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Extra Nieuwsbrief – 14 april 2020
Dit is een derde nieuwsbrief waarin wij u informeren over actuele ontwikkelingen in het land
aangaande passend onderwijs en de coronacrisis en over onze bereikbaarheid en werkzaamheden de
komende weken. Deze nieuwsbrief is voor al onze collega’s van de scholen, onze leden en onze
samenwerkingspartners.
De medewerkers en het bestuur van Koers VO wensen iedereen weer succes en sterkte voor de
komende periode.
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1. Afhandeling aanvragen tlv’s vso en pro, aanwijzingen LWOO en aanvragen OPDC
in tijd van corona
Ondanks de beperkingen vanwege de coronamaatregelen lukt het de Adviescommissie Beoordeling
Toelaatbaarheid (ABT) van Koers VO om volgens planning door te gaan met de beoordeling en afgifte
van toelaatbaarheidsverklaringen vso en pro, aanwijzingen lwoo en aanvragen OPDC. De ABT heeft
haar werkzaamheden in deze tijd bijna volledig gedigitaliseerd. Er wordt flexibel omgegaan met het
aanleveren van handtekeningen van ouders. Deze kunnen ook via de mail worden toegevoegd aan
het dossier in OT (zie ook onze nieuwsbrief van 3 april 2020 over de werkzaamheden van de ABT).
De periode maart tot en met mei is altijd een drukke periode voor de ABT, maar het is op dit moment
nog drukker dan anders. Scholen lijken deze tijd te benutten om aanvragen in te dienen. Er wordt heel
hard gewerkt om de aanvragen zo snel mogelijk te accepteren en te behandelen, binnen de wettelijke
kaders en termijnen, maar het kan nu wat langer duren dan gewoonlijk.
Mochten de aanvragen voor een verlenging van een tlv later ingediend worden door het verplaatsen
van de eindexamens dan zijn de medewerkers van de ABT van Koers VO tot en met de eerste week
van de zomervakantie aanwezig om deze te behandelen. Indien tlv’s door een late aanmelding (vanuit
het po of vanuit het regulier vo) afgegeven worden na 1 oktober voorziet de groeitelling (zoals altijd)
op 1 februari voor bekostiging van het speciaal voortgezet onderwijs.
Als een school vragen heeft kan er altijd per e-mail contact op worden genomen met de ABTmedewerkers. Er zal dan zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch gereageerd worden.
Vragen over toelaatbaarheidsverklaringen vso kunt u stellen via e-mailadres abtvso@koersvo.nl
Vragen over aanwijzingen lwoo of tlv’s pro kunt u stellen via e-mailadres abtlwoopro@koersvo.nl
Vragen over aanvragen OPDC kunt u stellen via e-mailadres abtopdc@koersvo.nl
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2. Project Thuisschoolmaatje van de VO-raad
Graag informeren wij jullie over het sympathieke initiatief Thuisschoolmaatje van de VO-raad in
samenwerking met Academie Tien.
Middelbare scholen doen er alles aan om in quarantainetijd alle leerlingen les op afstand te bieden.
Niet voor alle jongeren is het volgen van thuisonderwijs even gemakkelijk: hun ouders werken in de
zogenaamde ‘vitale’ beroepssector, broertjes en zusjes rennen rond of hun ouders spreken niet zo
goed Nederlands. Thuisschoolmaatje wil via een netwerk van vrijwilligers, regio-coördinatoren
en mentoren deze leerlingen een extra steuntje in de rug geven.
Sinds Thuisschoolmaatje.nl zaterdagochtend 4 april jl. gelanceerd is, hebben bijna 1.750 vrijwilligers
zich gemeld. Allemaal enthousiaste mensen die drie keer per week contact willen hebben met een
leerling die dat juist in deze periode mist. Niet om de docent of de mentor te vervangen, maar om
meer algemene ondersteuning te bieden en vooral te luisteren naar wat voor de leerling die dag
belangrijk, leuk of lastig was.
Ons samenwerkingsverband draagt graag bij aan dit project en heeft twee medewerkers gevraagd om
regio-coördinator te zijn voor de duur van het project. Daarnaast is er een regio-coördinator vanuit een
van onze scholen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres regio52@thuisschoolmaatje.nl. Een regiocoördinator organiseert de matching van vrijwilligers en leerlingen, in nauwe afstemming met de
mentor van de leerling. Docenten en mentoren brengen in kaart welke leerlingen baat zouden hebben
bij een ‘maatje’ dat hen een steuntje in de rug geeft. Vanuit de regiocoördinatoren zal een oproep aan
alle begeleiders passend onderwijs en schoolleiders in onze regio gestuurd worden om dit initiatief
onder de aandacht te brengen binnen hun scholen.
Ben jij mentor van leerlingen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken in deze tijd? Op voraad.nl/thuisschoolmaatje.nl vind je meer informatie over hoe een leerling aangemeld kan worden en
over hoe je je, in overleg met jouw werkgever, kan inschrijven als mentor Thuisschoolmaatje. Wie doet
mee?

