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Nieuwsbrief – oktober 2022 

Bijna vakantie 

Hierbij ontvang je onze laatste nieuwsbrief voor het schooljaar 2021-2022. Een schooljaar dat in het 
teken stond van het zoeken naar een nieuwe balans. Dit schooljaar waren er gelukkig veel minder 
maatregelen rond het coronavirus dan voorgaande jaren, maar toch waren de gevolgen van corona 
merkbaar in het onderwijs. Vooral het welbevinden van de leerlingen stond overal hoog op ieders 
agenda. 
 
In deze nieuwsbrief lees je hoe we als vereniging stappen zetten in het passend onderwijs. Ons 
nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 is ondertussen door de verschillende organen goedgekeurd. 
Op 6 oktober organiseren we daarom een evenement dat in het teken zal staan van het nieuwe 
ondersteuningsplan. Verderop in de nieuwsbrief kun je daar meer over lezen. Na de zomervakantie 
verspreiden we een korte, handzame versie van ons ondersteuningsplan. 
 
In de ALV van 21 juni 2022 is Esmée Smit (voorzitter CvB van Stichting BLICK op onderwijs) 
benoemd. Evelien van Dijk is in dezelfde vergadering herbenoemd als RvT-lid, op voordracht van de 
OPR. Daarnaast hebben we afscheid genomen van Chris Kuiper, voorzitter van de RvT/ALV. Hij is 
negen jaar lang verbonden geweest aan onze RvT en ALV.  
 
We willen iedereen, ook namens alle collega’s bij Koers VO, een goede zomervakantie toewensen! 
Fijn om weer op te kunnen laden, zodat we eind augustus allemaal weer met nieuwe energie kunnen 
starten aan schooljaar 2022-2023. 
 
Hartelijke groet, 
 
Marieke Dekkers en Jaap van der Have 
college van bestuur Koers VO 

 

 

Vervolg traject verantwoording 

Het schooljaar loopt ten einde en daarmee zijn we ook in de eindfase beland van het 
Verantwoordingstraject voor schooljaar 2021-2022. In juni hebben alle scholen een kaartje ontvangen 
ter inspiratie voor reflectie: ‘Welke invalshoek helpt ons dit jaar om te reflecteren op onze 
ondersteuning?’.  

Het is de bedoeling dat alle schoolleiders hun verantwoordingsbijdrage uiterlijk 1 juli inleveren en 
daarover met elkaar in gesprek gaan tijdens een feestelijke lunch op 6 oktober 2022; aansluitend is de 
aftrap van het nieuwe ondersteuningsplan. Kijk ook naar: planning Anders Verantwoorden 2021-2022.  

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

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/06/kaartje-4-invalshoeken.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/06/kaartje-4-invalshoeken.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/06/planning-einde-2021-2022-def_.pdf
mailto:verantwoording@koersvo.nl
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Koers VO-bijeenkomsten schooljaar 2022-2023 op website 

Koers VO heeft de agenda voor volgend schooljaar klaar. Het kan zijn dat er op basis van behoeften 
of nieuwe ontwikkelingen nog bijeenkomsten worden toegevoegd. 
Hieronder attenderen we u alvast op twee bijeenkomsten in oktober. Ook kijken we kort terug op 
bijeenkomsten en activiteiten van afgelopen mei en juni. 
 
Ga voor een overzicht van alle bijeenkomsten in 2022-2023 naar de agenda op onze website. 

 
Save the date: Aftrap ondersteuningsplan 2022-2026 – 6 oktober 2022 

In augustus starten we met de uitvoering van ons nieuwe ondersteuningsplan. Dit willen we vieren met 
alle scholen in Koers VO en onze partners. We nodigen u graag uit voor een inspirerende bijeenkomst 
van 14.00 uur tot 17.30 uur in de Schiecentrale in Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst staan we met 
Bert Wienen stil bij onze gezamenlijke opdracht: “Hoe kunnen we onderwijs en ondersteuning zo 
ontwikkelen dat we alle jongeren kunnen bieden wat ze nodig hebben?” 

In september volgt meer informatie en kunt u zich aanmelden. 

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

 
Save the date: POVO Conferentie – 12 oktober 2022 
Op woensdag 12 oktober 2022 vindt de POVO Conferentie plaats van 13.00 tot 17.00 uur. 
Deze conferentie is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals die de procedure van De OverstapRoute 
volgen bij de overstap van po naar vo in de regio van Koers VO.  
Het wordt een inspirerende en prikkelende middag over de overgang van po naar vo, met 
uiteenlopende workshops over diverse uitdagingen, goede voorbeelden en oplossingen die relevant 
zijn bij de overgang van leerlingen. 

