
Woensdag 8 november 2017

FOKOR POVO-conferentie

Hierbij word je van harte uitgenodigd voor de FOKOR POVO-conferentie op woensdagmiddag 8 november 
aanstaande tussen 13.30 en 17.00 uur in De Catamaran, Catullusweg 298 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.

De Rotterdamse Plaatsingswijzer vormt een samenhangende set van afspraken, regels en procedures, gericht op 
de soepele overgang van álle kinderen die jaarlijks in Rotterdam de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. 
De plaatsingswijzer is dit jaar op een fundamenteel punt aangepast; de gekozen uitleg van de wet door staatsecre-
taris Sander Dekker vereist dat ouders/verzorgers hun kind op meer scholen tegelijkertijd moeten kunnen aan-
melden. In de centrale lezing van Arti Bos, rector van het Emmauscollege en lid van de regiegroep Rotterdamse 
Plaatsingswijzer, word je bijgepraat over de inhoud van de plaatsingswijzer 2017-2018. 

De tweede lezing van Tamara Breur geeft een toelichting op de competentiewijzer, een hulpmiddel voor de scholen 
bij het bepalen van het basisschooladvies. 

Programma FOKOR POVO-Conferentie
 
13.30 - 13.55 Ontvangst - inloop
13.55 - 14.05 Woord van welkom 
14.05 - 14.30  Toelichting op de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018
14.30 - 14.45  Toelichting op de competentiewijzer
15.00 - 15.45 Workshop 1e ronde
15.50 - 16.35  Workshop 2e ronde
16.35 - 17.00  Afsluiting met hapje en drankje

Aanmelding
Je kunt je aanmelden voor de FOKOR POVO conferentie 2017, via de link in de email, waarin deze uitnodiging 
als bijlage is toegevoegd. Graag het aanmeldformulier volledig invullen en digitaal verzenden. Daarna ontvang je 
automatisch een bevestiging van inschrijving. Deze bevestiging is het entreebewijs. De toegang is gratis. 

Indien je de mail met de link niet ontvangen hebt, of je krijgt geen bevestiging van inschrijving, dan kun je contact 
opnemen met het bureau van FOKOR via info@fokor.nl.

N.B.: er kunnen maximaal 200 mensen deelnemen aan de conferentie. Meld je dus snel aan, in ieder geval voor 
15 oktober 2017.

Met vriendelijke groet, mede namens de voorbereidingsgroep

Irene van Kesteren
(coördinerend) Beleidsadviseur / Programmamanager FOKOR

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



Overzicht van de workshops

1: Digitale geletterdheid (door Gerrit Elings en Ewoud Verbakel/Remco Pijpers)
Het gebruik van ICT is niet meer weg te denken in het leven, het werken én het leren van mensen. De leraar heeft 
een sleutelrol bij de inzet van ICT in het onderwijs. Voor leerlingen leidt het gebruik van ICT en digitaal leer- 
materiaal tot hogere leeropbrengsten, verbeterde motivatie en meer plezier bij het leren. Wat is er nodig om hierin 
succesvol te zijn? En kunnen PO en VO gezamenlijk afspraken maken over hun bijdrage aan de digitale geletterd-
heid van leerlingen?

2: Eindtoetsen groep 8 (door Henk-Piet Goudappel)
Scholen kunnen dit jaar voor de verplichte eindtoets kiezen uit 6 toetsen; de centrale eindtoets van de overheid, 
of een andere eindtoets die de minister heeft toegelaten. Deze informatieve workshop gaat in op de verschillen en 
overeenkomsten tussen de verschillende toetsen.

3: De inrichting van het vo: van pro tot gymnasium (door Tamara Breur en Mary Mourik)
Tijdens deze workshop gaan we terug naar de basis van het VO: Hoe is het VO ingericht? Welke vaardigheden 
hebben leerlingen nodig om succesvol te zijn? Welke opleiding is het meest geschikt voor een specifieke leerling? 
Wat zijn de doorstroommogelijkheden? Deze kennis helpt om, in samenwerking met collega’s, tot een goed basis-
schooladvies te komen.

4: Uitwisselen van leerlinggegevens tussen PO en VO: warm of koud? (door Jennifer Tromp) 
In Lansingerland wordt gewerkt met een zogenaamde ‘warme’ overdracht. Leerkrachten van groep 8 en brugklas-
mentoren ontmoeten elkaar op een centraal georganiseerde middag waar ze alle overstappende leerlingen bespre-
ken. Zo zorgen zij voor een sluitende overdracht van informatie. Tijdens deze workshop onderzoeken we onder 
andere de volgende vragen: Hoe dragen we een leerling zo goed mogelijk over van het basis- naar het voortgezet 
onderwijs? Wat is de meerwaarde van een ‘warme overdracht’? En kunnen we in Rotterdam ook een dergelijke 
overdracht realiseren? 

5: Loopbaanoriëntatie voor een nóg betere plaatsing (door Karin Lameijer en Frank Schutte) 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) helpt leerlingen bij het denken over vragen als: wat vind ik leuk, waar 
ben ik goed in, waar kan ik later werk vinden en welke routes leg ik af in het onderwijs? Deze workshop beant-
woordt de vragen: wat is LOB, waarom LOB in het basisonderwijs, wat levert LOB op voor leerling en ouders bij de 
keuze voor het voortgezet onderwijs, én voor de keuzes die hij daarna moet maken?

6: Herzien van adviezen na de Eindtoets; een complexe materie (door Arti Bos en Martijn Redegeld)
In deze workshop staat het belichten en bediscussiëren van de verschillende invalshoeken van de herziening van 
een advies na de Eindtoets centraal. Wat zijn gevolgen voor het VO als een advies herzien wordt? En wat zijn de 
gevolgen voor het PO als dit (niet) gebeurt? Welke zaken spelen er mee bij besluiten? Naast de discussie willen wij 
meer wederzijds begrip kweken voor elkaars situatie.

7: Zorgplicht; feiten en fabels (door Kees Blaauw)
Er bestaat grote onduidelijkheid over de interpretatie van het begrip ‘zorgplicht’. In deze workshop gaan we in op 
de regelgeving, op wat wel duidelijk is en op wat nog vragen oproept: het verschil tussen oude en nieuwe zorg-
plicht, tussen formele en informele zorgplicht met in alle aspecten de rol van het po, het vo en de ouders. Er zal 
vooral worden ingegaan op de vragen van de aanwezigen.

8: De Rotterdamse Plaatsingswijzer (door Irene van Kesteren)
De Rotterdamse Plaatsingswijzer regelt de overgang van alle kinderen van het basis naar het voortgezet onderwijs. 
Externe omstandigheden maakten het noodzakelijk dat we de afspraken in de plaatsingswijzer hebben gewijzigd. 
Deze workshop is met name bedoeld voor mensen die met de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 zullen 
werken en nog wat dieper in willen gaan op de ins en outs ervan. Er is volop gelegenheid om nadere vragen te 
stellen.


