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Nieuwsbrief – april 2022 

Een nieuw ondersteuningsplan voor Koers VO 

Een nieuwsbrief met actualiteiten van Koers VO terwijl er crisis is in Europa en alles op alles gezet 

wordt om Oekraïense leerlingen die gevlucht zijn naar Nederland continuïteit in onderwijs te bieden, in 

alle gemeenten in onze regio. Dat voelt wel eens alsof het bijt met elkaar. We hebben respect voor 

alle collega's in het onderwijs die na, en eigenlijk nog in de coronacrisis zich ook nu weer inzetten voor 

onze jongeren en jongeren uit Oekraïne korter of langer durend de beste opvang en het beste 

onderwijs willen geven dat geboden kan worden. Chapeau voor jullie allen.  

 

Dan toch maar het goede nieuws voor alle betrokkenen in ons samenwerkingsverband. Eens in de 

vier jaar doet zich voor dat er een nieuw ondersteuningsplan moet worden gemaakt, goedgekeurd, 

vastgesteld en ingeleverd bij de Onderwijsinspectie. Eerder deden we dat in 2014 en 2018, en nu is 

het ook weer zo ver. Op 5 april jl. hebben de leden ons ondersteuningsplan voor 2022-2026 

goedgekeurd en dat is voor onze vereniging natuurlijk een heuglijk feit. We danken iedereen die zijn of 

haar steentje heeft bijgedragen aan de totstandkoming: onze leden, alle onderwijsprofessionals, 

schoolleiders, leden van onze ondersteuningsplanraad (OPR), Raad van Toezicht, ambtenaren en 

wethouders van ‘onze’ negen gemeenten en onze collega's van Koers VO. Het vergt altijd een strakke 

planning met vooral aandacht voor het draagvlak van alle belanghebbenden. We zijn trots op het 

resultaat en gaan er na de zomervakantie samen mee aan de slag. Natuurlijk blijven we allen de 

dingen doen die nodig zijn, goed gaan en gewaardeerd worden, maar er zijn ook nieuwe onderwerpen 

waar we aandacht aan gaan geven. Zodra het kan wordt ons ondersteuningsplan breed gedeeld, zie 

het eerste item hieronder. We kijken uit naar je mening en willen ook graag horen of je kansen ziet 

voor jouw leerlingen en/of jouw school. Laat het ons vooral weten.  

 

Verder wordt er momenteel binnen de scholen en bij Koers VO hard gewerkt voor alle leerlingen uit 

groep 8 van het basis- speciaal basis- en speciaal onderwijs in de regio die de spannende overstap 

naar het v(s)o gaan maken. Dit jaarlijkse proces vindt plaats via De OverstapRoute. Net als vorig jaar 

kon 98 procent van alle aangemelde leerlingen terecht op hun school van eerste voorkeur. Voor tien 

scholen van Koers VO was een loting nodig. De loting vond op 31 maart plaats onder toeziend oog 

van de notaris.  

 

In deze nieuwsbrief vind je weer een veelheid aan wetenswaardigheden en activiteiten rond passend 

onderwijs vanuit en rond ons samenwerkingsverband.  

 

Hartelijke groet, 

 

Marieke Dekkers en Jaap van der Have 

college van bestuur Koers VO 

 

Ondersteuningsplan 2022-2026 

Op 15 maart vond het overleg van de ondersteuningsplanraad (OPR) en het college van bestuur 

plaats. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de instemming van de OPR op het  

Ondersteuningsplan 2022-2026. De aanwezige OPR-leden hebben unaniem ingestemd. Na de route 

via RvT en ALV zal het bestuur het ondersteuningsplan op 21 april 2022 formeel vaststellen.  
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In het nieuwe schooljaar is de publieksversie gereed en wordt een ‘live’ kick-off voor alle betrokkenen 

bij het samenwerkingsverband georganiseerd. Informatie hierover volgt.  

Meer informatie? 