Blijf op de hoogte! 
Meld je hier aan om op de hoogte gehouden te worden  over het programma en over de mogelijkheid 
om je in te schrijven. Na de zomer ontvang je dan de uitnodiging en het definitieve programma voor de 
conferentie. 
 
De gemeente Rotterdam is opdrachtgever van deze conferentie. De schoolbesturen po en vo in 
Rotterdam (FOKOR) en samenwerkingsverband Koers VO organiseren deze conferentie in 
samenwerking met de gemeente. De uitvoering van de organisatie is belegd bij Goed geschud.  

Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit Elings (FOKOR), g.elings@fokor.nl of Stella van Esch 
(Goed geschud), stella@goedgeschud.nl. 

Terugblik Voorlichtingsbijeenkomsten ZIB en ISK  
Op 18 en 25 mei waren de voorlichtingsbijeenkomsten over ‘De zorgleerling in beeld’ (ZIB) en 
internationale schakelklas (ISK). Collega’s van basisscholen hoorden over de acties die nodig zijn 
voor leerlingen die mogelijk uitstromen naar praktijkonderwijs (pro), vmbo met leerwegondersteuning 
(vmbo met lwoo) of een internationale schakelklas (ISK). De presentatie van de 
voorlichtingsbijeenkomst is terug te vinden op onze website.  

Meer informatie? 
Voor vragen over ZIB kunt u contact opnemen met Catharina Leeuwis, leeuwis@koersvo.nl. Voor 
vragen over ISK neemt u contact op met Koert Sauer, sauer@koersvo.nl.  

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/07/2022-07-01-Jaarplanning-Koers-VO-bijeenkomsten-schoolleiders-ocos-DEF.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/07/2022-07-01-Jaarplanning-Koers-VO-bijeenkomsten-schoolleiders-ocos-DEF.pdf
mailto:terpstra@koersvo.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl1UPfNcKuXm22KQBnfvkdZbMIxwiio5iEqo0mq8_ruLMe_Q/viewform
mailto:g.elings@fokor.nl
mailto:stella@goedgeschud.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/zorgleerling-in-beeld-2/#actueel
mailto:leeuwis@koersvo.nl
mailto:sauer@koersvo.nl
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Terugblik Week van de Warme Overdracht po-vo   
Van 13 tot en met 17 juni was de Week van de Warme Overdracht po-vo. Een week waarin De 
OverstapRoute aandacht heeft besteed aan de belangrijke rol die leerkrachten, docenten en mentoren 
spelen bij de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. Tijdens deze week zijn elke dag 
handige tips en tools gedeeld via de website en LinkedIn van Koers VO. Zo heeft Noëlle Pameijer 
bijvoorbeeld het belang van handelingsgerichte warme overdrachten tussen po en vo benadrukt in 
een korte video. Lees ook haar artikel ‘Begin goed in het VO dankzij een warme overdracht vanuit het 
PO’.   

Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margreet Clarijs, clarijs@koersvo.nl. 

 

Ouder- en jeugdsteunpunt: informatieset OCW 

Update project  
Inmiddels hebben we de landelijke informatieset ontvangen voor het voortgezet onderwijs van OCW. 
Hierin staan de landelijk geldende regels duidelijk en begrijpelijk beschreven. Wij zijn deze informatie 
aan het bewerken met voor onze regio specifieke informatie. Deze informatie komt beschikbaar op de 
nieuwe website van Koers VO die eind september 'live' gaat. Ouders kunnen hier informatie vinden en 
digitaal en/of telefonisch vragen stellen. Volgend schooljaar gaan wij aan de slag met de pagina voor 
jongeren.  
In april heeft een lid van de ‘vliegende brigade’ met ons gesproken over onze vorderingen en plannen. 
De ‘vliegende brigade’ ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het uitrollen van een ouder- en 
jeugdsteunpunt.   
   
