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Personeel 
In de afgelopen weken zijn er twee nieuwe collega’s gestart 

op het OPDC; Angelien ten Hoor en Tjeerd Draaisma. Graag 

stellen zij zich aan jullie voor: 

  

Angelien ten Hoor   

Ik ben 49 jaar, kom uit Beetsterzwaag en ben net gestart 

als docent bij het OPDC. Van origine ben ik docent 

aardrijkskunde, een prachtig vak. Ik zocht verdieping wat 

betreft het begeleiden van leerlingen. De laatste anderhalf 

jaar heb ik heel bruikbare ervaring opgedaan in het 

Speciaal Onderwijs.   

Ik heb samen met mijn man drie kinderen van 9, 12 en 14 

jaar. Met zijn allen houden we erg van films kijken. 

Daarnaast zijn de bergen en campervakanties favoriet. Wat 

ik verder zelf graag doe is wandelen, schilderen en mooie 

gesprekken hebben.   

Mijn doel is de leerlingen te kunnen bijstaan in hun proces 

dat ze tijdens hun periode op het OPDC doormaken. Achter 

elk gedrag ligt een behoefte. Samen daarna op zoek gaan 

en meer tools geven om het straks wat beter te redden in 

hun oude omgeving, is een uitdagingen die ik graag 

aanneem!  

 

Tjeerd Draaisma:  
Vindt zichzelf een positieve vrolijke en daadkrachtige kerel 

met een klein hartje.   
Sport neemt een belangrijke plaats in mijn leven en de 

daaraan gekoppelde waarden gebruik ik vaak in het 

dagelijkse leven, zowel zakelijk als privé. Ik probeer van 

iedere dag te genieten en vooral de zaterdag met een 

heerlijk uitgebreid ontbijt en zonder haast, maakt mij erg 

blij.  
De andere zaken:  
Leeftijd: pas 57  
Woonplaats: Leeuwarden  
kinderen: 1 dochter  
Partner: ja  
Hobby’s: bijna alle (winter)sport in het algemeen, terrasje 

pakken, lezen en “gewoon thuis"   

 
 

 
 
 

De derde nieuwsbrief van dit schooljaar alweer. We zijn blij jullie te kunnen vertellen 

dat het OPDC weer open is. Ook op beleidsvlak hebben we niet stil gezeten. 

Daarnaast diende zich een nieuwe crisis aan; de oorlog in de Oekraïne. Een oorlog die 

meer dichterbij komt dan andere oorlogen. Ook op onze scholen gaan we leerlingen 

uit dit land verwelkomen. In deze nieuwsbrief praten we jullie bij over deze 

onderwerpen.   
 
Hartelijke groet, 

Team Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland  

 
 

 

 

En verder:  
Ik ben sinds eind februari actief bij het team van OPDC 

Drachten en wat mij enorm aanspreekt is het 

enthousiasme en passie waarmee gewerkt wordt. Dit bleek 

ook al tijdens de eerste kennismakingsgesprekken en 

daardoor durfde ik het aan om een ook hele leuke 

werkplek in Stadskanaal toch in te ruilen voor dit team. Ik 

geloof namelijk dat je zoveel mogelijk leuke dingen moet 

doen. Meewerken aan het OPDC-traject als docent en 

mentor is voor mij een hele mooie uitdaging die ik graag 

aanga. Voor alle collega’s die ik nog niet heb gesproken; ik 

kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.  
 

OPDC open! 
Afgelopen weken is hard gewerkt om de deuren van het 

OPDC weer te kunnen openen. En met succes. Eind 

februari hebben we voor het team OPDC Drachten 

professionele versterking gevonden in Tjeerd Draaisma en 

Angelien ten Hoor. Dit heeft ertoe geleid dat we sinds 1 

maart weer leerlingen ontvangen.  
Net als voorheen blijft de samenwerking met de Venen en 

volgen leerlingen daar lessen koken en techniek. Ook is het 

ons gelukt om op maar liefst 3 momenten in de week 

Lichamelijke Opvoeding aan te bieden. Daarnaast werken 

we aan het reguliere onderwijsprogramma en bieden we 

leerlingen ondersteuning op gedrags-, aandachts- en 

motivatieproblemen.   
Het enthousiaste team van OPDC bestaat uit:  
3 docenten:                           Schoolmaatschappelijk werk: 
Berlinde Zwaagstra  Marianne Dieleman 
Tjeerd Draaisma  
Angelien ten Hoor  

 
2 Orthopedagogen: 
Jeannette Aukema  
Ans van Zanten  
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Als u van mening bent dat een leerling gebaat is bij een 

plaatsing het OPDC, of heeft u vragen, neem dan gerust 

contact op.  
Met vriendelijke groet,  
Namens het gehele team van het OPDC,  
Manon Plenter  
 

Toekomst OPDC 
Ook is er vooruitgang te melden over de toekomstige 

ontwikkelingen van het OPDC: 

In december 2021 heeft het bestuur een 

bestuurscommissie ingesteld om na te denken over de 

toekomst van het OPDC. Zij hebben opdracht gegeven aan 

een werkgroep om een aantal opties voor een toekomstig 

OPDC uit te werken.  

