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Beste collega’s van de scholen en andere betrokkenen van SWVAM,
Graag brengen we jullie op de hoogte van een aantal activiteiten en ontwikkelingen.
Vriendelijke groet,
Frans Jordaan.

Leer Altra College Haarlemmermeer kennen
Gezien door de ogen van een aantal leerlingen geeft het filmpje in de link hieronder een mooie inkijk
in de VSO-locatie Altra College Haarlemmermeer. Erg de moeite waard om deze school in een paar
minuten tijd te leren kennen.
https://www.youtube.com/watch?v=dU7n9043KsM&feature=youtu.be

nieuw: podcast SWVAM
SWVAM heeft sinds kort het middel van de podcast ontdekt om ervaringen vanuit de praktijk met
elkaar te delen. Onder de titel ‘Poeh, wat een week weer!’ staat de eerste editie op de homepage
van onze website: www.swvam.nl. Er volgen dit schooljaar nog een paar edities. We beschouwen het
nog even als een soort experiment om te bezien of dit op de langere termijn een communicatievorm
is met toegevoegde waarde.

Impressieverslag najaarsronde 2020
De Najaarsronde 2020 kon, ondanks de tweede scholensluiting toch doorgaan. Grotendeels zelfs
volgens de aanvankelijke planning. Hiervoor veel dank aan de scholen. Het impressieverslag van de
Najaarsronde wordt als bijlage meegestuurd.
Bijzondere aandacht daarin ook voor de evaluatie van de pilot Perspectief Op School. Dit blijkt een
waardevol platform te zijn. We hebben besloten om de pilot voort te zetten tot aan de zomer van
2021.

Planning Ondersteuningsplan 2022-2026
Zoals inmiddels wel bekend is, zijn de voorbereidingen voor het nieuwe Ondersteuningsplan van
SWVAM, dat gaat lopen van 2022 tot 2026, gestart. Er is de afgelopen maanden veel input opgehaald
om in dit plan tot afgewogen keuzes te komen.
De laatste voorbereidende sessie vond plaats op 21 januari 2021. De directeuren en bestuurders
gingen toen met elkaar in gesprek gingen over het gemeenschappelijk belang om Passend Onderwijs
door te ontwikkelen. Hiervoor is een aantal richtingen benoemd die de komende weken nader
worden uitgewerkt.
Vanaf april 2021 is een eerste bespreekversie van het Ondersteuningsplan 2022-2026 beschikbaar.
Hiermee gaan we ter raadpleging o.a. langs de directeuren, de OPR, de Raad van Toezicht, de
zorgcoördinatoren en de netwerkpartners. We streven ernaar om in augustus 2021 het definitieve
concept gereed te hebben, waarover in het najaar de besluitvorming kan plaatsvinden.

Bestedingsplan reserves samenwerkingsverbanden
Naar aanleiding van de evaluatie van Passend Onderwijs en de bespreking daarvan in de Tweede
Kamer, ligt er een opdracht bij de samenwerkingsverbanden om de financiële reserves die zijn
opgebouwd versneld te gaan afbouwen. Vanuit het landelijke netwerk van de
samenwerkingsverbanden, samen met de PO- en de VO-Raad, is onlangs een plan opgesteld om die
afbouw in twee tot drie jaar te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat deze middelen ook echt vanuit
een lange termijnvisie worden ingezet op het versterken van de ondersteuning voor leerlingen en
docenten. Het plan is vorige week door de minister goedgekeurd, hetgeen betekent dat er vóór 1
mei 2021 een bestedingsplan moet zijn ingediend door alle samenwerkingsverbanden. Het
bestedingsplan van SWV zal in april ter instemming voorgelegd worden aan de Raad van Toezicht en
aan de OPR.

Bericht van TOP-dossier
TOP-dossier heeft het mogelijk gemaakt om overdracht te doen van dossiers tussen verschillende
scholen, die een licentie voor TOP-dossier hebben. Hoe dit in z’n werk gaat, vraagt wat uitleg. Als
bijlage is daarom een handleiding toegevoegd.
Scholen kunnen nu dus ook onderling dossiers uitwisselen. Daarnaast kunnen ook andere
voorzieningen, zoals +Works en Digibende dossiers ophalen en bewerken in hun eigen omgeving
(Leerwinst).
Een korte aanvullende instructie van het secretariaat van het Regioloket:
‘Als je een TOP-dossier wil overdragen aan een VSO school, vul dan bij het licentie nummer van de
ontvangende school SWVVO2709 in. Het secretariaat zorgt er dan voor dat het dossier aan de juiste
VSO-groep wordt gekoppeld.’

Input voor ouders van het VO in Amstelland en de Meerlanden
De gemeenten van Amstelland en de Meerlanden maken zich zorgen over de psychische gezondheid
van onze jongeren. Zij nemen daarin de verantwoordelijkheid om via alle relevante kanalen de
informatie over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning bij de jongeren en hun ouders te krijgen.
Op verzoek van de gemeenten brengen we hier de informatie die vooral gericht is op ouders onder
jullie aandacht.
Wat kan wél?
Voor de meeste jongeren is de coronatijd een lastige tijd. Het is misschien niet altijd even makkelijk
om uw kind gemotiveerd te houden om schoolwerk te doen of actief te blijven. Op de website van
het Nederlands Jeugdinstituut staat veel informatie en tips om (letterlijk) de slingers op te hangen.
De school van uw kind en de gemeente waar u woont houden zich ook bezig met de vraag hoe we
jongeren uitdagingen kunnen bieden om ook in deze periode actief te blijven en plezier te maken.
Om de jeugd meer naar buiten en aan het sporten te krijgen, organiseert het jongerenwerk in alle
gemeenten diverse activiteiten, zoals de Sportmix in Haarlemmermeer, de Voetbal & Fun 3-daagse in
Uithoorn en Bootcamps in Ouder-Amstel. Kortom: in de hele regio zoeken organisaties in overleg
met de gemeenten voortdurend naar wat wél kan in coronatijd. Dus motiveer uw kind meteen om
zich aan te melden voor activiteiten in de voorjaarsvakantie! (zie het overzicht per gemeente
verderop (?) deze nieuwsbrief).

