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Nieuwsbrief – december 2021 

Terugblik op 2021 en vooruitblik naar 2022 

Graag nemen we je zo vlak voor de kerstvakantie in deze laatste nieuwsbrief van 2021, mee langs 

een aantal interessante onderwerpen. 

Jammer genoeg hadden we tegen alle verwachtingen ook in 2021 veel te maken met allerlei 

maatregelen door de coronacrisis. Veel hadden direct effect op het onderwijs en de zorg voor de 

leerlingen, maar ook op de docenten en de schoolleiders. Op dit moment zijn de scholen in ieder 

geval open en volgen de leerlingen zoveel mogelijk fysiek onderwijs. We hopen dat de extra financiële 

middelen van de landelijke overheid, die scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben 

gekregen, ingezet kunnen worden voor die leerlingen die het meeste geleden hebben onder alle 

maatregelen. 

De afgelopen maanden is er bij Koers VO hard gewerkt aan het Ondersteuningsplan 2022-2026. Ook 

de komende maanden zal hier veel tijd en energie ingestoken worden, om te komen tot een plan waar 

we de komende jaren mee vooruit kunnen. Om passend onderwijs voor iedere leerling mogelijk te 

maken in onze regio. Naast instemming op het plan door de verschillende organen, is ook afstemming 

nodig met organisaties en gemeenten. 

Het bestuur en de medewerkers van samenwerkingsverband Koers VO wensen de collega’s van de 

scholen, ouders en leerlingen veel succes, sterkte en gezondheid voor de komende periode, een fijne 

kerstvakantie en het allerbeste voor het nieuwe jaar toe! 

Jaap van der Have en Marieke Dekkers 

college van bestuur Koers VO 

 

Stand van zaken ondersteuningsplan 2022-2026  
 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de teksten van het nieuwe ondersteuningsplan. In de 

vorige beleidsperiode 2018-2022 hebben we vier ambities geformuleerd om richting te geven aan ons 

beleid als samenwerkingsverband. Ook in de beleidsperiode 2022-2026 houden we dezelfde ambities 

maar wordt de inhoudelijke focus binnen de ambities in sommige gevallen verlegd of uitgebreid. Onze 

ambities voor de komende vier jaar worden: 

Ambitie 1: Steeds passender onderwijs op iedere school. 

Ambitie 2: Optimaliseren van het dekkend netwerk en de route naar inclusiever onderwijs. 

Ambitie 3: Aansluiting onderwijs en zorg: van aanpakken naar doorpakken 

Ambitie 4: Succesvolle overgangen voor alle leerlingen 

Voor het schrijven van de nieuwe teksten zijn na de zomervakantie meerdere momenten en middelen 

gebruikt om informatie op te halen bij ondersteuningscoördinatoren, locatiedirecteuren (via de 

vragenlijst scholen), bovenschoolse directeuren (via een digitale bijeenkomst op 27 oktober jl.) 

schoolbesturen (via de ledenronde), gemeenten (via de ambtelijke en bestuurlijke overleggen) en 

ouders (via de ondersteuningsplanraad).  

Daarnaast hebben we intern overlegd als medewerkers van Koers VO. Het resultaat is een eerste 

conceptversie van het ondersteuningsplan. Deze wordt in de maand december besproken met de 
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Raad van Toezicht (RvT), de Ondersteuningsplanraad (OPR) en de leden (lees schoolbesturen) in de 

algemene ledenvergadering (ALV). Alles wat we tijdens de besprekingen ophalen wordt zo goed 

mogelijk verwerkt in versie 2 van het ondersteuningsplan. In de tussentijd vindt er in januari en februari 

afstemming plaats met de samenwerkingsverbanden po en vo in de regio, vso1 en vso2 en het MBO.  

De laatste fase bestaat uit, de besluitvorming in maart en april door de RvT, OPR en ALV. De 

onderwijsinspectie verwacht uiterlijk 1 mei 2022 het nieuwe ondersteuningsplan van het college van 

bestuur van Koers VO in hun mailbox te ontvangen, voorzien van instemming van de OPR en een 

goedkeuring van de RvT en ALV.  

Naast deze procedurele verplichtingen denken we ook na hoe wij ons nieuwe ondersteuningsplan het 

beste onder de aandacht kunnen brengen bij de docenten op school, de ouders en natuurlijk de 

jongeren. U begrijpt het wel, er is nog heel veel te doen dus!  

Meer informatie? 

