
Begeleidingsaanbod en professionaliseringsaanbod 2019-2020 Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 1 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Begeleidingsaanbod 
 
      & 
 

Professionaliseringsaanbod  
 
 
 

Schooljaar 2019-2020 
 
 

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO (21.02) 
 
 
 

 
  



Begeleidingsaanbod en professionaliseringsaanbod 2019-2020 Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 2 

 
Inleiding 
 
 
Voor u ligt een overzicht van het begeleidingsaanbod en het professionaliseringsaanbod 2019-2020 van het 
samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. Het begeleidingsaanbod is het aanbod dat jaarlijks wordt 
aangeboden aan de scholen binnen ons samenwerkingsverband. In een jaarlijks voortgangsgesprek wordt deze 
begeleiding geëvalueerd en worden maatwerkafspraken per school gemaakt.  
Daarnaast organiseert het samenwerkingsverband jaarlijks een wisselend aanbod van nascholingsactiviteiten 
(trainingen, cursussen etc). Dit aanbod wordt uitgevoerd door medewerkers van het samenwerkingsverband of 
door extern ingehuurde trainers. Dit aanbod wordt in samenspraak met het scholenoverleg en de 
ondersteuningscoordinatoren samengesteld en sluit aan bij de behoeftes van de scholen. Het aanbod is in 
principe uitsluitend bedoeld voor medewerkers van de scholen van het samenwerkingsverband en wordt gratis 
door het samenwerkingsverband aangeboden.  
 
Dit aanbod is de uitwerking van de professionaliseringsdoelen in het ondersteuningsplan 2018-2022 van het 
samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. 
 
Wanneer er vragen zijn over het professionaliseringsaanbod kunt u contct opnemen met het 
samenwerkingsverband: info@swvzofriesland.nl  
  

mailto:info@swvzofriesland.nl
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Het begeleidingsaanbod 2019-2020   
 
 
Het begeleidingsaanbod in het schooljaar 2019-2020 bestaat uit: 
1. Begeleiding door het consultatieteam 
2. Begeleiding door het thuiszittersteam 
3. Diverse expertisenetwerken 
4. Aanbod vanuit samenwerkingspartners 
 
1. Het consultatieteam 
 
Om scholen te ondersteunen en te adviseren in de dagelijkse onderwijspraktijk heeft het 
samenwerkingsverband een consultatieteam ingesteld. Elke schoollocatie heeft een vaste contactpersoon 
binnen het consultatieteam. Het consultatieteam werkt vraaggestuurd en maakt jaarlijks met elke school 
maatwerkafspraken over de inzet van het consultatieteam binnen de school. Het consultatieteam ondersteunt 
scholen bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het gaat 
hierbij om ondersteuning bij het vormgeven en uitvoeren van passende onderwijsarrangementen voor 
indivuele of groepen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, het versterken van het 
basisondersteuningsaanbod en het extra ondersteuningsaanbod en het versterken van de 
leerlingondersteuningsstructuur.  
Op dit moment is dit aanbod beschikbaar voor de reguliere scholen van het samenwerkingsverband. Indien 
gewenst kunnen er ook met de aangesloten VSO scholen maatwerkafspraken gemaakt worden.  
 
 
2. Het thuiszittersteam 
 
Om scholen te coachen, ondersteunen en adviseren in het proces van integrale aanpak voor het vinden van 
een passend onderwijs(zorg)arrangement heeft het samenwerkingsverband een thuiszittersteam ingesteld.  
Elke schoollocatie binnen het samenwerkingsverband kan gebruik maken van het thuiszittersteam. Elke 
thuiszitter is uniek, zo ook de weg naar de oplossing. Binnen het begeleidingstraject worden er met de school 
afspraken gemaakt over de inzet van het thuiszittersteam. U kunt hierbij denken aan het ondersteunen van de 
school in de contacten met ouders, leerplichtambtenaar, gebiedsteammedewerkers en andere betrokken 
partijen. Of het adviseren van de school over de uitvoering van de zorgplicht , onderzoek naar de meest 
passende oplossing, verbindende rol tussen alle partijen, etc. Het thuiszittersteam werkt binnen de kaders van 
de thuiszittersaanpak van regio De Friese Wouden. Dit betekent dat het thuiszittersteam kan worden 
ingeschakeld bij thuiszitters (meer dan 4 weken aaneengesloten ongeloorloofd verzuim), absoluut verzuimers 
(leerplichtige leerlingen zonder inschrijving), signaalverzuim (zorgwekkend ziekteverzuim) en een aflopende 
vrijstelling.  
 