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

Werkbezoek minister en staatssecretaris aan proeftuin Goudseplein 

Gepaste aandacht voor een belangrijk onderdeel van het dekkend netwerk van Koers VO. Op 28 

maart kwamen minister Wiersma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en staatssecretaris 

van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op werkbezoek bij het Goudseplein. Het 

Goudseplein in Rotterdam is één van de 15 landelijke proeftuinen waar op een plek buiten de school 

invulling wordt gegeven aan het leerrecht van jongeren. Ook als ze tijdelijk of langdurig niet naar 

school kunnen gaan, maar wel ontwikkelmogelijkheden hebben. Beide bewindslieden gingen in 

gesprek met jongeren en ouders. Ook waren er indrukwekkende verhalen vanuit het hart van de 

bevlogen Rotterdamse professionals. 

Deze proeftuin is mogelijk doordat de gemeente Rotterdam en Koers VO samen zorgdragen voor de 

bekostiging van de gebundelde inzet van onderwijs én jeugdhulp. BOOR (onderwijs) en Pameijer 

(jeugdhulp) dragen samen zorg voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van het aanbod. Samen 

hebben we zicht op de resultaten. Op dit moment hebben we nog te maken met knellende 

regelgeving. Mooi dat deze bewindslieden het samen mogelijk gaan maken om daar vanaf 2023 van 

af te wijken. Samen met onze partners hebben we de ambitie om hier gebruik van te gaan maken. 

Elke jongere verdient immers een plek om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Meer informatie? 

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

Onderwijsminister Wiersma op werkbezoek bij excellent Visio Onderwijs 

Op 31 januari kreeg onze vso-partner Visio Onderwijs (onderwijs voor blinde en slechtziende 

leerlingen) bezoek van minister Wiersma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naar 

aanleiding van de predicaten “excellent” voor drie scholen van Visio wilde hij graag komen 

kennismaken met het onderwijs van Visio. Een rondleiding door de school, gesprekken met leerlingen, 

een bezoek aan een brailleles en een live verbinding met de schoolleiders van Breda en Haren, 

zorgden voor een zinvol werkbezoek. Voor meer informatie, ga naar de website van Visio.  

Anders verantwoorden: Week van de Reflectie 

Van 11-14 april is het de Week van de Reflectie. Een onderdeel in het traject Anders verantwoorden 

om inspiratie op te doen voor de verantwoording van de ondersteuningsmiddelen voor dit schooljaar. 

Tijdens de startmiddag in de Arminiuskerk gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Vanuit de 

invalshoeken data, ondersteuningsstructuur of juist een casus van een leerling werd gesproken over 

hoe je hiernaar kan kijken om ervan te leren. Juist door te reflecteren op deze onderdelen kan je 

namelijk komen tot ‘een volgende stap’ in de ontwikkeling op school. In de workshop vragenvuur 

oefenden mensen in het stellen van vragen. Thom Verheggen was aanwezig om het verhaal over 

Anders Vasthouden nog eens toe te lichten. Dinsdag en woensdag volgden twee groepen deelnemers 

online een sessie over ‘de zinvolle omweg’ en ‘ruimte geven zonder grip te verliezen’ om leren en 

reflecteren in een breder perspectief te zien. Donderdag sluiten we de week af met een 

reflectiewandeling in het Kralingse Bos. 

De Week van de Reflectie was de laatste geplande activiteit in het traject ’Anders verantwoorden’ dit 

schooljaar. Het is nu aan elke schoollocatie om te reflecteren op de eigen ondersteuning en het 

resultaat daarvan weer als bijdrage vóór 1 juli 2022 aan te leveren bij Koers VO. Deze bijdragen 

worden dan via de website van het Verantwoordingsfestival zichtbaar voor alle collega-

schooldirecteuren in de regio van Koers VO. In september gaan we vervolgens met elkaar in gesprek 

over ieders bijdrage.    

mailto:terpstra@koersvo.nl
mailto:boshuizen@koersvo.nl
https://www.visio.org/nl-nl/home/actueel/nieuws/2022/januari/minister-wiersma-op-werkbezoek-bij-visio
https://verdermetdebedoeling.nl/over-ons/
https://festival.koersvo.nl/
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Meer informatie? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van 

Scheltinga, verantwoording@koersvo.nl. 

Week van de Warme overdracht po-vo – 13 t/m 17 juni 2022 

Van 13 t/m 17 juni 2022 is de week van Warme Overdracht po-vo voor alle scholen in de regio van 

samenwerkingsverband Koers VO (regio Rotterdam). Deze week organiseren wij in samenwerking 

met de gemeente Rotterdam en andere partners. Tijdens deze week attenderen wij scholen via 

een mediacampagne op het belang van een warm overdrachtsmoment voor iedere leerling.  

