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Bereikbaarheid 
Alle medewerkers van het samenwerkingsverband 
werken vanaf huis.  
Het samenwerkingsverband en het OPDC zijn gewoon 
telefonisch en via de mail bereikbaar.  
Daarnaast maken wij gebruik van ‘beeldbellen’ via 
Office365 Teams. Zowel voor interne als externe 
afspraken. 
 
OPDC aanbod 
Voor alle leerlingen van het OPDC is op dit moment 
maatwerk georganiseerd, waarbij er een combinatie 
is gemaakt tussen het aanbod van de school van 
herkomst en het aanbod van het OPDC. Voor ouders 
van de leerlingen van het OPDC valt het nu niet altijd 
mee. Daarom hebben we vanuit het OPDC intensief 
contact met zowel de ouders als met de leerling. 
Daarnaast hebben we alle ouders en leerlingen van 
het OPDC bloemen gestuurd om ze een compliment 
te geven voor hun inzet. 

Ondersteuningstoewijzing 
Zoals eerder gecommuniceerd, kunnen aanvragen 
voor een indicatie LWOO, PrO en VSO gewoon 
worden ingediend via Indigo. Voor de toewijzing van 
indicaties zijn de gewone termijnen en uiterlijke 
inleverdata van toepassing.  
Vanuit verschillende scholen is het signaal gekomen 
dat het niet lukt om alle aanvraagdossiers voor 
LWOO en PrO compleet te krijgen. Dit probleem is 
inmiddels voorgelegd aan de VO-Raad. Er wordt 
ruimte gegeven om hiervoor binnen het 
samenwerkingsverband een oplossing te zoeken, 
maar we moeten uiteindelijk wel binnen de 
wettelijke kaders blijven.  
Er zal op zeer korte termijn een voorstel worden 
voorgelegd aan het bestuur van het 
samenwerkingsverband. We houden de scholen 
hiervan op de hoogte.  

En dan ineens gaan alle scholen dicht…en ziet de werkelijkheid er even heel 
anders uit.  
Daarnaast is deze week bekend gemaakt dat de termijn voor de sluiting van de 
scholen is verlengd tot na de meivakantie, tot 6 mei. 
De tijdelijke situatie van het afstandsonderwijs heeft alle scholen binnen het 
samenwerkingsverband ineens in een andere positie gebracht. We zien scholen 
heel hard werken om dit op een handige, mooie manier vorm te geven. De 
gebouwen zijn dan misschien wel dicht, maar het onderwijs werkt in de hoogste 
versnelling. Complimenten aan alle medewerkers van de scholen! 
 
Ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, werken grotendeels 
thuis aan hun schoolwerk. Voor deze leerlingen, hun ouders en hun school, ligt 
er een extra uitdaging. We hebben ons als samenwerkingsverband 
verantwoordelijk gesteld voor alle leerlingen binnen ons 
samenwerkingsverband. Daarom ondersteunen wij waar mogelijk de scholen 
met het vormgeven van onderwijs op afstand aan leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Dit ziet er soms anders uit dan we met elkaar gewend 
waren. Het is dus belangrijk om deze nieuwsbrief goed te lezen! 
 
Er is ook een aantal leerlingen die nog binnen de scholen wordt opgevangen. 
Het gaat hierbij in ieder geval om de leerlingen van Elker in de interne school 
van Kortehemmen. Daarnaast wordt er een aantal leerlingen opgevangen op 
andere scholen.  
 
Wij wensen iedereen veel sterkte, wijsheid, maar bovenal veel gezondheid toe! 
 
Linda de Vries, directeur Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 
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Extra aanbod Consultatieteam 
Ook in deze bijzondere situatie kan de ondersteuning van het consultatieteam worden ingeroepen. We zien de 
ondersteuningsvragen van scholen veranderen en we zullen blijvend proberen onze dienstverlening daarop aan 
te laten sluiten. Scholen kunnen ondersteuningsvragen net als gewoonlijk telefonisch of per mail neerleggen bij 
hun eigen contactpersoon van het consultatieteam.  
 
In deze bijzondere situatie kunt u het consultatieteam ook vragen om:  

• Vertaling extra ondersteuningsbehoefte naar onderwijs op afstand 
De consulent kan de school ondersteunen bij het vertalen van de extra ondersteuningsbehoeften van 
een leerling naar een passend ondersteuningsaanbod voor onderwijs op afstand.  
Met andere woorden: op welke manier kan het onderwijs op afstand worden ingericht, passend  
bij de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling? 
 

• Extra handen bij de uitvoering van extra ondersteuning aan de leerling op afstand 
De consulent kan de school ondersteunen bij het uitvoeren van het ondersteuningsaanbod op afstand 
voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 
Sommige scholen komen op dit moment letterlijk handen tekort om deze leerlingen op afstand in 
voldoende mate te kunnen begeleiden.  
De consulent kan aanvullend op het aanbod van de school, als coach voor een leerling fungeren. De 
consulent onderhoudt dan directe contacten met de leerling, bijvoorbeeld als het gaat om motivatie, 
planning, leeraanpak etc. 
De ondersteuningscoördinator van een school kan dit verzoek neerleggen bij de eigen consulent vanuit 
het samenwerkingsverband. 
Het mag duidelijk zijn dat wij bij dit ‘extra handen voor leerlingen’-aanbod steeds moeten bekijken in 
hoeverre er tijd en ruimte is in de agenda’s van de consulenten om aan alle verzoeken te kunnen 
voldoen. 
 

 
Brief Minister Slob 
Minister Slob heeft in zijn brief van 20 maart jl. nadrukkelijk aandacht gevraagd voor kinderen in een kwetsbare 
positie. Het gaat hierbij om leerlingen die thuis geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand, om 
leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben en om leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. 
Gemeenten hebben de opdracht gekregen om het initiatief te nemen te identificeren voor welke kinderen er 
extra maatregelen getroffen moeten worden, uiteraard in nauwe samenwerking met de scholen.  
Wij kijken als samenwerkingsverband op dit moment mee met onze 8 gemeenten en de schoolbesturen of dit in 
voldoende mate gerealiseerd wordt en er geen kind tussen wal en schip valt. We brengen daarbij ook in kaart 
hoeveel leerlingen op dit moment fysiek binnen scholen worden opgevangen.  
Daar waar nodig helpen we mee met de ontwikkeling en de uitvoering van de initiatieven. 

Professionaliseringsaanbod 2019-2020 
Alle geplande professionaliseringsactiviteiten in het kader van het aanbod 2019-2020 worden voor het lopende 
schooljaar afgezegd (dus ook activiteiten tussen 6 april en 5 juli).  
Sommige activiteiten worden verplaatst naar volgend schooljaar en een enkele activiteit wordt online 
uitgevoerd. Alle deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld.  
Er wordt ondertussen gewerkt aan het professionaliseringsaanbod voor het schooljaar 2020-2021. 
 

 

 

 
 
 

 
  