Landelijke ‘frontpage’   
Omdat alle samenwerkingsverbanden in Nederland dezelfde opdracht hebben gekregen, zijn de 
meeste samenwerkingsverbanden momenteel met min of meer hetzelfde bezig. Onze projectgroep, 
bestaande uit de samenwerkingsverbanden Koers VO, PPO Rotterdam, RiBa en Lek en IJssel, wil 
een wildgroei aan extra websites voorkomen. Er is daarom een oproep gedaan om de landelijke 
informatie op één website te plaatsen die voor ouders uit Groningen tot aan Maastricht met dezelfde 
zoekterm te vinden is. Door middel van een zoekmachine komen ouders op de website van het 
desbetreffende samenwerkingsverband terecht, zodat ze direct contact kunnen opnemen. De 
vindbaarheid en de naamsbekendheid van een ouder- en jeugdsteunpunt zijn op deze manier ook 
voor alle samenwerkingsverbanden hetzelfde. De reacties op dit initiatief zijn tot nu toe positief en veel 
samenwerkingsverbanden willen zich hierbij aansluiten.   
 
Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl. 
 
Première talkshow Bij ons op Koers: ‘Hulp van Visio en Auris, hoe werkt dat?’ 

Sinds 1 juni 2022 kunt u kijken naar de talkshow ‘Bij ons op Koers’. In deze talkshow vertellen 
leerlingen, ambulant begeleiders en een ondersteuningscoördinator over hun ervaringen met de hulp 
van Visio en Auris op een reguliere vo-school.  

Bekijk de talkshow via onze website of via Youtube. En ontdek welke mogelijkheden er zijn om met 
deze ambulante hulp, onderwijs te bieden aan leerlingen die slechtziend, blind, slechthorend, doof 
zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben.  

‘Bij ons op Koers’ is een initiatief van samenwerkingsverband Koers VO om scholen te informeren 
over de diverse mogelijkheden binnen ons samenwerkingsverband voor leerlingen met 

https://www.koersvo.nl/nieuws/week-van-de-warme-overdracht-handelingsgerichte-warme-overdracht/
https://www.linkedin.com/company/samenwerkingsverband-koers-vo/mycompany/?viewAsMember=true
https://youtu.be/TdPts3iem2I
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/05/Artikel-Noelle-Pameijer-DEF.pdf
mailto:clarijs@koersvo.nl
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2022/06/02/wat-is-passend-onderwijs-informatie-voor-ouders-voortgezet-onderwijs/passend-onderwijs-vo.pdf
mailto:heemskerk@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/ondersteuning-binnen-vo-school/#talkshow-bij-ons-op-koers
https://youtu.be/54lR7JiSjJE
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ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs. Deze talkshow is tot stand gekomen in 
samenwerking met Visio en Auris, en blijft 1 jaar beschikbaar via onze website.  

Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw Koersconsulent of kijk op onze website. 

 
Terugplaatsen vso-vo 

Koers VO ziet graag dat jongeren onderwijs volgen op de meest passende onderwijsplek, een plek 
waar de jongere en ouders zich goed (bij) voelen. Daarnaast vindt Koers VO het belangrijk dat 
leerlingen zo lang als nodig en zo kort als noodzakelijk, gebruik maken van het vso.  

Vanaf schooljaar 2021-2022 worden de toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) voor het vso, zo veel 
mogelijk afgegeven voor de gehele schoolloopbaan. Hierdoor is er na het aflopen van een tlv geen 
automatisch moment meer om stil te staan bij de vervolgkeuze: blijven op de vso-school of 
overstappen naar een vo-school. Koers VO gaat vanaf volgend schooljaar proactief met de vso- en 
vo-scholen in gesprek over de duur van het verblijf van een leerling in het vso en de eventuele 
mogelijkheden voor terugplaatsing naar regulier onderwijs. Er is een gezamenlijke procedure 
ontwikkeld, waarover meer in de volgende nieuwsbrief. 
 
Meer informatie? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gedragsdeskundigen van de ABT, 010-4842576 of 
abtvso@koersvo.nl.  

 

Wachtlijst vso voor zij-instromers vanuit reguliere vo-scholen 

Helaas moeten wij constateren dat niet voor alle leerlingen die dat nodig hebben na de zomervakantie 
ook daadwerkelijk een plek in het vso beschikbaar is. 
We begrijpen dat dit heel frustrerend is voor alle betrokkenen, maar bovenal voor de leerling en 
ouders. Er wordt hard gewerkt om leerlingen die dat nodig hebben zo snel mogelijk een passende 
onderwijsplek te bieden. 
 
Meer informatie? 
Voor vragen over de stand van zaken bij de vso-school kunt u contact opnemen met de betreffende 
vso-school. Voor vragen over (de aanvraag van) de toelaatbaarheidsverklaring kunt u contact 
opnemen met de ABT, 010-4842576 of abtvso@koersvo.nl.  
 
