 

 

 

 
   

 
Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin 
Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische 
aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met 
veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen 
ontwikkelden Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 
de reflectietool “Integrale zorg voor kind en gezin”. 
Vilans is het kenniscentrum voor langdurige zorg. 
De tool is een hulpmiddel voor professionals om de zorg zo 
goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind 
en gezin.  
Deze reflectietool is ontwikkeld in nauwe samenwerking 
met zorgverleners en gezinnen van een kind met een 
chronische aandoening. 
De reflectietool helpt zorgverleners om de zorg, de 
ondersteuning en het onderwijs beter te organiseren en af 
te stemmen op de behoeften van kind en gezin.  
Hier is de reflectietool te downloaden: 
https://www.vilans.nl/producten/reflectietool-integrale-
zorg-voor-kind-en-gezin 

 

 

 
   

 



 

 

 
Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 
 
Doctor Martin Luther Kingsingel 5  T  :  0512  799820 
9203 JC Drachten                M : info@swvzofriesland.nl  
 

 

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Zuidoost - Friesland VO 

3 

 

 

Handreiking Onderwijs, Zorg en de Leerplichtwet 
De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die 
(tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is 
groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en 
passend onderwijs. 
Ingrado heeft een notitie gemaakt waarin het volgende is 
aangegeven:  

• Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande 
wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te 
combineren? 

• Wie is waarvoor verantwoordelijk en welk wettelijk 
kader is van toepassing? 
 

Ook is het vanaf 1 augustus 2018 mogelijk om maatwerk in 
onderwijstijd aan te bieden in het primair en voortgezet 
onderwijs. 
 
De handreiking is hier te downloaden: 
http://www.steunpuntpassendonderwijs-
povo.nl/handreiking-onderwijs-zorg-en-de-leerplichtwet/ 

 

 
 

 

Kamerbrief Slob / De Jonge over Passend Onderwijs  
en zorg 
Op 23 november jl. hebben Minister Slob (Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media) en Minister De Jonge 
(VW) de Tweede Kamer geïnformeerd hoe zij de 
combinatie van zorg en onderwijs beter willen regelen 
voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte 
als gevolg van cognitieve beperkingen, medische of 
psychische problemen, lichamelijke beperkingen of 
beperkte sociaal emotionele ontwikkeling.  
 
In de brief staan allerlei voorstellen van de beide 
ministers. De Tweede Kamer zal volgend voorjaar een en 
ander behandelen. Dan wordt duidelijk welke eventuele 
nieuwe mogelijkheden er ontstaan om onderwijs en zorg 
beter op elkaar af te stemmen.  
 

Onderwerpen uit de kamerbrief zijn o.a.: 

• Financiering van zorg in onderwijstijd voor 
kinderen met een complexe problematiek. 

• Een betere landelijke structuur met een 
kwartiermaker, een aanjager, 
Onderwijsconsulenten en Gedragswerk. 

• Aanpassen van de leerplichtwet, zodat ook met 
het onderwijsperspectief van de leerling 
rekening wordt gehouden. 
 

De inhoud van deze kamerbrief kunt u downloaden op de 
website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukke
n/2018/11/23/kamerbrief-over-onderwijs-en-zorg 

 

Nieuw telefoonnummer  

Vanaf 1 januari heeft het kantoor van het samenwerkingsverband Zuidoost - Friesland VO een nieuw telefoonnummer. 
namelijk: 0512-799820 

Wij willen jullie verzoeken het nummer in jullie huidige contactgegevens te wijzigen 


