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Nieuwsbrief – februari 2023 

Koers VO in beweging 

 

Binnen onze organisatie is de organisatiestructuur gewijzigd. Per 1 februari jl. Zijn er drie teamleiders 

die ieder een eigen team aansturen, dat zijn de nieuwe teams Koersloket, Beleid & Innovatie en 

Bedrijfsvoering & Ondersteuning. Dit als opmaat naar de pensionering van Jaap van der Have in het 

tweede kwartaal van dit jaar en daarmee de wijziging van een tweehoofdig naar een eenhoofdig 

college van bestuur van Koers VO.  

In deze nieuwsbrief is een interview opgenomen met onze directeur innovatie, Bertil Boshuizen, hij 

gaat per 1 maart van zijn pensioen genieten. We danken hem voor zijn enorme inzet voor Koers VO 

en voor de resultaten die hij met zijn eigen unieke aanpak heeft gerealiseerd voor jongeren met een 

ondersteuningsbehoefte in onze regio. 

 

Zoals je in voorgaande nieuwsbrieven hebt kunnen lezen heeft Koers VO afgelopen november bezoek 

gehad van de Onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en 

samenwerkingsverband. We zijn trots op de voldoende die we hebben gekregen. In deze nieuwsbrief 

lees je hier meer over. Het inspectierapport wordt gepubliceerd op onze website.  

 

Met de benoeming van Otto Jelsma, de nieuwe voorzitter van de RvT per 1 januari jl., is de Raad weer 

compleet. We kijken uit naar een goede samenwerking. 

 

Eind december hebben we een via een ‘Impulsregeling Inclusie’ middelen toegekend aan alle 

schoolbesturen die aangesloten zijn bij Koers VO. Zoals de naam zegt is deze regeling bedoeld om 

een extra impuls te geven aan initiatieven en ontwikkelingen die zich in school of scholen binnen een 

bestuur voordoen op het gebied van inclusiever onderwijs. Ook samenwerkingen tussen scholen en 

schoolbesturen zijn mogelijk. Het stappen zetten op de route naar inclusiever onderwijs is een 

belangrijk onderwerp in ons ondersteuningsplan en we stimuleren deze ontwikkeling graag.  

 

Marieke Dekkers en Jaap van der Have 

College van bestuur Koers VO 

 

Definitief rapport vierjaarlijks onderzoek Inspectie 

Afgelopen november heeft de onderwijsinspectie het vierjaarlijks onderzoek bestuur en 

samenwerkingsverband uitgevoerd bij Koers VO. Eind januari hebben we het definitieve rapport 

ontvangen. Koers VO heeft op alle onderdelen van het waarderingskader voor bestuur en 

samenwerkingsverband waarlangs de Inspectie ons heeft beoordeeld een voldoende gekregen. 

Een resultaat waarop wij als een van de grootste samenwerkingsverbanden met elkaar trots op 

kunnen zijn, mede gezien de complexiteit van de grootstedelijke context waarin wij ons werk doen. 

De inspectie heeft ons een drietal herstelopdrachten gegeven voor een aantal specifieke onderwerpen 

die wij in vertrouwen kunnen oppakken. De Inspectie zal over 4 jaar weer volgens de reguliere 

planning onderzoek bij ons verrichten.  

Het rapport staat gepubliceerd op de website van Koers VO. 

https://www.koersvo.nl/images/documents/2023-01-18-Definitief-rapport-vierjaarlijks-onderzoek-d.d.-11-11-2022-VO2810-41449.pdf
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Meer informatie? 

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

 

Reflectie op ‘Anders verantwoorden’ 2022-2023 

 

Na de verantwoordingslunch begin oktober jl. was het ook voor Koers VO hoog tijd om te reflecteren 

op ons traject Anders Verantwoorden. Dat hebben we gedaan door een klein onderzoek. We stelden 

telefonisch vragen aan de bezoekers van de lunch en gingen in gesprek met een klankbordgroep van 

scholen. De rode draad in deze gesprekken? Er is veel enthousiasme voor het kiezen van een eigen 

vorm om je als school te verantwoorden binnen passend onderwijs en de verantwoordingslunch is een 

prettige manier om met collega's hierover in gesprek te gaan. Wel blijkt het in de praktijk lastig om in 

de waan van de dag voldoende tijd te vinden voor het gesprek binnen de school over ondersteuning. 

