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Personeel 
Bij het samenwerkingsverband zijn in december 2019 
tijdelijk voor twee projecten extra mensen ingezet tot de 
zomervakantie van 2020.  
Het samenwerkingsverband wil zeer zorgvuldig omgaan 
met de privacygevoelige informatie over leerlingen, ouders 
en medewerkers. Voor de goede invoering van de AVG is 
voor de omvang van een dag in de week Alle Dijk 
ingehuurd. Hij zal voor het samenwerkingsverband alle 
documenten en procedures die met privacy te maken 
hebben analyseren en waar nodig bijstellen of – als ze 
ontbreken - opstellen.  
Kwaliteit is een van de belangrijkste speerpunten van het 
samenwerkingsverband. Voor het nog beter opzetten van 
het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband, 
binnen de kaders die de inspectie hiervoor stelt, is voor een 
omvang van anderhalve dag in de week BMC ingehuurd. 
 
 
Subsidieaanvraag Hoogbegaafden goedgekeurd 
Het samenwerkingsverband heeft in voorjaar 2019 een 
aanvraag gedaan in het kader van de subsidieregeling 
begaafde leerlingen PO en VO.  
De subsidieaanvraag richt zich op het versterken van het 
onderwijsaanbod voor leerlingen op de HAVO of het VWO 
met een extra ondersteuningsbehoefte. Er wordt subsidie 
toegekend voor de schooljaren 2019, 2020, 2021 en 2022. 
De aanvraag is inmiddels toegekend. De toegekende 
subsidie wordt ingezet ter versterking van het onderwijs op 
het Matrix Lyceum in Drachten, de Synthesegroep in 
Heerenveen en voor een aantal leerlingen op de reguliere 
scholen voor HAVO en VWO. 

 

Ondersteuning Nieuwkomers in het VO 
In het schooljaar 2018-2019 is de innovatieve pilot 
‘Versterking begeleiding anderstalige leerlingen’ door de 
ISK binnen ons samenwerkingsverband uitgevoerd. De 
pilot was succesvol en daarom is besloten dit 
begeleidingsaanbod structureel op te nemen in het 
aanbod van het samenwerkingsverband.  
Dit betekent dat alle scholen binnen ons 
samenwerkingsverband kosteloos ondersteuning kunnen 
vragen aan de ISK met betrekking tot: 

• Ondersteuning van teams bij vragen over 
individuele leerlingen (nieuwkomers) 

• Het opstellen van didactische en pedagogische 
adviezen voor onderwijsteams 

• Het geven van algemene voorlichting aan teams 
over onderwijs aan nieuwkomers 

• Ondersteuning bij de implementatie van de 
adviezen uit de opgestelde handleiding onderwijs 
aan nieuwkomers 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Iris Gerdez (orthopedagoog) en Djura Hornyak (decaan-
NT2 docent) via de mail: 
i.gerdez@singelland.nl  en d.hornyak@singelland.nl  
 
Informatiefolders OPDC 2019-2020 
Voor ouders die zich willen oriënteren op het OPDC heeft 
het samenwerkingsverband een ouderfolder opgesteld.  
Er is ook een voor scholen over de werkwijze van het 
OPDC. Deze worden beide regelmatig up to date gemaakt 
en staan op de website van het samenwerkingsverband. 
 

Het is 2020! Terugkijkend op 2019 hebben we een prachtig positief jaar gehad.  
 
De leerlingen van het OPDC hebben eindelijk een mooi en goed geoutilleerd gebouw. 
Ook is het OPDC samen op het kantoor van het samenwerkingsverband aan de 
Zonnedauw 2 in Drachten ondergebracht.  
De scholen hebben voor de leerlingen met extra ondersteuning hun 
Schoolondersteuningsprofiel opgesteld en werken planmatiger met leerlingen aan de 
basisondersteuning en de extra ondersteuning. Het nieuwe professionaliseringsaanbod 
van het samenwerkingsverband wordt goed bezocht. Thuiszitters gaan bijna allemaal 
weer naar school.  
De onderwijsinspectie heeft het hele samenwerkingsverband onder de loep genomen. 
Op alle inspectie- en kwaliteitsindicatoren scoort het samenwerkingsverband voldoende 
en positief.  
 