De afspraken over de overstap van basisschool naar middelbare school zijn in de regio van Koers VO 

vastgelegd in De OverstapRoute. 

Waarom organiseren wij deze week? 

Als basisscholen en middelbare scholen elkaar beter weten te vinden, kunnen leerlingen een goede 

overstap maken met een betere start en aansluiting op het voortgezet onderwijs. Deze week van 

warme overdracht geeft ons de mogelijkheid om aan te sluiten bij wat scholen nu al organiseren voor 

een warm overdrachtsmoment. Scholen die hier nog stappen in kunnen maken, stimuleren wij om in 

actie te komen. 

 

Meer informatie? 

Voor vragen kunt u contact opnemen Margreet Clarijs, clarijs@koersvo.nl. 

Ouder- en jeugdsteunpunt: factsheets 

Uit de evaluatie passend onderwijs in 2020 zijn veel probleem- en daarmee verbeterpunten genoemd 

door het ministerie van OCW. Eén daarvan is dat ouders en jongeren nog steeds moeilijk hun weg 

kunnen vinden binnen passend onderwijs. Daarom hebben alle samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs in Nederland de opdracht gekregen om een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten. In deze 

nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de huidige stand van zaken. 
 

Samen met onze collega-samenwerkingsverbanden primair onderwijs (Aan den IJssel, RiBA, PPO 

Rotterdam) trekt Koers VO op bij het ontwikkelen van dit ouder- en jeugdsteunpunt. Momenteel richten 

wij ons eerst op de pijler ‘informeren’. Daarvoor hebben we onze collega’s om input gevraagd en een 

‘focustafel’ met ouders en leden van de OPR’s van de samenwerkingsverbanden georganiseerd. De 

toegevoegde waarde van een ouder- en jeugdsteunpunt kwam elke keer naar voren en er is zeer 

bruikbare input voor de opzet opgehaald. In de factsheet Focustafel en de factsheet vragenlijst 

personeel kunt u de opbrengst lezen. De volgende stap bestaat uit het duiden van de opgehaalde 

informatie.   
Binnenkort zal vanuit het ministerie van een landelijk basispakket met eenduidige informatie gedeeld 

worden. Het doel is om voor de komende zomervakantie een gezamenlijk informatiepunt voor ouders 

en jongeren met betrekking tot passend onderwijs te starten.  

 

Meer informatie? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl. 

 

Samenwerken met ouders van jongeren: tips 

In de week voor de voorjaarsvakantie bekeken 140 onderwijsprofessionals het webinar ‘Samenwerken 

met ouders van jongeren’ door Aletta Smits van De Loef Training.  

Aletta heeft voor Koers VO eerder webinars verzorgd over het puberbrein en zij weet op een 

humoristische manier de deelnemers te confronteren. Dat lukte ook dit keer goed. Aan de hand van 

informatie en acht tips vertelde ze wat belangrijk is voor goede samenwerking met ouders. Aletta 

gebruikte hiervoor mooie, grappige en praktische voorbeelden. Aan het begin van het webinar kwam 

mailto:verantwoording@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#week-van-de-warme-overdracht-po-vo-2021-2022
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/
mailto:clarijs@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/04/Factsheet-focustafel-1-22-02-2022.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/04/Bijlage-1-Factsheet-OJS-vragenlijst-personeel.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/04/Bijlage-1-Factsheet-OJS-vragenlijst-personeel.pdf
mailto:heemskerk@koersvo.nl
http://www.deloeftraining.nl/
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Aletta wel met de ‘winstwaarschuwing’ dat niet elk gesprek gered kan worden met haar tips en 

informatie, maar ze wil graag handvatten geven. 

 

Elk goed gesprek begint met connectie maken en de kans dat dat lukt is groter als je het gesprek 

begint met ongevaarlijke ja-vragen. Daarnaast zijn Aristoteles’ ethos (vertrouwen), pathos (meeleven) 

en logos (de argumenten moeten kloppen) belangrijke ingrediënten voor een goed gesprek. Als het 

gaat om gesprekken met ouders is het belangrijk om er vanuit te gaan dat ouderschap op drie poten is 

gebaseerd (ouderschapstheorie Alice van der Pas): 

1. ouders zijn altijd eindverantwoordelijk voor hun kind; 

2. ouders hebben in de basis een diep besef van verantwoordelijk zijn voor het bestaan van dit kind;  

3. ouders voelen zich intens kwetsbaar in hun ouderschap.  

