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Beste collega’s van de scholen van SWVAM, 
 
Nadat we elkaar de afgelopen week van harte het allerbeste gewenst hebben voor 2020, zijn we weer 
lekker aan de slag gegaan. Met de zorgcoördinatoren hebben we gelijk al een eerste bijeenkomst 
gehad, die in het teken stond van langdurig verzuim. Er komt ook al snel een werkochtend van 
SWVAM aan. Over deze zaken en meer, gaat het in deze nieuwjaarsupdate.  
 
Vriendelijke groet, namens het Regioloket, 
Frans Jordaan.            
 
 
 
 
Werkochtend 23-01 
Zoals vóór de Kerstvakantie reeds aangekondigd vindt op 23 januari a.s. de werkochtend van SWVAM 

plaats, getiteld ‘professioneel werken in leernetwerken’. Je kunt hiervoor nog steeds inschrijven! 

Graag zelfs, want we hopen op veel deelnemers en gaan ervan uit dat alle scholen die bij SWVAM zijn 

aangesloten vertegenwoordigd zullen zijn. 

 
Schrijf je nu direct in, via deze link!  
Of: via onze website www.swvam.nl, waar je ook kennis kunt nemen van het programma. 
 
 
Najaarsronde 2019 
Met veel plezier en tevredenheid hebben we vóór de Kerstvakantie de najaarsronde 2019 afgerond. 
De vernieuwde opzet, waarbij twee of drie scholen aan elkaar en aan het Samenwerkingsverband 
hun opbrengsten over het schooljaar 2018-2019 presenteerden, leverde stuk voor stuk boeiende en 
inspirerende gesprekken op. Hier en daar zijn zelfs kleine netwerkjes tussen scholen ontstaan.  
Binnenkort sturen wij nog een verder uitgewerkt verslag rond met een overzicht van onze 
bevindingen, hetgeen ook van belang is voor de kwaliteitscyclus. Dit verslag zal vervolgens 
geagendeerd worden in de verschillende leernetwerken. Vanwege de eerste positieve geluiden over 
deze opzet, zal dit in de voor- en of najaarsronde 2020 zeker een vervolg krijgen. 
 
 
Regionaal beleid rond langdurig verzuim 
We besteden dit schooljaar veel aandacht aan ons beleid om langdurig verzuim terug te dringen. 
Sinds begin 2018 zijn we gaan werken met een driesporenbeleid. Dit heeft ertoe geleid dat we niet 
alleen de leerlingen met ongeoorloofd verzuim goed in beeld hebben gekregen, maar ook de 
leerlingen die met langdurig geoorloofd verzuim. Bij een groot deel van deze leerlingen lukt het om 
de schoolgang na verloop van tijd weer te laten hervatten. Bij een relatief klein deel van de leerlingen 
lukt dat juist niet. Hun situatie blijft zorgelijk ondanks alle interventies die plaatsgevonden hebben. 
We mogen hun aantal (schommelt tussen de 15 en 20 leerlingen in SWVAM) niet verwaarlozen. 
 
Deze constatering gebruiken we nu als aanleiding om een nieuwe fase in te gaan met ons beleid.  
Het driesporenbeleid blijft doorlopen. Daarbinnen gaan we gebruik maken van de visie en de 
instrumenten die onder leiding van Marc Dullaert worden ontwikkeld door en voor de vier grote 
steden (G4). Dat zal ons moeten gaan helpen om tot sneller ingrijpen te komen als het verzuim zich 

https://forms.gle/NEWwZR9LUpvRUxNt6
http://www.swvam.nl/


nog in een beginstadium bevindt. We weten inmiddels dat langdurig verzuim tot sociaal isolement en 
andere sociaal emotionele problemen kan leiden en derhalve zeer ontwikkelingsbedreigend is.   
 
Onze koers is bekrachtigd tijdens de bestuurlijke werkbijeenkomst van 18 november 2019 (zie de 
bijlage ‘infographic’) en het OOGO Amstelland van 4 december 2019. In de beleidsnotitie ‘Visie en 
uitgangspunten thuiszittersbeleid SWVAM 2019-2022’ (als bijlage toegevoegd) is de nieuwe koers 
beschreven. Op grond van de uitkomsten van de bijeenkomsten op 18-11 en 04-12 wordt de notitie 
weer bijgewerkt. Binnenkort zal een geactualiseerde versie rondgestuurd worden. 
 