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

 

Werkbezoek wethouders Rotterdam aan het Zorg Onderwijs Centrum 

De oplossing voor leerlingen die thuis zitten zonder onderwijs blijft een aandachtspunt. Naast het goed 

in beeld hebben van de thuiszitters gaat het natuurlijk ook om het ontwikkelen van oplossingen die 

goed aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de jongere. In veel situaties is er dan naast een 

aanpak vanuit de school ook begeleiding vanuit de jeugdhulp nodig. Het is een zoektocht naar het 

samenwerken in slimme combinaties die ervoor zorgt dat een jongere weer in een perspectiefrijke 

route op school komt.   

Zorg Onderwijs Centrum 

In september 2020 is zo’n combinatie gestart: het Zorg Onderwijs Centrum (ZOC). De gemeente 

Rotterdam en Koers VO hebben elkaar in deze aanpak gevonden en faciliteren samen de inzet. De 

jeugdhulp wordt uitgevoerd door stichting Timon en de ingroeiondersteuning, een vorm van 

begeleiding passend onderwijs, door Educé. Met de inzet van Educé.  dragen we vanuit Koers VO 

zorg voor extra ‘loopvermogen’. Voor een school is het namelijk best lastig om een leerling buiten de 

school onderwijs te bieden. De aanpak van het traject kan overigens ook met hulpverlening thuis 

beginnen.  

Werkbezoek wethouders gemeente Rotterdam Bokhove en Kasmi  

Inmiddels loopt deze samenwerking al ruim een jaar en waren de wethouders Judith Bokhove 

(jeugdhulp) en Said Kasmi (onderwijs) van Rotterdam benieuwd naar de praktijk. Zij luisterden tijdens 

een werkbezoek naar de praktijkervaringen van een leerling en zijn moeder. De medewerkers vanuit 

de jeugdhulp en het onderwijs vertelden vol passie hoe ze een relatie opbouwen met de jongere en 

vervolgens doen wat nodig is. De ambitie is om deze aanpak verder door te ontwikkelen. Zo 

onderzoekt Educé bijvoorbeeld hoe digitale middelen ingezet kunnen worden voor het onderwijs in 

deze specifieke context.  

Doorontwikkeling 

De wethouders hebben aan stichting Timon en Educé gevraagd naar de knelpunten zodat ook de 

gemeente kan kijken hoe ze bij kunnen dragen aan de doorontwikkeling van het Zorg Onderwijs 

Centrum, naast Koers VO. In het afgelopen jaar zijn er 29 langdurig thuiszittende jongeren in het 

traject geplaatst, waarvan 12 uit het speciaal onderwijs. De jongeren hebben gemiddeld een half jaar 

thuis gezeten. Inmiddels zijn er 16 jongeren doorgestroomd: 12 naar een schoolsetting en 4 naar een 

zwaardere vorm van zorg. Een knelpunt waar we vanuit Koers VO in ieder geval mee aan de gang 

willen is het versnellen van de toeleiding zodat de duur van het thuiszitten kan worden bekort. Iedere 

thuiszitter zou namelijk binnen drie maanden een passend aanbod van onderwijs en/of hulp moeten 

krijgen. Ook willen we het samenspel tussen de school van inschrijving (die immers verantwoordelijk is 

mailto:terpstra@koersvo.nl
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voor het opstellen van een OPP en het benutten van bijvoorbeeld de Variawet) en de begeleiding 

passend onderwijs via Educé meer aan elkaar verbinden.  

Meer informatie? 

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

 

Traject ‘Anders verantwoorden’ dit schooljaar 

 

Ondersteuningsgeld niet verantwoorden omdat het moet, maar om te reflecteren en leren van wat 

ermee gebeurt op school en wat dat oplevert. Dat is de kern van het traject ‘Anders verantwoorden’. 

En hoe laat je dat dan zien? Dat mochten directies van scholen vorig schooljaar voor het eerst zelf 

weten. Het heeft een grote variatie aan verantwoordingsvormen opgeleverd: filmpjes, praatplaten, 

presentaties, notities, tijdschriften en zelfs een kwartet.  

Tijdens het verantwoordingsfestival eind juni is hierover tussen scholen al kort digitaal uitgewisseld, 

met als grote wens dat gauw weer te doen, maar dan in het echt. Daarvoor hadden we eind november 

de week van de ontmoeting ingepland… net te laat.  

