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We zijn verhuisd. Eindelijk zitten we met het OPDC en het kantoor van het
samenwerkingsverband in één gebouw. Het was een hele operatie en alle
kinderziekten zijn nog niet overwonnen, maar het voelt goed.
Ons nieuwe pand staat aan de Zonnedauw 2 in Drachten, naast het busstation bij het
Transferium Oost en is daarom ook voor de OPDC-leerlingen gemakkelijk te bereiken.
De leerlingen op het OPDC verdienen een goed gebouw. Het oude OPDC-gebouw was
volledig uit de tijd, afgekeurd en onderwijs-onwaardig.
Nu hebben we alles nieuw en zit ook het hele team bij elkaar. De lijnen zijn veel
korter, we kunnen elkaar gemakkelijker vinden en helpen.
Ook de vergaderingen en cursussen kunnen we nu in het nieuwe pand organiseren,
we hebben een hele grote vergaderzaal.
Jullie zijn welkom op onze nieuwe stek.
Linda de Vries, directeur
Personeel
Op 1 maart jl. heeft Margriet Riemersma het team van het
OPDC verlaten.
Cees Emmelkamp versterkt nu tot de zomervakantie het
team van het OPDC.
HAVO/VWO-leerlingen met een OPP
Het Ministerie van OC&W heeft een nieuwe
stimuleringsregeling voor begaafde leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte.
Elk samenwerkingsverband kan hier gebruik van maken.
De regeling geldt voor drie jaren. Ons
samenwerkingsverband heeft ervoor gekozen deze
middelen in te zetten voor leerlingen met een OPP op de
HAVO-VWO-scholen en voor leerlingen op het Matrix
Lyceum in Drachten en de Synthesegroep in Heerenveen.
De aanvraag voor subsidie is eind maart 2019 door het
samenwerkingsverband ingediend bij het Ministerie van
OC&W. De deadline was 31 maart jl. Verwacht wordt dat
in april-mei 2019 de toekenning van het Ministerie komt.
Capaciteit structuurafdeling VSO Talryk
VSO Talryk heeft een structuurafdeling voor leerlingen met
ernstige gedragsproblemen. De aanmelding voor deze
structuurafdeling is groot, zelfs groter dan de capaciteit.
De structuurafdeling heeft ruimte om aan 40 leerlingen
kwalitatief goed onderwijs te geven. Op dit moment zitten
er al meer dan 40 leerlingen in de structuurafdeling en
kunnen er tijdelijk geen nieuwe leerlingen worden
toegelaten.
Er wordt door de directie van VSO Talryk, samen met
andere betrokkenen, gezocht naar een passende oplossing
voor leerlingen die niet geplaatst kunnen worden.
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Matrix Lyceum 2019-2020
Het Matrix Lyceum heeft beleid geformuleerd voor het
schooljaar 2019-2020.
Gezien het grote aantal aanmeldingen moet er helaas
gewerkt worden met een wachtlijst.
Leerlingen moesten daarom uiterlijk 15 maart 2019 zijn
aangemeld voor een eventuele plaatsing in het nieuwe
schooljaar.
Bij de plaatsing krijgen leerlingen vanuit ons
samenwerkingsverband voorrang boven leerlingen van
buiten het samenwerkingsverband.
OPDC
Er zijn de afgelopen periode veel leerlingen geplaatst op
het OPDC in Drachten.
Dit betekent dat er nu 12 leerlingen gebruik maken van
onze OPDC-voorziening.
Op dit moment kunnen we helaas geen leerlingen meer
plaatsen. Er komt weer plaats zodra een leerling onze
OPDC-voorziening verlaat.
Aanmeldingen voor het OPDC kunnen uiteraard gewoon
worden gedaan middels Indigo, zodat een leerling met
positieve beschikking geplaatst kan worden zodra er weer
plek is op het OPDC.
Voor acute situaties kan er altijd contact worden
opgenomen met het samenwerkingsverband om in
gezamenlijkheid te zoeken naar een tijdelijk oplossing,
totdat plaatsing op het OPDC mogelijk is.
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Privacy
Het samenwerkingsverband moet voldoen aan de AVG. Het
samenwerkingsverband heeft te maken met veel
persoonsgegevens van leerlingen en ouders in verband met
TLV-aanvragen, LWOO-aanwijzingen en het OPDC.
Om dit goed en zorgvuldig te doen, is een werkgroep
gevormd. In 2019 maakt de werkgroep onder leiding van de
Lumen-groep (een landelijk gespecialiseerd adviesbureau)
een uitwerking van alle noodzakelijke regelingen in het
kader van de privacy op het niveau van het
samenwerkingsverband.
De Lumen-groep vervult ook de FG-functie (Functionaris
Gegevensbescherming) voor het samenwerkingsverband.
Hiermee voldoet ook het samenwerkingsverband aan alle
wettelijke eisen.

