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Personeel 

Even voorstellen 
Mijn naam is Lutske Haisma-Veenstra, 30 jaar en woon 
samen met mijn man en dochter in het mooie Bakkeveen. 
Na de PABO ben ik eerst gaan reizen en bij terugkomst 
mocht ik regelmatig invallen op VSO de Wingerd. Hier ben 
ik blijven plakken en heb ik een aantal jaren met heel veel 
plezier gewerkt. Afgelopen jaar heb ik voor mezelf de 
knoop doorgehakt en besloten ergens anders nieuwe 
ervaringen op te willen doen. Zodoende mag ik mijzelf nu 
docent/mentor op het OPDC noemen, een erg leuke 
uitdaging!  

Met vriendelijke groet, Lutske Haisma 
 

Personeelswisselingen OPDC 
Jim Groen is per 1 november gestopt als docent op het 
OPDC. Hij wordt vervangen door Jellie de Jong. 

 

Traject Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband  
Zuidoost-Friesland VO 2022-2028 
Zoals voor de zomer al aangegeven zijn we gestart met het 
traject naar een nieuw ondersteuningsplan.  
De deadline voor het nieuwe ondersteuningsplan is mei 
2022. Voor de zomer hebben we een plan van aanpak 
geschreven waarin we hebben beschreven welke stappen 
we willen ondernemen om te komen tot een nieuw 
ondersteuningsplan.  
In augustus zijn we op basis van dit plan van aanpak gestart 
met het evalueren van het oude ondersteuningsplan en in 
de maand oktober hebben we via experttafels de 
uitdagingen voor de komende planperiode opgehaald. 

 

 

Een nieuw schooljaar is van start gegaan. En wat is het fijn dat we inmiddels van de 
meeste maatregelen afscheid hebben kunnen nemen.  
In de scholen vindt alles weer zijn weg, maar ook in de activiteiten van het 
samenwerkingsverband merken we dat alles weer gewoon wordt.  
 
Er ligt een druk jaar voor ons. Momenteel zitten we midden in het traject naar  
een nieuw ondersteuningsplan. Heerlijk om daarvoor gewoon weer mensen over de 
vloer te kunnen hebben en samen met collega’s uit de verschillende scholen het 
gesprek aan te gaan en ervaringen uit te wisselen.   
 
We hopen op een mooi jaar en wensen jullie daarvoor alle goeds toe! 

 
Linda de Vries, directeur 

 
 

 

 

 
Het was mooi om met mensen van verschillende  
scholen en met verschillende functies het gesprek aan  
te gaan en uit te diepen waar onze uitdagingen de 
komende periode liggen.  
In de komende maanden zullen we op basis van de 
evaluatie en de opbrengsten van de experttafels de doelen 
voor de komende planperiode bepalen en uitwerken. 
Zodat we in januari een eerste concept van het nieuwe 
ondersteuningsplan hebben liggen.  
In dit traject nemen we steeds het scholenoverleg, het 
bestuurlijk overleg en de OPR mee.  
Uiteindelijk zullen we als sluitstuk OOGO voeren met de 
gemeenten zodat we in mei 2022 het nieuwe 
ondersteuningsplan vast kunnen stellen. 
 

Voortgangsgesprekken 
In de periode voor de zomervakantie hebben we met 
nagenoeg alle scholen voortgangsgesprekken gevoerd.  
De focus van het gesprek was dit jaar anders dan andere 
jaren. We hebben geprobeerd meer aan te sluiten bij de 
ontwikkelingen van de scholen zelf ten aanzien van 
passend onderwijs.  
Vragen als ‘waar staan jullie als het gaat om passend 
onderwijs?’ en ‘waar ben je heel blij mee’ en ‘waar loop je 
nog tegen aan?’ hielpen om het gesprek dicht bij  
de school te houden en van daaruit te kijken welke 
ondersteuning we vanuit het samenwerkingsverband 
kunnen bieden.  
Het waren fijne en open gesprekken die helpen om ook dit 
jaar weer stappen in de verdere versterking en 
ontwikkeling van passend onderwijs binnen ons 
samenwerkingsverband. 
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Een (nood)signaal vanuit het OPDC 
Wij vragen graag jullie aandacht voor het volgende: 

Het komt helaas te vaak voor dat de school van herkomst 
er niet in slaagt om alle materialen aan te leveren. Dit heeft 
tot gevolg dat leerlingen hun periode op het OPDC niet 
optimaal kunnen benutten of zelfs achterstanden oplopen. 
Daarnaast kost het de mentoren (zowel van school als van 
het OPDC) enorm veel tijd en energie om alles gaandeweg 
op orde te krijgen. 

