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Personeel 
Noesjka van der Pal 
Sinds 1 oktober ben ik gestart als onderwijskundig 
beleidsadviseur bij het samenwerkingsverband.   
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt als 
leerplichtambtenaar waar ik nauw met scholen, leerlingen, 
ouders en hulpverlening heb samengewerkt. Daar mijn hart 
ligt bij het werken met en voor het onderwijs ben ik heel 
blij met deze stap. Ik heb er dan ook veel zin in om een 
bijdrage te kunnen leveren aan het passend onderwijs in 
Zuidoost-Friesland! 
Iets meer over mezelf; ik ben 30 jaar en woon met mijn 
vriend en dochter sinds februari in het mooie Woudsend. 
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan koken, in de natuur en 
op het water zijn (zeilen/varen), bordspellen spelen, 
documentaires kijken, verre reizen maken en mij omringen 
met familie en vrienden. Ik kijk er naar uit om iedereen te 
ontmoeten! 

Stephanie de Boer 
Mijn naam is Stephanie de Boer, ik ben 30 jaar oud en 
woon in Grijpskerk. Hier woon ik samen met mijn vriend en 
onze kat.  
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig. Zo wandel, lees of reis 
ik graag. Sinds begin oktober ben ik binnen het 
samenwerkingsverband aan de slag gegaan als consulent 
Passend Onderwijs. 
Hiervoor was ik ondersteuningscoördinator binnen het 
vmbo. Nadat ik dit een aantal jaren had gedaan was ik toe 
aan een nieuwe uitdaging. De ervaring die ik heb opgedaan 
binnen mijn vorige functie zal zeker van pas komen in deze 
nieuwe uitdaging. Op dit moment word ik ingewerkt en 
heb ik al een aantal mensen mogen ontmoeten. De 
aankomende periode zal ik vast nog meer mensen mogen 
ontmoeten.  
Ik heb er zin in! 

 

Nog een paar dagen en de herfstvakantie begint. 
In de afgelopen weken konden we alles weer opstarten. Voor ons als 
samenwerkingsverband betekent het ook dat we gestart zijn met de nieuwe 
planperiode. We willen deze start graag markeren met een gezamenlijke kick-off. In 
deze nieuwsbrief daarover meer.  
Als bureauorganisatie zijn we blij te kunnen melden dat alle vacatures inmiddels weer 
vervuld zijn en we vanaf december met een compleet team onze schouders kunnen 
zetten onder de mooie taak die we met elkaar hebben. Twee van hen stellen zich in 
deze nieuwsbrief voor.  
We kijken ernaar uit om dit schooljaar weer samen met jullie te werken aan passend 
onderwijs voor alle leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. 

Hartelijke groet, 

Team Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland  

 
 

 

 

Nieuwe directeur samenwerkingsverband 
In de afgelopen periode hebben we in samenwerking met 
een extern bureau gezocht naar een nieuwe directeur.  
We zijn blij te kunnen melden dat we dit traject positief 
hebben kunnen afronden.  
Met ingang van 1 december 2022 zal Jan Boven starten in 
de functie van directeur van het samenwerkingsverband.  
In een volgende nieuwsbrief zal hij zich aan jullie 
voorstellen.  

Kick-off ondersteuningsplan 2022-2026 
Op 8 november 2022 organiseert Samenwerkingsverband 
Zuidoost-Friesland een kick-off bijeenkomst rond het 
Ondersteuningsplan 2022-2026.  
 
Een zorgeloze schoolloopbaan is voor lang niet alle 
leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs 
vanzelfsprekend. Voor deze leerlingen hebben we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Met deze kick-off willen we de start van de nieuwe 
planperiode markeren en samen onze schouders zetten 
onder de mooie uitdaging om, elk vanuit onze eigen 
verantwoordelijkheid, juist deze leerlingen een zo 
zorgeloos mogelijke schooltijd te bieden.  
 
De bijeenkomst vindt plaats in Schouwburg De Lawei in 
Drachten en is voor iedereen die betrokken is bij de (extra) 
ondersteuning aan leerlingen in het V(S)O in de regio 
Zuidoost Friesland.  
Het programma start om 15.30 uur. Via onderstaande link 
vind je het programma en kun je je aanmelden:  
 
https://forms.office.com/r/UP4m4ZxrTP  

We hopen je te zien op 8 november 2022! 
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Gesprek doorontwikkeling passend onderwijs 

Binnenkort plannen we de afspraken voor het gesprek 
doorontwikkeling passend onderwijs. Dit gesprek vervangt 
de voortgangsgesprekken zoals we die voorheen voerden. 
Tijdens dit gesprek gaan we het hebben over hoe de 
individuele schoollocaties komend jaar aan de slag gaan 
met de doelen uit het ondersteuningsplan (op niveau van 
de jaarplannen/schoolplannen) en de doelen van de school 
(uitvoering en versterking SOP, doorontwikkeling passend 
onderwijs).  
Daarnaast zullen we het hebben over het dekkend aanbod 
(worden er hiaten ervaren? Hoe wordt hiermee om 
gegaan?). 

