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Nieuwsbrief – december 2022 

Op naar 2023! 

 

Het kalenderjaar 2022 is alweer bijna afgelopen en zo aan het eind van het jaar kijken we vaak terug: 

wat hebben we het afgelopen jaar gedaan, wat is er op ons pad gekomen? Belangrijk voor onze 

vereniging was de start van ons nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. Samen hebben we het in ons 

netwerk vormgegeven, nu gaan we er ook echt samen mee aan de slag. Om zo het goede te doen 

voor leerlingen! In deze nieuwsbrief veel informatie over aanstaande en afgelopen bijeenkomsten voor 

schoolleiders, ondersteuningscoordinatoren en andere professionals uit ons netwerk. De 

bijeenkomsten worden goed bezocht en gewaardeerd, Fijn dat het weer kan! 
 

De organisatie Koers VO groeit en verandert. Een aantal collega's heeft onze organisatie verlaten 

maar gelukkig hebben we de meeste vacatures weer kunnen invullen met nieuwe collega's, 

beleidsmedewerkers, Koersconsulenten én drie nieuwe teamleiders. Komend jaar zal de 

organisatiestructuur van Koers VO wijzigen.  Van een tweehoofdig naar een eenhoofdig CvB en 

aansturing van de organisatie door een drietal teamleiders. Vanaf februari starten onze nieuwe 

teamleiders gelijktijdig.  

 

Vanuit de vereniging Koers VO is meldenswaardig dat deze week een nieuwe voorzitter van de ALV 

en RvT is benoemd. Zijn naam is Otto Jelsma. De leden, toezichthouders en wij als bestuur kijken uit 

naar een goede samenwerking.  

 

We wensen jullie alvast een fijne kerstvakantie toe! 

 

Hartelijke groet, 

 

Marieke Dekkers en Jaap van der Have 

college van bestuur Koers VO 

 

Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het onderwijs 

Afgelopen juli heeft de Inspectie van het Onderwijs laten weten dat in november 2022 bij Koers VO 

het vierjaarlijks onderzoek ‘Bestuur en samenwerkingsverband’ zou plaatsvinden. Graag geven we 

hierbij een terugkoppeling over het verloop van het onderzoek. 

Voorafgaand hebben er veel voorbereidingswerkzaamheden plaatsgevonden. Het vierjaarlijks 

onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is gebaseerd op de twee pijlers: Realisatie Passend 

Onderwijs (RPO) en Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie (KBA). 

De Inspectie schrijft een onderzoeksplan om te bepalen welke gesprekken er gevoerd moeten worden 

en welke onderzoeken ze willen doen om te kijken hoe het ervoor staat bij Koers VO. 

De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden: 

- rondetafelgesprekken: op 2 november heeft de inspectie gesproken met ouders, docenten, 

schakelfunctionarissen, schoolleiders en beleidsmedewerkers van gemeenten 

- verificatie-activiteiten op scholen: op 4 november heeft de inspectie een bezoek gebracht aan 

twee scholen (Libanon Lyceum en PT010 Theater en Dans) 

https://mailchi.mp/0f0cacbd78b3/koers-vo-nieuwsbrief-special
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- verificatie-activiteiten OPDC: op 7 en 9 november is er een bezoek gebracht aan de beide 

locaties van het OPDC 

- bestuursdag: op 11 november heeft de inspectie gesprekken gevoerd met de raad van toezicht, 

afvaardiging van de OPR en de leden van de vereniging Koers VO (ALV). Het college van 

bestuur heeft deze dag afgesloten met een presentatie. 

We zijn erg verheugd dat de Inspectie in een eerste terugkoppeling heeft aangegeven dat Koers VO 

een voldoende zal krijgen op alle onderdelen van beide pijlers. Het definitieve rapport kunnen we half 

januari 2023 verwachten. We danken nogmaals alle mensen die mee hebben gewerkt aan het 

onderzoek. 

Meer informatie? 

Voor vragen kun je contact opnemen met Monique Schram, schram@koersvo.nl  

 

Anders verantwoorden: hoe verder? 

  
Na de verantwoordingslunch van 6 oktober jl. was het tijd om stil te staan bij de vraag hoe we het 

traject ‘Anders verantwoorden’ dit schooljaar vormgeven. Uiteraard blijven reflecteren en leren hierbij 

ook voor ons twee sleutelwoorden. Daarom hebben we eerst een aantal deelnemers gebeld met de 

vraag hoe ze de lunch en reflectiegesprekken met collega's hebben ervaren. We horen vooral 

positieve geluiden over de sfeer en organisatie:  

"Leuk en heel ontspannen, laagdrempelig, lunchen moet je toch."  
"Leuk dat je ingedeeld wordt en andere scholen leert kennen."  
"Ik had het idee dat iedereen blij en nieuwsgierig binnenkwam. Er was dit keer meer respons." 

