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Nieuwsbrief – februari 2022 

Een nieuw jaar, op naar een nieuw ondersteuningsplan 

Een groot deel van 2021 en ook de eerste weken van dit jaar hebben in het teken gestaan van ons 
nieuwe ondersteuningsplan dat ingaat vanaf augustus 2022 en een looptijd kent van vier jaar. Er zijn 
nuttige gesprekken gevoerd en er is veel informatie opgehaald. Passend onderwijs levert nog steeds 
veel stof tot gesprek. Zeker ook naar aanleiding van de voortgangsrapportage Passend Onderwijs van 
eind 2021. We raden u zeker aan om te lezen hoe we er in Nederland voor staan een jaar na de grote 
landelijke evaluatie van passend onderwijs. Er is vast veel herkenning over de dillema's voor scholen, 
schoolbesturen én samenwerkingsverband. 

Ook de komende maanden wordt er nog hard gewerkt aan de afronding. In deze nieuwsbrief kunt u 
meer lezen over het proces dat de komende maanden wordt gevolgd om te komen tot een 
ondersteuningsplan waar we, met alle scholen, schoolbesturen en anderen die onderdeel vormen van 
Koers VO of een belangrijke netwerkpartner zijn, achter kunnen staan  

Maar eigenlijk begint het werk pas daarna! Wat merken leerlingen van het nieuwe plan? Wat betekent 
het voor docenten die dagelijks voor de klas staan? Ook dit heeft onze aandacht. Naast het best 
omvangrijke ondersteuningsplan, ontwikkelen we een handreiking voor schoolbesturen en 
schoolleiders met handvatten voor de praktijk op school. Zodat duidelijk wordt wat we de komende 
vier jaar willen bereiken en hoe we dit gaan doen.  

Koers VO in beeld 2020-2021 
Net als dat scholen verantwoording afleggen over de inzet van de middelen voor passend onderwijs in 
de cyclus ‘Anders verantwoorden’, legt ook Koers VO verantwoording af. Met Koers VO in beeld 
geven wij u een terugblik op het schooljaar 2020-2021. Er wordt door ons niet alleen kwantitatieve 
maar ook kwalitatieve verantwoording afgelegd in dit document. In Koers VO in Beeld kunt u 
teruglezen over de activiteiten van Koers VO vanuit het jaarplan 2020-2021, de wettelijke taken van 
het samenwerkingsverband, het Koersloket en het OPDC. Het kan daarom gezien worden als ons 
inhoudelijke jaarverslag. Er wordt elk jaar ook een financieel jaarverslag opgesteld. Deze wordt begin 
juli door ons op onze website gepubliceerd.  
 
Nieuws uit de ALV 
Het is alweer even geleden maar zeker noemenswaardig: in de algemene ledenvergadering (ALV) van 
december 2021 hebben onze leden ingestemd met de nieuwe statuten van Koers VO. De statuten 
sluiten nu beter aan bij onze manier van werken binnen de –aangepaste- governance structuur. 
Concreet betekent het dat de raad van toezicht (RvT) vanaf heden teruggebracht is naar vijf leden, 
waarvan twee leden uit de algemene ledenvergadering (ALV) en drie onafhankelijke leden. 
Momenteel loopt het wervingsproces voor een nieuwe, onafhankelijk voorzitter voor de RvT en ALV. 
Mogelijk heeft u de advertentie in de Volkskrant van zaterdag 12 februari 2022 zien staan.   
 
Marieke Dekkers en Jaap van der Have 
college van bestuur Koers VO 

 
Stand van zaken ondersteuningsplan 2022-2026 

Terugblik OOGO met wethouders – 27 januari 2022 
Goed nieuws voor passend onderwijs in onze regio én een mijlpaal voor ons samenwerkingsverband. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/16/voortgangsrapportage-verbeteraanpak-passend-onderwijs-2021
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/02/Koers-VO-in-Beeld-2020-2021.pdf
https://www.koersvo.nl/nieuws/vacature-voorzitter-raad-van-toezicht/
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Op 27 januari jl. voerde het college van bestuur van Koers VO op overeenstemming gericht overleg 
(OOGO) met twaalf wethouders onderwijs en/of jeugd uit ‘onze’ negen gemeenten.  
Het CvB en de wethouders zijn tot overeenstemming gekomen over ons nieuwe ondersteuningsplan 
Koers VO 2022-2026 en zij spraken vertrouwen uit in de onderlinge samenwerking, de doelen die zij 
willen bereiken en de resultaten die al bereikt zijn met elkaar. Een goede basis voor de komende 
jaren. 
 
