
 

  

1 
Nieuwsbrief 2020-2021 

Nummer 2, december 2020 Nieuwsbrief 
Samenwerkingsverband  
Zuidoost - Friesland VO 

 
 

NIEUWSITEMS 

• SWV en de Lockdown 

• Personeel 

• OPDC 

• Achterkant website 
SWV ZO Friesland VO 

• OPR Leden gezocht 

• Verbeteraanpak 
Passend Onderwijs 

• VSV Regioprogramma 
2021-2024 

• Professionaliserings-
aanbod 2020-2021 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blabalbal 

 

 

 
Het samenwerkingsverband en de lockdown 
De lockdown die vanaf 15 december jl. is ingegaan heeft uiteraard 
ook consequenties voor het samenwerkingsverband. 
 
De medewerkers van het samenwerkingsverband werken vanuit 
huis, maar blijven gewoon bereikbaar via de telefoon en via de 
mail. 
 
Het OPDC blijft open. De leerlingen die onderwijs volgen op het 
OPDC zijn kwetsbare leerlingen. We hebben op basis van de 
ervaringen vanuit de vorige lockdown besloten om het OPDC 
open te houden, uiteraard op voorwaarde dat de docenten en de 
leerlingen gezond blijven.  
We geven net als in de afgelopen maanden les op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag is een 
(t)huiswerkdag voor de leerlingen. 

Personeel 
Er zijn de komende tijd een aantal personele wisselingen.  
Op 1 januari gaat Jan de Vos met pensioen en begint Cynthia 
Bruinsma met een nieuwe baan.  
Op 1 december hebben we Suzanne Pieters welkom geheten 
als onderwijskundig beleidsmedewerker en lifecoach bij het 
thuiszittersteam. Op 1 januari zal Marianne de Vries starten als 
onderwijskundig beleidsmedewerker.  
De verwachting is dat op 1 maart de nieuwe consulent Passend 
Onderwijs gaat starten. Veel veranderingen dus.   
 
Het kan zijn dat je als school even niet meer weet wie je 
nu waarvoor moet bellen.  
Het is verstandig om dan telefonisch contact op te nemen met het 
secretariaat (0512-799820).  
Elles en Jantina leiden jullie dan door naar de juiste collega! 
 
 

 
Jan de Vos met pensioen  
Beste mensen,  
Ik werk onderhand 42 ½ jaar in het onderwijs in tal van 
functies. Mijn drijfveer was, is en blijft ook in de toekomst bij te 
dragen aan het geven van plezier, vertrouwen en mogelijkheden 
aan kinderen en vooral aan hen waar het thuis en/of op school 
niet altijd op rolletjes loopt.    
In december word ik 65 jaar en ik ben gelukkig nog goed 
gezond en fit. Ik heb nog een leven voor me en ga daarom vol 
goede moed met pensioen.  
Het lijkt me heerlijk dat ik in alle vrijheid zelf kan bepalen 
welke leuke en zinvolle dingen ik al dan niet ga doen.  
De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier bij het 
samenwerkingsverband gewerkt als onderwijsadviseur. Het was 
me een genoegen. Ik dank jullie daarvoor hartelijk en wens jullie 
en de leerlingen en hun ouders het allerbeste.  
 
Hartelijke groet van Jan de Vos 
 
Cynthia Bruinsma heeft een andere baan  
Beste collega’s,  
Met enorm veel plezier heb ik de afgelopen zes jaar als consulent 
bij het SWV gewerkt. Samen met jullie heb ik een bijdrage aan 
Passend Onderwijs willen leveren. Voor mij is het moment 
gekomen om mezelf verder te ontwikkelen en een nieuwe 
uitdaging aan te gaan.  
Per 1 januari zal ik dan ook werkzaam zijn als docent op de 
opleiding Pedagogiek bij NHL Stenden in Leeuwarden.   
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de mooie ontmoetingen, de 
samenwerking, het plezier, de worstelingen en de successen die 
ik met jullie mocht meemaken.  
Ik wens jullie dan ook alle goeds voor de toekomst. We komen 
elkaar vast weer ergens tegen!  
 
Hartelijke groeten van Cynthia Bruinsma  
 

Het is bijna kerstvakantie.  
De Corona-crisis duurt voort en vraagt veel van iedereen die in het onderwijs werkt, van de 
leerlingen op de scholen en hun ouders. De volledige lockdown die afgelopen dinsdag is 
afgekondigd, heeft ervoor gezorgd dat scholen hun jaar niet hebben kunnen afsluiten zoals ze dat 
graag hadden gedaan.  
Weer terug naar online onderwijs met de hele organisatie die daarmee samenhangt. Er is ruimte 
gegeven voor leerlingen in het examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van 
examens en tentamens en voor onderwijs aan kwetsbare leerlingen. Dit betekent dat (delen) van 
scholen waarschijnlijk openblijven.  
Na de vakantie zullen we dit in kaart brengen. Gelukkig is er nu perspectief op een vaccin, maar 
ook daarvoor zullen we met elkaar geduld moeten hebben.  
De komende feestdagen zullen anders zijn dan voorgaande jaren en anders dan dat we het het 
liefst zouden willen.  
Ik wens iedereen een hele fijne kerstvakantie toe en we zien elkaar in het nieuwe jaar.  
 
