Even voorstellen: VSO de Witakker
In de vorige nieuwsbrief hebben de Piet
Bakkerschool en Sinne zich aan ons
voorgesteld. Deze keer is de beurt aan
VSO De Witakker in Rijs.
Deze school bevindt zich op een unieke
locatie in Friesland; aan de rand van het
Rijsterbos. De school staat op deze
bijzondere plek doordat zij lange tijd
verbonden was aan de naastgelegen
jeugdhulpverleningsinstelling ‘Mooi
Gaasterland’. De locatie ‘Mooi Gaasterland’
is in maart 2010 gesloten.
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Inleiding
We hebben erg veel positieve reacties mogen
ontvangen over de eerder uitgekomen
nieuwsbrieven. Het blijkt een goed middel te
zijn om elkaar te informeren over de
activiteiten die scholen en het
samenwerkingsverband uitvoeren in het kader
van Passend Onderwijs. In deze nieuwsbrief
o.a. extra aandacht voor een van onze
speciale scholen, de Witakker. Miranda Bijker,
RMC-coördinator, praat ons bij over het
project On Stage, een prachtige manier om
onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in
contact te brengen.

De rust die er van de omgeving uit gaat,
proberen wij ook binnen de school vast te
houden. Wij doen dit door te werken vanuit
de volgende uitgangspunten:
-

Website
In de vorige nieuwsbrief mochten we het
nieuwe logo van ons samenwerkingsverband
presenteren. Deze keer kunnen we melden dat
de nieuwe website inmiddels beschikbaar is.
Via www.fultura.nl kunnen we iedereen op de
hoogte houden van de ontwikkelingen rondom
Passend Onderwijs. We zijn druk bezig de
website te vullen met informatie.
Opening gebouw SWV Fultura
Bijna een jaar is het OPDC en het
expertisecentrum van ons
samenwerkingsverband nu gevestigd aan
Hemdijk 14. Er is het afgelopen jaar nog veel
geklust en gesnoeid, maar op enkele details
na is alles nu klaar. Per 1 augustus zijn we
officieel gestart met Passend Onderwijs. Op 18
maart vindt de officiële opening van het
gebouw plaats en staan we even stil bij de
start van Passend Onderwijs
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Binnen de basisbehoeften neemt het bieden
van veiligheid een zeer belangrijke plek in;
Zowel op leerling-, groeps-, als
schoolniveau zijn structuur, regelmaat, rust
en duidelijkheid bepalende factoren;
We staan als team voor alle leerlingen;
Interactie speelt een centrale rol binnen ons
schoolconcept en ten aanzien van onze
benadering van gedragsproblemen;
Wij benaderen onze leerlingen vanuit hun
specifieke onderwijsbehoefte;
De leerlingen dienen zoveel mogelijk
positieve ervaringen op te doen;
Het aanbieden en aanbrengen van
omgangsvormen komt binnen elke groep
aan de orde;
Leerlingen hebben recht op een
uitnodigende leeromgeving;
Het ontwikkelen van praktische
vaardigheden is nodig om een zo goed
mogelijke aansluiting te vinden binnen de
huidige samenleving;
Gezond gedrag en zelfredzaamheid zijn
rode draden door de gehele organisatie;
Ouders:
ondersteunend/samenwerkend/adviserend.
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VSO De Witakker wordt bezocht door
ongeveer 50 leerlingen in de leeftijd van 12
tot en met 18 jaar uit de regio Zuidwest
Friesland. De VSO-afdeling bestaat uit vijf
klassen. Deze klassen bestaan uit meerdere
niveau- en leeftijdsgroepen.
Onze school in Rijs wordt zowel bezocht
door SO- als door VSO-leerlingen. Deze
leerlingstromen zijn op de locatie duidelijk
gescheiden.
Centraal uitgangspunt voor VSO De
Witakker is dat al onze leerlingen
schakelleerlingen zijn en dat er in het kader
van Passend Onderwijs vooral gekeken
moet worden naar nauwe samenwerking
met de andere scholen en ketenpartners.
Het doel is de leerlingen na een korte of
langere tijd te schakelen naar een reguliere
school, semi-reguliere school of naar
(beschermde) arbeid.
Het doel van ons onderwijs, zowel bij het
uitstroomprofiel Vervolgonderwijs als het
uitstroomprofiel Arbeid is dat de leerlingen
elementaire vaardigheden verwerven die ze
later zowel in hun persoonlijke leven als in
hun verdere schoolloopbaan of werksituatie
toe kunnen passen. Het onderwijs legt de
nadruk op de aspecten van sociale
redzaamheid, emotionele ontwikkeling en
begeleiding naar het gewone onderwijs. We
gebruiken hiervoor de reguliere
schoolmethodes voor de verschillende
vakken.
Vanuit de ontwikkelingsperspectieven wordt
er voor iedere leerling naar een passend
onderwijs/zorg-aanbod gezocht.
Binnen VSO De Witakker worden de
leerlingen ingedeeld op basis van
ontwikkelingsperspectief.
De verschillende
ontwikkelingsperspectieven worden in het
onderwijsmodel ingedeeld op basis van een
uitstroomperspectief. Er zijn twee
uitstroomprofielen:
Uitstroomprofiel vervolgonderwijs:
Praktijkonderwijs
VMBO
MBO
Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht:
(Begeleide, beschermde) arbeid
Praktijkonderwijs
MBO 1
Stages en arbeidstoeleiding nemen een
belangrijke plaats in binnen het onderwijs
van VSO De Witakker. Zo zullen leerlingen
na VSO De Witakker in de praktijk aan het
werk gaan of zich aanmelden voor een MBO
(entree)-opleiding. In beide situaties is het
van essentieel belang dat de leerlingen
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hierop voorbereid zijn en bieden de stages
de mogelijkheid arbeidsvaardigheden te
trainen.
Onze school heeft een stagebegeleider die
externe stages voor de leerlingen
organiseert. De externe stages zijn bedoeld
als een oriëntatie op de arbeidsmarkt en
om de dagelijkse praktijk op de
arbeidsmarkt met zijn sociaal-emotionele
aspecten aan den lijve te ondervinden. Het
betreft een brede persoonlijke vorming naar
een participatie in de samenleving en een
duurzame toeleiding van leerlingen naar
een passende plaats op de arbeidsmarkt.
Het behalen van passende
beroepskwalificaties kan daar een deel van
uitmaken.
De werkzaamheden en leerdoelen van een
stage worden altijd contractueel in een
stage-overeenkomst vastgelegd. In een
(digitaal) portfolio verzamelt de leerling zijn
ontwikkelde competenties.
Inspectiebezoek
Op 27 november zijn er drie
onderwijsinspecteurs op bezoek geweest
voor een zogenaamd kwaliteitsonderzoek.
In het rapport dat van dit onderzoek is
gemaakt spreekt de inspectie haar
vertrouwen uit in ons
samenwerkingsverband. Wel zijn in het
rapport een aantal punten benoemd,
waaronder de relatie met de ouders, die
aandacht vragen.