 Het laatste werd door meer mensen zo ervaren in de gesprekken:  
"Dit keer meer en betere uitwisseling dan eerdere keren o.a. door het fysiek bij elkaar zijn. Echt met 

elkaar aan tafel."  
"Waardevol, want je ziet in je eigen bubbel alleen wat niet goed gaat. Zo met elkaar praten biedt 

herkenning."  
"Heel leuk en prettige manier om tijdens een lunch in gesprek te gaan met andere scholen over 

ondersteuning op school." 

 

Brainstormsessie 16 januari 
Naast de input uit de telefoongesprekken gaan we voor het vervolg dit schooljaar graag in gesprek 

met vertegenwoordigers uit scholen. We organiseren hiervoor op 16 januari a.s. van 14.30-16.30 uur 

een brainstormsessie, samen met Thom Verheggen.  
Ben je school(locatie)leider of ondersteuningscoördinator en heb je zin om hieraan mee te doen? 

Onderaan dit artikel is terug te vinden waar je je kunt aanmelden. In februari 2023 komen we met de 

eerste uitwerking en een aankondiging over hoe het verantwoorden én vooral het delen hiervan er dit 

schooljaar uit gaat zien. 
  
Meer informatie of aanmelden? 

Voor meer informatie of om je aan te melden voor de brainstormsessie van 16 januari 2023 kun je 

terecht bij Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van Scheltinga, verantwoording@koersvo.nl. 

 

Informeel in gesprek met de Onderwijsinspectie 

Passend onderwijs vraagt ruimte om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte toe te laten, terwijl 

van tevoren niet altijd duidelijk is of de leerling zich kan ontwikkelen op jouw school en een diploma zal 

halen. Dat bijt met het strakke vo-beoordelingskader van de Onderwijsinspectie. Gelukkig is er de 

discretionaire bevoegdheid van inspecteurs, waarmee afgeweken kan worden van dat 

beoordelingskader.  

mailto:schram@koersvo.nl
mailto:verantwoording@koersvo.nl
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo/vraag-en-antwoord/wat-betekent-de-discretionaire-bevoegdheid-van-de-inspecteur#:~:text=Het%20is%20aan%20de%20inspecteur,afwijken%20van%20het%20berekend%20oordeel.
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Twee inspecteurs vertelden hierover in een interview dat vertoond is tijdens het 

Verantwoordingsfestival (kijk vanaf minuut 12). Inmiddels is het 1,5 jaar later en zijn we benieuwd 

welke ervaringen scholen hiermee hebben, net als de inspectie zelf. We organiseren daarom op 

donderdag 26 januari a.s. van 13.30-15.30 uur een informeel en open gesprek tussen inspecteur 

Chantal van de Geijn, oud-inspecteur Jan van der Pol en een achttal schoolleiders. Wim van Eijk is de 

gespreksleider.  

Doe je mee?  

Ben je schoolleider en vind je het leuk om samen met collega's in een informele en open sfeer met de 

inspectie in gesprek te gaan over ieders ervaringen? Meld je dan aan en stuur uiterlijk donderdag 22 

december a.s. een mail naar Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl.   

 

Project begaafdheid Koers VO: update  

Peergroepen voor (hoog)begaafde jongeren 

Begin december was de tweede netwerkbijeenkomst met de scholen die werken aan een peergroep 

voor hun (hoog)begaafde leerlingen. We waren deze keer te gast bij het Erasmiaans Gymnasium en 

konden daar het ‘hb-lokaal’ bewonderen: een ruimte die aanvoelt als huiskamer waar leerlingen op 

een ontspannen manier bijeenkomen. Nog leuker was dat we ook vragen konden stellen aan een paar 

leerlingen uit de peergroep. Zij blijken het samenkomen heel waardevol te vinden, opmerkingen als 

“hier kom ik even tot rust” en “ik heb nu vrienden gemaakt” illustreerden dit.  

Anita Elst van het Heer Bokel College vertelde vervolgens over hoe haar school in september is 

gestart met een peergroep en wat dit voor de leerlingen betekent. Aan de hand van de 

praktijkervaringen spraken we over vragen als: hoe informeer ik mijn collega’s, wat te doen als er geen 

ruimte is in de school en hoe bepaal ik welke leerlingen meedoen?  