 
Project begaafdheid: een update 
 
Startbijdrage peergroepen 
In het komende schooljaar kunnen vo-scholen een extra stap zetten in het (door)ontwikkelen van 
peergroepen voor (hoog)begaafde leerlingen op hun locatie. Vanuit het project is er een startbijdrage 
beschikbaar om bijvoorbeeld iemand een aantal uur vrij te maken om dit te organiseren en verder de 
school in te brengen. Ter ondersteuning organiseren we voor de begeleiders van deze groepen een 
aantal netwerkbijeenkomsten.  
  
Voortzetting begeleiding voor leerlingen  
Na de enthousiaste reacties van de eerste twee groepjes scholen, zetten we de training 
‘inzichtgevende studiecoaching’ komend schooljaar voort. In dit traject krijgt een klein groepje 

https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/ondersteuning-binnen-vo-school/#inzet-expertisepool-visio-auris-eczo-en-lwoe
mailto:abtvso@koersvo.nl.%C2%A0
mailto:abtvso@koersvo.nl
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leerlingen -vanuit verschillende scholen- een kort begeleidingstraject met groeps- en individuele 
sessies. De begeleiders van hun scholen krijgen vervolgens eenzelfde korte training om daarna zelf 
groepjes leerlingen in hun eigen school te kunnen begeleiden.  
 
Meer informatie? 
Wil je ook starten met een peergroep of meedoen met de training inzichtgevende studiecoachting? Of 
heb je andere vragen over het project? Neem dan contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga 
terwisscha@koersvo.nl   
 

Oekraïense vluchtelingen en onderwijs: een update 
 
In de vorige nieuwsbrief was al het een en ander te lezen over de aanpak van het regelen van 
onderwijs voor de Oekraïense leerlingen in Rotterdam. Er is een mooie samenwerking ontstaan 
tussen de gemeente Rotterdam en diverse schoolbesturen van po en vo. Hieronder meer over de 
actuele situatie van vluchtelingleerlingen in de vo-leeftijd. 

Eerste opvang 
Zoals eerder vermeld is in Rotterdam De Oekraïense School opgericht. Dit is mogelijk geworden via 
een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en het schoolbestuur CVO. Deze school is tijdelijk 
en voorziet in de onderwijsbehoefte van leerlingen in de po- en vo-leeftijd. Ook is er kinderopvang 
gerealiseerd voor kinderen tot 4 jaar. Het onderwijs bestaat o.a. uit online onderwijs in de eigen taal, 
aangevuld met les van Oekraïense docenten en leerkrachten. Ook in andere gemeenten binnen het 
werkgebied van Koers VO worden kinderen en jongeren opgevangen. De leerplichtige leerlingen 
krijgen zoveel mogelijk onderwijs aangeboden in een vergelijkbare vorm als de leerlingen van De 
Oekraïense School.  

ISK-onderwijs voor Leerplichtige Anderstalige Leerlingen (LAN) 
OCW heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat zoveel mogelijk leerlingen van de Oekraïense 
doelgroep gebruik gaan maken van het ISK- onderwijs. Er zijn afspraken gemaakt tussen de 
gemeente Rotterdam en de schoolbesturen LMC en BOOR om de capaciteit op korte termijn uit te 
breiden. Alle ISK-scholen in het Rotterdamse vo vallen onder deze twee besturen. Naast de 
Rotterdamse Oekraïense leerlingen zullen ook leerlingen vanuit andere gemeenten binnen het 
werkgebied hun weg moeten vinden naar de ISK-scholen in Rotterdam. Een andere reden om de 
capaciteit uit te breiden is de verhoogde taakstelling van gemeenten om statushouders op te vangen. 

Rol Koers VO 
Koers VO heeft al jarenlang een rol in het aanmeldings- en plaatsingsproces van leerlingen die zijn 
aangewezen op ISK-onderwijs. Het gaat daarbij om het afnemen van de non-verbale ISK-testen om 
leerlingen goed door te kunnen leiden naar de best passende ISK-school voor een intake. Tijdelijk is 
de capaciteit van het testen uitgebreid vanwege de toestroom van gevluchte Oekraïners. Inmiddels 
zijn er twee extra testdagen geweest op De Oekraïense School en eind juni/begin juli worden ook 
weer ISK-testen afgenomen. Voor Oekraïense leerlingen die op dit moment woonachtig zijn in 
regiogemeenten binnen het werkgebied van Koers VO worden de reguliere testmomenten gebruikt. 
Ouders/verzorgers kunnen op de website van Koers VO het aanmeldingsformulier gebruiken om hun 
zoon of dochter aan te melden. Het aanmeldingsformulier bevat vragen in diverse talen, ook in het 
Oekraïens. 