 

Aletta benadrukt dat het veel weerbaarheid van ouders vraagt om zich te realiseren: morgen beter, als 

ik het nu niet goed heb gedaan. Of als iemand zegt dat het niet goed gaat met je kind en dat dat door 

jou komt, of dat je dat denkt als ouders. Die kwetsbaarheid is niet te overschatten. Meer informatie 

over samenwerken met ouders is te vinden in de notitie ‘Partnerschap met ouders: wat werkt?’ van het 

NJI (2017). Een overzicht met alle tips van Aletta volgt binnenkort. 

 

Meer informatie? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl of Helen 

Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl. 

 

Aanvragen lwoo en praktijkonderwijs 

Nu de aanmeldperiode voor de schoolverlaters groep 8 is verlopen, worden er weer aanwijzingen lwoo 

en tlv’s pro aangevraagd bij de Adviescommissie beoordeling en Toelaatbaarheid van Koers VO 

(ABT). We verwachten dat er ook dit schooljaar weer kansrijk geadviseerd wordt, conform de oproep 

vanuit het ministerie van OCW en de VO-raad.  

 

Bij zorgen over het niveau adviseren we onze lwoo- en pro-scholen om zo snel mogelijk met ouders 

en leerling in gesprek te gaan om na te gaan wat de leerling nodig heeft en om hier goede afspraken 

over te maken, bij voorkeur vastgelegd in een OPP. Het deskundigenadvies van de ABT kan hierbij 

helpend zijn. Dit deskundigenadvies is te vinden in de bijlagen van het arrangement in Onderwijs 

Transparant, ongeveer een week nadat het besluit is verstuurd. Om de leerling de benodigde 

ondersteuning te kunnen bieden kan er (ook) gebruik worden gemaakt van de NPO-middelen. 

De procedure voor de aanvragen lwoo en pro is te vinden op onze website. 

 

Meer informatie? 

Voor vragen of als jullie willen sparren, dan kunnen jullie contact opnemen met de 

gedragsdeskundigen van de ABT, 010-4842576 of abtlwoopro@koersvo.nl.  

 

Update centrale aanmelding (v)so  

In oktober 2021 zijn Koers VO en PPO Rotterdam gestart met de centrale aanmelding (v)so. 

Projectcoördinator Marjolein Versluis legt uit: ‘De centrale aanmelding is een werkwijze waarbij 

betrokkenen van de (v)so-scholen, PPO Rotterdam, Koers VO en de gemeente Rotterdam samen 

zorg dragen voor een zo snel en eenduidig mogelijk proces met betrekking tot de afgifte van een 

toelaatbaarheidsverklaring, aanmelding tot en met de plaatsing op een passende (v)so school voor 

een leerling. In het scholenveld en bij andere betrokkenen bestaat soms het beeld dat er sprake is van 

een 'loket', maar niks is minder waar. De centrale aanmelding is een werkwijze en iedereen die 

betrokken is bij de toeleiding van een leerling naar het (v)so maakt hier deel van uit. Denk hierbij aan 

de koersconsulenten, bureaus instroom, (v)so-scholen, (v)so-deskundigen en de ABT’. 

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/WatWerkt_Partnerschap-met-ouders.pdf
mailto:rodenburg@koersvo.nl
mailto:heemskerk@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/aanvraag-pro-of-lwoo-2/
mailto:abtlwoopro@koersvo.nl
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Eerste resultaten 

Er is sprake van een lerende invoering waarbij we de eerste resultaten zien. Zo is eerder duidelijkheid 

over het vinden van een geschikte plek voor een leerling. Ook is er grote betrokkenheid van iedereen 

om zo snel mogelijk een geschikte plek te vinden bij complexe casussen. Als een andere school meer 

passend blijkt, zijn de lijnen tussen de samenwerkingspartners kort waardoor de aanmelding gelijk 

wordt overgedragen en opgepakt door een andere vso-school. Het gehele proces is gemakkelijker 

voor ouders, omdat zij geen aanvullende acties hoeven uit te voeren. 