Ondersteuningsplanraad
Door het vertrek van de voorzitter en de
secretaris van de Ondersteuningsplanraad
is het nog niet gelukt om de OPR dit jaar
bijeen te roepen. Gelukkig is er inmiddels
een voorbereidingsgroep gevormd om een
goede doorstart mogelijk te maken. Op 5
maart komt de OPR weer bijeen. Intussen
proberen we ook de ontstane vacatures in
te vullen.
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Met On Stage beter beroepsbeeld en
minder VSV, door Miranda Bijker

tekort aan medewerkers. Als de zoektocht
naar het juiste vak keer op keer mislukt,
leidt dit tot meer Voortijdig Schoolverlaters.
Reden genoeg dus dat het bedrijfsleven,
onderwijs en RMC, het Regionaal Meld- en
Coördinatiefunctie met dit initiatief willen
investeren in een beter beroepsbeeld.

Hayo Apotheker, Burgemeester van
Súdwest-Fryslân en ambassadeur van
Zuidwest Friesland On Stage®:

Bedrijfsleven investeert in vakkanjers
en beroepsdromers

“De jeugd
heeft de
toekomst!
Laten we
hen de
baan, het
beroep en
het bedrijf
ook laten
voelen en
zien!”
Beroepenfeest Zuidwest Friesland On
Stage
Burgemeester Hayo Apotheker opende op 7
oktober jongstleden het beroepenfeest van
Zuidwest Friesland On Stage: een Positief
(beroeps)Podium voor VMBO-leerlingen.
Bijna 200 professionals gingen in gesprek
met zo’n 800 leerlingen over hun beroep.
De leerlingen waren afkomstig van de
zeven scholen voor Voortgezet Onderwijs in
Zuidwest Friesland; Bogerman (locaties
Wommels, Koudum en Sneek), RSG
Magister Alvinus in Sneek, CSG Gaasterland
in Balk, Nordwin College in Sneek en Marne
College in Bolsward. Dromen mag bij On
Stage, dus alle beroepen waren aanwezig:
van hovenier tot architect.
“Alles mag je worden, behalve
ongelukkig. Beloofd?”
is het motto waaronder On Stage® jongeren
ondersteunt bij het maken van een goede
keuze voor een opleiding. Ze hebben direct
contact met mensen uit de praktijk. Want
alleen zij kunnen jongeren echt vertellen over
hun vak en hoe hun werkdag er uit ziet.
Waarom Zuidwest Friesland on
Stage®?
Na de middelbare school vallen teveel
jongeren uit op het MBO. Vaak omdat ze
niet het goede beeld van het beroep
hebben. Hierdoor stromen jongeren later in
op de arbeidsmarkt. Dit veroorzaakt,
ondanks recessies, in diverse branches een
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Geert Jan Douma, directeur van Douma
Staal in Sneek: “Dit zijn onze vakkrachten
van de toekomst! Unieke kans om nu al
contacten te leggen. Allemaal meedoen aan
dit krachtige initiatief!”
Het bedrijfsleven in Súdwest-Fryslân,
Littenseradiel en De Friese Meren investeert
in hun toekomstige collega’s. De VMBOleerlingen worden, als toekomstige
vakkanjers en beroepsdromers in het
zonnetje gezet. Het is in 2014 een
succesvol concept gebleken met een groot
draagvlak bij deelnemende scholen,
bedrijfsleven en gemeente.
2000 matches tijdens On Stage Doe Dag
In vervolg op het beroepenfeest van
Zuidwest Friesland On Stage op 7 oktober,
vond op 23 oktober de On Stage Doe Dag
plaats. Ruim 800 On Stage-leerlingen
gingen op pad om werkbezoeken af te
leggen bij de beroepsbeoefenaren waar ze
bij On Stage een match mee hebben
gemaakt. Veel deelnemende bedrijven
hadden een mooi programma in elkaar
gezet met een afwisseling van kijken en
doen. In totaal zijn er circa. 2000 matches
geweest.
De projectleiders van Zuidwest Friesland On
Stage bezochten een aantal matches en
troffen er gemotiveerde VMBO-leerlingen en
enthousiaste professionals aan. “Wij zagen
zoveel leerlingen met sterretjes in hun