Namens het hele team van het samenwerkingsverband, 

Fijne feestdagen en blijf gezond! 
Linda de Vries, directeur 
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Suzanne Pieters, nieuwe onderwijsbeleidsmedewerkster  
Suzanne Pieters, ik ben 40 jaar en woon met mijn man en 2 jonge 
kinderen in Heerenveen.  
Op 1 december ben ik gestart als onderwijskundig beleidsadviseur 
en Lifecoach bij het samenwerkingsverband.  
De afgelopen 12 jaar ben ik werkzaam geweest bij de gemeente 
Heerenveen. Hier heb ik gewerkt als klantmanager, projectleider 
en leerplichtambtenaar. Daarvoor heb ik 2 jaar gewerkt als 
hogeschooldocent op de NHL.  
Binnen deze verschillende functies heb ik brede ervaring 
opgedaan binnen het onderwijs en jeugdzorg en heb ik mogen 
adviseren bij complexe casuïstiek.  
 
De werkzaamheden bij het samenwerkingsverband sluiten hier 
mooi op aan. Ik wil iedereen bedanken voor de warme ontvangst 
en het fijne inwerkprogramma en hoop op een prettige 
samenwerking.  
 
Marianne de Vries, nieuwe onderwijsbeleidsmedewerker  
Mijn naam is Marianne de Vries. Ik ben 39 jaar, getrouwd met 
Simon en samen hebben we 4 kinderen. We wonen in Zuidhorn.  
Met ingang van 1 januari 2021 ga ik als onderwijskundig 
beleidsmedewerker aan de slag bij het samenwerkingsverband. 
De afgelopen 2,5 jaar was ik werkzaam als consulent 
kwaliteitszorg bij het UMCG voor de medische faculteit van de 
RUG. Daarvoor ben ik ruim 13 jaar werkzaam geweest als 
onderwijskundig adviseur bij ROC Menso Alting.  
 
In mijn nieuwe functie binnen het samenwerkingsverband komt 
voor mij alles samen; mijn afstudeerrichting voor mijn studie 
onderwijskunde, mijn werkervaring als onderwijskundige en 
consulent kwaliteitszorg en - misschien wel het belangrijkst – mijn 
liefde voor het onderwijs en de doelgroep waarvoor ik mag gaan 
werken. Ik kijk er dan ook naar uit om bij het 
samenwerkingsverband aan de slag te gaan!  
 
OPDC   
Het is in de afgelopen periode druk geweest met aanmeldingen 
voor en plaatsingen op het OPDC.  
Helaas hebben we op dit moment geen mogelijkheid meer om 
leerlingen te plaatsen op het OPDC. De verwachting is dat er eind 
januari weer ruimte komt.  
Er kunnen wel aanvragen kunnen worden gedaan in Indigo voor 
plaatsing op het OPDC en dat deze aanvragen worden ook 
afgehandeld.   
Het moment van plaatsing wordt het moment dat er ruimte komt 
op het OPDC. Hierbij wordt de volgorde van aanmelding 
aangehouden.  
 
 
Achterkant website samenwerkingsverband  
Al eens eerder is bedacht om de vergaderstukken vanuit het 
samenwerkingsverband voor overleggen niet meer te mailen.  
Dit in verband met de vele mails die iedereen dagelijks krijgt.  
En dus is het de bedoeling om deze stukken klaar te  
zetten aan de achterkant van de website van het  
samenwerkingsverband (via de inlog).   
Voor het scholenoverleg en de OPR zullen dan ook vanaf  
1 januari de vergaderstukken weer op de website worden 
geplaatst (achter de inlog).   
 
 
 
 

 
   

 

 
OPR Leden gezocht  
De medezeggenschap in het samenwerkingsverband is geregeld 
door middel van de ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR 
zitten zowel ouders als personeelsleden van scholen.   
Door het samenwerkingsverband wordt nieuw of gewijzigd 
beleid ter instemming of ter advies voorgelegd aan de OPR.  
Ook is de OPR een gesprekspartner als het gaat om 
ontwikkelingen en knelpunten binnen het 
samenwerkingsverband.   
 
De OPR vergadert 6 keer per jaar op de dinsdagavond. Voor 
personeelsleden is er een vergoeding beschikbaar van uren 
binnen het taakbeleid en voor ouders wordt er gewerkt met 
een financiële vergoeding per vergadering. In principe is de 
zittingstermijn 4 jaar, maar er kan uiteraard tussentijds 
gewisseld worden.   
 
De OPR is al geruime tijd onderbezet en op zoek naar nieuwe 
leden. Het blijkt met name lastig om ouders te vinden om 
zitting te nemen in de OPR.  
 