Het was goed om te merken dat er beetje bij beetje beweging op de scholen ontstaat én dat we in het 

netwerk met elkaar mee kunnen denken. Kortom, een inspirerende bijeenkomst en op naar de 

volgende stap in 2023.  

Save the date: Conferentie Gaaf! – 13 april 2023 

Op donderdag 13 april 2023 organiseren PPO Rotterdam en Koers VO de Conferentie Gaaf! Een 

moment om inzichten en ervaringen rondom (hoog)begaafdheid te delen. Dolores Leeuwin neemt als 

dagvoorzitter de deelnemers mee langs theorie en praktijk. Professor Del Siegle is aanwezig om zijn 

kennis over onder meer onderpresteren met ons te delen. Ook staan we stil bij wat de oriëntatie op het 

Schoolwide Enrichment Model (SEM) heeft opgeleverd. In januari volgt meer informatie over 

workshops en kennissessies en hoe je je kan aanmelden. Voor nu geldt: noteer 13 april alvast in je 

agenda. 

Meer informatie? 

Wil je meer weten over het project begaafdheid en de activiteiten? Neem dan contact op met Marijke 

Terwisscha van Scheltinga,  terwisscha@koersvo.nl. 

 

Informatie OCW: uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders 

Het ministerie van OCW ondersteunt de samenwerkingsverbanden in de opzet en uitwerking van de 

ouder- en jeugdsteunpunten. Zij voorzien de samenwerkingsverbanden van brochures en filmpjes 

rondom passend onderwijs. Deze informatie is terug te vinden op de pagina voor ouders en jongeren 

op onze website. 

 

Meer informatie? 

Voor vragen kun je contact opnemen met Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl. 

 

https://festival.koersvo.nl/terugkijken/anders-verantwoorden-wat-zegt-de-inspectie/
mailto:terwisscha@koersvo.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten/brochures/2022/09/08/uitleg-passend-onderwijs-voor-leerlingen-en-ouders
https://www.koersvo.nl/voor-ouders/wat-is-koers-vo-voor-ouders/
https://www.koersvo.nl/voor-jongeren/
mailto:heemskerk@koersvo.nl
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Je hebt elkaar nodig om door te kunnen gaan  
In gesprek met Marian Knipscheer, voormalig consulent Koersloket en medewerker ABT  

 

Op 1 december is Marian Knipscheer officieel met pensioen. Voor alle vso3-scholen in onze regio was 

Marian de vaste consulent van het Koersloket. Daarnaast was ze werkzaam als medewerker van de 

Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT) van Koers VO. 

We blikken met Marian terug op haar tijd in het onderwijs en bij Koers VO. En hoe kijkt zij naar de 

ontwikkelingen in het onderwijs en waar ziet ze naar uit? 

  

Tyltylschool  

‘Ik ben ooit begonnen als kleuterjuf. Toen ik de opleiding deed, ben ik op excursie geweest naar een 

zml-school. De directrice zei toen dat speciaal onderwijs wat voor mij was. Via de invalpool van de 

gemeente Rotterdam kwam ik terecht bij de Tyltylschool. Kleinschalig, met z’n tweeën voor de groep, 

samen kijken wat je de leerlingen kan bieden, veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. Ook de 

samenwerking met de therapeuten vond ik leuk.  

Op een gegeven moment werd ik intern begeleider. Toen de wet op het expertisecentrum kwam, ben 

ik in 2003 begonnen als ouderfunctionaris bij het REC. Ik vond de contacten met ouders leuk. In 2014 

kwam ik werken bij Koers VO. Ik kende al een aantal Koersconsulenten door de contacten over 

leerlingen.’  

  

Vergroeid met vso3  

‘Ik kom uit het vso3, dat is helemaal met mij vergroeid op een bepaalde manier. De scholen waar ik 

mee werk zijn erg betrokken. De groep is divers, ze willen ‘out of the box’ denken. Vso3 is echt een 

aparte tak binnen Koers VO. Het is maar een klein groepje leerlingen, maar ik wil dat mensen goed op 

de hoogte zijn van het aanbod van vso3-scholen. Deze leerlingen moeten een plekje hebben. Het is 

nu meer ingebed in Koers VO. Ik ben ook blij met de expertisepoolers.’  

  

Scholen beschermen  

‘Ik denk dat de maatschappij nog niet aan toe is aan inclusiever onderwijs. Als je kijkt naar het groepje 

vso3-leerlingen dat door de expertisepool begeleid wordt op een reguliere school. Dan gaat het om 

een klein groepje.  