Naast het formele deel, werd er in deel twee van de bijeenkomst onder leiding van professor Dolf van 
Veen en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra een levendig gesprek gevoerd over het thema 
inclusiever onderwijs en onderwijshuisvesting.  
We kunnen terugkijken op een interessante en inspirerende bijeenkomst, waar gesproken is over wat 
er nodig is qua onderwijshuisvesting om de komende jaren te kunnen groeien naar inclusiever 
onderwijs. 

Afstemming en instemming met overige samenwerkingspartners 
Het proces om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan zal de komende periode in het teken staan 
van afstemming met samenwerkingspartners van buiten het samenwerkingsverband. In januari en 
februari bespreekt het CvB het concept-ondersteuningsplan met de organisaties voor vso1 (Visio) en 
vso2 (Auris) en met de bestuurders van het MBO in onze regio. Andere organisaties waarmee 
afstemming plaatsvindt zijn bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden primair onderwijs in ons 
werkgebied. 

Instemming OPR, RvT en ALV 
Voor instemming en goedkeuring wordt het ondersteuningsplan daarna voorgelegd aan de 
ondersteuningsplanraad (OPR) en de raad van toezicht. Op 5 april 2022 wordt het uiteindelijk ter 
goedkeuring voorgelegd aan de ALV van Koers VO. Na vaststelling wordt het ondersteuningsplan 
uiterlijk 30 april 2022 toegestuurd aan de onderwijsinspectie. 

Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl. 

 
Proeftuin Goudseplein: leerrecht en goed zeemanschap 

Al een aantal jaren staat leerrecht in Rotterdam hoog op de agenda. Aanbieders van jeugdhulp, 
schoolbesturen, gemeente en de samenwerkingsverbanden PPO en Koers VO hebben elkaar 
gevonden en werken hard aan betere oplossingen voor kinderen en jongeren, zeker als ze tijdelijk of 
langdurig niet op school kunnen zijn. Er zijn diverse pilots gestart en één daarvan is de proeftuin 
Goudseplein. Wat deze pilot bijzonder maakt, is dat het is begonnen als een ouderinitiatief, maar twee 
en een half jaar geleden is ondergebracht bij een schoolbestuur en een aanbieder van jeugdhulp. Als 
samenwerkingsverband hebben we hierin een faciliterende en stimulerende rol. Er zijn nu veertien 
jongeren vanuit verschillende scholen geplaatst op de voorziening en vijf jongeren zitten in het proces 
van toeleiding. 

Bertil Boshuizen, nauw betrokken bij dit initiatief, vertelt hier enthousiast over: ”Samen weten wij waar 
we naartoe willen, we hebben onze stip aan de horizon vastgelegd in een visie. Het gaat met vallen en 
opstaan steeds beter. We leren veel. Voor de jongeren is het een veilige plek, waar we beginnen met 
het opbouwen van een relatie. Soms kan er dan meer en lukt het om een paar keer per week naar die 
plek te gaan en kunnen we als aanvulling op dagactiviteiten en vormen van hulpverlening voorzichtig 
beginnen met het aanbieden van onderwijs. Het onderwijs is altijd een vorm van maatwerk. Soms is 
het beter om nog even niet te spreken over een terugkeer naar school omdat dat niet helpend is om 
verder te komen. Dat doen we altijd in gesprek met de jongere en de ouder.” 

“Het zit natuurlijk niet altijd mee. Bij tegenwind moet je dan scherp aan de wind zeilen om vooruit te 
komen en ook dan kom je op je reis nog onverwachte situaties tegen die zich niet laten oplossen 

mailto:terpstra@koersvo.nl
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vanuit regels en heb je eigenlijk wat meer ruimte nodig om te doen wat nodig is, om te kunnen werken 
vanuit een gedeelde zorgplicht. Leerrecht is immers alleen mogelijk als we het samen doen en 
daarvoor de ruimte hebben. In de watersport hebben we het dan over goed zeemanschap. De 
bemanning op de boot moet het oplossen, juist bij onverwachte situaties. Samen zitten ze in hetzelfde 
schuitje. Natuurlijk zijn er voor de watersport en binnenvaart ook regels. De mooiste regel van het 
vaarreglement is artikel twee: als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. We 
vertrouwen dan op goed zeemanschap, het oordeel van de bemanning. Wat zou het toch mooi zijn als 
deze regel ook van toepassing is op leerrecht. Ik ben benieuwd of het nieuwe kabinet hem in 2022 in 
gaat voeren en we de wind zo in de zeilen gaan krijgen dat een regel helpend is om vooruit te komen.” 

Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bertil Boshuizen, boshuizen@koersvo.nl. 

 
Anders verantwoorden in 2022  

Een goede start van het nieuwe jaar 
Bijna alle scholen van Koers VO doen nu mee aan het traject ‘Anders verantwoorden'. We zijn dit 
schooljaar gestart met twee online inspiratiesessies voor directeuren en ondersteuningscoördinatoren. 
Juist ook voor schoolleiders die eerder nog niet deelnamen. Op 17 januari was er een ‘aanhaaksessie’ 
waar onder begeleiding van Thom Verheggen 28 deelnemers zijn bijgepraat over het hoe en waarom 
van ‘Anders verantwoorden’. Op 14 februari verdiepten 26 deelnemers zich verder in het 
gedachtengoed van ‘Anders vasthouden’. Thom vertelde hier onder meer hoe ‘werken met schuifjes’ 
en ‘de zinvolle omweg’ kunnen bijdragen aan het verbeteren van processen in je school. Beide 
sessies zijn enthousiast ontvangen door de deelnemers, zo blijkt uit de chatberichten:  

- "De bedoeling achter het op deze manier van werken is nu duidelijker, interessant om te horen 
hoe het op andere plekken wordt aangepakt." 

- "Als nieuweling zinvolle informatie gehoord en ben wel enthousiast om er dit jaar mee aan de slag 
te gaan." 

- "Leuke en heldere presentatie. Kan mij helemaal vinden in de nieuwe verantwoordingsKoers." 
  

Week van de reflectie 
Op 11 april start de week van de reflectie. Reserveer die maandagmiddag in ieder geval in uw agenda 
voor een volgende stap in het traject. In deze week maakt u kennis met verschillende invalshoeken 
voor reflectie in uw school én hopen we elkaar eindelijk weer eens echt te ontmoeten! Houd uw 
mailbox in de gaten voor de uitnodiging.  

Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van 
Scheltinga, verantwoording@koersvo.nl. 

 
Ouder- en jeugdsteunpunt focustafels  

Samen met samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Aan den IJssel zijn we druk bezig met het 
omzetten en uitbreiden van onze huidige informatiestromen en activiteiten, om te komen tot een 
gezamenlijk ouder- en jeugdsteunpunt. Het inrichten van een ouder- en jeugdsteunpunt is één van de 
verbetermaatregelen uit de verbeteraanpak passend onderwijs.  
 
Online focustafel voor ouders 
Voor input willen we graag in gesprek met ouders. Hiervoor organiseren wij op dinsdag 22 februari 
van 19.30 tot 20.30 uur een online focustafel. Alle ouders die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich 
hiervoor aanmelden. Ook als zij geen lid zijn van de medezeggenschapsraad of ouderraad, zijn zij van 

mailto:boshuizen@koersvo.nl
https://verdermetdebedoeling.nl/over-ons/
mailto:verantwoording@koersvo.nl
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/10/Leidraad-Samen-bouwen-aan-ouder-en-jeugdsteunpunten.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/16/voortgangsrapportage-verbeteraanpak-passend-onderwijs-2021
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harte welkom om deel te nemen. Het is de bedoeling die avond te brainstormen over het ouder- en 
jeugdsteunpunt.  
 
Aanmelden voor focustafel 
Ouders kunnen zich voor de focustafel opgeven tot en met 21 februari door een bericht te sturen naar 
Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl. 
 
 
Project begaafdheid Koers VO  

Scholing  
Na de brede scholingen dit najaar heeft een aantal collega’s van onze scholen blok 1 van de RITHA-
opleiding succesvol afgerond. Zij gaan aan de slag met begaafdheid op de eigen school. Vanuit Koers 
VO zullen we deze groep stimuleren en ondersteunen bij mogelijke vervolgstappen. 
 