Tot slot is er in dit gesprek aandacht voor de 
dienstverlening vanuit het samenwerkingsverband; hoe 
kunnen wij jullie ondersteunen om de volgende stap te 
zetten? Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning door de 
consulenten en het professionaliseringsaanbod. 

Het gesprek wordt gevoerd met de locatieleider en 
teamleiders van de school en de beleidsadviseurs en (zo 
mogelijk) de nieuwe directeur van het 
samenwerkingsverband.  
 

Aanvraag bijzondere regeling PrO 

Om voor een leerling vanuit het VMBO een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het PrO aan te vragen 
maken we gebruik van de 'Bijzondere regeling PrO'.  
Het samenwerkingsverband vraagt hierbij een aantal 
verplichte documenten als onderbouwing van de aanvraag 
te uploaden.  
Vanuit het scholenoverleg is verzocht om sommige van 
deze documenten te mogen samenvoegen omdat zij qua 
onderwerp overlappen.  
Na overleg met Indigo, het programma waar het dossier in 
wordt geüpload, is dit gelukt.  
We hebben het aantal te uploaden documenten weten te 
reduceren van 8 naar 5.  
De wijziging is per direct doorgevoerd.  
 

Update accounts Indigo 

Om de accounts in Indigo up-to-date te houden hierbij het 
volgende verzoek: 

Heb je een account in Indigo waar je geen gebruik meer van 
maakt?  
Geef dit dan door via: 
toewijzingscommissie@swvzofriesland.nl   
Je account wordt dan op non-actief gezet.  
 
Alvast bedankt. 

 

 

 

 
 
 

Ondersteuning leerlingen na sluiting OPDC 
 
Zoals voor de zomer gecommuniceerd heeft het 
bestuur besloten het OPDC als voorziening op te heffen 
en de ondersteuning van deze leerlingen te beleggen in 
de scholen.  
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de 
schoolbesturen met elkaar ook de verantwoordelijkheid 
hebben uitgesproken voor die leerlingen die tijdelijk op 
een andere school opgevangen moeten worden.  
 
In de afgelopen weken is hard gewerkt aan een 
werkwijze voor de ondersteuning van leerlingen die 
voorheen op het OPDC tijdelijk extra ondersteuning 
konden krijgen. Uitgangspunten voor de nieuwe manier 
van werken zijn: 

- Leerlingen worden zo lang mogelijk binnen de school 
bediend 

- Plaatsing in een time-out voorziening buiten de 
eigen school is kortdurend van aard 

- Een leerling wordt geplaatst op een voorziening zo 
thuisnabij mogelijk.  

- Het hoofddoel van plaatsing is terugkeer naar school  
- Een leerling wordt minimaal 5 dagdelen per week 

geplaatst op de voorziening. 
 

Alle reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband 
hebben een inspanningsverplichting om leerlingen die 
tijdelijk buiten de eigen school opgevangen moeten 
worden, op te nemen. Dit vindt plaats op scholen die een 
geschikte Time-Outvoorziening hebben. 

Binnen deze werkwijze hanteren we de volgende 
volgorde van werken: 

1. Leerlingen worden zo lang mogelijk binnen de eigen 
klas ondersteund. Ter ondersteuning van de docent 
kan extra (pedagogische) ondersteuning ingezet 
worden. 

2. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
tijdelijk groter is dan dat het team met extra 
(pedagogische) ondersteuning binnen de klas kan 
bieden, wordt een voorziening buiten de klas binnen 
de eigen school gecreëerd. 

3. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
tijdelijk groter is dan binnen de eigen school 
geboden kan worden, wordt een passende tijdelijke 
onderwijsplek binnen een voorziening van een van 
de collega-scholen in het samenwerkingsverband 
beschikbaar gesteld. 
Tijdens het voortraject moet al duidelijk worden of 
het om een traject richting VSO gaat of om een 
tijdelijke plaatsing op één van de collega-scholen.  
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De notitie waarin de werkwijze is uitgewerkt is inmiddels 
verspreid binnen het samenwerkingsverband.  
Tijdens het beleidsmatig OCO-overleg op 1 november 2022 
zal de werkwijze worden toegelicht.  
 
