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Personeel 
Cees Emmelkamp, docent bij het OPDC zal het team aan 
het einde van schooljaar 2018-2019 verlaten.  
Volgend schooljaar komen er bij het OPDC via de 
samenwerking met Portalis, twee nieuwe docenten te 
werken. Dit zijn Berdien van Zwol en Achmed Djemil. 
 
Komend schooljaar zal studente Eline de Haan in het kader 
van haar Master stagelopen bij het consultatieteam van 
het samenwerkingsverband. Zij studeert Orthopedagogiek 
aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij zal dus met regelmaat 
meegaan met consulenten naar afspraken met scholen. 

 

Inspectiebezoek 
De inspectie heeft een inspectiebezoek bij het 
samenwerkingsverband aangekondigd. 
Op 11, 12 en 18 september komt de inspectie. Er worden 
rondetafelgesprekken gehouden met de betrokkenen bij 
het samenwerkingsverband, het OPDC wordt gevisiteerd 
en het functioneren van het samenwerkingsverband ook in 
relatie tot de wettelijke eisen wordt gecheckt. 

 

Ondersteuningstoewijzing en Indigo 
In Indigo staat bij elke soort aanvraag aangegeven welke 
informatie er moet worden aangeleverd. Ook in het 
schooljaar 2018-2019 is het regelmatig voorgekomen dat 
er veel meer informatie wordt toegevoegd dan wordt 
gevraagd. Dit is echt niet nodig! 
Hierbij dus het verzoek niet meer aan te leveren dan nodig 
is en de instructies hierover in Indigo goed door te lezen. 
Dit scheelt iedereen een hoop werk. 

 

 

 
 

 
Het schooljaar is bijna afgerond. We hebben ons ingezet voor alle leerlingen en in het 
bijzonder voor die leerlingen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.  
Het samenwerkingsverband werkt met een nieuw ondersteuningsplan 2018-2022 en 
heeft in 2018-2019 een aantal nieuwe zaken opgepakt. Een nieuw 
professionaliseringsaanbod voor docenten, mentoren en 
ondersteuningscoördinatoren is ontwikkeld en verzorgd. Het bureau van het 
samenwerkingsverband en het OPDC is verhuisd en gezamenlijk in een nieuw pad 
gehuisvest. Scholen hebben een nieuw schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld en 
innovatieve projecten zijn gestart of afgerond. 
Kortom, we hebben vanuit ieders rol met elkaar onderwijs aan leerlingen 
vormgegeven in een enerverend en leerzaam schooljaar.  
Ik wens iedereen een zonnige, plezierige en ontspannen vakantie toe. 
 
Linda de Vries, directeur 

 
 

 

 

 
Er zijn ook dit schooljaar weer de nodige aanvragen binnen 
gekomen na de finale deadline.  
We proberen uiteraard altijd zoveel mogelijk aanvragen 
ook af te handelen voor de zomervakantie.  
We zijn echter wettelijk wel verplicht om voor elke 
aanvraag 2 onafhankelijke deskundigen adviezen te 
vragen.  
 
We hebben er daarom voor gekozen om voor alle LWOO-
aanvragen die na de deadline zijn binnengekomen, meteen 
ná de zomervakantie af te handelen en de aanvragen voor 
plaatsing VSO, plaatsing praktijkonderwijs en herindicatie 
VSO zoveel mogelijk af te handelen vóór de zomervakantie. 
Aanvragen die in de laatste week voor de zomervakantie 
binnen komen, kunnen we helaas niet meer afhandelen. 

 

 

Innovatieve Projecten 
In de kalenderjaren 2017-2018 en 2019 kon er bij het 
samenwerkingsverband een budget worden aangevraagd 
voor de uitvoering van innovatieve projecten.  
Na een wat aarzelende start wordt er nu volop gebruik van 
gemaakt door onze scholen.  
Daarom is besloten om dit budget ook voor de 
kalenderjaren 2020 en 2021 beschikbaar te stellen.  
Goed nieuws! 
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Regeling subsidieaanvraag (Hoog)begaafden in het PO/VO 
Landelijk is structureel een subsidie 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.  
Samenwerkingsverbanden moeten hiervoor een aanvraag 
indienen.  
 
