
Woensdag 7 november 2018

FOKOR POVO-conferentie

Hierbij word je van harte uitgenodigd voor de FOKOR POVO-conferentie op woensdagmiddag 7 november 
aaanstaande tussen 13.30 en 17.30 uur op de Zuidermavo, Fichtestraat 3, 3076 RA in Rotterdam.
De conferentie is speciaal bedoeld voor schoolleiders, leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en intern 
begeleiders uit het primair onderwijs en voor onderbouwleiders, mentoren en zorgcoördinatoren uit het 
voortgezet onderwijs.

Programma FOKOR POVO-Conferentie
 
13.30 – 14.00   Ontvangst – inloop
14.00 – 14.05  Woord van welkom - Niek Kooijman, directeur Zuidermavo
14.05 – 14.10  Toelichting op verloop middag - Irene van Kesteren, FOKOR
14.10 – 15.00   Opgroeien met media - Justine Pardoen, Bureau Jeugd en Media
15.00 – 15.05  Van zaal naar workshopruimte
15.05 – 15.55  Eerste ronde workshops
15.55 – 16.10  Pauze
16.10 – 17.00  Tweede ronde workshops
17.00 – 17.30  Informeel napraten met een hapje en drankje

Centrale lezing: Opgroeien met media door Justine Pardoen
De online wereld is een belangrijke invloed op de socialisatie van jonge tieners. Wie zijn hun rolmodellen? Sociale 
media hebben een grote invloed op het kwetsbare zelfbeeld van deze leerlingen. En dan hebben we het nog niet 
eens over de commerciële beïnvloeding. Het onderwijs zal zich gaan buigen over de invulling van het nieuwe vak 
Digitale Geletterdheid, dat naar verwachting ingevoerd moet worden in 2021. Maar vandaag kunnen we ons al be-
kommeren om het welzijn van kinderen onder invloed van de digitalisering. Justine Pardoen roept in haar bijdrage 
hiertoe op en laat zien waarom dat belangrijk is. En wat vraagt dat dan van ons?

Aanmelding
Je kunt je aanmelden voor de FOKOR POVO-conferentie 2018, via de link in de email, waarin deze uitnodiging als 
bijlage is toegevoegd. Daarna ontvang je automatisch een bevestiging van inschrijving, die geldt als entreebewijs. 
Geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact op met het bureau van FOKOR via info@fokor.nl. Er kunnen 
maximaal 180 mensen deelnemen aan de conferentie. Meld je dus snel aan, in ieder geval vóór 30 oktober 2018.

Met vriendelijke groet, mede namens de voorbereidingsgroep,

Irene van Kesteren
(Coördinerend) beleidsadviseur / programmamanager FOKOR

Bijlage: het overzicht van de 9 workshops. Je kunt je voor twee workshops inschrijven.



Overzicht van de workshops

1: De Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018 – 2019 (door Irene van Kesteren en Rob Arkenbout) 
De Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018 – 2019 regelt de overgang van alle kinderen van het basis - naar het voortgezet onderwijs. Alle 
belangrijke stappen die basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs moeten zetten vind je erin terug. Wil je dieper ingaan op de 
ins en outs van de plaatsingswijzer, of heb je vragen, dan is deze workshop daarvoor geschikt. 

2: Kunnen dubbeltjes kwartjes worden? (door Jacco van Pelt)
Het advies van de basisschool is waarschijnlijk het meest bepalende transitiemoment in de schoolloopbaan van een leerling. Hoe komt 
dit basisschooladvies tot stand? Bieden we leerlingen dezelfde kansen of maakt het uit waar je vandaan komt of wie je ouders zijn? 
Wat is de relatie tussen het basisschooladvies en de behaalde eindtoetsscore enerzijds en de geleverde prestaties in het voortgezet 
onderwijs anderzijds. Presteren leerlingen volgens de verwachting of is er een groep leerlingen te benoemen welke stelselmatig niet 
aan deze gestelde verwachting voldoet? En wat kunnen we daaraan dan doen?

3: Digitale geletterdheid en IT Campus Rotterdam (Gerrit Elings en Matthijs Jaspers)
Uit onderzoek blijkt dat digitale vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Ook blijkt de 
meerderheid van de Nederlandse leerlingen over onvoldoende digitale vaardigheden te beschikken. Daarom zijn wij een initiatief gestart 
om te bekijken wat stadsbreed mogelijk is. Tevens leggen we de link naar de Rotterdamse IT Campus. Wat is het doel van IT Campus 
Rotterdam en hoe kunnen scholen er gebruik van maken?