 

Maar ‘we’ll meet again’! Waar en wanneer staat in bijgaande tekening met de jaarplanning 2021-2022 

van het traject (volgt nog). Daarin staat ook de datum voor een inspiratiesessie met nieuwe collega-

directeuren, een verdiepingssessie voor wie meer wil en de week van de reflectie in april.   

 

Meer informatie? 

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

Scheltinga, verantwoording@koersvo.nl. 

 

 

NPO-middelen: van extra onderwijs tot meer begeleiding 

De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn door scholen in te zetten op verschillende 

gebieden. Om inzicht te bieden in de mogelijkheden heeft het Ministerie van OC&W een Menukaart 

opgesteld met mogelijke interventies.  

In onze regio wordt veel ingezet op de uitbreiding van begeleidingsuren door mentoren en coaches.  

Zuiderpark College 

Op het Zuiderpark College is er een mentoruur bijgekomen waarin de leerlingen extra Nederlands en 

rekenen krijgen. Daarnaast hebben de leerjaarcoördinatoren meer uren gekregen om individuele 

gesprekken te voeren met de leerlingen. Vanuit deze gesprekken, maar ook via de 

schoolverpleegkundige, worden leerlingen onder andere doorverwezen naar de schoolpsycholoog.  

Annemieke Amersfoort, ondersteuningscoördinator van het Zuiderpark College: “Wanneer de 

schoolpsycholoog geen ruimte meer heeft, nemen schoolmaatschappelijk werk en de orthopedagoog 

het ook over, maar deze zitten alle drie eigenlijk vol. Wanneer zij zien dat extra zorg noodzakelijk is, 

verwijzen zij door naar de GGZ, maar zoals bekend nemen de wachttijden ook daar enorm toe. Laat 

het nu even rustig blijven”.  

OSG Hugo de Groot 

Op OSG Hugo de Groot is er op verschillende vlakken ingezet. Naast steun- en verrijkingslessen, 

waarvoor alle leerlingen voor een bepaalde periode kunnen intekenen, is er geïnvesteerd in sport- en 

culturele activiteiten, omdat de leerlingen dit de afgelopen tijd zoveel gemist hebben.  

https://festival.koersvo.nl/
mailto:verantwoording@koersvo.nl
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Ook is er voor een groep leerlingen die meer uitdaging nodig hebben een lokaal ingericht voor T.O.M. 

(Talent Op Maat). Leerlingen kunnen hier naast het reguliere programma, werken aan een 

zelfgekozen opdracht onder begeleiding van de T.O.M. docent.  

Scholen zetten, naast extra ondersteuning op didactisch vlak, ook zeker in op het sociaal en 

emotioneel welbevinden van de leerlingen.  

Ook uw initiatief delen? 

Wilt u ook een initiatief van uw school in onze nieuwsbrief delen? Neem hiervoor contact op met Lydia 

Haulussy, haulussy@koersvo.nl. 

 

Meer flexibiliteit onderwijs voor leerlingen met veel ondersteuning 

Er komt meer ruimte in de onderwijsregels voor enkele duizenden leerlingen die veel onderwijs- en 

zorgondersteuning nodig hebben. Het gaat dan over de inhoud van onderwijs, onderwijstijd en de 

locatie. Ook wordt 2,5% van het budget van samenwerkingsverbanden geflexibiliseerd. Dit budget is 

bedoeld voor leerlingen die thuis zitten, die niet meer naar school hoeven omdat ze daar fysiek of 

mentaal niet toe in staat zijn en leerlingen die dreigen uit te vallen. Het gaat om leerlingen tot 21 jaar. 

Het voornemen is dat vanaf januari 2023 gedurende vijf jaar enkele duizenden leerlingen gebruik 

kunnen maken van deze flexibilisering.   

Reactie Koers VO op internetconsultatie 

Het besluit om dit mogelijk te maken is op 1 november jl. in internetconsultatie gegaan. De 

internetconsultatie is inmiddels gesloten. Er zijn 56 reacties op het concept Besluit ingebracht. Koers 

VO en PPO Rotterdam hebben ook gereageerd. Lees hier de reactie van Koers VO. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie gaat u naar de website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Bertil 

Boshuizen, boshuizen@koersvo.nl of Martine Pauptit, pauptit@koersvo.nl.  

