
SWV AM update     januari  2019 

 
Beste collega’s van de scholen van SWVAM, 
 
Er is weer het nodige te melden vanuit SWVAM. Daarom graag jullie aandacht voor deze SWVAM 
Update.  
 
Vriendelijke groet, namens het Regioloket, 
Frans Jordaan.            
 
 
visitaties 
Voor 2019 zijn op de volgende scholen visitaties ingepland:  
7 februari - HVC 
4 april - HWC, Wellant Groenstrook en KSH  
13 juni - Panta Rhei, Altra Haarlemmermeer en Amstelveen College.  
 
Voor 4 april en 13 juni zoeken we nog mensen die De Groenstrook, KSH, Altra en Amstelveen College 
willen bezoeken. Het kunnen ook andere functionarissen zijn dan zoco’s of BPO’ers. Opgeven voor 
een visitatie-ochtend kan via regioloket@swvam.nl.   
 
voortgang implementatie TOP-dossier 
Dankzij de inzet van Saskia Kuijer en de scholen die voorloper zijn in het werken met  TOP-dossier, 
maken we flinke stappen in de implementatie. Het is echter nog niet voltooid. We hebben dan ook 
besloten om Saskia tot het einde van het schooljaar in te huren.  
We gaan nu de twee fase van dit implementatiejaar in: het volledig werken met TOP-dossier. Graag 
delen we daarom met jullie de opbrengsten van de afgelopen periode. In de bijlage ‘voortgang TOP-
dossier’ kun je lezen waar we in het implementatieproces staan. De bijlages ‘stroomschema’s’ en 
‘handleiding’ zijn werkdocumenten. Deze kunnen worden gebruikt als er een OPP in TOP-dossier 
aangemaakt wordt.  
We verwachten dat alle scholen met de werkdocumenten en met onze ondersteuning in staat zullen 
zijn om TOP-dossier volledig te gaan gebruiken. Toch zullen er nog geregeld vragen om uitleg en 
ondersteuning naar voren komen. Dat is ook goed en daarvoor zijn wij beschikbaar. Neem dan 
telefonisch of per mail contact met ons op. Ook zullen we in de komende zocobijeenkomsten weer 
aandacht aan TOP-dossier besteden.  
 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Op 6 december gaf Martenjan Poortinga van de NVS-NVL een presentatie over de wijzigingen die per 
01-01-2019 van kracht zijn in de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. In de aangepaste 
Meldcode is vooral het afwegingskader voor het onderwijs voor ons van belang. De presentatie die 
Martenjan gebruikte, is als bijlage toegevoegd. 
Uit de presentatie nemen we twee concrete acties mee. De eerste is het contact zoeken met Veilig 
Thuis. Vanuit het Samenwerkingsverband gaan we dat doen. Veilig Thuis is een cruciale partij in de 
opvolging van meldingen die scholen en andere betrokkenen doen. Over de manier van werken bij 
Veilig Thuis bestaat wel eens wat onduidelijkheid en ontevredenheid. We willen met de Veilig Thuis-
bureaus in ons werkgebied goede werkafspraken maken. Zodra we dat gedaan hebben, worden jullie 
daarover geïnformeerd. 
In de tweede plaats kwam naar voren dat er behoefte is aan een vervolgtraining in het werken met 
de Meldcode en het afwegingskader. Vanuit het Samenwerkingsverband onderzoeken we de 
mogelijkheden voor een training. Graag peilen we bij jullie hoeveel animo daarvoor is. Als jullie zelf 
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deel willen nemen aan een training of daar collega’s voor willen opgeven, stuur dan een mailtje naar 
regioloket@swvam.nl.      
 
zorgplicht Passend Onderwijs 
Op 10 januari 2019 heeft Carolien de Bruin van adviesbureau Infansius ons bijgepraat over de 
zorgplicht in Passend Onderwijs. Het was een zeer nuttige bijeenkomst waarin we de principes van 
de zorgplicht weer scherp gekregen hebben. Als bijlage ontvangen jullie de presentatie van Carolien. 
Zoals toegezegd zal de pagina ‘Zorgplicht’ op de website van SWVAM vóór de voorjaarsvakantie 
geactualiseerd zijn, zodat alle nieuwe inzichten die wij opgedaan hebben daarop gevonden kunnen 
worden. 
Voor de mensen die niet op de actualisering van onze webpagina kunnen wachten, zijn hier nog 
enkele relevante links met betrouwbare informatie over de zorgplicht: 
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/extra-ondersteuning-voor-uw-kind/ondersteuning-op-
een-reguliere-school/zorgplicht/ 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-
scholen-passend-onderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen 
 
https://onderwijsconsulenten.nl/advies/passend-onderwijs/zorgplicht/ 
 
Carolien wees ons op het boekje ‘Teksten Regelingen Leerplicht 2018’ van Storimans. Een belangrijk 
naslagwerk voor allerlei wettelijke regelingen in het onderwijs. Het SWV bestelt dit boekje. 
 
maatwerk in onderwijstijd (Variawet) 
We zijn ons aan het verdiepen in de nieuwe regeling voor maatwerk in onderwijstijd (Variawet). Het 
wordt steeds duidelijker wanneer deze toegepast kan worden, maar voor zover bekend hebben de 
scholen in ons Samenwerkingsverband er nog geen gebruik van gemaakt.  
Een belangrijk onderdeel van de regeling is de aanvraag bij de Inspectie via het Internet 
Schooldossier (ISD) op www.onderwijsinspectie.nl. Daarvoor is een stroomschema gemaakt dat we 
als bijlage toevoegen. 
Meer informatie over de regeling is te vinden op: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/maatwerk-in-onderwijstijd-voor-
leerlingen-met-een-beperking 
 
https://www.ingrado.nl/actueel/announcements/nieuwe_handreiking_onderwijs_zorg_en_de_leerp
lichtwet 
 
Ter info sturen we de ‘alternatief onderwijsprogramma 16-17 jarigen’ mee. Dit is een voorbeeld van 
een maatwerkprogramma dat binnen het RMC Utrecht geboden kan worden.  
 
training traumasensitief lesgeven 
In maart wordt aan alle orthopedagogen en psychologen binnen het Samenwerkingsverband de 
training “Traumasensitief lesgeven” aangeboden. De training biedt psychologen en orthopedagogen, 
die werkzaam zijn binnen het onderwijs, de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te 
doorbreken. Op deze manier kunnen getraumatiseerde kinderen zich zo optimaal mogelijk 
ontwikkelen. Problematiek als externaliserende gedragsproblemen, internaliserende problemen, en 
uiteindelijk mogelijk schooluitval kunnen op deze manier tegen worden gegaan. 
De trainingsdagen zijn vrijdag 8 maart en vrijdag 29 maart. De training vindt plaats op het 
Samenwerkingsverband, en wordt gegeven door Dafna Zwarts (klinisch 
psycholoog/psychotherapeut). Mocht je je als psycholoog of orthopedagoog nog niet hebben 
opgegeven, dan is er nog de mogelijkheid om dit te doen tot eind januari (regioloket@swvam.nl). 
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