Begeleiding voor leerlingen 
Eind januari is er een tweede groep leerlingen gestart met begeleiding door Feniks 
Ontwikkelingsbegeleiding. Deze leerlingen volgen een traject van 12 weken, waarin zij elke maandag 
extra ondersteuning krijgen om (weer) in beweging te komen en onder andere om te leren omgaan 
met stress. Dit keer doen leerlingen mee van het Zuider-, Erasmiaans- en Marnix Gymnasium. Na de 
evaluatie in juni hopen we deze begeleiding komend schooljaar voor leerlingen van meer scholen aan 
te kunnen bieden.  
Daarnaast is de training ‘inzichtgevende studiecoaching’ net gestart. Een kleine groep leerlingen van 
het Rudolf Steiner College, Libanon Lyceum en de Havo/vwo voor Muziek en Dans volgen een kort 
traject met groepssessies en individuele gesprekken. De begeleiders op deze scholen krijgen in maart 
een training om daarna zelf groepjes leerlingen in hun eigen school te kunnen begeleiden. Bij succes 
herhalen we deze aanpak voor andere scholen.  
 
Peergroepen 
Sinds dit schooljaar hebben we een begaafdheidsspecialist (ECHA) in huis, Quen van Meer. Met haar 
kennis en ervaring wil Koers VO de komende maanden een impuls geven aan het starten van 
peergroepen in onze regio. Binnenkort is er een informatie sessie “begaafdheid en het belang van 
peer-contact” voor alle v(s)o-scholen (NB: de aangekondigde sessie op 17 februari komt te vervallen). 
Op dit moment zijn er al 12 locaties in beeld die van plan zijn of recent zijn gestart met een peergroep. 
Voor hen is op 21 februari een eerste uitwisselingsbijeenkomst gepland.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Marijke Terwisscha van Scheltinga, 
terwisscha@koersvo.nl. 
 

Nieuw document OPDC helpt om heldere verwachtingen te scheppen bij leerling, 
ouders en school 

Koers VO heeft in samenwerking met het OPDC en Eenheid Zorg een schema opgesteld dat leerling, 
ouders en school helpt om specifieke haalbare doelen te formuleren.  

Te grote doelen, geen heldere verwachtingen 
Als een leerling voor drie maanden naar het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) gaat, wordt 
er van tevoren besproken welke verandering nodig is om weer terug te kunnen keren naar school. Het 
gaat hier om veranderingen in het gedrag, houding of motivatie van de leerling.  
Voorheen werd dit altijd besproken door de school en ouders. Vaak waren de doelen erg groot en 
veelomvattend, wat voor een jongere moeilijk te overzien was. De verwachtingen waren daardoor voor 

mailto:heemskerk@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/agenda/informatiesessie-begaafdheid-en-het-belang-van-peercontact/
https://www.koersvo.nl/agenda/informatiesessie-begaafdheid-en-het-belang-van-peercontact/
mailto:terwisscha@koersvo.nl
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leerling, ouders en school niet altijd duidelijk. Ieder had hier zijn of haar eigen ideeën bij. En dan met 
name wanneer de doelen behaald zouden zijn. 

Leerling, ouders en school beslissen samen over de gewenste verandering 
Het OPDC liep hier al een tijdje tegenaan en riep de hulp in van Koers VO en Eenheid Zorg om 
hierover mee te denken. Uiteindelijk kwamen ze uit op een schema waarin zeven verschillende 
domeinen zijn geformuleerd. Binnen deze domeinen zijn 11 tot 12 subdoelen waaruit gekozen kan 
worden. Dit zijn helder opgeschreven doelen die voor de jongere, de ouders en de school duidelijk 
zijn.  
School, ouders en leerling gaan met elkaar in gesprek over de gewenste verandering. En geven aan 
welke drie doelen daar volgens hen bij horen. Dit zijn de drie doelen waar de jongere aan gaat werken 
in het OPDC. De leerling heeft een positieve score als hij of zij deze doelen behaald heeft.  
Daarnaast werkt de leerling in het OPDC aan ontwikkeling op alle zeven domeinen. Dit staat duidelijk 
weergegeven in het schema. Zo is voor iedereen helder dat aan verschillende dingen wordt gewerkt 
door alle activiteiten en trainingen die de leerling volgt in het OPDC. Iedereen weet nu wat de leerling 
in het OPDC doet en waarom. Door alle extra kennis en nieuwe dingen die de jongere heeft geleerd in 
het OPDC, kan hij of zij met een positief gevoel weer terug keren naar school. 

Positieve reacties 
Het schema staat in het document ‘Aanbod OPDC, doelen en evaluatie’ op onze website. De 
Koersconsulenten hebben na de kerstvakantie dit document met al hun scholen gedeeld. Een aantal 
scholen heeft hier al zeer positief op gereageerd. Het helpt hen in het gesprek met leerling en ouders.  

Aan het einde van dit schooljaar wordt het document geëvalueerd om te bekijken waar nog een 
verbeterslag gemaakt kan worden. Het is een mooie stap in de goede richting! 

