Hoe is Koers VO bereikbaar t/m 6 april 2020 en
hoe werken wij in deze periode?

Bereikbaarheid Koers VO in het algemeen
Het kantoor van Koers VO is vanaf vrijdag 27 maart tot en met maandag 6 april 2020 gesloten. U kunt
Koers VO wel per mail bereiken. Zie hieronder de e-mailadressen van medewerkers van Koers VO
per onderwerp.
Voor algemene vragen kunt u info@koersvo.nl gebruiken.
Werkzaamheden Koersloket tot en met 6 april 2020
• Koersconsulenten en medewerkers Expertisepool werken vanuit huis en zijn dus in principe
bereikbaar. Per mail heeft hierbij de voorkeur.
• Plaatsingsoverleggen 31 maart 2020 Noord en 1 april 2020 Zuid vervallen qua samenzijn.
Aanmeldingen kunnen gewoon plaatsvinden, want dan wordt hier een mail van gemaakt conform
handelwijze van de jaarlijkse zomermail maar dan met bijlagen erbij. Deadlines zijn voor Noord
dinsdag 24 maart 2020 en voor Zuid 26 maart 2020 en aanmelden via de bekende emailadressen
zoals altijd.
• De volgende Plaatsingsoverleggen zijn dinsdag 19 mei 2020 Noord en donderdag 14 mei 2020
(let op deze datum!!) Zuid. Dit komt door de meivakantie. E.e.a. uiteraard afhankelijk van de
Coronavirus maatregelen.
Algemene vragen over het Koersloket stelt u bij voorkeur per mail aan de coördinator van het
Koersloket, Peggy Olthof via olthof@koersvo.nl.
Werkzaamheden Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid vso/lwoo-pro en
OPDC tot en met 6 april 2020
• De processen van beoordeling en besluitvorming van onderwijsarrangementen (OPDC, vso,lwoo,
pro) worden voortgezet volgens de hiervoor geldende procedures en wettelijke termijnen.
• De ABT-medewerkers werken zo veel mogelijk thuis en zijn daardoor vooral per mail bereikbaar.
• Bij vragen kan er per mail contact op worden genomen met de ABT- medewerkers. Er zal dan zo
snel mogelijk per mail of telefonisch gereageerd worden.
• De communicatie vanuit de ABT naar scholen en ouders toe zal zo veel mogelijk digitaal verlopen.
Zo zullen bijvoorbeeld ontvangstbevestigingen bij vso-aanvragen alleen per mail worden
verstuurd. Afhankelijk van ontwikkelingen kan dit worden uitgebreid naar de verzending van
besluiten en begeleidende brieven per mail.
• Wij hebben begrip voor de situatie van scholen. Wanneer er als gevolg van de landelijke
maatregelen problemen ontstaan bij scholen bij de aanvraag van onderwijsarrangementen zullen
wij hierin meedenken. Wij doen ons uiterste best om in gezamenlijkheid te komen tot een
oplossing m.b.t. de beoordeling en besluitvorming.
Vragen over tlv’s vso kunt u stellen via de mail: abtvso@koersvo.nl
Vragen over aanwijzingen lwoo of tlv’s pro kunt u stellen via de mail: abtlwoopro@koersvo.nl
Vragen over OPDC aanvragen kunt u stellen via de mail: abtopdc@koersvo.nl
Werkzaamheden De OverstapRoute (zorgleerling in beeld/ZIB) tot en met 6 april 2020
Voor de laatste informatie ga naar De OverstapRoute op onze website. Alle vragen over de
OverstapRoute/ ZIB kunnen gesteld worden via de mail: deoverstaproute@koersvo.nl
Werkzaamheden Internationale Schakelklas (ISK) tot en met 6 april 2020
Alle ISK testen vanuit Koers VO worden tot en met 6 april afgezegd. Bij veranderingen worden
scholen met een ISK-afdeling steeds geïnformeerd. Leerlingen die zich voor de test hebben
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aangemeld en die nog niet zijn doorverwezen naar een school zullen geïnformeerd worden door
Koers VO. Zij worden door school opgeroepen zodra leerlingen weer aanwezig kunnen zijn op een
school. Leerlingen die reeds zijn getest en doorverwezen, maar nog niet zijn opgeroepen worden
geïnformeerd door de betrokken school. Alle nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst.
Aanmeldingen voor ISK kunnen via de mail: isk@koersvo.nl worden doorgegeven.
Due to the coronavirus you can only reach our office by e-mail: isk@koersvo.nl. If you want to sign up
your child for an isk-test then you can also send an e-mail to isk@koersvo.nl.
College van Bestuur
Voor contact met het college van bestuur van Koers VO kunt u een e-mail sturen aan:
collegevanbestuur@koersvo.nl.
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