 
3. Expertisenetwerken 
 
Binnen het samenwerkingsverband zijn expertisenetwerken georganiseerd gericht op expertiseontwikkeling, 
uitwisseling en beleidsonwikkeling. In het schooljaar 2019-2020 zijn er twee soorten expertisenetwerken.  
 
a. Het expertisenetwerk voor ondersteuningscoördinatoren 
 
Binnen het samenwerkingsverband is een expertisenetwerk voor ondersteuningscoördinatoren ingericht dat 
wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband. Er zijn jaarlijks vier bijeenkomsten.  
Twee bijeenkomsten zijn vooral beleidsmatig ingericht. In deze bijeenkomsten houdt het 
samenwerkingsverband de ondersteuningscoördinatoren op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen 
en buiten het samenwerkingsverband. Daarnaast is dit de plek waar ondersteuningscoördinatoren goede 
voorbeelden met elkaar kunnen delen. Dit zijn deels beleidsmatige bijeenkomsten, maar er is ook ruimte voor 
uitwisseling en professionalisering.  
 
Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren die primair gericht op het vergroten 
van expertise. Deze netwerken worden breder opengesteld voor belangstellenden.  
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Alle ondersteuningscoördinatoren en orthopedagogen/psychologen van de scholen ontvangen vanuit het 
secretariaat een uitnodiging voor de vier bijeenkomsten. Nieuwe ondersteuningscoördinatoren en 
orthopedagogen/psychologen kunnen zich via een mail naar info@swvzofriesland.nl op de mailinglijst laten 
zetten.  
 

Datum Tijd en plaats: Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO, Zonnedauw 2 in Drachten 

Dinsdag 08-10 -2019 15.00 – 17.00 uur (beleid) 

Dinsdag 03-12-2019 15.00 – 17.00 uur (expertise) 

Dinsdag 03-03-2020 15.00 – 17.00 uur (beleid) 

Dinsdag 09-06-2020 15.00 – 17.00 uur (expertise) 

 
 
b. Het expertisenetwerk havo/vwo leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
 
Dit expertisenetwerk is in het schooljaar 2017-2018 op verzoek van de scholen ingericht. De inhoud en 
inrichting van dit expertisenetwerk wordt bepaald door de hulpvraag van de betreffende scholen. Binnen het 
expertisenetwerk is er ruimte voor het vergroten van de expertise rondom dit thema, het uitwisselen van 
ervaringen en goede voorbeelden op het gebied van ondersteuning binnen de school en het leren van en met 
elkaar. Nieuwe deelnemers aan dit netwerk kunnen zich aanmelden via info@swvzofriesland.nl 
 

Datum Tijd en plaats: Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO, Zonnedauw 2 in Drachten 

Dinsdag 15-10-2019 14.30 – 16.30 uur 

Woensdag 11-12-2019 14.30 – 16.30 uur 

Donderdag  12-03-2020 14.30 – 16.30 uur 

Maandag 08-06-2020 14.30 – 16.30 uur 

 
 
 
4. Aanbod vanuit samenwerkingspartners 
 
Ondersteuning door Steunpunt Onderwijs Noord 
Het samenwerkingsverband heeft een overeenkomst afgesloten met Steunpunt Onderwijs 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 consultatieteam van het 
samenwerkingsverband reeds beschikbaar is. De dienstverlening vanuit Steunpunt Onderwijs Noord richt zich 
binnen ons samenwerkingsverband op: 
o Begeleiding van individuele leerlingen 
o Voorlichting aan en ondersteuning van scholen  met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met 

ondersteuningsvragen waarvoor binnen het consultatieteam geen expertise beschikbaar is 
o Groepsgewijs aanbod Refit (bij voldoende deelnemers) of individueel aanbod Refit 

In de voorgaande schooljaren is het niet gelukt om een groepsgewijze Refit training aan te bieden 
vanwege onvoldoende deelnemers. We streven er nadrukkelijk naar om in het schooljaar 2019-2020 
een groepsgewijs Refit training aan te bieden. Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 zal hiervoor 
een informatiebijeenkomst worden gehouden. De training zal in november 2019 van start gaan. 
Leerlingen kunnen worden aangemeld voor deze groepsgewijze Refit training bij het secretariat van het 
samenwerkingsverband ter attentie van Jan de Vos.  
De 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.  