De overstap naar de ISK-scholen 
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Oekraïense leerlingen na de zomervakantie in gaan stromen 
op de ISK-scholen. De ambitie van de genoemde besturen is hoog om het aantal benodigde plekken 
gereed te hebben. Mocht dat niet helemaal lukken dan worden wellicht tijdelijk andere oplossingen 

mailto:terwisscha@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/samenwerkingsverband-koers-vo/intake-lan/#hoe-meld-ik-een-buitenlandse-leerling-aan-voor-isk
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bedacht in samenspraak met de gemeente Rotterdam. Tegelijkertijd zal er dan verder gewerkt worden 
aan het behalen van het benodigde aantal lesplaatsen.    

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

 

Meer zicht op meisjes met depressieve gevoelens op school 

Het interventieprogramma App je Happy helpt meisjes van 13 tot 15 jaar die elkaars mentale 
gezondheid negatief beïnvloeden. Denk hierbij aan mentale problemen als stress, piekergedachten en 
depressieve gevoelens. De Hogeschool Rotterdam heeft bij de ontwikkeling van het programma 
leerlingen, docenten, mentoren, ondersteuningscoördinatoren, orthopedagogen, kinderpsychiaters en 
wetenschappers betrokken.  

Er wordt door de Hogeschool ook een observatiestudie gedaan onder de naam ‘Happy Friends, 
Positive Minds’, waarmee in kaart wordt gebracht wat de invloed is van het gedrag van meisjes op 
elkaar en hoe dat komt. Hieraan werken vanuit het scholengebied van Koers VO al diverse scholen 
mee. De Hogeschool is op zoek naar meer scholen die mee kunnen helpen bij het vinden van 
vriendinnenkoppels, om in kaart te brengen hoe zij met elkaar communiceren en waarover. 
Als uw school meedoet komt u in contact met zorgprofessionals en helpt u mee aan het versterken 
van de veerkracht en het welbevinden van deze groep leerlingen. Eerst vindt een oriëntatiegesprek 
plaats met daarna een klassenbezoek waarin nadere uitleg wordt gegeven.    
 
Ook meedoen? 
Als u interesse heeft dan kunt u een bericht sturen naar happyfriends@hr.nl., of bellen met Keshia 
Curie en Charlotte Amesz, 06-48192450. 

 
Inschrijven voor Conferentie Wapenbezit en agressie onder Rotterdamse jongeren  

U kunt zich inschrijven voor de conferentie ‘Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren’ in 
De Kuip op 22 september. Het belang van samenwerking en aandacht voor dit thema staan centraal 
tijdens deze conferentie. 

De middag gaat van start met een podiumgesprek door gastheer Karim Amghar. Experts uit onderwijs, 
politie, hulpverlening en wetenschap gaan in op wat er speelt én wat we samen kunnen doen tegen 
agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren. Na dit gesprek kunt u twee inspiratiesessies 
volgen waarin professionals uit het onderwijs en partnerorganisaties op verschillende thema’s de 
diepte ingaan, zoals jongerenwerk, politie, Stichting Criminal Minded, het Nederlands Jeugdinstituut, 
leraar van het jaar Ismail Aghzanay, Expertisecentrum Sociale Veiligheid en PBS-coaches Daan en 
André. Tussen de twee rondes van inspiratiesessies is er ruimte voor ontmoeting. 

Kijk voor een overzicht van de tien inspiratiesessies waaruit u kunt kiezen op Conferentie agressie en 
wapenbezit onder Rotterdamse jongeren - Onderwijs010. Vol is vol, dus schrijf u snel in via dit 
formulier. Deelname is gratis.  

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. 

 

mailto:sauer@koersvo.nl
mailto:happyfriends@hr.nl
https://onderwijs010.nl/inspiratiesessies/
https://onderwijs010.nl/agenda/conferentie-agressie-en-wapenbezit-onder-rotterdamse-jongeren/
https://onderwijs010.nl/agenda/conferentie-agressie-en-wapenbezit-onder-rotterdamse-jongeren/
https://forms.office.com/r/qndnf8dHtc
https://forms.office.com/r/qndnf8dHtc
mailto:ndboer@lmc-vo.nl