De werkwijze voor vso3-aanvragen en aanmeldingen vso3 verlopen al redelijk conform de werkwijze 

centrale aanmelding. Met het verschil dat de vso3-scholen al vooraf worden betrokken, in plaats van 

tegelijkertijd met de tlv-aanvraag. We gaan in de gesprekken met hen na of veranderingen hierin 

wenselijk zijn.  

Komende maanden 

Eind september 2021 hebben we de voorlopige werkwijze verspreid onder de scholen. Momenteel 

wordt er samen met de scholen gewerkt aan de verfijning van deze procedure. De komende maanden 

houden we van april tot mei monitorgesprekken met betrokkenen per schoolbestuur. We blikken terug 

op het afgelopen half jaar: wat gaat goed, wat kan beter, wat zijn mogelijke oplossingen, wie doet wat. 

We komen zo echt weer een slag verder met elkaar om de procedures te optimaliseren. Aan het begin 

van het schooljaar 2022-2023 vindt een uitgebreide evaluatie plaats op de doelstellingen van de 

centrale aanmelding.  

Vernieuwend 

Het is leuk om met elkaar iets vernieuwends te doen. De manier waarop we de centrale aanmelding 

doen is uniek. Er zijn geen andere samenwerkingsverbanden die dit zo doen.  

Dashboard 

Als volgend schooljaar het dashboard klaar is, kan je per leerjaar, profiel en niveau zien waar er 

plekken zijn op de verschillende scholen. Ook kunnen schoolbesturen de ontwikkelingen zien en geeft 

het dashboard inzicht in het dekkend netwerk. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Marjolein Versluis, 

centraleaanmelding@koersvo.nl  

 

Telefonisch spreekuur B!TS: voor vragen over leerlingen met schoolangst- en stress 

Elke school heeft ze in huis: leerlingen die moeite hebben om sinds de eerste lockdown terug naar 

school te komen. Door stress- of angstklachten komen deze leerlingen onregelmatig of helemaal niet 

meer naar school.   

Het zorgteam van vso4-locatie B!TS (Bijzonder interventieteam schoolgang) van BOOR kreeg hier 

steeds meer vragen over van verschillende reguliere vo-scholen. Om deze vragen beter te 

stroomlijnen en meer zicht te krijgen op de omvang en oplossingen voor deze leerlingen, is de 

expertise van B!TS sinds 22 maart jl. door Koers VO beschikbaar gemaakt voor alle vo-scholen 

binnen de regio. Scholen kunnen bellen naar Esther, Roos of Manon van zorgteam B!TS op twee 

vaste momenten in de week:  

• dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur  

• donderdagmiddag tussen 12.30 en 14.00 uur 

 

mailto:centraleaanmelding@koersvo.nl
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Dus, zijn er vragen over schoolangst, schoolstress, schoolweigering en/of schoolvermijding bij een 

specifieke leerling of in z’n algemeenheid? Bel naar: 010-2094100, optie 4. De telefonist verbindt 

vervolgens door naar het zorgteam.  

Dit telefonisch spreekuur start als een pilot tot aan de zomervakantie en wordt door BITS en Koers VO 

geëvalueerd. Op basis van de ervaringen komt er al dan niet een (aangepast) vervolg voor schooljaar 

2022-2023.  

Onderzoek naar interventies bij schoolweigering 

Ook interessant om hier te vermelden is het onderzoek dat het NJi onlangs heeft gepubliceerd ‘Weten 

Wat Werkt – op weg naar een roadmap voor interventies bij schoolweigering’. Tijdens de digitale 

lancering op 9 maart stond de vraag centraal: hoe kunnen we kinderen en jongeren helpen die niet of 

zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress, zoals angst, depressie en onverklaarbare 

klachten. Kijk voor meer informatie op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.  