Maar het in de planning zetten helpt! Daarnaast is er behoefte aan tips hoe je dat gesprek binnen 

school kunt organiseren en faciliteren. Daarbij komen vooral de volgende vragen naar voren: hoe zorg 

je ervoor dat je verhaal meer is dan een beschrijving, hoe zet je dat stapje verder? Hoe kom je binnen 

school ook echt tot leren en reflecteren met elkaar? Deze terugkoppeling neemt Koers VO mee in de 

vervolgplannen voor het traject ‘Anders verantwoorden’ in dit schooljaar. 

 

Meer informatie? 

Voor vragen kun je contact opnemen met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van 

Scheltinga, verantwoording@koersvo.nl. 

 

Scholen in gesprek met de Onderwijsinspectie: afwijken van de norm 
 

Donderdagmiddag 26 januari was het zover: scholen en inspectie gingen onder leiding van Wim van 

Eijk informeel met elkaar in gesprek over het dilemma ‘ruimte voor leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte’ op school en ‘strakke onderwijsresultaten’. De aanleiding voor het gesprek 

was een interview voor het ‘Verantwoordingsfestival’ anderhalf jaar geleden, waarin de Inspectie 

vertelde over de discretionaire bevoegdheid die zij heeft als het gaat om leerlingen die niet aan de 

leerresultatennormen kunnen voldoen. Maar hoe werkt deze bevoegdheid  in de praktijk? Hoe kun je 

als school die discretionaire bevoegdheid effectueren? 

 

Inspecteur Chantal van de Geijn legde uit dat het Toezicht van de Inspectie een weergave is, geen 

oordeel. Er is altijd de mogelijkheid de uitkomst te herbeoordelen, je kunt als school je eigen 

zienswijze toevoegen aan het rapport. 

Discretionaire bevoegdheid betekent eigenlijk niks anders dan beredeneerd afwijken van de norm, 

vanwege omstandigheden thuis van de leerling, een specifieke context, populatie of omstandigheden 

op school. Ook goed om te weten: de Inspectie werkt volgens het principe van triangulatie; bronnen 

en weergaven worden getoetst met ogen, hart en gevoel. Van de school wordt verwacht dat ze de 

regels toepast of uitlegt waarom ze het anders heeft gedaan. En is dat voor de inspecteur een 

overtuigend verhaal? Dan wordt van harte afgeweken van de norm en gebruik gemaakt van de 

discretionaire bevoegdheid. Oud-inspecteur Jan van der Pol: “Het begint met een cultuur van 

verantwoorden, dat je zelf kunt verantwoorden wat je gedaan hebt in het bieden van kansen aan 

leerlingen. Dan doe je het goed. Als die ziel erin zit, heb je altijd een goed verhaal.” 

We constateren dat we de ervaringen uit het verleden, waarin scholen zich niet altijd gehoord hebben 

gevoeld door de Inspectie, daar moeten laten. In het verleden dus. De recente ervaringen zijn positief 

en als  deze middag iets duidelijk is geworden, dan is dat er vaak meer mogelijk is dan je denkt. Ook 

bij de Inspectie. Alle scholen ontvangen binnenkort een uitgebreidere impressie van dit gesprek met 

tips.  

 

Meer informatie? 

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

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
mailto:rodenburg@koersvo.nl
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Feestelijke opening OPDC Noord en Expertisecentrum Rotterdam 

 
Het OPDC is binnen Koers VO een belangrijke bovenschoolse voorziening in het dekkend netwerk 
van het samenwerkingsverband. Er zijn twee locaties, één in Rotterdam-Zuid, en één op Noord. In 
december 2022 is het OPDC Noord verhuisd van Slaak 45 naar 1e Pijnackerstraat 64/ 
Zaagmolenstraat 91. De nieuwe locatie in het Oude Noorden van Rotterdam biedt ruimte aan 40 
leerlingen en 34 medewerkers. Het nieuw ingerichte gebouw is licht en inspirerend ingericht, met als 
thema ‘bloei’. Circa 140 genodigden waren donderdag 16 februari aanwezig bij de feestelijke opening 
van het gebouw door Marieke Dekkers, voorzitter van het college van bestuur van Koers VO en 
Lorenzo Civile, voorzitter van het college van bestuur van LMC Voortgezet Onderwijs.  
 