 

Schoolprofielen: favorieten en overzicht open dagen 
 

De nieuwste schoolprofielen staan alweer even online. Dat betekent niet dat we stilzitten als het gaat 

om verbeteringen aan de website. Vanaf de kerstvakantie worden twee nieuwe functies toegevoegd 

die het voor ouders/leerlingen makkelijker maken om hun school te kiezen. Er komt een knop om 

scholen toe te voegen aan ‘mijn favorieten’. Ook kunnen zij de open dagen van de favoriete scholen in 

een overzichtje onder elkaar zetten. Handig toch?! 
Heeft u het schoolprofiel nog niet 100% afgerond, doe dit dan nog snel. Check dan meteen of de 

foto’s en open dagen ingevuld zijn. Zo vinden ouders en kinderen uw school mét de juiste informatie.  
  
Meer informatie? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke Rietkerk, rietkerk@koersvo.nl. 

 

Ouder- en Jeugdsteunpunt Koers VO 

Vanuit de verbeteraanpak passend onderwijs is besloten dat ieder samenwerkingsverband passend 

onderwijs samen met leerlingen en ouders een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inricht. 

Hiervoor is inmiddels een leidraad geschreven. Ouders en jongeren hebben recht op goede en 

onafhankelijke informatie over hun rechten, de plichten van de school en het ondersteuningsaanbod in 

de regio. Voor ouders en jongeren is het belangrijk dat er een luisterend oor geboden kan worden bij 

mailto:haulussy@koersvo.nl
https://www.internetconsultatie.nl/experimentonderwijszorgarrangementen/reactie/bad285f0-ca28-4fb2-8407-b59f1be93bf3
https://www.internetconsultatie.nl/experimentonderwijszorgarrangementen
mailto:boshuizen@koersvo.nl
mailto:pauptit@koersvo.nl
mailto:rietkerk@koersvo.nl
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vragen en zorgen over passend onderwijs en dat ze weten waar ze terecht kunnen voor 

onafhankelijke informatie. Zij voelen zich nu wel eens van het kastje naar de muur gestuurd.  

Het uitgangspunt van ons samenwerkingsverband is en blijft dat de school altijd het eerste 

aanspreekpunt is voor ouders en jongeren. We streven er met elkaar naar dat juist daar de intensieve 

samenwerking met ouders en leerling plaatsvindt. 

Dit schooljaar zal onze aandacht vooral uitgaan naar het verbeteren van de informatievoorziening voor 

ouders en jongeren. Centraal hierin staan: hoe vindbaar is de informatie, voldoet dit aan de behoeften 

en is het begrijpelijk? We werken hierin intensief samen met het samenwerkingsverband PPO 

Rotterdam en wellicht met enkele samenwerkingsverbanden PO in de regio.  

Meer informatie? 

Voor meer informatie gaat u naar de leidraad. Voor vragen kunt u contact opnemen met Helen van 

Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl. 

 

Simulaties fysieke agressie/wapenbezit 

Vanuit het project ‘De krachten bundelend naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet 

onderwijs’ worden dit schooljaar simulaties aangeboden. In een simulatie oefenen medewerkers met 

situaties van fysieke agressie en wapenbezit op basis van (eigen) casuïstiek en aan de hand van de 

eigen handelingsrichtlijnen. De simulatie wordt verzorgd door trainer Marcel Stein, in samenwerking 

met een trainingsacteur. 

Voor de Rotterdamse v(s)o-scholen zijn (kosteloos) plekken beschikbaar tussen januari 2022 en juni 

2022. De simulatie neemt een dagdeel in beslag (4 uur) en is bedoeld voor alle medewerkers van de 

school. Om uw school aan te melden voor een simulatie kunt u mailen naar ndboer@lmc-vo.nl. 

Meer informatie over het project kunt u vinden op https://onderwijs010.nl/werkwijzer-agressie-en-

wapenbezit-in-de-klas. 

Save the date: 7 april 2022, 13.00-17.00; Conferentie agressie en wapenbezit onder 

Rotterdamse jongeren. Kijk voor meer informatie op Onderwijs010: 

https://onderwijs010.nl/agenda/conferentie-agressie-en-wapenbezit-onder-rotterdamse-jongeren. 

Meer informatie? 

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

 

Koers VO-bijeenkomsten schooljaar 2021-2022 

 

Tijdens de bijeenkomsten dit schooljaar leggen we vooral nadruk op ‘oog voor de leerling, oog voor 

jou als professional en oog voor elkaar’. Hoe zorgen we voor een verschuiving van afwezigheid naar 

aanwezigheid van leerlingen? Hoe houden we onze ogen gericht op de leefwereld van jongeren en 

hun ouders? Maar ook: hoe houden we hierbij oog voor elkaar als professionals? Zie voor een 

overzicht van alle bijeenkomsten de Agenda op www.koersvo.nl. 