Wat als het niet goed gaat met mijn (puber)kind?
Veel jongeren hebben in het afgelopen jaar psychische klachten ontwikkeld. De website van het
Nationaal Jeugdinstituut geeft handvatten voor hoe je daar als ouder mee kan omgaan. Er zijn
gelukkig steeds meer psychologen die jongeren met luchtige filmpjes weten te bereiken via de social
media, zoals TikTok. Bovendien is er online veel aanbod te vinden, bijvoorbeeld op de website
www.gripopjedip.nl. Jongeren kunnen ook online praten met vrijwilligers van bijvoorbeeld @ease via
www.ease.nl. Kijk op Nji.nl voor een volledig overzicht van plekken waar jongeren terecht kunnen.
Ook in uw gemeente is (laagdrempelige) hulp en ondersteuning beschikbaar. De jongerenwerkers en
de schoolmaatschappelijk werkers op school staan klaar voor uw kind en kunnen hem of haar helpen.
Via de gemeente kunt u daarnaast vaak gratis deelnemen aan een training over het (positief)
opvoeden van uw (puber)kind. Tevens zijn er gratis sociale vaardigheidstrainingen voor jongeren. Als
het nodig is kan de schoolmaatschappelijk werker of jeugdhulpverlener van de school in overleg met
u en uw kind samen met het sociaal team van de gemeente onderzoeken wat er verder mogelijk is
aan hulp en ondersteuning.
Wat te doen bij corona-angst?
Ervaart u of uw kind angst om straks weer naar school te gaan? Op de website van het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi) staat informatie en suggesties hoe je daarover met je kind kunt praten. Als de
zorgen blijven bestaan, dan is het belangrijk dat u in gesprek gaat met de school en eventueel de
jeugdarts om samen te kijken of er aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen kunnen worden,
waardoor uw kind toch naar school kan. De leerplichtambtenaren geven ook advies en denken graag
met u mee.
Oproep aan ouders
Tot slot een oproep aan alle ouders: Houd u zich – ook thuis – aan de coronamaatregelen. Als
iedereen de regels goed naleeft, kunnen de scholen sneller open.
Informatie van het Nationaal Jeugdinstituut (NJi)
https://www.nji.nl/coronavirus
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen
Informatie van de Rijksoverheid over jeugdhulp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/vormen-jeugdhulpjeugdzorg
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De volgende informatie brengen we, zonder verdere toelichting van onze kant, onder jullie
aandacht:

Webinarserie Leraren en passend onderwijs in de klas
Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in 2021 samen met het Platform Samen Opleiden &
Professionaliseren een drietal webinars over dilemma’s die in de klas en in de school spelen als het
gaat om passend onderwijs. Waar loopt u als (startende) leraar tegenaan?
Wat vraagt dit van uw visie en professionele houding op onderwijs aan leerlingen met een (extra)
ondersteuningsbehoefte? Welke begeleiding is wenselijk en welke rol heeft een schoolleider en
bijvoorbeeld de opleiding hierin?
Het webinar op woensdag 31 maart is de eerste uit een serie van drie webinars met als gezamenlijk
thema Leraren en passend onderwijs in de klas .

Webinar privacy en gegevensdeling samenwerking onderwijs-gemeenten-jeugdhulp
Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen en waar nodig de
juiste ondersteuning. Om deze ondersteuning mogelijk te maken werken in verschillende situaties
onderwijs, gemeente(n) en partners uit het jeugddomein samen. Rond de vraag wat wel en niet mag
rond de uitwisseling van gegevens tussen deze partners leven veel vragen. De antwoorden op deze
vragen krijgt u tijdens het webinar op 24 maart 2021 (13.00-15.30 uur) , die het Steunpunt Passend
Onderwijs organiseert met het NJi, de MBO Raad en Ouders & Onderwijs.
Meer informatie is hier te vinden .

Present! Een online magazine over preventie en aanpak van schoolverzuim
Een aanpak met diverse componenten, vroegtijdige signalering en interventies, en strategieën om de
schoolstructuur te verbeteren, is effectief om schoolverzuim te voorkomen. Het Response to
Intervention -model biedt een kader om de aanwezigheid op school te bevorderen en helpt bij de
afweging over welke interventies, acties en maatregelen je kunt inzetten om verzuim adequaat aan
te pakken.
Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft in samenwerking met onder meer het Nji het initiatief
genomen voor het uitbrengen van het online magazine Present! Hierin vind je een introductie op het
RtI -model en wordt aan de hand van vijf mooie voorbeelden zichtbaar gemaakt welke interventies
zoal ingezet kunnen worden om thuiszitten te voorkomen.
Rtl-model
In het webinar van de Leergemeenschap preventie van thuiszitten kwam op 4 februari het RtI -model
in de praktijk ook aan bod:
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/meeting/webinar-leergemeenschap-preventie-va
n-thuiszitten/