Project begaafdheid: laatste ontwikkelingen 

 

Inzichtgevende studiecoaching 

Na een enthousiaste ervaringen vanuit de eerste groep, start net voor de meivakantie een tweede 

groepje leerlingen met ‘inzichtgevende studiecoaching’ door Saliko. Deze keer gaat het om leerlingen 

van het Emmauscollege, Thorbecke Prinsenlaan en de GSR. Begeleiders van deze scholen volgen 

daarna een kort programma om zelf komend jaar ook de studiecoaching te kunnen bieden. We volgen 

de ervaringen die nu worden opgedaan om te bekijken of komend schooljaar meer scholen kunnen 

meedoen.  

 

Peergroepen 

Op 7 april was een eerste bijeenkomst op het Erasmiaans Gymnasium over peergroepen. Na de 

online ontmoeting in februari was er nu gelegenheid om de praktijk te bekijken en elkaar vragen te 

stellen. Binnenkort organiseren we een herhaling omdat er meer scholen zijn die het werken met 

peergroepen voor begaafde leerlingen willen oppakken.  

 

Signaleren en eerste aanpak 

Op donderdag 12 mei organiseert Koers VO samen met het Zuider Gymnasium een kennissessie over 

hoe je begaafdheid signaleert bij leerlingen die starten in de brugklas én wat de eerste 

aangrijpingspunten zijn in de aanpak. Meer informatie volgt via de mail.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Marijke Terwisscha van Scheltinga, 

terwisscha@koersvo.nl. 

 

Oekraïense vluchtelingen en onderwijs 

 

De komst van Oekraïense vluchtelingen naar Rotterdam en de regio heeft ook gevolgen voor het 

onderwijs binnen het werkgebied van samenwerkingsverband Koers VO. De gemeenten zijn belast 

met het regelen van opvang en alles wat daarbij komt kijken, inclusief dagbesteding en onderwijs voor 

kinderen en jongeren. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar de onderwijsmogelijkheden op korte, 

middellang en langere termijn. De gemeente Rotterdam heeft inmiddels verschillende stappen gezet. 

Ontmoetings- en informatiepunt 

Er is een fysiek algemeen ontmoetings- en informatiepunt voor Oekraïners aan de Pleinweg in 

Rotterdam-Zuid. 

  

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/terugblik/feestelijke-launch-weten-wat-werkt/?utm_medium=email
mailto:terwisscha@koersvo.nl
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Dagbesteding en onderwijs 

Voor dagbesteding/onderwijs wordt gewerkt aan drie lijnen: 

1. Digitaal onderwijs voor leerlingen in de basisschool- en middelbare schoolleeftijd, waarbij o.a. 

het online-onderwijs via Oekraïense scholen wordt benut. Het is een soort voortzetting van de 

manier waarop in coronatijd ook in Oekraïne werd lesgegeven. Dit onderwijs wordt 

groepsgericht op verschillende onderwijsniveaus aangeboden. Dankzij de samenwerking met 

een groot schoolbestuur in Rotterdam is er per 1 april een grote schoollocatie operationeel 

aan de Grift in Rotterdam-Zuid. Mogelijk volgt er nog een andere locatie aan de 

rechtermaasoever.  
2. Inzet van Oekraïense professionals (o.a. leerkrachten/docenten) en vrijwilligers die de taal 

spreken in combinatie met lijn 1. Men is (landelijk) aan het regelen dat Oekraïense 

vluchtelingen in Nederland te werk mogen worden gesteld. In Rotterdam zijn al besprekingen 

gaande met een organisatie die bereid is aanstellingen voor deze leerkrachten en docenten te 

regelen.  
3. Inzet van allerlei organisaties en vrijwilligers op het gebied van verdere dagbesteding en het 

kennis maken met de Nederlandse cultuur. Dit in combinatie met lijn 1 en 2. In deze lijn hoort 

ook de zorg die nodig zal zijn vanwege de emotionele gevolgen van de oorlog op hen.  
 

De wederzijdse uitwisseling tussen de gemeente Rotterdam en Koers VO loopt goed. We zijn het 

erover eens dat er op dit moment sprake is van een dynamische transitiefase. Het bieden van een 

veilige en rustige opvangcontext is van belang, waarbij vooralsnog de gemeentelijke lijnen 1, 2 en 3 

concreet vorm moeten krijgen. Dat zou kunnen opleveren dat er voor deze leerlingen zo min mogelijk 

achterstanden worden opgelopen, omdat op die manier de meest cruciale vakgebieden in de eigen 

taal gevolgd kunnen worden. Waarschijnlijk zal (deels) gefaseerd worden overgestapt naar het ISK- 

en regulier onderwijs voor de leerlingen die toch langer in Nederland verblijven. De schoolbesturen die 

verantwoordelijk zijn voor het ISK in het voortgezet onderwijs in Rotterdam zijn momenteel stappen 

aan het zetten om uitbreiding van het ISK mogelijk te maken.  