 

Een korte blik terug en een blik vooruit naar onze bijeenkomsten. 

Terugblik bijeenkomst ondersteuningscoördinatoren en bijeenkomst 

verzuimcoördinatoren 

Op 11 oktober waren 45 ondersteuningscoördinatoren aanwezig in het Isala Theater voor een 

interactieve kennisdeling. Zaakonderzoeker Mandy Goudriaan heeft de ondersteuningscoördinatoren 

meegenomen in de werkwijze van de Taskforce Thuiszitters. Ze heeft aan de hand van casussen van 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/leidraad-voor-opzetten-van-ouder-en-jeugdsteunpunten/
mailto:heemskerk@koersvo.nl
mailto:ndboer@lmc-vo.nl
https://onderwijs010.nl/werkwijzer-agressie-en-wapenbezit-in-de-klas
https://onderwijs010.nl/werkwijzer-agressie-en-wapenbezit-in-de-klas
https://onderwijs010.nl/agenda/conferentie-agressie-en-wapenbezit-onder-rotterdamse-jongeren
mailto:ndboer@lmc-vo.nl
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/12/Oog-voor-jou-Flyer-Koers-VO-bijeenkomsten-2021-2022.docx
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/12/Oog-voor-jou-Flyer-Koers-VO-bijeenkomsten-2021-2022.docx
https://www.koersvo.nl/bijeenkomsten/agenda/
http://www.koersvo.nl/
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de ondersteuningscoördinatoren uitgelegd hoe de Taskforce hiermee aan de slag gaat. Bart van 

Kessel was aanwezig om te reageren op de casussen en hierbij te verwijzen naar aanbevelingen uit 

het rapport ‘De kracht om door te zetten’ van Gedragswerk. Het was een goede bijeenkomst waarbij 

het ook erg fijn was om elkaar fysiek te zien, uiteraard rekening houdend met de geldende 

maatregelen.  

Op 1 november waren de verzuimcoördinatoren aanwezig bij een digitale bijeenkomst van Koers VO. 

Er was gelegenheid om met elkaar kennis te maken en met ons. Daarna hebben we met elkaar 

verkend wat de verschillende verzuimcoördinatoren doen en wat de werkwijze van hun school is. We 

hebben met elkaar gesproken over: Hoe zorgen we voor een verschuiving van afwezigheid naar 

aanwezigheid van leerlingen? Hoe houden we onze ogen gericht op de leefwereld van jongeren en 

hun ouders? Maar ook: hoe houden we hierbij oog voor elkaar als professionals? Hoe is jullie 

samenwerking op school met de ondersteuningscoördinator en mentor? En hoe verhoudt jullie rol als 

verzuimcoördinator of jullie taken inzake verzuim zich tot die van de leerplichtambtenaar? Tot slot 

hebben we verteld hoe we ook met de ondersteuningscoördinatoren en begeleiders passend 

onderwijs deze thema’s hebben besproken.  

We nemen deze behoeftes die naar voren zijn gekomen tijdens deze bijeenkomst mee naar onze 

contactpersonen bij de schoolbesturen (vo en vso) die zich met scholing bezig houden. Later in het 

schooljaar komen we hierop terug.  

 

Save the dates 

 

• 17 januari – Inspiratiesessie ‘Anders verantwoorden’ - door Thom Verheggen 

  Voor: locatiedirecteuren vo-scholen om aan te haken bij het traject Anders verantwoorden. 

Tijdstip: 14:30-17:00 uur 

 

• 31 januari – Wat doen wij bij vso 1 en 2 

Voor: ondersteuningsteams en mentoren 

Dit is geen bijeenkomst. Wij laten u binnenkort weten hoe wij u hierover informeren. 

 

• 14 februari – Verdiepingssessie Anders Verantwoorden - door Thom Verheggen 

Voor: locatiedirecteuren vo-scholen die verder willen aan de hand van de sleutels van Anders 

Vasthouden 

Tijdstip: 14:30-17:00 uur 

 

• 22 februari – Webinar Samenwerken met ouders van jongeren – door Aletta Smits 

Voor: mentoren/ docenten/ leden ondersteunings-teams scholen Noord 

Tijdstip: 15:00-16:30 uur 

 

• 24 februari – Webinar Samenwerken met ouders van jongeren – door Aletta Smits 

Voor: mentoren/ docenten/ leden ondersteunings-teams scholen Zuid 

Tijdstip: 15:00-16:30 uur 

 
 