Het is gebruikelijk dat de school van herkomst na afgifte 
van de indicatie een brief krijgt met daarin de procedure 
tot het daadwerkelijk plaatsen van de leerling op het OPDC. 
Daarnaast vindt er een intake plaats tussen school van 
herkomst en het OPDC. Tijdens de intake worden afspraken 
gemaakt over onderwijsaanbod, planning, doelen en 
startdatum. 

Voorwaarde voor een succesvol arrangement is dat deze 
afspraken tussen school en het OPDC voor de start van het 
traject zijn nagekomen door beide partijen. Zo kan tijdens 
de eerste dag van het traject het persoonlijk 
weekprogramma door de aanwezige mentor/docent in een 
individueel gesprek uitgelegd worden aan de leerling. 
Wanneer het materiaal niet op tijd binnen is, kan het 
programma niet worden opgesteld en de leerling niet goed 
starten.  

Hierbij het vriendelijke verzoek om binnen de scholen 
aandacht te vragen voor dit signaal. 

Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar het 
document ‘Trajectbeschrijving OPDC’ op onze website 
www.swvzofriesland.nl   

 
 
Commissie Ondersteuningstoewijzing 
Ieder schooljaar zijn er personele wisselingen op de 
verschillende schoollocaties. Soms hebben deze 
wisselingen direct een gevolg voor het 
Samenwerkingsverband.  
Denk bijvoorbeeld aan de personen die namens de 
schoollocatie in Indigo een verzoek tot indicatiestelling 
indienen. Daarom hierbij een korte reminder vanuit de 
Commissie ondersteuningstoewijzing: 

Met regelmaat komt het voor dat er bij een verzoek tot 
indicatiestelling te veel of te weinig stukken worden 
aangeleverd. 
In beide gevallen bemoeilijkt dat de advisering.  

Ook kan het vertragend werken op de procedure. Het 
vriendelijke verzoek van de commissie 
ondersteuningstoewijzing is dan ook om precies dat aan te 
leveren wat er wordt gevraagd.   

 

 
 
 
 
 

 

In het programma Indigo is op de eerste pagina 
prominent een blauwe balk in beeld. Na het klikken op 
deze blauwe balk komt in een pop-up een lijst van aan te 
leveren stukken tevoorschijn.  

Voor een wat uitgebreidere beschrijving verwijzen wij 
graag naar de volgende twee documenten op onze 
website www.swvzofriesland.nl : 

1.  De handleiding indicatiestelling 
leerwegondersteuning (LWOO) en 
praktijkonderwijs (PrO)  

2.  Richtlijnen ondersteuningstoewijzing Zuidoost-
Friesland VO 2021-2022 

 

Terugblikken 
Meidenvenijn in het VO 
Daar waar we de afgelopen anderhalf jaar elke activiteit 
binnen het professionaliseringsaanbod binnen het 
samenwerkingsverband door corona hebben moeten 
afzeggen zijn we dit schooljaar vol goede moed 
begonnen. En wat voelt het goed! 

De aftrap was voor Anke Visser die in een goed gevulde 
zaal de deelnemers een hele dag heeft ondergedompeld 
in de wondere wereld van het Meidenvenijn. Met 
sprekende voorbeelden, leuke anekdotes, verrassende 
woordgrappen en mooie praktijkoplossingen leidde ze 
ons door de dag.  
 
 
Expertisebijeenkomst SWV Zuidoost-Friesland VO 
Vlak voor de herfstvakantie heeft het 
Samenwerkingsverband een expertisebijeenkomst voor 
ondersteuningscoördinatoren en 
orthopedagogen/psychologen georganiseerd. 
Hoofdonderwerp van deze bijeenkomst was het School 
Ondersteuningsprofiel (SOP).  
Alle scholen moeten per 1 augustus 2022 een SOP 
vaststellen.  