  

mailto:info@swvzofriesland.nl
mailto:info@swvzofriesland.nl
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Ondersteuning door Kentalis 
Scholen die onderwijs bieden aan een leerling met een taalontwikkelstoornis of een gehoorbeperking kunnen 
na afgifte van een indicatie gebruik maken van begeleiding vanuit Kentalis  (cluster 2). Deze indicatie wordt 
afgegeven door Kentalis.  
 
Ondersteuning door Visio 
Scholen die onderwijs bieden aan een leerling met een visuele beperking kunnen na afgifte van een indicatie 
gebruik maken van de begeleiding vanuit Bartimeus/Koninklijke Viso. Deze indicatie wordt afgegeven door 
Visio. 

 
 



Begeleidingsaanbod en professionaliseringsaanbod 2019-2020 Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 6 

Het professionaliseringsaanbod schooljaar 2019-2020  
 
Vanuit de afspraken in het ondersteuningsplan 2018-2022 organiseert het samenwerkingsverband een 
professionaliseringsaanbod gericht op de ondersteuningsbehoeften van docenten. Dit aanbod staat uiteraard 
ook open voor andere professionals binnen de school. Het professionaliseringsaanbod richt zich op het 
vergroten van het handelingsrepertoire door middels van expertise-overdracht, vaardigheidstraining, 
uitwisseling en/of inspiratie.  
Het betreft een jaarlijks wisselend aanbod van diverse professionaliseringsactiviteiten (scholingen, trainingen, 
cursussen etc). Dit aanbod wordt uitgevoerd door medewerkers van het samenwerkingsverband of door extern 
ingehuurde trainers. Het aanbod wordt in samenspraak met het scholenoverleg en de 
ondersteuningscoördinatoren samengesteld en sluit aan bij de behoeftes van de scholen. Het aanbod is in 
principe uitsluitend bedoeld voor medewerkers van de scholen van het samenwerkingsverband en wordt gratis 
door het samenwerkingsverband aangeboden. 
 
Het professionaliseringsaanbod in het schooljaar 2019-2020 bestaat uit: 
 

• Training: Autisme Belevings Circuit 
 

• Scholing: Leren omgaan met groepsdynamiek in de klas 
 

• Workshop: Traumasensitief lesgeven 
 

• Training: Het schrijven van en werken met een OPP 
 

• Training: Omgaan met (gedrags) problemen in de klas: de praktijk (wegens succes in het schooljaar 2018-
2019 wordt deze training nogmaals aangeboden) 

 

• Inspiratiemarkt: Good practices binnen het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 
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Training: Autisme Belevings Circuit 
 

 
Inhoud en 

opzet 

Het Autisme Belevings Circuit is voor iedereen die autisme wil leren kennen en zelf wil gaan 
ervaren. Het is een unieke beleving. 
 
Door de 10 opdrachten die je tijdens deze training gaat uitvoeren, ga je zelf ervaren welke 
moeilijkheden autisme in het dagelijks leven met zich mee (kan) brengen. Je gaat alle 
facetten van autisme zelf tegenkomen en hier wellicht in vast lopen. 
 
De ervaringsdeskundige die tijdens deze training aanwezig is, zal na elke opdracht een uitleg 
geven wat de link is met het autisme en handvatten geven die je direct kunt inzetten in de 
praktijk. Tevens word je meegenomen in hun wereld met vele voorbeelden uit hun eigen 
leven, zodat er een makkelijke en levendige koppeling van de theorie naar praktijk wordt 
gemaakt. 
 

 
Doelen 

• Beter begrijpen van de leerlingen met autisme  

• Zelf ervaren hoe het is om tegen de facetten van autisme aan te lopen 

• (direct toepasbare) praktische handvatten kennen om beter met leerlingen met autisme 
te kunnen communiceren. 

 

Doelgroep 
 

Docenten, mentoren, leerlingbegeleiders en andere professionals in de school  

Aantal 
deelnemers 

 

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. 
 