Zijn er voor 1 november al inhoudelijke vragen op het 
gebied van leerlingondersteuning of over het opzetten  
van een time-outvoorziening binnen de school, die 
eventueel ook gebruikt zou kunnen worden voor de  
opvang van externe leerlingen, dan kunnen deze gesteld 
worden aan de consulent passend onderwijs van de school 
of de coördinator Jeannette Aukema 
(jeannette.aukema@swvzofriesland.nl). 
 
 
 
Aanvragen TLV VSO 
 
De aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het 
VSO worden verplicht onderbouwd met een aantal 
stukken. Welke stukken dat zijn staat beschreven in het 
document 'Richtlijnen ondersteuningstoewijzing 2022-
2023'. 

Deze richtlijnen zijn te vinden op de website. Onder het 
kopje: Organisatie – ondersteuningstoewijzing.  
En in Indigo achter het blauwe pop-up balkje met de tekst 
'Lees instructies van het samenwerkingsverband'.  
 
Een van de verplichte documenten is het geëvalueerde  
OPP met een looptijd van minimaal 1 jaar.  
Minimaal 1 jaar betekent dat in veel gevallen ook het OPP 
van het schooljaar 2021-2022 samen met het OPP 2022-
2023 in Indigo ingevoerd zal moeten worden.  
 
Tot slot vraagt de commissie om niet méér documenten  
te uploaden dan gevraagd.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Landelijk Nieuws  

 

Regeling screenings-en testinstrumenten 
 
De regeling 'Screening- en testinstrumenten' is in de 
Staatscourant gepubliceerd.  
Deze regeling bevat de vaststelling van de screenings- en 
testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor 
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en 
praktijkonderwijs (PrO) voor het schooljaar 2022–2023.  
 
Het is een formele regeling waar wij aan gehouden zijn.  
Dat betekent dat alleen de instrumenten die zijn 
vastgesteld in deze regeling, gebruikt mogen worden als 
onderbouwing van de aanvragen LWOO en PRO binnen 
Indigo.  

De regeling is te raadplegen in het programma Indigo en  
op onze website onder het kopje: Organisatie - 
Ondersteuningstoewijzing. 

 

Route naar inclusiever onderwijs 

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) heeft de 
afgelopen periode veel samengewerkt met Hans Schuman 
(lector bij Hogeschool Utrecht). 

Schuman heeft praktijkonderzoek gedaan naar 
onderwerpen zoals ‘Diversiteit en inclusie’, 
‘Interprofessioneel samenwerken’, ‘Het hoorrecht van 
leerlingen’ en ‘Professionele leergemeenschappen’. 

In verschillende SPO-bijeenkomsten heeft Hans veel 
materiaal gedeeld.  
Dit materiaal is inmiddels ook te vinden op de website van 
het Steunpunt Passend Onderwijs: 
 
Een route naar inclusiever onderwijs: ontwikkeling in 
scholen en het leren van de leraar - Steunpunt Passend 
Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl) 
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Professionaliseringsaanbod 2022-2023 

Terugblik  
Laura Batstra  
Op 22 september j.l.  nam Laura Batstra voor het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland het publiek op interactieve 
wijze mee tijdens haar lezing "Stoornisdenken in het onderwijs". 
Ruim 140 onderwijsmensen en andere betrokkenen vanuit het voortgezet en primair onderwijs in Friesland waren aanwezig 
in de Lawei te Drachten. 
De deelnemers werden aan het denken gezet door de prikkelende stelling van Laura Batstra dat de weg naar inclusief 
onderwijs zou moeten gaan via de special needs van de docent. 

Aanbod 
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 2022-2026. 
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 middel van 
expertiseoverdracht, uitwisseling en/of inspiratie.  
 
Tot de eind januari 2023 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 

Training Omgaan met lastig en 
agressief gedrag 
 “Nee tegen bepaald gedrag, ja 
tegen de persoon!” 
 (Wim van der Laan) 

1 december 2022  
19 januari 2023  
Tijd: 13:30-17.00 uur 
  
2 keer een dagdeel 

Opgave is niet meer mogelijk. De 
training is volgeboekt. 
 

Workshop Herkennen en 
signaleren van middelengebruik 
"Middelengebruik overal 
bespreekbaar" 

26 januari 2023 Inschrijving voor 12 januari 2023 
 
Maximaal 15 deelnemers 
Doelgroep: professionals die te 
maken hebben met 
verslavingsproblematiek.  

Denk aan: Docenten, conciërges, 
leerlingbegeleiders, etc. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