De werkgroep is inmiddels een aantal keren bij elkaar 

geweest. Er zijn uitgangspunten geformuleerd waaraan het 

toekomstige OPDC zou moeten voldoen en daarnaast is een 

drietal opties uitgewerkt en tegen het licht van de 

uitgangspunten gehouden.  

De resultaten hiervan worden binnenkort besproken in de 

bestuurscommissie.   
 
Nieuw format SOP 
In oktober 2021 is er op de bijeenkomst met 

ondersteuningscoördinatoren onderzocht of en hoe het 

format SOP aangepast zou moeten worden naar de wensen 

en eisen van de huidige tijd. In de afgelopen periode heeft 

een kleine werkgroep gewerkt aan een nieuw format SOP 

op basis van de wensen die tijdens die bijeenkomst zijn 

geformuleerd. De werkgroep werd gevormd door Marrit 

van der Werf (Bornego College), Paulien Kuipers (CSG 

Liudger), Eugenie Kortenhorst (OSG Singelland) en Zwanet 

Oosterhof (Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland 

VO).   
Tijdens het Scholenoverleg op 9 maart is het definitieve 

concept gepresenteerd. Op 10 maart is het format 

verspreid binnen het samenwerkingsverband, zodat de 

scholen hun nieuwe SOP kunnen invullen en ter 

instemming kunnen voorleggen aan hun MR.    
Tijdens het aanstaande 

ondersteuningscoördinatorenoverleg van het 

samenwerkingsverband op 29 maart a.s., staat het format 

SOP als één van de onderwerpen zijn op de agenda.  

Net als de vorige keer zijn onze beleidsmedewerkers bereid 

om de scholen te ondersteunen bij het invullen van het 

document.  
 
Evaluatie Protocol ‘Thuiszitters, absoluut verzuim, 
vrijstellingen regio Friesland’  
Eén van de speerpunten van Passend Onderwijs is het 

voorkomen en opvangen van thuiszittende leerlingen. De 

thuiszittersaanpak is een onderdeel van het 

onderwijsaanbod en dus een onderwijsgerichte aanpak. 

Het voorkomen van thuiszitten is mede afhankelijk van een 

effectieve gezamenlijke aanpak van onderwijs en 

gemeenten. 
   
 
 

 

 

Daarom is in 2016 door onderwijs en gemeenten het 

provincie brede protocol ‘Thuiszitters, absoluut 

verzuimers en vrijstellingen Friesland’ gemaakt.  

Dit protocol is verder concreet gemaakt in het Regionale 

werkproces ‘Thuiszitters regio de Friese Wouden’.  

Een werkgroep vanuit de gemeenten en het onderwijs 

heeft het Friese protocol de afgelopen maanden 

geëvalueerd en aangepast.  

Na vaststelling van dit document zal ook het regionale 

werkproces ‘Thuiszitters regio de Friese Wouden’ worden 

geëvalueerd en daar waar nodig worden aangepast.  

Via de mail en het scholenoverleg zullen wij jullie op de 

hoogte houden.   
 
Update vervoersverklaring  
In sommige gevallen kunnen leerlingen een voorziening 

leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente.  De 

voorwaarden hiervoor zijn door gemeenten vastgelegd in 

hun verordening Leerlingenvervoer.   
Steeds vaker krijgen gemeenten een verzoek voor de 

voorziening leerlingenvervoer naar een reguliere VO-

school. Het gaat dan om een reguliere school met een 

specifiek onderwijsaanbod, denk hierbij bijvoorbeeld aan 

HB of ASS. Die aanvraag voldoet nu (nog) niet aan de 

voorwaarden verordening leerlingenvervoer.  

 

Om een aanvraag toe te kennen of af te wijzen richt de 

gemeente zich dan tot het samenwerkingsverband voor 

een verklaring dichtstbijzijnde toegankelijke school.  

Het afgeven van zo’n verklaring is voor het 

samenwerkingsverband een bijna onmogelijke taak 

omdat we de leerling vaak (eigenlijk altijd) niet kennen.   
De verordening wordt op dit moment door veel 

gemeenten herzien. Een nieuw lid in de 

modelverordening (lid 4 van artikel 8) biedt ruimte voor 

deze laatstgenoemde aanvragen.  

Om de voorziening op basis van dat specifieke lid toe te 

kennen, zijn voorwaarden opgenomen in de 

gemeentelijke verordening.  

