SWV AM update

januari 2021

Beste collega’s van de scholen en andere betrokkenen van SWVAM,
Met de beste wensen voor 2021, gaan we verder waar we in december gebleven waren: onderwijs en
ondersteuning geven in een lockdownsituatie. Opnieuw een enorme inspanning. Maar die wordt
overal met volle overgave geleverd. Grote klasse. Hopelijk hebben de Kerstweken voor enig mentaal
en fysiek herstel kunnen zorgen.
Vanuit SWVAM starten we met deze Update voor het delen van enkele actualiteiten.
Vriendelijke groet,
Frans Jordaan.

Najaarsronde 2020
Helaas konden we vanwege de plotselinge lockdown in december de najaarsronde niet geheel vóór
de Kerstvakantie afronden. Eén najaarsgesprek is uitgesteld tot half januari. Het verslag met de
opbrengsten volgt dus in de tweede helft van januari.
Niettemin kunnen we al wel een aantal rode draden aanstippen die in alle gesprekken naar voren
kwamen:
•

Terugkijken op het schooljaar 2019-2020 is vooral reflecteren op de eerste Coronaperiode. De
actieplannen die voor dat schooljaar opgesteld zijn, konden slechts gedeeltelijk gerealiseerd
worden.

•

Toch is het de scholen gelukt om de zorgleerlingen in beeld te houden. Er komt extra veel bij de
zorgteams terecht, mede omdat de docenten en mentoren hun volle aandacht nodig hebben
voor het dagelijkse onderwijsprogramma. De psychosociale problematiek die naar voren komt,
wordt vooral binnen de zorgteams opgevangen.

•

Het inzetten van online middelen in het onderwijs en de ondersteuning nam duidelijk een vlucht.
Dit kan een mooie opstap zijn naar een permanente vorm om fysiek en digitaal te combineren.
Dat is makkelijk gezegd, maar blijkt in de praktijk een grote opgave te zijn. In het netwerk van de
zorgcoördinatoren houden we dit onder de aandacht.

•

Het ging in de najaarsgesprekken ook over de periode van eind 2020. Men beleeft het als een
periode van ‘overleven’. De gebruikelijke eindejaarsdruk én Corona maken het bij elkaar extreem
intensief.

•

De scholen signaleren in de tweede helft van 2020 een toename van zorgleerlingen (die eerder
niet of niet zo sterk in beeld waren). De lange duur van de Coronasituatie slingert dit aan.
Aangegeven wordt dat er nu relatief veel leerlingen zijn met angsten, depressieve klachten en
afnemende motivatie.

•

Het komt ook wel voor dat hulpvragen juist bij de scholen teruggelegd worden. Dat doen ouders
soms, omdat zij ten einde raad zijn. Ook zijn er situaties waarin huisartsen of andere
zorgverleners dit doen.

Later meer reflectie op deze en andere opbrengsten.
Een laatste opmerking vanuit de najaarsronde betreft het volgende.
Op veel scholen blijkt de inzet van de professionaliseringsmiddelen die zij vanuit SWVAM ontvangen
uitgesteld te worden. Er zijn nu andere prioriteiten. Bijvoorbeeld extra inzet van BPO-ers op
zorgleerlingen.
Mochten scholen ruimte zoeken om deze extra inzet te kunnen bekostigen, dan is dit mogelijk vanuit
de niet bestede professionaliseringsgelden. Uiteraard geldt dat voor de duur van de Corona-periode
en verzoeken we de scholen die deze ruimte willen benutten dat in de financiële verantwoording aan
te geven.
Meer Corona
Vanuit verschillende landelijke en regionale organisaties krijgt SWVAM regelmatig nieuwe
beleidsinformatie binnen. Hoe om te gaan met quarantaine en verzuim in deze tijd? Veel van deze
informatie komt waarschijnlijk ook direct bij de scholen binnen. Niettemin plaatsen wij een relevante
selectie van deze informatie op de Coronapagina van onze website:
https://www.swvam.nl/actueel/corona-nieuws
Bijzondere aandacht nog even voor deze actuele pagina van de VO-Raad:
https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-onderwijs-op-school-tijdens-corona-geupdatet
Update TOP-dossier
Vanuit Dotcomschool en onze projectcoördinator Saskia Kuijer, volgt hier een update over TOP
dossier:
In het afgelopen kwartaal heeft TOP dossier op de achtergrond enkele kleine bugs opgelost, zoals:
1) Het door de school niet kunnen downloaden van een afgegeven TLV;
2) Niet werkende hyperlinks voor een 1e keer inloggen;
3) Het ophalen van geslacht van ouders uit Magister.
Daarnaast heeft TOP dossier gewerkt aan het kunnen overdragen van TOP dossiers tussen scholen
onderling. In januari 2021 wordt de 1e release hiervan verwacht. Overdracht wordt mogelijk van een
PO school naar een PO school en van een VO/VSO/PRO school naar een VO/VSO/PRO school.
Vanwege de grote verschillen tussen TOP dossiers van PO en VO wordt daarna bij de
samenwerkingsverbanden in het VO de uitvraag gedaan welke informatie uit het PO dossier belangrijk
is om mee te nemen naar het VO dossier.
Een andere grote ontwikkeling welke TOP dossier komend jaar gaat oppakken is de toegang tot TOP
dossier voor leerling en ouders. Er wordt een compleet nieuwe omgeving gebouwd, waarmee inzage
& instemming door leerling en ouders beter geregeld wordt.

Planning Ondersteuningsplan 2022-2026
2021 is het jaar voor SWVAM waarin gebouwd wordt aan het nieuwe Ondersteuningsplan voor 20222026. We zijn al even bezig om in de gesprekken met de verschillende belanghebbenden te
inventariseren welk bestaand beleid er behouden zou moeten blijven en welk nieuw beleid er zou
moeten komen. In januari en februari van 2021 loopt deze inventarisatie nog even door. Het eerste
concept van het nieuwe Ondersteuningsplan zal vanaf maart ter bespreking aan de
belanghebbenden worden voorgelegd. De voorlopige planning daarvoor is als volgt:

15-03-2021 OPR
13-04-2021 Directieberaad
20-04-2021 Bestuurlijk overleg
22-04-2021 Stuurgroep aansluiting zorg en onderwijs
11-05-2021 commissie Kwaliteit
20-05-2021 netwerk zorgcoördinatoren
Vervolgens is het streven om het definitieve concept van het nieuwe Ondersteuningsplan in juli 2021
gereed te hebben, zodat in het najaar van 2021 de besluitvorming kan plaatsvinden.
Bevestiging voltooiing herstelopdracht Inspectie
Naar aanleiding van het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie in de zomer van 2019, kreeg SWVAM
een aantal herstelopdrachten. In het schooljaar 2019-2020 zijn deze vervolgens uitgevoerd en
hebben wij de Inspectie daarvan op de hoogte gebracht. Eind november ontvingen wij daarop de
definitieve bevestiging dat aan de eisen van de herstelopdrachten is voldaan. Zie hiervoor de bijlage.