ogen: Degenen die echt nieuwsgierig en
gemotiveerd zijn. Voor hen doen we dit en
onder deze jongeren vinden de bedrijven
hun toekomstige collega’s en
medewerkers!”, zeggen de projectleiders.
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Van taxi rijden tot tuin aanleggen
Zo had de Walrus in Sneek een compleet
programma opgezet met rondleiding en
maakten de leerlingen bij Taxi Van der Bles
ritjes naast een echte taxichauffeur. Bij
Jachtwerf Busman in Koudum leerden de
leerlingen niet alleen over de technische
kant van het werken op een jachtwerk,
maar ook de commerciële kant. In het
prachtige theater in Sneek zagen de
leerlingen dat er nog een hele andere
wereld zit achter de wereld van kunst en
cultuur en bij tandartspraktijk Leonora
werden gaatjes gevuld.
In Bolsward kregen 24 leerlingen een
rondleiding door de dierenartsenpraktijk en
bij Nota Straatmakers gingen de leerlingen
aan het werk in IJlst en mochten daar zelfs
op de shovel rijden. Bij Morekop in Sneek
proefden de leerlingen van het grafische
vak en bij Ranzijn in Sneek maakten de
leerlingen met groene vingers de mooiste
boeketten. Bram, leerling van het Nordwin
College, interviewde projectleider Christien
Jasper voor Loopbaan TV en bij Zijlstra
Architecten in Bakhuizen leverde de
ontwerp-opdracht bijzondere resultaten op!
De lasmaskers gingen op bij Westra RVS in
Elahuizen en bij Jobz-on in Sneek gingen de
leerlingen op acquisitie bij klanten en
werden daarna cv’s gematcht.
Meer informatie
Dit zijn maar enkele voorbeelden van de
inspanningen van deelnemende On Stage
bedrijven uit Zuidwest Friesland om de
Zuidwest Friese VMBO-leerlingen te laten
ervaren wat een bepaald beroep inhoudt.
Foto’s van wat zich tijdens het
Beroepenfeest en de Doe Dag afspeelde zijn
te zien via de site
www.zuidwestfrieslandonstage.nl.

Overgang PO – VO
Zoals bekend verloopt de advisering met
betrekking tot het onderwijsniveau en de
plaatsing van leerling vanaf dit jaar anders
dan in voorgaande jaren. Kon in het
verleden nog worden afgeweken van het
advies van het basisonderwijs, kan

dat nu niet meer. Het advies van het
basisonderwijs is dus leidend.
Er is tussen PO en VO in Friesland
afgesproken dat het instrument de
Plaatsingswijzer (www.plaatsingswijzer.nl)
leidend is voor het advies van de
basisschool. Er is in onze regio de afgelopen
jaren al veel ervaring opgedaan in het
werken met de Plaatsingswijzer. Een
werkgroep met vertegenwoordigers uit het
PO en het VO is al een aantal jaren actief
en dit leidt tot een goede samenwerking op
verschillende gebieden. De werkgroep heeft
inmiddels op 28 en 29 januari jongstleden
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd
rond de overgang PO naar VO. Ruim 140
vertegenwoordigers uit PO en VO hebben
deze bijeenkomsten bezocht.
Alle partijen zijn er bij gebaat dat leerlingen
op de goede plek terecht komen in het
voortgezet onderwijs. Een prachtig
voorbeeld van hoe er in onze regio wordt
samengewerkt.

On Stage 2015
Na het succes van de eerste editie, kon een
vervolg natuurlijk niet uitblijven! On Stage
gaat door! Op dinsdagmiddag 10 november
2015
zal
het
beroepenfeest
gaan
plaatsvinden en op donderdag 26 november
2015 de Doe-Dag.
Hoewel november nog ver weg is, begint
het projectteam in het voorjaar alweer met
het werven van beroepsbeoefenaren. Dus
houdt u van uw vak of beroep en wilt u uw
kennis delen met een VMBO-leerling? Neem
dan contact op met ons op 06-12743091 of
mail naar
mail@zuidwestfrieslandonstage.nl.
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