Tijdens de netwerkbijeenkomst van 9 januari 2020 gingen de zorgcoördinatoren met elkaar en met 
een aantal leerplichtambtenaren en jeugdartsen in gesprek. Ook deze bijeenkomst gaf veel steun 
voor de voortgang van ons beleid. Als bijlagen zijn toegevoegd: de PPT van de bijeenkomst op 09-01 
en het laatste cijfermatige overzicht van het langdurig verzuim binnen SWVAM. Deze is gebaseerd op 
de belronde die het Regioloket in december 2019 onder de scholen gedaan heeft.  
 
De meest concrete afspraak die we op 09-01 met elkaar gemaakt hebben gaat over de leerlingen die 
zeer langdurig (365 dagen of meer) verzuim hebben. Op dit moment zijn dat 12 leerlingen in 
Haarlemmermeer en 6 in Amstelland. De collega’s van het Regioloket gaan de komende tijd de 
betreffende scholen benaderen om per leerling te onderzoeken of er grond is voor het inzetten van 
een doorbraakaanpak. Als het mogelijk is, zou het goed zijn om dit gesprek tijdens een ZAT-overleg te 
voeren. Dan kunnen ook de leerplichtambtenaar en de jeugdarts hun visie op de situatie geven.  
  
 
Afstemming samenwerking met Veilig Thuis, zoco bijeenkomst 06-02 
De eerstvolgende netwerkbijeenkomst van de zorgcoördinatoren staat gepland op donderdag 6 
februari. Er vindt die ochtend een visitatie plaats op het Haarlemmermeer Lyceum, locatie Baron de 
Coubertinlaan.  
We zijn echter bezig om voor de zorgcoördinatoren die niet bij de visitatie betrokken zijn een 
schaduwprogramma te organiseren, namelijk een uitwisseling met de vertegenwoordigers van Veilig 
Thuis in Amstelland en in Haarlemmermeer. Hoewel het nog niet zeker is dat we dit voor elkaar 
krijgen, verzoeken we jullie om deze ochtend voorlopig nog even vrij te houden. Zodra we zeker 
weten of de collega’s van Veilig Thuis op die dag aanwezig kunnen zijn, sturen we een bevestiging 
van deze ochtend rond.  
 
  
Evaluatie TOP-dossier (door Saskia) 
Het afgelopen jaar hebben we onze scholen zo goed mogelijk ondersteund om slimmer te werken in 

Top Dossier m.b.v. trainingen, stroomschema’s en tips. SWV 2.0 is opgeleverd en daar worden wij 

best happy van! Daarnaast stemmen we met 2 andere samenwerkingsverbanden in het VO af over 

hoe Top Dossier iedereen beter kan ondersteunen. Onze gezamenlijke input is al vertaald naar een 

prioriteitenlijst voor 2020. Helaas kan niet alles in één keer gerealiseerd worden. Maar wel in kleine, 

gestage stappen. Wij hebben vertrouwen dat Top Dossier levert wat ze beloven!  

Omdat dit zo goed gaat, is de inzet van mij (Saskia Kuijer) in 2020 minder hard nodig      .  Ik ben nog 

steeds betrokken en bereikbaar, maar meer op de achtergrond. Alle magnetrons die ik heb 

gewonnen met het juist beantwoorden van jullie vragen, dank daarvoor! Vragen kunnen jullie altijd 

stellen bij de helpdesk van Top Dossier of bij Wilma. Mocht Wilma er niet uit komen, dan ben ik haar 

back-up. Samen met Frans en de andere SWV-en werken wij door aan verbeteringen voor Top 

Dossier.  

 

Groetjes van Saskia. 



 

 

Doorontwikkeling TOP-dossier 

Er staat een aantal grote punten op de ontwikkelplanning van Top Dossier. Zoals hierboven al 

aangegeven, verloopt het inbouwen van alle gewenste aanpassingen in stapjes. Daarbij kan van 

tevoren nooit helemaal zeker ingeschat worden wanneer een aanpassing opgeleverd wordt. Daar 

hebben we begrip voor. Om toch een tipje van de sluier op te lichten van de op handen zijnde 

aanpassingen, volgt hier een eerste overzicht: 

✓ Eigen inlog Top Dossier voor leerling en ouders 
✓ Instemming buiten Top Dossier 
✓ Bij wijzigen van de Tegel, kunnen bepalen welke bestanden en verslagen mee moeten 
✓ Monitor in de scholenomgeving 
✓ Betere en meer gebruiksvriendelijke beveiliging voor de toegang tot TOP-dossier  
✓ En meer…. 
 