In 2022 kwam de locatie beschikbaar voor OPDC Noord en Expertisecentrum, zij waren in een 
verouderde accommodatie gevestigd aan de Slaak. Het nieuwe pand, dat dateert uit 2004 en waarin 
voorheen het politiebureau Zaagmolenstraat was gevestigd, is prachtig verbouwd en afgelopen 
november opgeleverd.  
 
Het gebouw heeft diverse mooie lokalen waaronder een uitgebreid kook- en technieklokaal, 

spreekruimtes, een personeelskamer en onderzoek- en trainingsruimtes. In een ruime kantine wordt 

de dag met de leerlingen van het OPDC gestart met een gezamenlijk ontbijt. In de pauzes kunnen zij 

er ontspannen met o.a. een tafeltennistafel en poolbiljart.  

Wat een fraai gebouw voor de leerlingen die er tijdelijk verblijven en wat een fijne werkplek voor het 

team van onderwijsprofessionals (LMC) en zorgprofessionals (Enver) werkzaam in en voor het OPDC! 

 

Meer informatie? 

Voor vragen over het OPDC kun je contact opnemen met Flip Erisman, erisman@koersvo.nl 

 

 

Afspraak tlv-aanvraag en aanmelding (v)so voor schooljaar 2023-2024  

 

Ieder jaar zien we richting het einde van het schooljaar een grote toename in het aantal tlv-aanvragen. 

Onze (v)so-scholen geven aan graag tijdig te willen beginnen met het samenstellen van de klassen 

voor het volgende schooljaar. Vanwege de tijd die nodig is om tlv-aanvragen en (V)SO aanmeldingen 

goed te kunnen behandelen is het dit jaar noodzakelijk dat zowel tlv-aanvragen als (v)so-

aanmeldingen via de Centrale AanmeldRoute voor 15 mei 2023 worden ingediend. Op deze manier 

hopen we alle ouders en leerlingen voor de zomervakantie goed te kunnen informeren.  

Deze datum is door de samenwerkingsverbanden in afstemming met de (v)so-scholen in de regio van 

PPO Rotterdam en Koers VO vastgesteld. Aanvragen die na 15 mei 2023 binnenkomen zullen 

volgens de wettelijke termijnen wel in behandeling genomen worden, maar het is dan niet zeker dat 

voor de zomervakantie bekend is waar de leerling na de zomervakantie kan starten.  

 

Meer informatie? 

Voor vragen kun je contact opnemen met de gedragsdeskundigen van team Koersloket via 

abtvso@koersvo.nl 

 

Aangepaste procedure aanvraag herbeoordelingen tlv 

 

Koers VO wil graag de benodigde administratie voor scholen beperken en procedures zo duidelijk, 

makkelijk en snel mogelijk maken binnen de ruimte en kaders die de wetgeving biedt. Dit is conform 

en mede naar aanleiding van maatregel 18 ‘minder administratie voor leraren en school’ uit de 

Kamerbrief Evaluatie en Verbeteraanpak Passend onderwijs d.d. 04-11-2020 van onze vorige minister 

Slob. Ook wij vinden het belangrijk om de relatie en samenwerking met onze scholen steeds te 

optimaliseren.  

 

mailto:erisman@koersvo.nl
mailto:abtvso@koersvo.nl
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Daarom is de procedure herbeoordeling tlv-aanvraag aangepast. De gedragsdeskundigen van Koers 

VO gaan op bezoek bij alle vso-scholen van Koers VO om op school, samen met school, de tlv’s 

waarvoor een verlenging nodig is te bespreken. Er is ook een verkort aanvraagformulier 

herbeoordeling tlv ontwikkeld.  

Voor meer informatie hierover en voor het aangepaste aanvraagformulier, zie onze website: procedure 

herbeoordeling tlv vso3 en vso4 en aanvraagformulier herbeoordeling tlv.  

 

Inmiddels is deze aangepaste procedure gedeeld met onze vso-scholen; en zijn er gesprekken 

gevoerd hierover. Team Koersloket is blij met de positieve reacties vanuit de scholen. 

Meer informatie? 

