
Info SWVFN mei 2022 1 

 

 

 

 

 

Informatie voor ouders 

 

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard is het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. 

Het doel van passend onderwijs is om een zo passend mogelijke onderwijsplek 

te bieden aan leerlingen. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun 

mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. 

 

In deze folder geven we kort aan op welke manier ouders te maken kunnen 

hebben met ons samenwerkingsverband. Voor meer informatie verwijzen we u 

naar onze website (https://swvfryslan-noard.nl). U vindt hier algemene 

informatie maar ook verdere informatie over de onderwerpen die in deze 

folder genoemd worden. 

U kunt via mail of per telefoon contact met ons zoeken, op de achterkant van 

deze folder staan onze contactgegevens. 

 

Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met de OPR 

(Ondersteuningsplanraad), waarin ouders en medewerkers van scholen 

vertegenwoordigd zijn. 

 

https://swvfryslan-noard.nl/


Info SWVFN mei 2022 2 

Hebt u algemene vragen over passend onderwijs, zorgplicht, toelaatbaarheid 

tot het speciaal onderwijs, privacy etc.? 

U kunt hierover informatie op onze site vinden. Ook kunt u ons bellen [ 058 

8801270] met uw vragen. Soms krijgt u meteen een antwoord op uw vraag. 

Soms wordt er een terugbelafspraak gemaakt. Daarnaast kunt ons per mail 

[info@swvfryslan-noard.nl] een vraag stellen, waarop wij per mail of 

telefonisch reageren. 

 

Hebt u vragen over uw eigen kind en de geboden (extra) ondersteuning die 

door de school geboden wordt? Of vragen over een geschikte school of over 

een passend ondersteuningsaanbod? 

U kunt ons hiervoor bellen of mailen. Een van onze consulenten passend 

onderwijs zal daarna op korte termijn contact met u opnemen.  

 

Via de school van uw kind kunt u contact hebben met medewerkers van ons 

Expertisecentrum. 

Ons samenwerkingsverband heeft een eigen Expertisecentrum om leerlingen, 

docenten en scholen te begeleiden. Er werken gedragsdeskundigen 

(orthopedagogen en psychologen), consulenten passend onderwijs en een 

leerspecialist.  

De gedragsdeskundigen en leerspecialist kunnen ingeschakeld worden door de 

zorgcoördinatoren van onze scholen. Na afstemming met de ouders doen zij 

onderzoek en geven zij advies wanneer er rondom een leerling vragen zijn. De 

gedragsdeskundigen nemen vaak deel aan zorg-overleggen in de scholen en 

zijn betrokken bij de toeleiding tot een traject naar het OPDC en bij het 

aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO.  

De consulenten passend onderwijs kunnen ingeschakeld worden door 

medewerkers van onze scholen en door leerplichtambtenaren of wijk- of 

gebiedsteam medewerkers. Ouders kunnen, zoals hierboven al genoemd, ook 

een beroep doen op onze consulenten. Dit kan bijvoorbeeld voor het zoeken 

naar een passend aanbod of passende onderwijsplek of voor het begeleiden bij 

een overstap naar een andere VO- of VSO-school. 
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Uw kind gaat tijdelijk naar een traject binnen ons OPDC 

De afkorting OPDC staat voor OrthoPedagogisch Didactisch Centrum. Ons OPDC 
is er voor leerlingen die tijdelijk een vorm van extra ondersteuning nodig 
hebben die hun eigen reguliere VO-school niet kan bieden. De aanmelding gaat 
altijd in overleg met de ouders, en de jongere, en gebeurt door de school. 
Vanuit het samenwerkingsverband is de gedragsdeskundige van het 
Expertisecentrum bij de aanmelding betrokken. 
Binnen ons OPDC werken docenten, een pedagogisch medewerker en eigen 
gedragsdeskundigen van het OPDC. Bij de start van een traject ontvangt u alle 
contactgegevens en verder informatie. 
 