Binnen het zml hebben ze echt heel erg hun best gedaan om de doelgroep die tussen zml en vso4 zit, 

op te nemen. Maar doordat de groep überhaupt zwaarder wordt, kunnen ze deze leerlingen er niet 

even bij hebben. Een enkeling wel, maar niet een groepje. Dat gaat gewoon niet meer, omdat er ook 

kwetsbare zml’ers bij zitten. Dus ook de groepen binnen zml worden zwaarder. Ik probeer scholen ook 

wel te beschermen daarin. Als scholen zeggen ‘dit doe ik niet’, dan ben ik daar blij om. Je moet 

bepaalde dingen niet doen als school als je dat op dat moment niet kan.‘  

  

‘Het heeft ook te maken met de hele maatschappelijke ontwikkeling in Nederland. Scholen zijn bezig 

met gewoon zorgen dat ze staande blijven. Bepaalde uitdagingen kunnen ze niet aan. Ook reguliere 

vo-scholen hebben al genoeg aan hun eigen leerlingen. En daarbij komt natuurlijk ook dat we binnen 

Rotterdam de keus hebben in het speciaal onderwijs, die is er.’  

  

Redzaam maken  

‘De scholen doen het. Je wil scholen, net als kinderen, zo redzaam mogelijk maken. Dat is wel mijn 

doel geweest, dat scholen redzaam zijn. Ik ga niet alles voor ze voorkauwen. Misschien hoefde dat 

ook niet, omdat mijn scholen een Commissie van Begeleiding hebben. Die hebben al veel expertise, 

die veel beter is dan die van mij. Zij hebben al besluiten genomen, en daarna ga ik met ze 

meedenken.’   
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Wijsheid, geduld, begrip  

‘Ik wens mijn collega’s toe dat ze oog hebben voor wat er in de scholen gebeurt. Je hebt elkaar nodig 

om door te gaan. En dat je bewust bent van het feit dat je met een kwetsbare doelgroep werkt die je 

samen met ouders en scholen klaarmaakt voor de maatschappij. Ik wens mijn collega’s daarin heel 

veel wijsheid, geduld en begrip.’  

  

Niet in een hurry   

‘Waar ik naar uitzie als ik met pensioen ben, is ’s ochtends uitgebreid ontbijten. Dat ik ‘s morgens niet 

gelijk in een hurry moet. Dat vind ik in de vakantie ook altijd lekker. Ik vind het heerlijk om weer de tijd 

te hebben om contact op te nemen met mijn vrienden, familie en dingen te doen in de kerk. Om voor 

mensen te koken, maar ook om daarnaast te gaan wandelen met vriendinnen, fietsen, boeken lezen 

of handwerken. De tijd hebben, daar gaat het om.   

 

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

Elke school heeft ze in huis: leerlingen die door stress- of angstklachten onregelmatig of helemaal niet 

meer naar school komen. Wat zeg en doe je dan beter wel/niet om deze leerlingen weer met plezier 

naar school (terug) te laten gaan? Dat is de expertise van vso4-locatie B!TS (Bijzonder 

interventieteam schoolgang) van het Passer College.  

Om deze expertise breed beschikbaar te maken voor alle vo-scholen in onze regio, is maart 2022 het 

telefonisch spreekuur B!TS gestart. Uit de evaluatie van de eerste drie maanden blijkt dat het 

spreekuur in een behoefte voorziet maar dat nog niet alle scholen op de hoogte zijn van deze 

mogelijkheid. Het spreekuur blijft in ieder geval dit hele schooljaar nog bestaan. Aarzel vooral niet om 

bij twijfel contact op te nemen. Het komt namelijk regelmatig voor dat het zorgteam B!TS preventief 

niets meer kan betekenen, terwijl dat bij eerder contact wel mogelijk was geweest.  

Dus: heb je vragen over schoolangst, schoolstress, schoolweigering en/of vermijding bij een specifieke 

leerling of in z'n algemeenheid? Neem dan telefonisch contact op met de telefonist van zorgteam B!TS 

010-2094100, optie 4, bij voorkeur op de volgende twee momenten:   

• dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur   

• donderdagmiddag tussen 12.30 en 14.00 uur  

  

Meer informatie?  

Voor vragen kun je contact opnemen met Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl. 