Deze voorwaarden hebben te maken met de 

onderwijskundige onderbouwing van de keuze van 

ouders en/of het schoolverlatersadvies van het 

basisonderwijs en de afweging of dit werkelijk de 

dichtstbijzijnde school binnen het 

samenwerkingsverband is met het juiste passende 

aanbod. 

 

Gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO in 

Friesland hebben elkaar gevonden om duidelijke 

afspraken te maken over de onderbouwing, beoordeling 

en het bijhorende proces/routing.  

Dit is (nog in concept) concreet uitgewerkt in een 

document ‘Routing verklaring dichtstbijzijnde 

toegankelijke school’.   

Zodra de gemeenten hun verordening hebben 

vastgesteld en dit document klaar is voor gebruik zorgen 

wij voor verspreiding langs de gebruikelijke kanalen.   
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Onderwijs Nieuwkomers in de regio 
 
NPO en ondersteuning nieuwkomers  
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs hebben scholen 

extra middelen ontvangen om interventies te kunnen 

organiseren. Ook de ISK Drachten heeft daardoor weer meer 

mogelijkheden om ondersteuning te bieden aan de scholen 

in ons samenwerkingsverband.   

 

De ISK heeft versterking gekregen via Inge Leijten, tot voor 

kort nog werkzaam als overstapcoach in onze regio.  

Djura Hornyak (decaan) en Inge kunnen op de scholen 

meekijken en adviseren op interventies op schoolniveau, 

teamniveau, docent niveau en/of leerlingniveau.  

 

De orthopedagoog Iris Gerdez heeft een baan elders 

gevonden. Voor specifiek diagnostische hulpvragen kan dat 

betekenen, dat er op korte termijn daarvoor geen 

mogelijkheden zijn.  

 

De wat gebruikelijker toetsen voor bepaling van het 

taalniveau en mogelijke achterstanden kan de ISK wel 

afnemen.  

Een afspraak maken kan via:  

Djura Hornyák:  d.hornyak@singelland.nl  

Telefonisch : 0512 54 61 65   

  

N.B.: In het komende cursusjaar organiseert de ISK kosteloos 

een verkorte scholing NT2 voor docenten die binnen 

reguliere scholen anderstaligen begeleiden.  

De mogelijkheid om in te schrijven volgt later.  

  
 
Onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne in Friesland 
Leerlingen van 4-18 jaar die hebben moeten vluchten 

vanwege de crisis in Oekraïne mogen naar school.  

De instroom van deze leerlingen verloopt tamelijk diffuus via 

overhedenm, verenigingen en genootschappen tot aan 

particulieren. Enige regie is dan wel wenselijk.  

 

Vanzelfsprekend kunnen en willen de Taalscholen en ISK’s in 

Friesland een rol spelen in de onderwijsvoorziening voor 

deze leerlingen. Allereerst als coördinerende aanmeldpunten 

voor Friesland. Dit voorstel is dan ook richting de 

veiligheidsregio’s Friesland en de diverse gemeenten 

gecommuniceerd.  

 

Voor de daadwerkelijke organisatie en uitvoering zijn de 

aantallen te groot voor een plek of school.  

Het zal enerzijds wenselijk zijn om de ‘vraag’ enigszins  

te clusteren, maar dan zullen er nog steeds meerdere 

scholen nodig zijn die de ruimte en mogelijkheden zien  

om een groep of meerdere groepen leerlingen op te vangen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De taalscholen en ISK’s kunnen dan vooral een 

ondersteunende rol spelen: pedagogisch, didactisch 

en/of organisatorisch.  

Voor het melden van een leerling of voor vragen,  

kunt u contact opnemen met de ISK op  

telefoonnummer: 0512 54 61 65 

 

Voor het maken van een afspraak kunt u ook een email 

sturen aan: 

Marieke Voppen: m.voppen@singelland.nl 

Berber Roosma: b.roosma@signelland.nl  

 
Professionaliseringsaanbod 2021-2022 

 

Terugblik  
Bijeenkomst Regels en Routines  

Op 17 februari was de bijeenkomst over regels en 

routines. Dries Woudstra nam de deelnemers mee in de 

invloed van de docent op het reilen en zeilen binnen zijn 

of haar klas, met behulp van regels en routines als 

onderdeel van het volledige klassenmanagement.   

Het was een goede bijeenkomst, de reacties waren 

positief.    

Workshop Handelingsgerichte Leerlingbespreking  

Donderdag 17 maart stond bovenstaande workshop 

gepland. Door de vele afmeldingen was het dit keer een 

kleine groep. Het positieve bijeffect was dat, naast het 

delen van de theorie, er ook ruimschoots ingezoomd 

kon worden op de individuele praktijk van de  

deelnemers op de diverse scholen.  