4: De inrichting van het vo: van pro tot gymnasium (door Tamara Breur en Ruben Scherm)
Tijdens deze workshop gaan we terug naar de basis van het voortgezet onderwijs. Hoe is het voortgezet onderwijs ingericht? Welke 
vaardigheden/competenties hebben leerlingen nodig om succesvol te zijn? Welke opleiding is het meest geschikt voor een specifieke 
leerling? Wat zijn de doorstroommogelijkheden? Hoe kun je gebruik maken van de competentiewijzer? Deze kennis helpt om, in samen-
werking met collega’s, tot een goed basisschooladvies te komen.

5: Zorgplicht; feiten en fabels (door Kees Blaauw en Petra Verhoef)
Er bestaat grote onduidelijkheid over de interpretatie van het begrip ‘zorgplicht’. In deze workshop gaan we in op de regelgeving: het 
verschil tussen oude en nieuwe zorgplicht, tussen formele en informele zorgplicht met in alle aspecten de rol van het primair onderwijs, 
het voortgezet onderwijs en de ouders. Er wordt vooral ingegaan op de vragen van de aanwezigen.

6: Hoogbegaafdheid (door Kathelijne Lemmens, Denise te Riele en Arjan van der Waart of Harald van Vught)
Een deel van de hoogbegaafde leerlingen voelt zich niet prettig in het reguliere onderwijssysteem of zit zelfs thuis. In deze workshop 
geven we uitleg over de kenmerken en profielen van hoogbegaafde leerlingen. Hoe kan er op een basisschool aan hun onderwijsbe-
hoeftes tegemoet worden gekomen? Welke activiteiten kunnen we ontwikkelen om ook hoogbegaafde leerlingen uit te dagen? Ook 
bespreken wat we als stad gezamenlijk kunnen doen om deze leerlingen gelijke kansen te bieden. 

7: Herontwerp voortgezet onderwijs op Zuid (door Trudi Hofstede)
Een derde van de leerlingen die op Zuid woont, gaat daar niet naar een school voor voortgezet onderwijs. Dat is op z’n minst vreemd. 
Blijkbaar voldoet het huidige aanbod niet aan de behoefte van ouders en leerlingen. In de komende jaren gaat het palet van het voort-
gezet onderwijs op Zuid ingrijpend veranderen. Schoolbesturen CVO, BOOR, LMC en de gemeente hebben hierover in februari 2018 
afspraken gemaakt. Doel is dat het aanbod van voortgezet onderwijs op Zuid sterker en gevarieerder wordt, zodat huidige en toekomsti-
ge bewoners op Zuid voldoende te kiezen hebben en op Zuid hun school kunnen vinden. Wat gaat er dan veranderen? Welke scholen 
staan waar over een paar jaar? Maar nog belangrijker: wat hebben ze te bieden? En waar is volgens de workshopdeelnemers behoefte 
aan?

8: Referentieniveaus (door Kim de Goffau en Cynthia Linger) 
Referentieniveaus zijn een systematische beschrijving van wat leerlingen in opeenvolgende fasen van het onderwijs aan basisvaardig-
heden taal en rekenen moeten kennen en kunnen. De doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is onderwerp 
van deze workshop. Vooral de doorlopende leerlijn wordt belicht met daarbij het niveau waaraan leerlingen zouden moeten voldoen, 
met speciale aandacht voor niveau 2F, het algemeen maatschappelijk functioneel niveau. 

9: Vergroten van kansen van leerlingen (door Bert Ouwens)
De samenwerking tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs kan veel beter! Juist voor jongeren die van 
huis uit minder ondersteuning en begeleiding krijgen, vormt de overgang van de basisschool naar de school voor voort-
gezet onderwijs een risico. Hoe bevorderen we een soepele overgang van het primair naar voortgezet onderwijs? Om 
daarbij te helpen kunnen scholen gezamenlijk vóór 1 juni 2019 subsidie aanvragen via de doorstroomprogramma’s PO/
VO. Het gaat om samenwerkingsprogramma’s gericht op leerlingen die hun ambitie minder vanzelfsprekend dan hun 
klasgenoten weten te realiseren, omdat zij minder hulpbronnen en een minder motiverende omgeving tot hun beschikking 
hebben. Hoe zo’n samenwerkingsprogramma te ontwikkelen? 