U ontvangt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Praktijkonderwijs of 

Aanwijzing LWOO van het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard 

Leerlingen die naar het Praktijkonderwijs gaan en leerlingen waarvoor binnen 
het VMBO een beroep gedaan wordt op Leerwegondersteuning (LWOO) 
hebben een beschikking nodig. De VO-school van uw kind vraagt deze aan bij 
het samenwerkingsverband. De VO-school informeert de ouders als een  
aanvraag ingediend wordt. Als het om Praktijkonderwijs gaat, vraagt de school 
ook een ‘zienswijze’ (uw mening) omtrent de aanvraag.  
Als het samenwerkingsverband een Aanwijzing LWOO of een TLV 
Praktijkonderwijs afgeeft, krijgen de ouders hiervan per post een kopie.  
 

Er wordt voor uw kind een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO 

aangevraagd / u ontvangt een TLV VSO van het Samenwerkingsverband 

Fryslân-Noard 

Leerlingen die naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gaan, hebben een 

Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Als de leerling vanuit het basisonderwijs 

naar het VSO gaat, wordt deze aangevraagd door de VSO-school. Als de leerling 

van een reguliere VO-school naar het VSO gaat, doet de VO-school de aanvraag 

bij ons. Bij het aanvragen van een TLV is het niet wettelijk verplicht dat ouders 

akkoord gaan met de aanvraag. Ons samenwerkingsverband hecht veel waarde 

aan de zienswijze van de ouders. Er wordt gevraagd of ouders (en leerling) 

instemmen met de aanvraag. Mocht blijken dat ouders niet achter de aanvraag 

staan, dan krijgen zij de kans om hun zienswijze toe te lichten bij het 

samenwerkingsverband. 

Als het samenwerkingsverband een TLV VSO afgeeft, krijgen de ouders per post 

hiervan een schriftelijke bevestiging.  
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Website  https://swvfryslan-noard.nl 

Over alles dat hiervoor genoemd is (inclusief privacy en klachten & bezwaren), 

kunt u op onze website meer informatie vinden. Met op onze startpagina een 

informatief filmpje over ons samenwerkingsverband. 

 

Contactgegevens  

Mailadres:  info@swvfryslan-noard.nl 

Telefoon:  058 8801270 

Postadres:  Postbus 7515 8903 JM Leeuwarden 

Bezoekadres: Melkemastate 29 8925 AX Leeuwarden 

Als u contact met de OPR wilt, kunt u dit via bovenstaande telefoonnummer of 

mail laten weten en neemt iemand van de OPR contact met u op. 

 

Aangesloten scholen 

• Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord: 
Piter Jelles: !mpulse Leeuwarden, !mpulse Kollum, Dalton Dokkum, De Brêge , De Dyk, 
ISK, Leeuwarder Lyceum, Montessori High School, Stedelijk Gymnasium, Ynsicht  
RSG Simon Vestdijk – Harlingen & locatie Franeker 

• Vereniging voor Christelijk VO in Noord-Fryslân:  
CSG Comenius - Locaties: Esdoorn,  Mariënburg, Zamenhof,  Sint Anne, @Forum, Klein 
Mariënburg  
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé  
CSG Ulbe van Houten 
CSG Anna Maria van Schurman   

• Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland:  
Dockinga College – Locaties vmbo-VAKschool, vmbo-gt, havo/vwo 
Inspecteur Boelensschool 

• Stichting Aeres: Aeres VMBO Leeuwarden  

• Stichting Gereformeerde Scholengroep: Gomarus College Leeuwarden 

• Stichting Dunamare Onderwijsgroep: Maritieme Academie Harlingen 

• Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs in Noord-Oost Friesland: PRO Dokkum – 
Praktijkonderwijs 

• Gemeente Ameland: Burgemeester Walda Scholengemeenschap  

• Gemeente Terschelling: GSG ’t Schylger Jouw  

• Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland: vmbo De Jutter  

• Stichting RENN4: VSO de Monoliet  

• Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân: VSO de Wingerd, VSO it Twalûk  
 

https://swvfryslan-noard.nl/
mailto:info@swvfryslan-noard.nl
https://swvfryslan-noard.nl/scholen/schoolondersteuningsprofielen/