Bij voldoende aanmeldingen wordt het Autisme Belevings Circuit twee keer aangeboden 

Docent(en) 
 

Nynke Zuurmond, trainer van Autisme Positief 

Studielast 
 

1 dagdeel (middag)  

 
Data en 
tijden 

Woensdag 20 november 2019 
Woensdag 15 april 2020 (bij voldoende aanmeldingen) 
 
Tijd:  van 13.00-16.30 uur 
 
Plaats:  Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland, Zonnedauw 2 Drachten 
 

Andere 
relevante 
gegevens 

De training is SKJ geregistreerd en staat tevens vermeld bij: Lerarenportfolio.nl.  
Deelnemers krijgen een deelnamecertificaat na afronding van de training. 

 
Opgave 

Deze scholing wordt door het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO kosteloos 
aangeboden aan de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband. Opgave voor 
deze scholing kan plaatsvinden door uiterlijk 1 oktober 2019 een mail te sturen naar 
info@swvzofriesland.nl  o.v.v. Autisme Beleving Circuit en de datum (20 november 2019 of 
15 april 2020). 
 

https://www.lerarenportfolio.nl/
mailto:info@swvzofriesland.nl
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Scholing: Leren omgaan met groepsdynamiek in de klas 
Groepsdynamiek:  ‘Con flikt het weer’. 

 
  

  
Inhoud en 

opzet 

  
De docent ervaart in de cursus de betekenis van weerstand in relatie met de leerling en leert 
het eigen professioneel handelen zo (bij) te sturen dat het leidt tot een uitdagend leerproces 
voor leerlingen. Het eigen leerproces staat centraal en er ontstaat bewustwording in de 
eigen balans en congruentie van denken, voelen en handelen als professional(docent) en als 
mens.  Lesgeven wordt ontwikkelingsgericht voor zowel de docent als de leerling. Dat geeft 
energie en plezier! 
 
Belangrijke vragen die aan de orde komen, zijn: 

• Welke betekenis hebben weerstand en conflict hierin en welke invloed heeft dat op de 
werkrelatie tussen docenten met leerlingen? 

• Hoe krijgt de docent meer inzicht in het eigen handelen bij weerstand en conflicten in 
relatie met leerlingen en hoe komt hij/zij tot het leiden van het groepsproces in de klas?  

• Hoe kan de docent grip krijgen en zich verantwoordelijk maken voor de groepsdynamiek 
en het leerproces van zijn leerlingen? 

• Hoe bevordert de docent met plezier zijn eigen leren en het leren en de ontwikkeling 
van de leerlingen? 

De werkvormen zijn interactief, afwisselend op het individu in de kleine groep gericht en 
grote groep centraal. Theoretische concepten, matrixen en modellen zijn hulpmiddelen en 
geen doel.  

  
Doelen 

• Leraren hebben inzicht in het eigen functioneren en kunnen een eigen beeld vormen als 
actor in de groepsvorming en groepsdynamica van de klas 

• Leraren kunnen gedrag in de groepsdynamiek van leerlingen herkennen en benoemen 

• Leraren kunnen diverse instrumenten hanteren in het omgaan met dynamische groep 

Doelgroep 
  

Docenten, mentoren, leerlingbegeleiders 

Aantal 
deelnemers 

Minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers. 

Docent(en)  Chris Casagrande (IJsselgroep) 
  

Studielast 
  

1 dag 

  
Data en 
tijden 

Datum: 7 november 2019 
 
Tijd: 9.00 – 16.30 uur. 
 
Plaats: Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO, Zonnedauw 2 in Drachten 
Voor een lunch wordt gezorgd.   

  
Opgave 

Deze scholing wordt door het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO kosteloos 
aangeboden aan de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband. Opgave voor 
deze scholing kan plaatsvinden door uiterlijk 1 oktober 2019  een mail te sturen 
naar info@swvzofriesland.nl  o.v.v. Groepsdynamiek 
   

mailto:info@swvzofriesland.nl
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Workshop: Traumasensitief lesgeven 

 

Inhoud en 
opzet 
 

In het scholenoverleg is bij een bespreking over het ISK geconstateerd dat steeds meer 
scholen te maken krijgen met leerlingen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. 
Heden ten dage wordt er in alle lagen van de bevolking steeds meer stress ervaren. Heftige 
levensgebeurtenissen en langdurige aanhoudende stress kunnen trauma veroorzaken. Zowel 
bij de Nederlandse leerlingen als ook bij nieuwkomers die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden en 
deelnemen aan ons onderwijs." 
 