Deze middag hebben we met elkaar gesproken over wat 
we moeten (wetgeving), wat we willen we als 
samenwerkingsverband (wensen) en wat anderen doen 
(benchmarking).  
Van daaruit hebben we ons eigen SOP’s bekeken en 
nagedacht over hoe we het model SOP kunnen door 
ontwikkelen.  
 
Het was een inspirerende middag waarin we de inhoud in 
konden gaan en elkaar weer echt ontmoeten.  

 

 
 

 
 



 

 

 
Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 
 
Zonnedauw 2     T  :  0512  799820 
9202 PA Drachten                 M : info@swvzofriesland.nl  
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Autisme Belevingscircuit 
Afgelopen donderdag 28 oktober heeft een gevarieerde 
groep docenten kennis mogen maken met het Autisme 
Belevings- Circuit dat door de ervaringsdeskundige Nynke 
Zuurmond werd gegeven.  
Vorig schooljaar stond deze 2x in de planning en is de 
laatste door de toen geldende corona maatregelen 
uitgesteld. Daarom was het extra fijn dat het dit keer wel 
door kon gaan.  
 
Ook deze keer was de groep na afloop zeer enthousiast 
door de praktische en verrassende praktijkopdrachten en - 
voorbeelden waardoor de blik werd verlegd en men met 
meer kennis en handvatten over Autisme de werkvloer op 
kan. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Professionaliseringsaanbod 2021-2022 
Voor de zomervakantie is vanuit het secretariaat van het samenwerkingsverband de folder met hierin het aanbod voor 
professionalisering verstuurd naar alle scholen die onder ons samenwerkingsverband Zuidoost Friesland vallen.  
Het aanbod wat in deze folder is omschreven, is gebaseerd op de uitwerking van de professionaliseringsdoelen vanuit het 
ondersteuningsplan 2018-2022. 
Het professionaliseringsaanbod richt zich, volgens afspraken vanuit het ondersteuningsplan, op de 
ondersteuningsbehoeften van de docenten.  
Dit aanbod staat uiteraard ook open voor andere professionals binnen de school.  
Het professionaliseringsaanbod richt zich op het vergroten van het handelingsrepertoire door middels van 
expertiseoverdracht, uitwisseling en/of inspiratie.  
 
Tot de kerstvakantie 2021 zijn er de volgende bijeenkomsten ingepland. Een aantal is al volgeboekt. Mocht er ruimte 
ontstaan, dan zal vooraf opnieuw een algemene mailing gedaan worden. 

AANBOD DATA INSCHRIJVING 

Traumasensitief Lesgeven Donderdag 18 november Inschrijving niet meer mogelijk 

Workshop Handelingsgerichte 

leerlingbespreking  

Donderdag 2 december 2021   

Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur 

Inschrijving nog mogelijk. 
Maximaal 15 deelnemers. 
Doelgroep: Teamleiders, 
ondersteuningscoördinatoren, 
leerlingbegeleiders 

Elke nieuwsbrief zal nogmaals informatie gegeven worden over het aanbod tijdens elk kwartaal.  
Opgave en interesse kan via info@swvzofriesland.nl  
Vervolgens zal vanuit het secretariaat verder geïnformeerd worden.  
 

 

 

 

 

 

 

Handreiking nieuwkomers in het VO 
De afgelopen jaren is in opdracht van de VO-raad in  
kaart gebracht hoe het onderwijs aan 
nieuwkomersleerlingen in de leeftijd van 12-18 het beste 
kan worden vormgegeven.  
Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft  
de VO-raad de handreiking ‘nieuwkomers in het VO’ 
uitgebracht.  
Met deze uitgave wil de VO-raad een bruikbare 
handreiking bieden met een mix van wetenschappelijke 
inzichten en ervaringen uit de praktijk.  
De handreiking is bedoeld voor professionals die betrokken 
zijn bij het voortgezet onderwijs aan nieuwkomers.  
 
De handreiking is te vinden op de website van  
de VO-raad: 
Nieuw deel handreiking 'Onderwijs aan nieuwkomers' 
verschenen: 'Taal, talen en talenten' - VO-raad 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 


