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Beste collega’s van de scholen van SWVAM,
We kijken terug op een schooljaar waarin we flink wat stappen gezet hebben, met TOP-dossier, met
de AVG, met ons kwaliteitsbeleid, met de ontwikkeling van de Trajectvoorziening en tal van andere
zaken. Dit waren geen losse activiteiten, maar ontwikkelingen die komend jaar doorlopen.
Met deze laatste Update sluiten we het jaar definitief af. Graag jullie aandacht voor alle informatie,
opmerkingen, bedankjes en vooruitblikken.
Hele aangename zomerweken toegewenst, namens het Regioloket,
Frans Jordaan.

Planning zocobijeenkomsten
Voor de zoco-bijeenkomsten in 2018-2019 hebben we voorlopig de volgende data ingepland:
6 september 2018 / 4 oktober 2018 / 8 november 2018 / 6 december 2018 / 10 januari 2019 / 7
februari 2019 / 7 maart 2019 / 4 april 2019 / 6 juni 2019 / 4 juli 2019 (optie)
Evenals afgelopen jaar zijn dit allemaal donderdagochtenden. Omdat niet alle zorgcoördinatoren op
donderdag werken, is bij ons het verzoek binnen gekomen om te bekijken of deze bijeenkomsten af
en toe ook op een andere dag van de week plaats kunnen vinden. We nemen dit verzoek in beraad.
Tijdens de eerste bijeenkomst op 6 september stellen we deze planning, eventueel met
aanpassingen, definitief vast.
Pilot TOP-dossier
Na één jaar werken met TOP-dossier, kunnen we voorzichtig tevreden zijn. Het systeem draait,
vertoont weinig tot geen (technische) haperingen en de primaire gebruikers hebben een instructie
gehad. De basis staat! Maar dat betekent nog niet dat TOP-dossier al volledig geïmplementeerd is en
dat iedereen er in de dagelijkse praktijk goed mee kan werken.
We hebben dan ook een tweede jaar nodig om de implementatie te voltooien. Dat gaan we doen
door in de eerste helft van 2018-2019 op meerdere scholen een pilot te doen. Deze scholen zijn:
Westplas, KKC, Amstelveen College, Hoofdvaart College, HWC en KSH. De ervaringen die we met
deze pilots opdoen, worden in de tweede helft van het schooljaar overgedragen aan de andere
scholen. Begin september wordt het actieplan voor de pilots opgesteld en worden met de genoemde
scholen werkafspraken gemaakt.
Pilot ZAT-ontwikkeling (versterking van verbinding zorg-onderwijs)
Om de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, ketenpartners, jeugdzorg en jeugd GGZ te
verbeteren zijn er leernetwerken ontstaan. Uit de evaluatie van de leernetwerken blijkt dat er winst
geboekt kan worden als de scholen en de ketenpartners tot betere onderlinge afstemming komen.
Het ZAT is de plek om dat te doen. Veel individuele casuïstiekvragen komen immers niet meer bij het
ZAT terecht, maar worden via MDO’s opgelost. Op de meeste scholen krijgt het ZAT sowieso al een
ander karakter, bijvoorbeeld doordat er meer thematisch overlegd wordt.
We zien dus mogelijkheden om de ZAT’s een sterkere positie te geven in het verbeteren van de
samenwerking tussen onderwijs en zorg. Hoe dat er uit zou moeten zien, weten we nog niet precies.
Daarom gaan we ook hiervoor in de eerste helft van 2018-2019 een pilot doen op vier scholen, te
weten het HWC, het HVC, Thamen en De Groenstrook. Ook voor deze pilots geldt dat we eerst op
deze scholen ervaring opdoen, waarna overdracht gedaan wordt naar de overige scholen van
SWVAM.

Ilona Seure vertrekt
De afgelopen zes jaar werd Ilona Seure door SWVAM ingehuurd om het thuiszittersbeleid op te
zetten. Daar is ze erg goed in geslaagd. We hebben de leerlingen met langdurig verzuim nu in beeld,
de samenwerking met de scholen is enorm verbeterd, er zit groei in de samenwerking met de
ketenpartners en er is door haar een methodische manier van werken geïntroduceerd waardoor we
beter resultaat behalen. Hiermee is de opdracht van Ilona volbracht en bedanken we haar voor haar
inzet, betrokkenheid vasthoudendheid en samenwerking. Haar mailaccount bij SWVAM is vanaf nu
niet meer actief. Bij een collega-samenwerkingsverband heeft Ilona inmiddels een nieuwe, passende
opdracht gekregen.
Als bijlage is een dankwoord van Ilona zelf toegevoegd.
Bedankbrief zoco’s
Tijdens de laatste zocobijeenkomst op 21 juni ontvingen de aanwezigen een bedankbrief van
SWVAM met een kleine attentie erbij. Helaas kunnen we de attentie niet met deze update
meesturen, maar de bedankbrief is als bijlage toegevoegd.
Laatste periode van coulance bij onbeveiligd gedeelde documenten
Het beleid van SWVAM ten aanzien van persoonsgegevens die onvoldoende beveiligd met ons
gedeeld worden, is dit schooljaar onder druk van de AVG strenger geworden. Niettemin waren we in
voorkomende gevallen nog coulant. We gaan ervan uit dat de eisen die de AVG stelt aan het
uitwisselen van persoonsgegevens en de middelen om het delen van informatie te beveiligen
inmiddels breed bekend zijn. Daarom zal informatie die wij na de zomervakantie onbeveiligd binnen
krijgen, direct verwijderd worden. Uiteraard melden wij dat bij de verzender en bieden we de
mogelijkheid om de informatie alsnog beveiligd te versturen.
Ook PDF’s die zonder beveiliging met ons gedeeld worden zullen wij niet meer accepteren. Het is dan
aan de verzender om hiervoor een oplossing te zoeken. Na de zomer wordt er overigens hard aan
gewerkt om het grootste gedeelte van de uitwisseling van persoonsgegevens via TOP-dossier te laten
lopen.
Introductie Zivver
Steeds meer organisaties in het veld werken met het beveiligde e-mailprogramma Zivver. Ook
SWVAM gaat dat doen m.i.v. 2018-2019.
Wanneer je buiten TOP-dossier om persoonsgegevens met ons wil delen via een e-mailbericht,
verzoeken we je om dat via Zivver te doen. Zivver is het makkelijkst toegankelijk via de contactpagina
op de website van SWVAM: https://www.swvam.nl/contact
Op deze pagina staat een blauwe knop die direct toegang geeft tot Zivver. Doe je dit voor de eerste
keer, dan is het wel van belang om eerst een eigen (gratis) account aan te maken.
Transferium Amsterdam beëindigd
Zeer kortgeleden bereikte ons het bericht dat het SWV Amsterdam besloten heeft om het
Transferium stop te zetten. Voor leerlingen in Amsterdam die een plek nodig hebben, zoals het
Transferium dat bood, is een andere oplossing bedacht binnen de reguliere scholen in Amsterdam.
Hoe we binnen SWVAM het verdwijnen van het Transferium gaan opvangen vraagt om nader beraad
en kost uiteraard enige tijd. Wanneer scholen op korte termijn leerlingen hebben, die anders wellicht
voor het Transferium in aanmerking kwamen, kunnen zij uiteraard contact opnemen met het
regioloket.