In deze workshop wordt de kennis van stress en verschillende soorten trauma vergroot door 
informatie en beeldmateriaal onderbouwd vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 
Ook worden de effecten van ingrijpende gebeurtenissen en langdurige stress op het lichaam 
en het brein, emoties en daardoor het gedrag van leerlingen toegelicht. Hierdoor kunnen 
onderwijzend- en ondersteunend personeel het gedrag van getraumatiseerde leerlingen gaan 
herkennen en beter leren begrijpen. Daarna wordt er praktische kennis, handvatten en tools 
aangereikt ter ondersteuning van deze leerlingen. Hierdoor wordt de veerkracht van deze 
leerlingen vergroot. Met als doel minder gedragsproblemen in de klas en leerlingen die beter 
tot leren kunnen komen. 
 

Doelen • De deelnemer kent de verschillende soorten trauma. 

• De deelnemer weet welke gevolgen (langdurige) stress en trauma op het lichaam en 
brein kunnen hebben. 

• De deelnemer kan het gedrag van getraumatiseerde leerlingen herkennen en  
daardoor beter begrijpen. 

• De deelnemer krijgt praktisch kennis, handvatten en tools aangereikt om een actieve 
rol te kunnen spelen in de ondersteuning van deze leerlingen. 

• De deelnemer kan de veerkracht van deze leerlingen vergroten waardoor zij tot leren 
kunnen komen 

 

Doelgroep 
 

Docenten, mentoren, ondersteuningscoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers en 
orthopedagogen/psychologen. 

Aantal 
deelnemers  
 

Maximaal 20 

Docent(en) 
 

Mevr. drs. I. Gerdez orthopedagoog Expertisecentrum Singelland 
Mevr. D. Hornyak decaan en docent NT2 ISK Drachten 

Studielast 
 

1 dagdeel (middag) 

Data en 
tijden 
 

Donderdag 14 mei van 13.30 – 17.00 uur 
 
Plaats: Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO, Zonnedauw 2 in Drachten 
 

Andere 
relevante 
gegevens 
 

Literatuur voorafgaande aan de workshop wordt verstrekt een week voor de workshop. 
Materialen worden verstrekt tijdens de workshop. 

Opgave Deze scholing wordt door het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO kosteloos 
aangeboden aan de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband. Opgave voor deze 
scholing kan plaatsvinden door uiterlijk 1 maart 2020  een mail te sturen naar 
info@swvzofriesland.nl  o.v.v. traumasensitief lesgeven. 
 

mailto:info@swvzofriesland.nl
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Training:  Het schrijven van en werken met een OPP 
 

 
Inhoud 

 
Het betreft een training gericht op het schrijven van het OPP en het in de praktijk werken 
met een OPP. In de training wordt ingegaan op de theoretische achtergronden van het 
schrijven van een OPP en wordt er geoefend op het schrijven van een OPP (aan de hand van 
het model dat binnen het samenwerkingsverband wordt gehanteerd). Vervolgens wordt het 
OPP in de praktijk gebruikt en volgt er een terugkombijeenkomst waarbij het gebruik wordt 
geëvalueerd.  
 

 
Doelen 

 

• Vergroten theoretische kennis omtrent het OPP 

• Vaardigheden schrijven OPP vergroten 

• Ervaring opdoen en delen met betrekking tot het gebruik van het OPP 
 

 
Doelgroep 

 
Docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren 
 

 
Aantal 
deelnemers 
 

 
Maximaal 15 deelnemers 
 

 
Docent 

 
De training wordt uitgevoerd door medewerkers van het samenwerkingsverband 
 

Studielast 3 bijeenkomsten van 2 uur. 

 
Data 

De training betreft 3 bijeenkomsten van 2 uur.  
Bij voldoende belangstelling wordt de training nogmaals aangeboden in de 2e helft van het 
schooljaar 2019-2020. 
 