Kortom.. met een goed gevoel gaan we 2020 in. Ik wens iedereen een voorspoedig en 
gezond onderwijsjaar toe! 
 
Linda de Vries, directeur 
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Definitief Inspectierapport 
In oktober 2019 heeft het samenwerkingsverband bezoek 
gehad van de inspectie. Drie volle dagen zijn steeds twee 
inspecteurs bij ons geweest. Een dag op het OPDC en twee 
dagen bij het samenwerkingsverband. Er zijn gesprekken 
gevoerd met ouders, leraren en medewerkers op het OPDC, 
leraren van de scholen, ondersteuningscoördinatoren, 
locatiedirecteuren, consulenten, het thuiszittersteam, de 
directeur en het bestuur. 
Eind november heeft de inspectie het definitieve 
inspectierapport voor het samenwerkingsverband 
opgesteld. Op alle indicatoren van de inspectie die te maken 
hebben met onderwijskwaliteit, procedures en governance 
scoort het samenwerkingsverband voldoende. Ook het 
onderwijs op het OPDC heeft de inspectie als voldoende 
beoordeeld.  

 

Time-out voorzieningen in het VO 
In het kader van VSV- Stay in School (versterking van de 
scholen voor voortgezet onderwijs om leerlingen binnen de 
poort te houden), hebben in 2019 vier scholen voor 
voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland een 
ontwikkelsubsidie van €4.800 gekregen voor het opzetten 
en/of door ontwikkelen van een time-outgroep/ 
ondersteuningslokaal/ trajectklas.  
Scholen kiezen hierbij hun eigen benaming en vorm. Doel is 
om uitval van leerlingen te voorkomen door hen een 
voorziening aan te bieden waar ze rustig en met extra 
begeleiding kunnen werken.  
Er kunnen in 2020 nog zes scholen voor voortgezet 
onderwijs van deze subsidie gebruik maken. Wat de 
toekenning betreft, geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt’. 
U kunt desgewenst meer informatie krijgen bij of een 
eventuele aanvraag doen bij Jan de Vos via het 
samenwerkingsverband. 

 

Groepsaanbod Re-Fit niet gestart 
Het Steunpunt Onderwijs Noord verzorgt het Re-Fit-
programma voor leerlingen van de scholen van het 
samenwerkingsverband. Dit is een onderdeel van het 
professionaliserings- en begeleidingsaanbod van het 
samenwerkingsverband waar scholen gratis gebruik van 
kunnen maken. 
Het was de bedoeling om in 2019-2020 een groepsaanbod 
Re-Fit voor leerlingen van onze scholen te realiseren. Alle 
scholen zijn hiervan op de hoogte gebracht, er is een 
voorlichtingsbijeenkomst voor 
ondersteuningscoördinatoren geweest maar uiteindelijk was 
er één aanmelding.  
Helaas kan het groepsaanbod Re-Fit daarom in het 
schooljaar 2019-2020 niet worden gerealiseerd. Het is 
uiteraard nog wel mogelijk om individuele Re-Fit-trajecten 
voor leerlingen aan te vragen. Deze aanvragen kunnen 
gedaan worden bij Jan de Vos. 
 
 

 
 
 

 

Aansluitingsnetwerk VO-HO in Friesland 
De HAVO-VWO-scholen in Friesland en de Hogescholen 
NHL-Stenden, Van Hall en ook de Rijksuniversiteit 
Groningen (Campus Fryslân Leeuwarden) hebben een 
aansluitingsnetwerk opgezet. Doel is om voor leerlingen 
van het HAVO-VWO die nu extra ondersteuning krijgen, 
straks een goede overgang te maken naar het Hoger 
Onderwijs. Goed luisteren naar de leerlingen/studenten 
in combinatie met een intensief contact tussen decanen 
van het HO en de decanen/ondersteuningscoördinatoren 
op de scholen voor HAVO-VWO is belangrijk voor deze 
leerlingen. Dit contact en de samenwerking met de 
leerlingen/studenten vormt de basis voor een goede start 
voor deelname in het Hoger Onderwijs. Voor meer 
informatie over en/of deelname aan het netwerk kunt u 
contact opnemen met Bert Colly en Jelle Nauta. Zij zijn te 
bereiken via: info@ho-vo.nl  