Voortgangsgesprekken
Ook voor dit jaar worden er weer voortgangsgesprekken
ingepland vanuit het samenwerkingsverband met de
reguliere scholen voor voortgezet onderwijs.
Deze zullen plaatsvinden in de maanden mei en juni.
De voortgangsgesprekken hebben de volgende doelen:
•

•
•

Steunpunt Onderwijs Noord
Het samenwerkingsverband heeft met het Steunpunt
Onderwijs Noord een dienstverleningsovereenkomst
afgesloten voor de begeleiding van individuele leerlingen
met een lichamelijke beperking, zieke leerlingen en
begeleiding van zeer moeilijk lerende kinderen in het
regulier voortgezet onderwijs.
Deze dienstverlening is aanvullend op de begeleiding vanuit
het consultatieteam.
Het aantal aanvragen voor deze individuele begeleiding is
dit schooljaar tot nu toe is relatief gering. Het maximum
aan toe te kennen begeleidingsuren is nog niet bereikt.
Dit betekent dat scholen voor voortgezet onderwijs voor de
begeleiding van deze leerlingen via het kantoor van het
samenwerkingsverband nog een aanvraag in kunnen
dienen.
Jan de Vos is de contactpersoon hiervoor.

Fries Actieplan “Foar Fryske Bern”
Het Fries Actieplan Zorg voor Jeugd met als werktitel “Foar
Fryske Bern” is uitgesteld.
Het loopt nu van 2019 tot en met 2021 i.p.v. 2018 tot en
met 2020.
Het is een actieplan in het kader van het jeugdbeleid. Een
van de onderdelen is het versterken van de relatie tussen
het jeugdbeleid van de gemeenten en het onderwijs voor
0- tot 23-jarigen.
De komende maanden zal onder leiding van een nieuw
programmateam een invulling aan o.a. de versterking van
de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg vormgegeven
worden.
Andere onderdelen uit het actieplan zijn o.a. samenwerking
in de jeugdhulpverlening en het beter in beeld brengen van
de belangen van kinderen die met echtscheidingen te
maken hebben.

De evaluatie van de ondersteuning door de
medewerkers van het samenwerkingsverband
gedurende het huidige schooljaar (2018-2019)
binnen de school.
Medewerkers zijn in dit geval: consulenten en
leden van het thuiszittersteam.
Het in kaart brengen van de specifieke
ondersteuningsbehoeften van de school in het
komende schooljaar.
Concrete afspraken maken over de inzet van de
medewerkers van het samenwerkingsverband
op de school voor het komende schooljaar 20192020.

Ministeriële brief “Onderwijs en Zorg”
De ministers Arie Slob van OC&W en Hugo de Jonge van
VWS hebben landelijk beleid geformuleerd.
Dit wordt in de Tweede Kamer behandeld. Voor het
onderwijs zitten hier belangrijke onderdelen in.
Het eerste onderdeel is het aanpassen van de
leerplichtwet om ook het onderwijskundig perspectief
van leerlingen mee te nemen bij het verlenen van
vrijstellingen voor onderwijs.
Daarnaast wil met een wettelijke doorzettingsmacht in
het onderwijs in verbinding met de jeugdzorg invoeren.
De samenwerkingsverbanden zouden de verplichte
doorzettingsmacht voor het onderwijs moeten
organiseren.
Er is een aanjager aangesteld om nog meer thuiszitters
terug naar school te krijgen. Dit is de voormalig
kinderombudsman, de heer Marc Dullaert.
Zodra er concrete stappen door ook het
samenwerkingsverband gezet (moeten) worden,
informeren we de scholen verder.
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Het professionaliseringsaanbod 2018-2019
In 2019 zijn er de volgende bijeenkomsten in het kader van het professionaliseringsaanbod van het
samenwerkingsverband:
AANBOD

DATA

INSCHRIJVING

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

3 bijeenkomsten:
21 maart, 13 mei en 20 juni

Inschrijving is niet meer mogelijk.
Maximaal 20 deelnemers.
Doelgroep: docenten, mentoren en
ondersteuningscoördinatoren.

Kennisbijeenkomst voor
ondersteuningscoördinatoren en andere
belangstellenden.
Het thema voor deze bijeenkomst is nog
niet bekend.

Doelgroep:
ondersteuningscoördinatoren en
andere belangstellenden

4 juni 2019

Opgave kan bij het secretariaat van het samenwerkingsverband via info@swvzofriesland.nl
Het professionaliseringsaanbod 2019-2020
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opstellen van het professionaliseringsaanbod 2019-2020.
In dit aanbod zullen een aantal bekende trainingen worden opgenomen: Training “Omgaan met (gedrags)problemen in de
klas” en de training “Schrijven van het OPP”.
Daarnaast worden er, na het scholenoverleg en het netwerk van ondersteuningscoördinatoren, een aantal nieuwe
trainingen/cursussen toegevoegd. Het professionaliseringsaanbod 2019-2020 zal rond de meivakantie worden verspreid.

Het nieuwe pand aan de Zonnedauw
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