Voor vragen kun je contact opnemen met de gedragsdeskundigen van team Koersloket via 

abtvso@koersvo.nl 

 

Ontwikkeling landelijk aanvraagvraagformulier tlv 

 

Het ministerie van OCW heeft samen met samenwerkingsverbanden, scholen en ouders een landelijk 

format aanvraagformulier tlv ontwikkeld. Het ontwikkelde format is al beschikbaar maar er zitten nog 

wel wat ‘kinderziektes in’, aldus het ministerie. Het definitieve formulier is naar verwachting vanaf 

schooljaar 2024-2025 beschikbaar.  

Binnen Koers VO hebben we ervoor gekozen om dit landelijke formulier (nog) niet te gebruiken. Onze 

formulieren zijn vooralsnog beter passend bij de huidige procedures en overzichtelijker dan het tot nu 

toe ontwikkelde landelijke aanvraagformulier tlv.  

 

Meer informatie? 

Voor vragen kun je contact opnemen met de gedragsdeskundigen van team Koersloket via 

abtvso@koersvo.nl 

 

 

Projectsubsidie Wel in ontwikkeling  

Wel in ontwikkeling is een subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden vanuit het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO) voor kinderen en jongeren die niet ingeschreven staan op een school. 

Het doel van de subsidieregeling is om deze kinderen en jongeren te helpen door de afstand tot 

onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling. De subsidieregeling gaat uit van het 

realiseren van onderwijsaanbod aan minimaal vijf leerlingen.  

Koers VO heeft deze subsidie aangevraagd en ontvangt voor de jaren 2023 en 2024 projectsubsidie. 

We werken in de uitvoering nauw samen met de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam en 

met iHUB (Educé, Zorg Onderwijs Centrum).  

Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden er minimaal vijf jeugdigen met een 

vrijstelling begeleid. Als er vanuit de toegekende middelen voldoende ruimte is dan kan dit aantal ook 

hoger liggen. Daarna volgt er een tussenevaluatie en start de tweede fase. De tweede fase richt zich 

op jongeren met een (dreigende) vrijstelling: (on)geoorloofd verzuim. Oftewel, jongeren die niet meer 

naar de school van herkomst gaan en dreigen een langdurige thuiszitter te worden zonder 

onderwijsperspectief. Het uiteindelijke doel is om het verkregen inzicht te vertalen naar aanbevelingen 

voor jeugdigen die vrijgesteld zijn en/of vrijgesteld dreigen te worden. 

Meer informatie?  

Voor vragen kun je contact opnemen met Angelique Nijssen, nijssen@koersvo.nl  

 

 

https://www.koersvo.nl/images/documents/Procedure-herbeoordeling-vso3-en-vso4-versie-januari-2023.def-1.pdf
https://www.koersvo.nl/images/documents/Procedure-herbeoordeling-vso3-en-vso4-versie-januari-2023.def-1.pdf
https://www.koersvo.nl/images/documents/Aanvraagformulier-herbeoordeling-tlv-Koers-VOversie-januari-2023.def.docx
mailto:abtvso@koersvo.nl
mailto:abtvso@koersvo.nl
mailto:nijssen@koersvo.nl
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Nieuwe oplossingen voor jongeren door krachten te bundelen 

In gesprek met Bertil Boshuizen, voormalig directeur innovatie Koers VO 

Op 1 maart a.s. gaat onze gewaardeerde collega Bertil Boshuizen met pensioen! Samen met hem 
kijken we terug op zijn tijd in het onderwijs en bij Koers VO. We zeggen nu alvast: beste Bertil, het ga 
je goed!  
 

De beginjaren 

‘Ik ben in 1980 begonnen in het voortgezet onderwijs op een techniekschool, het ITO. Het was een 

schoolsoort die nu niet meer bestaat. Gaf daar o.a. techniek in een groot praktijklokaal en rekenen en 

aardrijkskunde in een theorielokaal. Ik heb daar veel van geleerd. Een prachtig vak. Mooi om te zien 

dat dezelfde jongeren zich bij het een of het andere vak heel anders kunnen gedragen. Context doet 

ertoe! Vervolgens heb ik in het onderwijs verschillende functies gehad zoals leerkracht binnen het vso, 

ambulant begeleider, zorgcoördinator en directie. Op een bepaald moment ben ik gestart in de 

voorloper van samenwerkingsverband Koers VO. Dat was in een tijd dat de scholen voor vmbo en 

praktijkonderwijs moesten samenwerken. In die tijd waren er in Rotterdam drie 

samenwerkingsverbanden die per denominatie georganiseerd waren. Ik was coördinator van een van 

die samenwerkingsverbanden. 