 
Onderwerpen eerste kwartaal 2020 
Samen met de scholen en besturen zal het 
samenwerkingsverband in winter/voorjaar van 2020 in 
elk geval de volgende onderwerpen verder uitwerken: 

• Een eenduidige manier van de verantwoording 
van de middelen die de schoolbesturen/scholen 
ontvangen van het samenwerkingsverband 

• De tussentijdse overgang van leerlingen van het 
VO naar het VSO en de bekostiging hiervan 

• De versterking van de samenwerking met de 
gemeenten in de regio 

• Het opzetten van collegiale consulatie 
 

Terugblik Expertisenetwerk ‘Jongens in het VO’ 
Op dinsdagmiddag is er op kantoor van het 
samenwerkingsverband een expertisenetwerk voor 
ondersteuningscoördinatoren georganiseerd met als 
thema ‘Jongens in het VO’, verzorgd door Menno Tuik 
(o.a. bekend van Rots & Water en Ut mut erút).  
 
Na de theoretische inhoud en praktische tips, gingen ook 
de voetjes van de vloer en kwam de groep in beweging. 
Na afloop was de groep zeer positief over de inzichten en 
de ervaringen die middag.  
Een aantal reacties: “Menno is heerlijk druk! Heeft 
humor en biedt praktijkvoorbeelden”, “Zinvol en 
duidelijk”, “Mee te nemen naar de praktijk”, “Prima 
georganiseerd en fijne afwisseling tussen theorie en 
praktijk”.  
Voor deze middag hadden zich meer dan 30 personen 
opgegeven, een grote opkomst! Het 
samenwerkingsverband is dan ook zeer tevreden over 
deze middag.  
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Het professionaliseringsaanbod 2019-2020 
Binnen aanbod vanuit het samenwerkingsverband staan de komende periode de volgende trainingen/cursussen  
nog op de planning: 
 

AANBOD DATA INSCHRIJVING 

Training: Autisme Belevingscircuit Deze training bestaat uit 1 middag: 
15 april 2020 (van 13.00 – 16.30 uur) 

Inschrijving uiterlijk 1 maart 2020 
 
Doelgroep: docenten, mentoren, 
leerlingbegeleiders en andere 
professionals  
 
Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers 

Training: Omgaan met gedragsproblemen 
in de klas; de praktijk 

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten:  
6 februari 
5 maart  
26 maart (van 14.00 – 17.00 uur) 

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

Workshop: Traumasensitief lesgeven Deze workshop bestaat uit 1 middag: 
Donderdag 14 mei 2020  
(van 13.30 – 17.00 uur) 

Inschrijving uiterlijk 1 mei 2020 
 
Doelgroep: docenten, mentoren, 
ondersteuningscoördinatoren, 
schoolmaatschappelijk werkers en 
orthopedagogen/psychologen 
 
Maximaal 20 deelnemers 

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

 
 

 
 

 

 

 
 

 
De Inspectie en toezicht op naleving zorgplicht per 1 november 2019 
Op 1 augustus 2013 trad de Wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet heeft als doel dat scholen in het  
funderend onderwijs op een zo efficiënt mogelijke manier passend onderwijs realiseren. De kern van de wet is 
de zorgplicht voor passend onderwijs.  
Scholen moeten deze zorgplicht vervullen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze moeten  
ervoor zorgen dat deze leerlingen altijd een passende plek krijgen. 
Deze zorgplicht is een resultaatsverplichting (dus geen inspanningsverplichting) die zich richt op een school en niet  
op het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan wel bemiddelen bij het vinden van een plek  
voor een leerling die de school zelf niet kan plaatsen. 
 
Vanaf 1 november 2019 is toezicht op naleving van deze zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek  
of de voorbereiding daarop. 
De Inspectie van Onderwijs gaat toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs, zoals is  
vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen treedt zij handhavend op. Dit kan in de vorm van een openbaar rapport  
over de tekortkoming en een officiële waarschuwing. 

 