 

 

Terugblik: Online informatiebijeenkomsten vso3 en vso4 – 8 en 21 november 

Vorig schooljaar heeft PPO Rotterdam twee online informatiebijeenkomsten voor professionals 

georganiseerd over SO3 en SO4. Deze bijeenkomsten werden hoog gewaardeerd en de vraag werd 

gesteld of dit ook georganiseerd kon worden voor vso3 en vso4. 

Koers VO heeft daarom op 8 en 21 november online informatiebijeenkomsten georganiseerd over 

vso3 en vso4. Ruim 140 professionals van vo en po waren hierbij aanwezig. Tijdens deze 

bijeenkomsten hebben de vso3- en vso4-scholen in korte presentaties hun doelgroep en werkwijze 

toegelicht. Bekijk hier de presentaties van vso3 en vso4.  

 

Terugblik: Koers in Kino – 15 november 

Tijdens de aftrap van ons ondersteuningsplan op 6 oktober lieten we een compilatie zien van de 

documentaire ‘Altijd Alles Anders’ van het inclusieve theatergezelschap Theater Babel Rotterdam. 

Op 15 november heeft Koers VO scholen, gemeenten en andere samenwerkingspartners in de 

mailto:rodenburg@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/images/site/Presentatie-online-informatiebijeenkomst-vso3-8-nov-2022-1.pdf
https://www.koersvo.nl/images/site/Presentatie-online-informatiebijeenkomst-vso4-21-nov-2022.pdf
https://www.linkedin.com/company/theaterbabelrotterdam/
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gelegenheid gesteld om de hele documentaire te bekijken in KINO. Een indrukwekkende film met als 

boodschap dat wij echt anders moeten leren denken over de mens die anders is dan wij. 

 

Terugblik: Voorstelling puberbrein – 28 november 2022 

Op 28 november was de voorstelling over het puberbrein van Aletta Smits in het Isala Theater. Ruim 

90 conciërges, verzuimcoördinatoren en ander onderwijsondersteunend personeel van vo-scholen 

waren aanwezig.  

Aletta vertelde op enthousiaste en boeiende wijze over het puberbrein. Ze wist de aandacht van de 

deelnemers erbij te houden door haar duidelijk herkenbare voorbeelden en humor.  

Ze vertelde dat het slaapritme behoorlijk verstoord is in de puberteit en dat de puber een ander 

tijdsbesef heeft, wat biologisch is bepaald.   

Uiteraard zijn er consequenties als een leerling te vaak te laat komt. Maar ook goed om je te 

realiseren als je uit bent op gedragsverandering: pubers reageren beter op beloning dan op straf.   
Haar boodschap: ‘Luister ook oprecht naar de puber, kijk verder. Achter het gedrag dat ze laten zien, 

gaat een hele wereld schuil. Toon begrip, biedt structuur en heb vooral veel geduld!’ 

 

 

Terugblik: Bijeenkomst ‘Actief Preventief!’ – 12 december 2022 

Op 12 december was het in de Centrale Bibliotheek een gezellige drukte. Zo’n 85 

ondersteuningscoördinatoren en bpo-ers hadden tijd vrij kunnen maken om deze middag mee te doen 

aan workshops in het kader van preventie. 

Met Noor Waardijk werd stilgestaan bij het thema armoede. Helaas een steeds meer voorkomende 

situatie. Aan de hand van de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’ zijn de deelnemers 

meegenomen langs een aantal tips. Hanneke van Noort vertelde in haar workshop over de Variawet 

en hoe je deze slim kan inzetten om thuiszitten te voorkomen. “Gebruik deze mogelijkheid om af te 

wijken van de onderwijstijd”, was het devies. Bob Brinkhof ging met zijn deelnemers aan de slag met 

kernkwadranten en hoe je deze in kan zetten om de dynamiek in groepen te beïnvloeden. Voor 

degenen die sancties én ondersteuning meer samen wilden brengen deelde Cathelijn van 

Wijngaarden haar ‘escalatieladder’. In de praktijk blijkt hiermee de rol van het SOT en de 

ondersteuningscoördinator ook duidelijker te worden bij collega’s. Tot slot gaf Patricia Vuijk informatie 

over depressies en mentale problemen bij meisjes. Scholen zijn uitgenodigd mee te doen aan een 

onderzoek naar de effectiviteit van het preventieprogramma ‘Happy Friends, Positive Minds’. 

Al met al een geslaagde middag, waarbij zowel de ruimte om te netwerken als het kunnen deelnemen 

aan workshops als heel positief zijn ervaren. Koers VO is nu weer aan zet om zich te buigen over de 

volgende bijeenkomst op 20 februari.   

 

 