3. Inventarisatie kwetsbare leerlingen in het onderwijs
In de Kamerbrief van vrijdag 3 april 2020 is verder uitgewerkt welke initiatieven er lopen om alle
kwetsbare kinderen in Nederland in beeld te krijgen, en zo nodig een plek op school of op een andere
locatie te vinden. Deze brief is een vervolg op de eerste brief van minister Slob (d.d. 20 maart 2020) in
verband met de coronacrisis.
Het in beeld hebben van alle jongeren is vooral een opdracht voor scholen en gemeenten. Aanvullend
op de eerdere maatregelen maken gemeenten aan alle scholen en schoolbesturen duidelijk waar zij
zich kunnen melden. Signalering ligt vooral bij school, het oppakken bij leerplichtambtenaren, wijkteam
en jeugd- en gezincoaches. Vervolgafspraken gaan over betrokkenheid van het lokale team, Veilig
Thuis of de jeugdhulpverleningsketen.
De gemeente Rotterdam is op 14 april 2020 een Meldpunt Kwetsbare Kinderen voor professionals
gestart. Dit is bereikbaar via telefoon 14 010 en e-mail meldpuntkwetsbarekinderenmo@rotterdam.nl.
Alle schoolbesturen en schoolleiders in Rotterdam zijn hierover op 9 april 2020 via een tweede
communiqué van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs van
de gemeente Rotterdam geïnformeerd.
De brief van minister Slob verwijst op pagina negen naar de afspraak met de
samenwerkingsverbanden.
“Met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is afgesproken dat ook zij in beeld brengen
van welke leerlingen zij inschatten dat extra begeleiding/zorg nodig is zodat een volledig beeld
ontstaat. Ze zullen daarin faciliterend zijn en actief met de scholen in overleg gaan om te zorgen dat
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deze kinderen worden benaderd. Ook in maatwerkoplossingen kunnen samenwerkingsverbanden
vanuit hun rol op het snijvlak passend onderwijs – jeugdhulp een verbindende rol spelen.”
Bijzondere aandacht wordt in de brief gevraagd voor jongeren in residentieel onderwijs en onderwijs
aan nieuwkomers. Hier zijn het vooral de scholen zelf die met een maatwerkaanpak en alternatieven
zoveel als mogelijk voor continuïteit moeten zorgen. De brief plaatst de driehoek school –
samenwerkingsverband - gemeente centraal, om alle jongeren in beeld te houden en daar waar nodig
maatwerk te organiseren, veelal onderwijs op afstand. Daar waar het samenwerkingsverband
aanvullend kan zijn op de scholen en gemeenten door te faciliteren of uitvoerend te zijn, is overleg
nodig.
Oproep aan scholen: heb oog voor thuiszitters
Onze Koersconsulenten van het Koersloket ervaren elke dag dat scholen actief contact zoeken en
hebben met kwetsbare leerlingen. Als samenwerkingsverband willen we via deze weg scholen vragen
om ook oog te houden voor jongeren die al voorafgaand aan de coronacrisis thuis zaten en die
mogelijk nog wat verder uit zicht zijn door de coronacrisis.
In het contact met de ondersteuningscoördinator zal hier door de Koersconsulent ook naar gevraagd
worden, om zo een beter beeld te krijgen van de situatie van thuiszittende leerlingen.
Of er na de meivakantie weer onderwijs in scholen gegeven wordt is een besluit dat later in april
genomen wordt. Wat de uitkomst daarvan ook zal zijn, na de coronacrisis zal er nog veel nazorg nodig
zijn voor jongeren, maar zal er ook anders gekeken worden naar veel vraagstukken in de
(door)ontwikkeling van onderwijs en ondersteuning voor jongeren.

4. Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan
Ook de Inspectie van het onderwijs past haar werkzaamheden aan de situatie aan. Daar waar dat
nodig is en ook mogelijk, lopen toezichtstrajecten in de periode tot de zomervakantie door. Zie voor
meer informatie het bericht dat de inspectie hier op haar eigen site over heeft gepubliceerd.
De inspectie start binnenkort een verkennend onderzoek naar afstandsonderwijs voor leerlingen van
OPDC’s. Koers VO en het OPDC zullen worden bevraagd door de inspectie om inzicht te krijgen in de
huidige situatie van leerlingen die nu geen gecombineerd onderwijs-zorgaanbod op de locatie van het
OPDC kunnen ontvangen.

5. Bereikbaarheid Koers VO tot en met 5 mei 2020
Het kantoor van Koers VO is tot en met vrijdag 24 april 2020 gesloten in verband met de maatregelen
rondom het corona-virus. Vanaf maandag 27 april 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020 is het kantoor
gesloten in verband met de meivakantie.
U kunt het samenwerkingsverband tot en met 24 april per e-mail bereiken. De e-mailadressen van
medewerkers en bestuur van Koers VO vindt u op onze website.
Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u door naar www.koersvo.nl/nieuws en als de
actualiteit daarom vraagt ontvangt u een extra nieuwsbrief.
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