Bijeenkomst 1: maandag 23 september 2019 
Bijeenkomst 2: maandag 14 oktober 2019 
Bijeenkomst 3: maandag 18 november 2019 
 
Tijd: 14.30 – 16.30 uur 
 
Plaats: Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland, Zonnedauw 2 Drachten 

 
Opgave 

 
Er zijn geen kosten verbonden aan de training. Opgave voor de training kan plaatsvinden 
door uiterlijk 1 september 2019 een mail te sturen naar info@swvzofriesland.nl o.v.v. 
schrijven OPP 
 

mailto:info@swvzofriesland.nl
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Training: Omgaan met (gedrags) problemen in de klas: de praktijk 
 

 
Inhoud 

Deze training zal bestaan uit drie bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten staat het omgaan met 
probleemgedrag centraal. Er zal overstijgende informatie geboden worden, maar vooral ook 
praktische tips die direct toe te passen zijn. Iedere bijeenkomst heeft een specifiek hoofdthema: 

1. Tijdens deze eerste bijeenkomst staat de pedagogische basishouding centraal. Vanuit het 
sociaal competentie model en de grondhouding van Positive Behavior Support (PBS) bieden 
we leerlingen de feedback die zij nodig hebben, zowel bij positief gedrag als bij 
probleemgedrag.  

2. In de tweede bijeenkomst wordt er dieper ingegaan op het probleemgedrag van leerlingen. 
Middels de way-out procedure helpen we leerlingen te reflecteren op hun gedrag en 
verwachtingen uit te spreken voor het vervolg. Elke probleemsituatie zien wij als startpunt 
van ontwikkeling.  

3. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft betrekking op het borgen van de aanpak van 
probleemgedrag. Met behulp van flitsbezoeken, consultatieve gespreksvoering en het 
aanbieden van verschillende methodieken worden de docenten ondersteund in de 
begeleiding van de leerlingen.    

 
Doelen 

 
In deze training leert u te kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling, in plaats van 
naar het probleemgedrag. Door een stevige pedagogische basishouding; probleemsituaties te 
zien als een leermoment, zowel voor de leerling als voor uzelf; in te zetten op de afspraken voor 
het vervolg, in plaats van wat er gebeurd is; en het borgen van de aanpak, zullen er meer kansen 
voor onze leerlingen ontstaan, zullen zij meer succeservaringen opdoen en met perspectief naar 
de toekomst kijken.  

 
Doelgroep 

 
Docenten, mentoren en ondersteuningscoördinatoren 
 

 
Deelnemers  
 

 
Minimaal 10 deelnemers, maximaal 20 deelnemers 

 
Docent 

 
Docenten Mienke Winters en José Laning (schoolpsychologen van Portalis) 
Gast docenten: 
Sessie 1: Andy Wallace (gastheer VSO Groningen) 
Sessie 2: Stefano Caria (teamleider Portalis) 
Sessie 3: Jerry Djoegan (teamleider Portalis en Trainer passend onderwijs) 
 

Studielast 3 bijeenkomsten van 3 uur. 

 
Data 

Sessie 1:  donderdag 6 februari 2020 
Sessie 2:  donderdag 5 maart 2020  
Sessie 3:  donderdag 26 maart 2020  
 
Tijd: 14.00 – 17.00 uur 
 
Plaats:  Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland, Zonnedauw 2 Drachten 
 

 
Opgave 

Deze training wordt door het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO kosteloos 
aangeboden aan de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband. Opgave voor deze 
scholing kan plaatsvinden door uiterlijk 1 december 2019  een mail te sturen naar 
info@swvzofriesland.nl o.v.v. training omgaan met gedragsproblemen in de klas 
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Inspiratiemarkt: Good practices 
binnen het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 

 

 
 
Inhoud 

 
Scholen vanuit het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland presenteren aan elkaar good-
practice voorbeelden op het gebied van Passend Onderwijs. Op deze middag zullen in ieder 
geval de scholen die middels een innovatiebudget een project hebben uitgevoerd de 
resultaten van deze projecten presenteren. 

 
 
Doelen 

 

• Inspiratie opdoen 

• Leren van en met elkaar 

• Uitwisseling tussen scholen 

 
Doelgroep 

 
Docenten en andere belangstellenden 
 

Studielast 1 dagdeel 

 
 
Datum 
 

 
Vrijdag 19 Juni 2020 van 12.00 – 17.00 uur 
 
Plaats: Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO, Zonnedauw 2 in Drachten 
Voor een lunch wordt gezorgd.  
 

 
 
Opgave 

 
Deze scholing wordt door het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO kosteloos 
aangeboden aan de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband. Opgave voor 
deze inspriratiemarkt kan plaatsvinden door uiterlijk 1 maart 2020  een mail te sturen naar 
info@swvzofriesland.nl o.v.v. inspiratiemiddag 
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