Er wordt naar gestreefd om deze aanpassingen in ieder geval aan het einde van dit schooljaar op te 

leveren.  

 

In een separate mail verstuurt Saskia nog een aantal praktische instructies voor het gebruik van TOP-

dossier.  

 
 
Personele bezetting Regioloket 
Na de Kerstvakantie is Joanne Boeschoten weer terug bij het Regioloket. Haar verlengde 
bevallingsverlof is ten einde, maar zij komt nog niet volledig terug. Tot aan de zomervakantie van 
2020 werkt zij nog maar 2,5 dag. Haar vaste werkdagen in deze periode zijn dinsdag en woensdag. 
Daarnaast werkt zij een halve dag in de week vanuit huis. 
Omdat Joanne nog niet volledig terugkeert, blijft Merel Schulte tot aan de zomervakantie van 2020 
voor twee dagen per week aan het Regioloket verbonden. Haar werkdagen zijn flexibel.  
 
 
Vaste contactpersonen Regioloket 
Scholen geven soms aan dat zij het prettig vinden als het Regioloket met vaste contactpersonen zou 
werken. Tot nu toe heeft het Regioloket dat afgehouden. Alleen met een aantal speciale 
voorzieningen maken wij deze afspraak wel.  
Niettemin hebben wij in het Regioloket onlangs opnieuw de vraag om vaste contactpersonen ter 
discussie gesteld. Dit beraad heeft echter niet geleid tot een andere beslissing. Om de volgende 
redenen is het voor het Regioloket niet haalbaar of wenselijk om in de breedte met vaste 
contactpersonen te gaan werken: 

• vanwege de parttime beschikbaarheid van de orthopedagogen van het Regioloket is het 
praktisch eigenlijk niet uitvoerbaar om één orthopedagoog aan één school te koppelen; het 
plannen van MDO’s is dan bijvoorbeeld heel lastig, omdat deze vaak alleen op bepaalde 
momenten gevoerd kunnen worden;  

• het werken met vaste contactpersonen kan vertragend werken; soms is een orthopedagoog 
een aantal dagen niet beschikbaar en kan er dus niet snel op een verzoek van een school 
ingegaan worden; daar staat tegenover dat de orthopedagogen van het Regioloket ervoor 
zorgen dat er van maandag tot en met vrijdag altijd bezetting is; 

• vanuit het Regioloket vinden we het wenselijk om enige afstand tot de scholen te kunnen 
houden, zodat wij een critical-friend-rol kunnen behouden. 



 
 
Nieuwe medewerker +Works 
Bij +Works heeft onlangs een personele wisseling plaatsgevonden. Eva Skeet McLeod heeft afscheid 

genomen en is opgevolgd door IJf Blokker. IJf  stelt zich hier zelf even kort voor: 

“Sinds 2007 ben ik in dienst bij stichting Altra. Ik ben vanaf 2012 met stage en arbeidstoeleiding 

bezig. In 2015 behaalde ik de opleiding jobcoach. Verder ben ik 41 jaar, getrouwd en heb ik twee 

kinderen, Bram 9 en Mees 7. Nu heb ik bij +Works super start gemaakt. 2020 gaat een mooi jaar voor 

ons worden!” 

 
Nieuwe contactpersoon VO Adviesteam PI-research 

Vanuit het VO Adviesteam is er vanaf heden een nieuw contactpersoon voor de VO scholen binnen 

het Samenwerkingsverband Waterland en de Meerlanden. Sharon Kruidijk heeft deze taak 

overgedragen aan Irene van Althuis. Irene werkt als Orthopedagoog Generalist en senior 

onderwijsadviseur bij PI Research (Bascule). Voor algemene vragen, specifieke 

casuïstiek of consultvragen is zij te bereiken op; i.vanalthuis@piresearch.nl / 06-

43376293. Een nadere kennismaking is ook mogelijk op 23 januari tijdens de 

studieochtend, waar Irene ook aanwezig zal zijn.  
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