Het samenwerkingsverband heeft voor 31 maart jl. bij het 
Rijk de aanvraag voor deze subsidieregeling ingediend. Met 
hierbij gevraagd een opgesteld activiteitenplan met o.a. 
doelen en visie, samenwerking en draagvlak, 
expertiseontwikkeling en kennisdeling.  
Het samenwerkingsverband heeft tot nu toe (eind juni 
2019) nog geen bericht ontvangen van het Rijk of deze 
subsidieregeling wordt toegekend.  
Zodra hierover meer duidelijk is, zal het 
samenwerkingsverband dit uiteraard bekend maken. 

 

VSV (Voortijdig School Verlaten) 
Er is door de regiegroep VSV een programma voor het 
voortgezet onderwijs tot en met 31-12-2020 vastgesteld. 
Het gaat om het onderdeel “Stay in School”, gericht op het 
verminderen van verzuim en het niet laten uitvallen van 
leerlingen uit het onderwijs.  
In het programma zijn de volgende maatregelen 
opgenomen: 

• Er is een vast bedrag aan subsidie beschikbaar 
voor het ontwikkelen van een prikkelarme 
omgeving (‘time-out-voorziening’) op scholen voor 
voortgezet onderwijs. 

• Scholen hoeven voor de leerlingen op het OPDC 
geen extra bijdrage te betalen. Deze kosten 
worden vanuit de VSV-middelen gedekt. 

• Voor laag functionerende leerlingen op het 
praktijkonderwijs kan extra intensieve 
stagebegeleiding gegeven worden. 

• Vanuit de ISK kan er extra specifieke expertise 
worden ingezet voor diagnostisering en 
ondersteuning van de school bij het onderwijs aan 
niet-Nederlandstalige leerlingen. 

• Het ontwikkelen van een aanbod voor 
gedragsmatig zeer moeilijke leerlingen, vaak van 
een relatief laag niveau, zodat ze op het VSO 
onderwijs kunnen blijven volgen.  
 

Het samenwerkingsverband is penvoerder voor deze  
VSV-projecten.  
Indien scholen gebruik willen maken van deze projecten, 
kunnen ze contact opnemen met het 
samenwerkingsverband.  
De locatiedirecteuren hebben het programma “Stay in 
School” voor het voortgezet onderwijs ontvangen. 

 
 
 

 
   

Onderzoek relatie gebiedsteams en scholen 
De huidige afspraken tussen samenwerkingsverband en 
gemeenten vanuit het Ondersteuningsplan zijn: 

• Elke school heeft een eigen contactpersoon van 
het gebiedsteam uit de schoolgemeente voor 
alle leerlingen van de school, ongeacht de 
woongemeente van de leerlingen. 

• De contactpersoon van het gebiedsteam uit de 
schoolgemeente leidt de vraag van de school 
door naar het gebiedsteam van de 
woongemeente van de leerling. 

Onderzocht is of gebiedsteams en scholen deze 
afspraken hanteren, of ze er tevreden mee zijn, dan wel 
of er verbeterpunten zijn. 
 
De algemene conclusie is dat de grote meerderheid van 
de scholen voor voortgezet onderwijs (74%) en de 
gebiedsteams (84%) de huidige afspraken hanteert. 
Ruim de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs 
(52%) en de grote meerderheid van de  
gebiedsteams (84%) is (zeer) tevreden over de huidige 
werkwijze.   
13% van de scholen is (deels) tevreden. De andere 
scholen (35%) en gebiedsteams (16%) zijn niet tevreden. 
 
In het scholenoverleg en in het beleidsreja met de 
gemeenten geconcludeerd dat de huidige afspraken 
gehandhaafd kunnen blijven en dat er ook 
verbeterpunten zijn.  
 
