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Beste collega’s van de scholen van SWVAM, 
 
In de laatste week vóór een ongetwijfeld welverdiende vakantie, ontvangen jullie via deze Update nog 
een aantal voortgangsberichten en andere mededelingen vanuit het Samenwerkingsverband.  
Uiteraard wensen wij jullie een aantal hele mooie zomerweken toe.  
 
Vriendelijke groet, namens het Regioloket, 
Frans Jordaan.            
 
 
Inspectiebezoek 
In de eerste twee weken van juli hadden wij de Inspectie op bezoek in het kader van het vierjaarlijkse 
onderzoek van de Samenwerkingsverbanden. Een aantal van jullie was ook betrokken bij de 
rondetafelgesprekken met de Inspectie. Waarvoor nogmaals dank. 
 
Tijdens dit onderzoek zijn we beoordeeld aan de hand van het kwaliteitskader voor de 
Samenwerkingsverbanden. Hoewel de definitieve rapportage nog moet komen, kregen we in de 
mondelinge terugkoppeling te horen dat we voldoende beoordeeld worden. Met name gaf de 
Inspectie ons terug dat ze onder de indruk zijn van de open cultuur, waarin we direct met elkaar 
communiceren, veel daadkracht tonen en in alle geledingen professioneel met elkaar samenwerken. 
Ook kijkt de Inspectie zeer positief aan tegen de invulling die we geven aan het schoolmodel, waarbij 
het duidelijk is dat de primaire verantwoordelijkheid bij de scholen ligt, maar waarbij het 
Samenwerkingsverband toch een actieve en ondersteunende rol speelt. Als laatste constateerde de 
Inspectie dat er een sterk ontwikkeld kwaliteitskader is, met een goede verbinding tussen de 
financiën en ontwikkelingen binnen de scholen. Al met al dus een erg groot compliment voor ons 

allen😊  
Komen er dan geen kritische punten naar voren? Zeker, die zijn er ook. Gelukkig zijn het punten die 
we zelf ook al in beeld hebben, zoals de formele positie van +Works en de niet geheel evenwichtige 
samenstelling van de OPR. Met name voor deze twee zaken geeft de Inspectie ons ook een 
herstelopdracht, hetgeen betekent dat we dit in de loop van het komende schooljaar in orde moeten 
maken.     
 
Mededeling bezetting Regioloket 
Het is inmiddels alom bekend dat onze collega Joanne Boeschoten met bevallingsverlof is. Veel 
vroeger dan gepland, maar haar verlof zal zeker tot en met januari 2020 doorlopen. Gelukkig hebben 
we voor de volledige vervangingsperiode opnieuw Merel Schulte vanuit De Bascule kunnen 
detacheren. Merel is drie dagen per week beschikbaar voor het Regioloket. Zij wordt ingezet op 
casuïstiek en neemt een aantal andere taken van Joanne over. 
De taken die Joanne vervult bij de ISK op het Hoofdvaart College worden van haar overgenomen 
door Brenda Martìn. 
 
Communicatie en afhandeling TLV’s 
Als gevolg van de vervroegde afwezigheid van Joanne Boeschoten, in een piekperiode voor het 
Regioloket, communiceerde we enkele weken geleden dat we alleen nog telefonisch bereikbaar zijn 
via het algemene nummer van het regioloket en via het mailadres van het Regioloket. We kozen 
daarvoor om de orthopedagogen van het Regioloket zoveel mogelijk de ruimte te geven voor het 
afhandelen van de TLV-aanvragen die de afgelopen weken in grote aantallen binnen kwamen. In 
deze tijd van het jaar komen er ook altijd veel heraanvragen vanuit de VSO-scholen binnen.  



Daarnaast merken we dat we nu relatief veel aanvragen voor een TLV binnen krijgen van de reguliere 
scholen van SWVAM. Deze aanvragen komen soms op een laat moment in het schooljaar binnen, 
waarbij het vaak de bedoeling is om de betreffende leerling direct na de zomervakantie op het VSO 
te laten starten. Helaas is het niet altijd mogelijk om een late aanvraag vóór de zomervakantie af te 
handelen. Deels heeft dit met de piekdrukte te maken, waarbij we de aanvragen op volgorde van 
binnenkomst afhandelen, rekening houdend met eventuele urgenties. Deels blijft het van belang om 
aanvragen zorgvuldig te kunnen beoordelen en waar nodig nog een MDO te beleggen. Om die reden 
bestaat er ook een wettelijke afhandelingstermijn van zes weken. We doen ons uiterste best om ruim 
binnen deze termijn te blijven en streven ernaar om de meeste aanvragen nog vóór de vakantie af te 
handelen. Echter, voor aanvragen die eind juni en begin juli bij ons ingediend zijn, kunnen wij daar 
geen toezegging voor doen. Dat betekent dat sommige aanvragen pas eind augustus afgerond 
kunnen worden. 
Officieel begint de zomervakantie ook voor SWVAM op vrijdag 12 juli. Het Regioloket zal echter tot 
en met woensdag 17 juli bereikbaar zijn.    
 