Uiteindelijk is besloten om hier één samenwerkingsverband van te maken. Op 1 maart 1999 is 

samenwerkingsverband Koers VO opgericht, met Jaap van de Have als directeur, ik als zijn 

plaatsvervanger annex beleidsmedewerker en Carla Nab als ondersteuning. Met de invoering van 

passend onderwijs in 2014 werd Koers VO het samenwerkingsverband voor alle scholen voor 

voortgezet (speciaal) onderwijs. Ik kreeg de rol van directeur innovatie, waarin ik voornamelijk bezig 

ben geweest met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.’ 

Krachten bundelen 

‘In het begin was het overleg met de gemeenten over de verbinding tussen passend onderwijs en 

jeugdhulp vooral een beleidsoverleg waarin we ontwikkelingen met elkaar uitwisselden. Het heeft wel 

even geduurd voordat we elkaar begrepen en echt samen op konden trekken om zo met oplossingen 

te komen. Goede relaties zijn een voorwaarde om een stap vooruit te kunnen zetten. Het is soms 

ingewikkeld om iets gedaan te krijgen, maar juist door de krachten te bundelen kom je tot mooiere 

oplossingen voor jongeren en ouders. In taal zijn dan kleine veranderingen zoals de beweging van ‘de 

school als vindplek’ naar ‘de school als werkplek’ richtinggevend. Niet het exporteren van problemen, 

maar juist het importeren van oplossingen is nodig. Binnen Koers hebben inmiddels alle scholen 

begeleiding passend onderwijs in huis. Ook zie je op steeds meer scholen de inzet van 

(beschikkingsvrije) jeugdhulp. Het helpt scholen enorm als ze de beschikking hebben over 

verschillende expertises en dat hierbij de besluitvorming over de inzet ook op het niveau van de 

school is belegd. Juist dan lukt het om daar waar nodig snel meters te maken. Ook kan zo veel 

bureaucratie worden voorkomen. 

Nieuwe oplossingen voor jongeren 

‘Ik heb mij de laatste jaren vooral beziggehouden met jongeren die langdurig het contact met het 

onderwijs kwijt zijn geraakt. Het gaat dan bijna altijd om jeugdigen die vanuit het onderwijs en 

jeugdhulp ondersteuning nodig hebben.  

Ik vind het mooi wat we met de verschillende partners bij het Zorg Onderwijs Centrum voor elkaar 

hebben gekregen. Hier werken twee partijen samen onder één dak: jongeren krijgen weer 

toekomstperspectief door inzet jeugdhulp van Timon en onderwijs van Educé. 

Een ander mooi voorbeeld is het Goudseplein voor jongeren die ooit in het voortgezet (speciaal) 

onderwijs zijn gestart, maar om allerlei redenen langdurig niet de hele week op school kunnen zijn. 

Het Goudseplein is een veilige plek waar ze naar toe kunnen gaan en tot leren en ontwikkelen kunnen 

komen. Ze kunnen hier ook twee tot drie keer in de week naar toe, zonder de druk om vijf dagen 

aanwezig te zijn. Samen hopen we te voorkomen dat deze jeugdigen in een vrijstelling komen 

waardoor we ook de relatie met het leren via het onderwijs afsnijden. 

Ik vind mooi dat we dat voor elkaar hebben gekregen met verschillende partijen. Het was geen 

gemakkelijke klus, maar ik kijk met veel voldoening terug naar het resultaat. Hierdoor zijn er nieuwe 

oplossingen voor jongeren en ik hoop dat er de komende tijd meer van dit soort nieuwe oplossingen 
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ontstaan. Inmiddels hebben we het over een onderwijszorgcontinuüm. Het een kan niet zonder het 

ander.’ 

Andere dingen 

‘Ik ga het missen dat ik hier straks niet meer professioneel bij betrokken ben als ik met pensioen ben. 