Het gaat om de volgende vacante plekken:  
Een ouder vanuit het Lauwerscollege (zittingstermijn tot en 
met 1 augustus 2024)  
Een ouder vanuit het CSG Liudger (zittingstermijn tot en met 1 
augustus 2022)   
Een ouder vanuit OSG Singelland (zittingstermijn tot en met 1 
augustus 2021). Vanaf 1 augustus 2021 een personeelslid   
Een ouder vanuit het Lindecollege (zittingstermijn tot en met1 
augustus 2021) Vanaf 1 augustus 2021 een personeelslid  
  
Wanneer je als ouder of als personeelslid interesse hebt 
om als nieuw lid van de OPR aan te schuiven, kun je contact 
opnemen met Resi van Gurp.  
Dit kan via: resi.vangurp@stellingwerfcollege.nl   
 
Verbeteraanpak Passend Onderwijs 
Op 4 november j.l. heeft minister Slob een verbeteraanpak met 
25 punten naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 16 november 
heeft de Tweede kamer ingestemd met deze aanpak en de 
aanpak aangevuld met een aangenomen moties.  
Scholen krijgen hier mee te maken, net als de 
samenwerkingsverbanden.  
 
Begin 2021 gaan we binnen het samenwerkingsverband met 
elkaar in gesprek wat de gevolgen zijn voor ons 
samenwerkingsverband en voor onze scholen.   
 
De brief van minister Slob aan de Tweede kamer kunt u vinden 
met deze link:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020
/11/04/kamerbrief-evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-
onderwijs 
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Het professionaliseringsaanbod 2020-2021 
Binnen het aanbod van het samenwerkingsverband staan tot 21 maart 2021 de volgende trainingen/cursussen op de planning.  
In verband met de huidige omstandigheden rondom COVID-19 zal continu gekeken moeten worden of de diverse scholingen door kunnen 
gaan.   
Communicatie hierover zal altijd plaatsvinden vanuit het secretariaat van het samenwerkingsverband via de mail. Houd dus vooral uw 
mailbox in de gaten  
Informatie over de bijeenkomsten na 21 maart kunt u vinden in het volledige aanbod 2020-2021 dat op de website van het 
samenwerkingsverband staat.  
 
AANBOD  DATA  INSCHRIJVING  
Leren omgaan met groepsdynamiek in 
de klas   

Woensdag 20 januari 2021  
Tijd: 9.00 - 16.30 uur   
Voor een lunch wordt gezorgd  

Inschrijving NIET meer mogelijk  
  
Doelgroep: Docenten, 
mentoren en  leerlingbegeleiders  

Meidenvenijn in het VO  Donderdag 18 februari 2021  
Tijd: 9.00 - 16.00 uur  
Voor een lunch wordt gezorgd  

VOL; Inschrijving NIET meer mogelijk 
 
Doelgroep: Docenten, mentoren, 
leerlingbegeleiders en 
ondersteuningscoördinatoren  

Handelingsgerichte leerlingbespreking  Donderdag 18 maart 2021  
Tijd: 14.00 - 17.00 uur  

Inschrijving voor de bijeenkomst van 18 
maart is nog mogelijk tot 1 februari.   
  
Doelgroep: teamleiders, 
ondersteuningscoördinatoren en 
leerlingbegeleiders  

Autisme Belevings Circuit  Donderdag 15 april 2021 (bij voldoende 
deelname)  
Tijd: 13.00 - 16.30 uur  

VOL; Inschrijving NIET meer mogelijk 
  
Doelgroep: Docenten, mentoren, 
leerlingbegeleiders en andere 
professionals in de school  

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

 
 
 
 
 

 

 
 

 VSV-regioprogramma 2021-2024  
In december 2020 is het nieuwe regioprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) voor de kalenderjaren 2021-2024 vastgesteld. Er is de 
komende jaren minder geld beschikbaar voor VSV dan de afgelopen jaren.   
Voor het VSO, VO, PrO en ISK zijn de volgende onderdelen in het regioprogramma relevant:  
 

1. OPDC: het OPDC wordt binnen VSV gezien als een plusvoorziening die uitval van leerlingen mede voorkomt. Afgesproken is 
dat de scholen als ze een leerling verwijzen naar het OPDC geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor deze leerling. Deze 
kosten worden gedekt uit de VSV-gelden  

2. Voor leerlingen die zeer intensieve begeleiding nodig hebben is er een jaarlijks budget beschikbaar. Dit zijn leerlingen die 
gedeeltelijk in een één-op-één situatie begeleiding nodig hebben. Het gaat hierbij leerlingen van het VSO, PrO, VO (vooral 
VMBO) en ISK.   
Begin 2021 zullen we in het scholenoverleg afspraken maken over de wijze waarop dit budget zal worden ingezet op de 
scholen.  

3. Er is minder formatie voor de overstapcoaches. De werkzaamheden van de overstapcoaches worden beperkt tot leerlingen 
van het VSO, PrO, VMBO-BB en ISK die een overstap maken naar het mbo of eventueel (beschut) werk of dagbesteding. Er 
worden vaste overstapcoaches gekoppeld aan scholen.   
Scholen krijgen deze lijst met scholen en overstapcoaches separaat gemaild.  

 
 