Hieronder een aantal links met interessante informatie voor scholen: 

• Onderwijs aan Oekraïense leerlingen | VO-raad 

• Hoe organiseer ik onderwijs voor Oekraïense kinderen? | AVS schoolleiders 

• De oorlog in Oekraïne: wat kan ik in het onderwijs doen? | Nederlands Jeugdinstituut  

• In gesprek over Oekraïne | School en veiligheid 

• Hoe maak je de oorlog in Oekraïne bespreekbaar in de klas? | Universiteit Utrecht  

 

Meer informatie? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Koert Sauer, sauer@koersvo.nl 

 

Scholen gezocht voor onderzoeksproject inclusieve school 

Hoe zorg je ervoor dat je school een fijne plek is voor iedere leerling? Hiervoor is drie jaar geleden 

vanuit de universiteit Leiden een onderzoek gestart, met sociale inclusie als focus. Er wordt samen 

met scholen gekeken naar de factoren die van invloed zijn op de sociale inclusie voor alle leerlingen 

en voor leerlingen met autisme of gehoorverlies in het bijzonder. Leerlingen met autisme geven vaak 

aan minder aansluiting te vinden bij hun leeftijdsgenoten en zich minder prettig te voelen in de fysieke 

schoolomgeving. Het aanpakken van deze problemen is het centrale doel van het 

'Schoolpleinproject'. Hierbij wordt samengewerkt vanuit verschillende expertises: psychologie, 

architectuur, data science en bestuurskunde. 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/onderwijs-aan-oekraiense-leerlingen
https://koers.sharepoint.com/KSF%2003%20%20Communicatiebeleid/Algemene%20communicatiemiddelen/Nieuwsbrief/Edities%20nieuwsbrief/Schooljaar%202021-2022/Nieuwsbrief%20april%202022/•%09https:/avs.nl/actueel/nieuws/hoe-organiseer-ik-onderwijs-voor-oekraiense-kinderen/
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/de-oorlog-in-oekraine-wat-kan-ik-in-het-onderwijs-doen
https://www.schoolenveiligheid.nl/news/in-gesprek-over-oekraine/
https://www.uu.nl/nieuws/hoe-maak-je-de-oorlog-in-oekraine-bespreekbaar-in-de-klas
mailto:sauer@koersvo.nl


8/9 

 

Scholen die meedoen krijgen een uitgebreide analyse van de karakteristieke situatie op de school, 

met aanbevelingen op het gebied van de fysieke, sociale en culturele schoolomgeving, zoals de 

indeling van het lesprogramma en het schoolgebouw. Meer informatie over dit onderzoek staat in deze 

flyer. Voor meer informatie over de bredere scope van dit onderzoek, zie 'De cirkel doorbreken'. 

Meer weten of deelnemen?  

Voor vragen kunt u contact opnemen met hoofdonderzoekers prof. dr. Carolien Rieffe, of Dr. Boya Li, 

schoolplein2022@gmail.com. 

 

Save the date: Conferentie Wapenbezit en agressie onder Rotterdamse jongeren – 22 

september 2022 

Op 22 september 2022 vindt de conferentie ‘Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren’ 

plaats. De conferentie staat in het teken van verbinding en samenwerking rond dit thema en is 

bedoeld voor alle Rotterdamse professionals die te maken hebben en werken met jongeren in het 

voortgezet (speciaal) onderwijs.  

Gastheer Karim Amghar gaat in gesprek met interessante sprekers en er is ruimte voor ontmoeting. In 

twee rondes naar keuze verzorgen tien experts uit het onderwijs en partnerorganisaties 

inspiratiesessies, waaronder jongerenwerk, politie, Stichting Criminal Minded, het Nederlands 

Jeugdinstituut, leraar van het jaar Ismail Aghzanay, Expertisecentrum Sociale Veiligheid en PBS-

coaches Daan en André. 