Ik laat het allemaal over mij heen komen en laat het even bezinken. Eerst ga ik heerlijk op vakantie. Ik 

zie er ook wel naar uit om tijd te besteden aan andere dingen. Ik ben pas opa geworden en vind het 

fantastisch om mijn kleinzoon te zien opgroeien. Verder kan ik meer tijd steken in verschillende 

hobby’s, zoals tuinieren in de moestuin, zeilen op de catamaran, muziek maken. Ook heb ik zin om 

nieuwe dingen op te pakken die ik nog niet eerder gedaan heb.’ 

Voorgenomen wijzigingen De OverstapRoute 2023-2024 

 

Vanwege de wettelijke doorstroomtoets vinden er wijzigingen plaats in De OverstapRoute 2023-2024. 

In april worden deze voorgenomen wijzigingen naar alle schoolbesturen gestuurd. Vanuit De 

OverstapRoute wordt een voorlichting georganiseerd voor de intakecommissies van vo-scholen. Meer 

informatie én de link om je voor deze voorlichting aan te melden, staat in de OverstapRouteMails van 

8 februari jl. en 12 april as.. De voorlichting aan basisscholen vindt plaats tijdens 

voorlichtingsbijeenkomsten na de meivakantie. In juni 2023 volgt het definitieve besluit over de 

wijzigingen voor De OverstapRoute, zodat deze na de zomervakantie gepresenteerd kan worden.  

 

Meer informatie?  

Voor vragen kun je contact opnemen met de collega's van De OverstapRoute, 

deoverstaproute@koersvo.nl 

 

Impulsregeling inclusie voor schoolbesturen 

Eind december 2022 hebben de schoolbesturen vanuit Koers VO een budget gekregen in het kader 

van de Impulsregeling Inclusie. Deze regeling is bedoeld om per schoolbestuur één of meerdere 

initiatieven te ontwikkelen ten behoeve van een innovatief dekkend netwerk van 

onderwijsvoorzieningen in onze regio. Met als verwacht resultaat veel meer samenwerking tussen 

regulier- en gespecialiseerd voortgezet onderwijs. 

 

Een concreet en recent innovatief voorbeeld is het realiseren van een Flexklas binnen het regulier vo 

van het STC in goede samenwerking met het gespecialiseerd onderwijs. Doel is om hiermee meer 

kinderen bij de overstap vanuit de basisschoolleeftijd (so) kansrijk door te laten stromen naar het 

regulier vo. Er zijn ook al veel goede (andere) ontwikkelingen binnen en tussen scholen waarop 

voortgebouwd kan worden. 

In maart 2023 wordt een eerste gezamenlijke inspiratie-sessie georganiseerd. In deze bijeenkomst 

wordt de route naar inclusiever onderwijs besproken, worden bestaande initiatieven geïnventariseerd 

en afspraken gemaakt voor de verdere planvorming rond de Impulsregeling Inclusie. 

  

Meer informatie?  

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

 

 

Mentale gezondheid jongeren 

Sinds de lockdowns vallen de vele berichten op over jongeren die in toenemende mate last hebben 

van mentale problemen als angst en somberheid. Is covid-19 de boosdoener, of is er meer aan de 

hand? Luister voor meer informatie naar de angstpodcast. Daarin reizen Daan Heerma van Voss en 

Remy van den Brand af naar middelbare school Greijdanus in Hardenberg. Daan en Remy schuiven 

aan bij het spreekuur ‘angst en depressie’ van gedragsdeskundige Frouwkje Mulder en praten met 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po
https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/de-overstaproute-voor-scholen-overstaproutemails-voor-scholen/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
mailto:heemskerk@koersvo.nl
https://www.2doc.nl/docs/2023/106-de-bange-scholier.html
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scholieren Tess en Niels. Ook spreken ze schooldirecteur Chris van der Meulen en Bert Wienen, 

associate-lector Jeugd aan de hogeschool Windesheim.  

Ook hebben steeds meer jongeren last van stress. Zo zien jeugdartsen dat jongeren zich vaker met 

stressklachten ziekmelden op school. Om deze klachten zo vroeg mogelijk op te sporen en aan te 

pakken, subsidieert de gemeente Rotterdam de preventietrainingen ‘The Lab of Life’ (voor op school), 

Happyles (voor op school, specifiek vmbo en mbo) en een e-health cursus voor individuele jongeren. 