Afronding visitaties 
In het afgelopen schooljaar hebben de volgende scholen een visitatiegroep mogen ontvangen: HVC, 
HWC, KSH, Wellant De Groenstrook, Panta Rhei en het Amstelveen College. Over het algemeen zijn 
de ervaringen rond het proces en de opbrengsten van de visitaties zeer positief, zowel bij de scholen 
die gevisiteerd zijn als bij de leden van de visitatiegroepen. In een enkele situatie was er een wat 
kritische reflectie, maar deze is tussen de school en de visitatiegroep opgepakt.  
 
Volgend schooljaar komt er een nieuwe ronde visitaties aan. We hebben daarvoor de volgende data 
vast gereserveerd: do 21-11-2019, do 06-02-2020 en do 02-04-2020. Scholen die nog geen visitatie 
gedaan hebben kunnen zich voor één van deze data vast opgeven via regioloket@swvam.nl. Ook als 
je deel wil gaan uitmaken van een visitatiegroep, kun je dat via dit mailadres melden.  
Ten opzichte van het afgelopen schooljaar verschuiven we de planning van de visitaties dus van het 
najaar tot het voorjaar, zodat er geen visitaties meer plaatsvinden aan het begin van de 
zomerperiode. In de praktijk blijkt dat vanwege examendrukte, schoolreisje en andere prioriteiten 
geen gunstige tijd te zijn.    
 
Data zocobijeenkomsten 2019-2020 
do 12 september 2019 
do 10 oktober 2019 
do 21 november 2019 (visitatie) 
do 9 januari 2020 
do 6 februari 2020 (visitatie) 
do 5 maart 2020 
do 2 april 2020 (visitatie) 
do 14 mei 2020 
do 11 juni 2020 
  
Voortgang TOP-dossier 
Een korte stand van zaken rond TOP-dossier. Het afgelopen jaar hebben we met TOP-dossier veel 
stappen gezet, maar nog niet alle stappen die we wenselijk vinden. Er is veel inzet geweest van Saskia 
Kuijer om met jullie en twee andere Samenwerkingsverbanden alle ontwikkelwensen te 
inventariseren. Daar gaan we direct na de zomervakantie met TOP-dossier mee door. Jullie worden 
daarvan op de hoogte gehouden en waar nodig actief bij betrokken.  
Op dit moment werkt TOP-dossier heel hard aan de oplevering van de 2.0 omgeving voor het 
Samenwerkingsverband. Deze wordt in augustus geïmplementeerd. Voor het werken met TOP-
dossier vanuit de scholen heeft dit verder geen grote consequenties. 
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Op advies van het directieberaad heeft SWVAM besloten om nogmaals een jaarovereenkomst met 
TOP-dossier af te sluiten. We zien veel vorderingen en willen daarom met TOP-dossier door. We 
willen echter ook de druk erop houden dat de ontwikkelmogelijkheden die wij voor het systeem 
wenselijk achten ook echt doorgevoerd gaan worden. In juni 2020 maken we dan opnieuw de balans 
op. 
 
Tenslotte merken we dat een aantal scholen behoefte heeft aan nieuwe scholing voor het werken 
met TOP-dossier. Uiteraard kunnen en zullen we deze gaan organiseren. Het is vanaf nu mogelijk om 
deelnemers voor een nieuwe scholingsronde op te geven via regioloket@swvam.nl. Na de 
zomervakantie zullen we een aantal scholingsdata gaan inplannen. 
 
Continuering inzet Bascule 
Op basis van de jaarevaluatie met De Bascule hebben we besloten om de inzet van De Bascule in 
2020 te continueren. Zoals bekend heeft Judy Broer dit overgedragen aan haar collega Sharon 
Kruisdijk. Zij is nu ook onze contactpersoon voor consultvragen richting De Bascule geworden. 
Wanneer zij een vraag niet zelf kan oppakken, heeft zij meer gespecialiseerde collega’s achter de 
hand. 
Om Sharon en haar collega’s in staat te stellen hun expertise snel en efficiënt in te zetten is het van 
belang dat er een duidelijke hulpvraag geformuleerd wordt. Bij voorkeur krijgen zij dan ook inzage in 
het OPP en/of het leerlingdossier, mits dit met toestemming van ouders en/of leerling gebeurt. Het is 
overigens ook mogelijk om Sharon te benaderen voor een anoniem consult.  
Wanneer de expertise van De Bascule gewenst is, kunnen scholen contact opnemen met het 
Regioloket. Het is ook mogelijk om rechtstreeks met Sharon Kruisdijk contact op te nemen. Meld dit 
dan wel even bij het Regioloket, zodat wij op de hoogte zijn van lopende trajecten. 
Contactgegevens Sharon Kruisdijk: s.kruisdijk@debascule.com / 06-83010833) 
 
 
Orthopedagoge zoekt nieuwe functie 
Bij Praktijkschool De Linie loopt een vervanging van één van de orthopedagogen ten einde. De 

vervangster, Nikki Schonk, heeft de vervanging naar volle tevredenheid van de school gedaan. Zij is 

nu op zoek naar een andere baan. Mocht iemand een orthopedagoge zoeken of een andere 

passende vacature weten, dan hoort zij het graag! (n.schonk@praktijkschooldelinie.nl) 
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