Wil je in april het definitieve programma ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 

conferentie22september22@lmc-vo.nl. Kijk voor meer informatie op Conferentie agressie en 

wapenbezit onder Rotterdamse jongeren - Onderwijs010.  

De conferentie is onderdeel van het project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het 

Rotterdamse voortgezet onderwijs’. Een project van LMC-VO, Yulius, Koers VO, BOOR, CVO, EUR 

en De Waag in samenwerking met gemeente Rotterdam.  

Meer informatie? 

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

 

Aanbod preventieve programma’s voor scholen in Rotterdam 

Het is belangrijk dat jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien. Sociaal-emotionele 

vaardigheden spelen hierin een belangrijke rol. Deze vaardigheden zijn namelijk nodig voor: het 

begrijpen en reguleren van emoties, het stellen en bereiken van doelen, het voelen van empathie voor 

anderen, het aangaan en onderhouden van positieve relaties en het nemen van verantwoorde 

beslissingen. Het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden is een cruciale beschermende 

factor bij het kansrijk, veilig en gezond opgroeien. Kinderen en jongeren leren deze vaardigheden 

thuis, maar ook op school. Scholen kunnen een extra stimulans geven aan de sociaal-emotionele 

vaardigheden van de jeugd door de inzet van aanpakken en interventies op dit thema. De gemeente 

Rotterdam ondersteunt het gebruik van goed onderbouwde en effectieve aanpakken en interventies 

die Rotterdamse kinderen en jongeren (van 4 tot 18 jaar) helpen bij het versterken van specifieke 

sociaal- emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen een buffer vormen bij negatieve 

ervaringen en vergroten de kansen van Rotterdamse kinderen en jongeren. In deze folder vindt u een 

beschrijving van de aanpakken en interventies die door de aanbieders worden aangeboden met 

financiering van de gemeente Rotterdam.  

Meer informatie? 

Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerende organisatie. 

 

https://drive.google.com/file/d/1LiBBFSVw_7YicRpYxZj25AQpwkQHEgr0/view
https://drive.google.com/file/d/1LiBBFSVw_7YicRpYxZj25AQpwkQHEgr0/view
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/04/Schoolplein-poster.jpg
mailto:schoolplein2022@gmail.com
mailto:conferentie22september22@lmc-vo.nl
https://onderwijs010.nl/agenda/conferentie-agressie-en-wapenbezit-onder-rotterdamse-jongeren/
https://onderwijs010.nl/agenda/conferentie-agressie-en-wapenbezit-onder-rotterdamse-jongeren/
mailto:ndboer@lmc-vo.nl
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/04/2022-Scholenfolder-Klassikale-programmas-voor-Rotterdamse-leerlingen.pdf
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Collegiale visitatie als spiegel voor je school 

Al een aantal jaren biedt de VO-raad scholen aan om mee te doen aan een “collegiale visitatie”. 

Collega’s van andere scholen komen bij een school op bezoek om mee te kijken en bevindingen te 

delen over door de school vooraf gestelde ontwikkelvraag. Het visitatieteam bezoekt lessen en heeft 

gesprekken met schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders (afhankelijk van de ontwikkelvraag). 

Aan het eind van de dag deelt het visitatieteam wat zij gezien en gehoord hebben. Deze bevindingen 

geeft de school zicht op waar ze staat, wat goed gaat of wat beter kan. Dit kan een waardevolle 

bijdrage leveren aan de professionalisering van de schoolorganisatie. De collega’s die deelnemen 

volgen altijd eerst een door de VO-raad georganiseerde training. 

Meer informatie? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de VO-raad, info@voortgezetleren.nl of met Helen 

Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl. 

 

Kijktip: Versterken mentale gezondheid van leerlingen 

Koers VO attendeert u graag op het webinar met Steven Pont over het versterken van de mentale 

gezondheid van leerlingen. Dit webinar is onlangs georganiseerd door de VO-raad. Het webinar is tot 

de zomervakantie terug te kijken op de website van de VO-raad. 

mailto:info@voortgezetleren.nl
mailto:heemskerk@koersvo.nl
https://www.vo-raad.nl/artikelen/webinar-mentale-gezondheid-leerlingen-met-steven-pont-nu-terug-te-kijken