Na afloop hadden de deelnemers dan ook concrete 

handvatten om binnen hun organisatie de volgende stap 

te kunnen zetten. Indien nodig kan de vaste consulent 

ondersteunend zijn bij het vervolg binnen de scholen.  
 
Gevraagd: vragen voor Inspectie over maatwerk  

Donderdag 19 mei staat een expertisebijeenkomst 

gepland met inspecteur drs. J.W.T. Maijvis.  

In het eerste deel gaat de onderwijsinspecteur in op de 

wet- en regelgeving met betrekking tot de 

mogelijkheden voor maatwerk voor individuele 

leerlingen.  

Hierbij komt zowel de regelgeving voor het regulier VO 

als het VSO aan de orde.   

In het tweede deel kunnen door de deelnemers 

casussen worden ingebracht.   

 
De inspectie neemt de deelnemers mee langs wet- en 

regelgeving en besteedt onder meer aandacht aan:  
 

 

  
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 
 
Zonnedauw 2     T  :  0512  799820 
9202 PA Drachten                 M : info@swvzofriesland.nl  
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Professionaliseringsaanbod 2021-2022 

Tot het einde van dit schooljaar zijn er nog de volgende bijeenkomsten vanuit het Professionaliseringsaanbod 2021-2022 

ingepland. Een aantal daarvan is al volgeboekt.   

Voor een aantal kunnen de medewerkers vanuit de scholen van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO zich nog 

inschrijven.  Mocht er alsnog ruimte ontstaan, dan zal vooraf opnieuw een algemene mailing gedaan worden.   
AANBOD  DATA  INSCHRIJVING  
ABC Circuit  Donderdag 21 april a.s.   

  
Inschrijving niet meer mogelijk  

  
Expertisebijeenkomst   

Q&A met de onderwijsinspectie  
  

Donderdag 19 mei  

  
15.00-17.00 uur  

Inschrijving niet meer mogelijk.   

Doelgroep: 

Ondersteuningscoördinatoren, 

orthopedagogen, 

eindexamensecretarissen en andere 

belangstellenden  
  

“Good practises binnen het 

samenwerkingsverband”; Passend 

onderwijs maken we samen  
  
  

Vrijdag 16 Juni 2022  
  
Tijd: 12.00 uur – 17.00 uur  
  
Voor een lunch wordt gezorgd.  
  

Inschrijving voor 1 mei 2022.  

  
Doelgroep: Docenten en andere 

belangstellenden  
  

Scholing Omgaan met 

groepsdynamiek "Con Flikt het 

weer"  
  

Donderdag 23 juni   

  
Tijd: 9.00 uur – 16.30 uur.  
Voor een lunch wordt gezorgd.  
  

Inschrijving niet meer mogelijk.  

Opgave en interesse kan via info@swvzofriesland.nl   

Vervolgens zal vanuit het secretariaat verder geïnformeerd worden.  
 

 

 

 

 

 

 

• Maatwerkmogelijkheden voor onderwijs op een 

andere locatie.  
• Maatwerkmogelijkheden binnen het 

onderwijsprogramma.   
• Maatwerkmogelijkheden/onderwijsaanbod bij 

schorsing/verwijdering/verwijzing.  
• Maatwerkmogelijkheden/onderwijsaanbod bij 

verzuim (zowel geoorloofd als ongeoorloofd).  
• Maatwerkmogelijkheden voor afwijking van de 

wijze van examineren. 
De specifieke inhoud van de middag wordt gemaakt op basis 

van vragen van de deelnemers.   

Deze worden geïnventariseerd door het 

samenwerkingsverband door middel van een mail aan de 

ondersteuningscoördinatoren.  
Heb jij ook interesse om aan te schuiven, maar is dat niet 

(meer) mogelijk? Dan willen we je bij deze vragen om voor 

15 april a.s. jouw vragen (of casussen) te mailen naar: 

info@swvzofriesland.nl  

O.v.v.: Vragen voor Inspectie over maatwerk  
Hoe meer we kunnen vragen, des temeer we te weten 

kunnen komen!   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Subsidie Doorstroomprogramma’s PO-VO 
Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde 

eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan 

klasgenoten van hoogopgeleide ouders.  

Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het 

voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te 

presteren.  

Met de subsidie 'Doorstroomprogramma’s PO-VO' kunnen 

scholen de overgang van de basisschool naar de 

middelbare school voor deze leerlingen verbeteren.   
 

De subsidie is bedoeld voor leerlingen die op een hoger 

niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of 

hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten.  

Door deelname aan een doorstroomprogramma 

vergroten zij hun kennis en vaardigheden, zodat ze op het 

juiste niveau kunnen doorstromen.  

 
Meer informatie hierover is te vinden via:  
Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen | 

Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 

(dus-i.nl)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 