Meer informatie? 
Scholen die meer informatie willen kunnen terecht bij de eigen Koersconsulent. 

 
Thuiszittende leerling heeft altijd recht op onderwijs 

Sinds de start van passend onderwijs kunnen ouders van leerlingen in het primair, voortgezet 
(speciaal) onderwijs een geschil indienen tegen het bestuur van de school. Ze doen dit bij de 
Geschillencommissie passend onderwijs (GPO).  
Dat kan gaan over: 
 (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; 
 de verwijdering van alle leerlingen; 
 de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben.  
 
Geschillen in onze regio 
Ook ouders van leerlingen op scholen binnen onze regio maken hiervan gebruik, gemiddeld zo'n vier 
keer per jaar. Deze zittingen worden - op verzoek van de GPO – altijd bijgewoond door een 
medewerker van Koers VO in de rol van toehoorder.  
Eind december 2021 was er een situatie met een leerling waarbij twee schoollocaties vanuit onze 
regio betrokken waren. Het verzoek van ouders is ongegrond verklaard. Wel benadrukte de 
Commissie in haar advies, dat de zorgplicht met zich meeneemt dat de thuiszittende leerling (digitaal) 
onderwijs geboden had moeten worden. Ook al waren werkbladen niet ingeleverd en zou het 
schoolprofiel niet passen. Meer informatie over deze zaak is te lezen op de website van GPO.  
Andere uitspraken van de Commissie passend onderwijs over passend onderwijs op school kunt u 
lezen op uitspraken GPO. Van harte aanbevolen! 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl. 

https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/plaatsing-op-opdc/#leerling-aanmelden-voor-tijdelijke-lesplek-opdc
https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/geschil-over-voorgenomen-verwijdering-verzoek-ongegrond-de-school-kan-niet-langer-de
https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo/Uitspraken
mailto:terpstra@koersvo.nl
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Save the date: Webinar samenwerken met ouders van jongeren – 24 of 26 februari 2022 

Op dinsdag 22 en donderdag 24 februari van 15.00 tot 16.30 uur geeft Aletta Smits – bekend van het 
door ons georganiseerde webinar over het puberbrein - wederom invulling aan een webinar van Koers 
VO.  

Oog hebben voor ouders: hoe doe je dit? In gesprek gaan of zijn met ouders is soms een lastige taak. 
De ouders kunnen boos zijn. Of verdrietig. Of ze willen niet naar jouw advies luisteren. Soms komen 
ze gewoon helemaal niet.  
Hoe kun je ouders meer meenemen? Wat kun je doen om zo te verbinden met hen dat jullie echt een 
partnerschap oprichten ter ondersteuning van de ontwikkeling van hun kind, jullie leerling?  
 
Daar gaat dit vrolijke en ook confronterende webinar over. Het wordt met dezelfde inhoud op 2 
momenten aangeboden. 

Voor wie? 
We nodigen breed uit, iedereen is welkom. Ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend 
onderwijs, andere leden van ondersteuningsteams, oop-ers en natuurlijk ook mentoren, docenten en 
teamleiders.  

Op 3 februari is de uitnodiging verstuurd naar ondersteuningscoördinatoren en begeleiders passend 
onderwijs. Met het verzoek om deze uitnodiging te verspreiden onder de collega’s van jullie scholen. 

Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl of Annemarie 
Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl. 

 

Conferentie Wapenbezit en agressie onder Rotterdamse jongeren – 22 september 2022 

De conferentie 'Wapenbezit en agressie onder Rotterdamse jongeren' vindt plaats op donderdag 22 
september 2022 van 13.00 tot 17.00 uur in De Kuip. De middag staat in het teken van samenwerking 
en is bedoeld voor alle Rotterdamse professionals die te maken hebben met jongeren in het 
voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor meer informatie en voor het aanmelden kunt u terecht op 
Conferentie agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren - Onderwijs010. 

De conferentie is vanwege corona verplaatst en zou eerst plaatsvinden op 31 maart 2022. 

Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Nadine de Boer, ndboer@lmc-vo.nl. 

 

 

https://www.koersvo.nl/agenda/webinar-samenwerken-met-ouders-van-jongeren/
mailto:heemskerk@koersvo.nl
mailto:rodenburg@koersvo.nl
https://onderwijs010.nl/agenda/conferentie-agressie-en-wapenbezit-onder-rotterdamse-jongeren/
mailto:ndboer@lmc-vo.nl