Met name zijn genoemd: 

• Het gebiedsteam kan meer ‘in de school’ 
gesitueerd worden. 

• Meer continuïteit is gewenst (er zijn veel 
wisselingen bij gebiedsteams en ook bij 
scholen). 

• Meer uitwisseling van informatie, zowel 
vroegtijdig als bij individuele casussen (o.a. 
meldcode) als ook over de procedures en 
werkwijzen van scholen en van gebiedsteams. 
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Het professionaliseringsaanbod 2019-2020 
Er is hard gewerkt aan het opstellen van het professionaliseringsaanbod 2019-2020 en het streven was deze ruim voor de 
zomervakantie af te hebben. Rond de meivakantie is deze dan ook verspreid door het secretariaat naar alle scholen binnen 
ons samenwerkingsverband.  
Binnen het aanbod zijn een aantal bekende trainingen opgenomen (“Omgaan met gedragsproblemen in de klas” en 
“Schrijven van een OPP”). Daarnaast zijn er, na overleg tijdens het scholenoverleg en het netwerk van 
ondersteuningscoördinatoren, ook een aantal nieuwe trainingen/cursussen toegevoegd. 
Dit zijn: 
 

AANBOD DATA INSCHRIJVING 

Training: Het schrijven van en werken met 
een OPP 

Training bestaat uit drie bijeenkomsten: 
23 september 2019 
14 oktober 2019 
18 november 2019 

Inschrijving uiterlijk 1 september 2019 
Maximaal 15 deelnemers 
Doelgroep: docenten, mentoren, 
leerlingbegeleiders en 
ondersteuningscoördinatoren  

Scholing: Leren omgaan met 
groepsdynamiek in de klas. 
Groepsdynamiek: “Con flikt het weer” 

7 november 2019 Inschrijving uiterlijk 1 oktober 2019 
Doelgroep: docenten, mentoren en 
leerlingbegeleiders 

Training: Autisme Belevings Circuit Deze training bestaat uit 1 dag maar wordt 
twee keer aangeboden. Zodat zoveel 
mogelijk mensen de kans krijgen om deel te 
nemen: 
20 november 2019 
15 april 2020 

Inschrijving uiterlijk 1 oktober 2019 
Doelgroep: docenten, mentoren, 
leerlingbegeleiders en andere 
professionals 

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

 
 
 
 
 

 

 
 

Training Refit voor leerlingen 
In de afgelopen jaren is verschillende keren geprobeerd om een groepsgewijze Re-fit training te organiseren binnen het 
samenwerkingsverband, maar vanwege onvoldoende aanmeldingen is het steeds niet gelukt. 
De aangemelde leerlingen hebben vervolgens de training individueel gevolgd. Omdat deze training toch het meeste effect 
heeft als het groepsgewijs wordt aangeboden, proberen we het nog een keer voor het schooljaar 2019-2020.  
 
In de periode van december 2019 tot maart 2020 biedt het samenwerkingsverband de groepstraining Re-fit aan voor 
leerlingen met veel schoolverzuim als gevolg van onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. 
Tijdens tweewekelijkse groepsbijeenkomsten staat de ontmoeten van lotgenoten centraal.  
Gezamenlijk worden de fases van de training doorlopen. Iedere andere week vindt een individueel begeleidingsgesprek op 
de eigen school plaats. 
De training start december 2019. Scholen kunnen leerlingen aanmelden tot eind oktober 2019. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u meer informatie over de trainingen en aanmelding. 
Heeft u vragen over de training, kunt u contact opnemen met re-fit@steunpuntonderwijsnoord.nl 
Op 3 oktober om 16.00 uur is er een informatiebijeenkomst over Re-fit. Hier zijn jongeren, ouders en professionals van 
harte welkom. U wordt over het programma en de Re-fit-werkwijze geïnformeerd en er is de mogelijkheid om vragen te 
stellen. 

 