De trainingen zijn gratis voor Rotterdamse middelbare scholen en jongeren. Meer informatie en 

aanmelden via deze link.  

Tenslotte wijzen we graag nog op een aanbod binnen Koers VO, het telefonisch spreekuur B!TS waar 

middelbare scholen contact mee op kunnen nemen met vragen over 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. Bij vragen over 

schoolangst, schoolstress, schoolweigering en/of vermijding bij een specifieke leerling of in z'n 

algemeenheid kun je bellen naar 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 

 

Kom naar Koers in Kino: Film ‘Close’ 

Voor de tweede keer dit schooljaar organiseert Koers VO een filmvertoning. Ditmaal voor de Oscar 

genomineerde film ‘Close’ van Lukas Dhonts. Deze film gaat over het uiteenvallen van een 

vriendschap door de homofobie van klasgenoten bij de overstap van het basisonderwijs naar het 

voortgezet onderwijs met verregaande gevolgen. Bekijk de trailer. 

 

Wil je de film graag zien? Dat kan op dinsdag 14 maart om 16.30 uur in Kino, Gouvernestraat 129-

133, Rotterdam. Er zijn geen kosten aan verbonden. Neem vooral een collega mee! 

Meer informatie of aanmelden? 

Voor vragen of om je aan te melden kun je contact opnemen met Helen Heemskerk, 

heemskerk@koersvo.nl. 

 

Kijktip: Week van Inclusief Onderwijs  

De week van Inclusief Onderwijs heeft plaatsgevonden van 6 t/m 10 februari. Het platform Naar 

Inclusiever Onderwijs heeft deze week georganiseerd. Er zijn verschillende interessante sessies 

geweest over actuele beleidsontwikkelingen rondom inclusief onderwijs, het recht op onderwijs van 

leerlingen met auditieve en visuele beperkingen, het belang van leerlingparticipatie, het samenspel 

tussen onderwijs en gemeenten. Op de laatste dag, vrijdag 10 februari, vond de slotbijeenkomst 

plaats in Den Bosch. Aan OCW en VNG werd door een interessante handreiking aangeboden: de 

‘Handreiking ontwikkelagenda Inclusiever onderwijs voor gemeenten en samenwerkingsverbanden in 

het primair en voortgezet onderwijs’. De sessies zijn terug te kijken op 

www.naarinclusieveronderwijs.nl  

 

Save the date: Conferentie GAAF! – 13 april 2023  
Tijdstip: 9.00 – 16.00 uur  

Locatie: Ahoy Conference Centre Rotterdam 

https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/nieuwsbrief/?id=ec942438-d06f-4300-a227-97669d260b65&idc=31916&ida=73067#name31916
mailto:rodenburg@koersvo.nl
https://www.bing.com/videos/search?q=close+film+lukas+dhont&view=detail&mid=12DBD0CE95A582FDD6BB12DBD0CE95A582FDD6BB&FORM=VIRE
mailto:heemskerk@koersvo.nl
https://www.naarinclusieveronderwijs.nl/content/wio/2023/deweek
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Een event om inzichten en ervaringen rondom (hoog)begaafdheid te delen, nieuwe kennis op te doen 

en materialen te verkennen. Een dag vol uitwisseling over theorie en praktijk voor professionals uit het 

basisonderwijs én het voorgezet onderwijs in onze regio die werken met (hoog)begaafde leerlingen.  

 
Organisatie 
Deze conferentie wordt georganiseerd op initiatief van de samenwerkingsverbanden Koers VO en 
PPO Rotterdam. De samenwerkingsverbanden Nieuwe Waterweg Noord, Aan den IJssel en 
Onderwijs dat past hebben zich hierbij aangesloten. 
 
Praktisch 
Op de website www.conferentiegaaf.nl (in ontwikkeling) vind je meer informatie en kan je je eigen 
programma samenstellen. Het is mogelijk om alvast aan te melden en op een later moment in te 
schrijven voor subonderdelen. 
Bekijk ook de poster en het filmpje van Conferentie Gaaf! 

http://www.conferentiegaaf.nl/
https://www.koersvo.nl/images/documents/Conferentie-GAAF-1.pdf
https://youtu.be/rHEKCPFEKO8

