SWV AM update

maart 2018

Beste collega’s van de scholen van SWVAM,
Nu de eerste ronde van scholingen voor TOP-dossier afgerond is, is het weer tijd voor een update.
Behalve de voortgang van TOP-dossier, brengen we nog een paar andere zaken onder jullie aandacht.
Vriendelijke groet, namens het Regioloket,
Frans Jordaan.
Afronding scholingen TOP-dossier
In de afgelopen weken waren er zes scholingen, twee voor ICT en beheer en vier voor de
zorgmedewerkers van de scholen. De scholingen zijn goed bezocht en verliepen uitstekend.
De deelnemers aan de scholingen , ontvingen hun hebben hun inloggegevens voor TOP-dossier en
kunnen met het systeem aan de slag.
De opkomst bij de scholingen was groot. Helaas moesten enkele medewerkers wegens ziekte verstek
laten gaan. Graag peilen wij bij jullie of er om die reden nog behoefte is aan een extra scholing.
Gelieve dit aan te geven via regioloket@swvam.nl. Als er collega’s zijn die nog niet opgegeven waren
maar alsnog de scholing willen volgen, dan kunnen zij ook aangemeld worden.
Tijdens de scholingen kwamen vragen en aandachtspunten voor de werking en inrichting van TOPdossier naar voren. Wij bespreken deze punten met TOP-dossier en onderzoeken in hoeverre er
aanpassingen gedaan kunnen worden. Heb je nog evaluatiepunten over de scholing, of vragen die
nog niet eerder benoemd zijn? Meld deze a.u.b. bij ons via regioloket@swvam.nl.
Op dinsdag 22 mei zijn er twee informatie-uren over TOP-dossier voor teamleiders (van 14u tot 15u)
en directieleden (van 15u tot 16u, in het directieberaad). Graag opgeven via regioloket@swvam.nl.
Echt werken met TOP-dossier
Nu het systeem operationeel is, is het van belang dat de scholen zelf een aantal zaken rond het
gebruik van TOP-dossier regelen en afspreken. Om optimaal van TOP-dossier gebruik te kunnen
maken kunnen leerlingen ‘klaargezet’ worden vanuit de verschillende administratiesystemen (zoals
Magister en SOM-today). Scholen hebben de keuze om dit heel selectief te doen, ofwel in één keer
alle leerlingen van de school. (‘Klaarzetten’ betekent overigens niet dat het hele dossier wordt
ingelezen, maar wel dat de leerling herkenbaar is in TOP-dossier.)
Het is voor de scholen ook aan te raden dat zij interne afspraken maken over de vraag wanneer er
een TOP-dossier voor een leerling wordt aangemaakt, wie dat doet en onder welke tegel binnen TOPdossier de leerling gezet wordt (lichte ondersteuning, extra ondersteuning op school of extra
ondersteuning op voorziening).
Wanneer scholen zoekende zijn in het maken van deze interne afspraken, kunnen zij uiteraard
contact zoeken met het Regiloket, of bij elkaar te rade gaan.
Het Regioloket is in deze periode zelf ook bezig om lopende dossiers in TOP-dossier in te voeren.
Wanneer een leerling-dossier in z’n geheel is ingevoerd, zullen we rond deze leerling zoveel mogelijk
van de functies van TOP-dossier gebruikmaken. Omdat we in opbouw zijn, betekent dit dat we in de
komende tijd voor sommige leerlingen nog op de oude manier communiceren en voor sommige
leerlingen via TOP-dossier. Dit kan wat verwarrend overkomen. Wij vragen jullie begrip hiervoor.
TOP-dossier is vrij geruisloos operationeel gegaan. Tot nu toe zijn de scholen en het SWV er alleen
nog intern mee aan de slag gegaan. We groeien nu dus toe naar het moment waarop de eerste echte

volledige aanvraag van een arrangement via TOP-dossier gedaan wordt. We beschouwen dat als een
moment om te markeren en te vieren. En hoewel het geen wedstrijd is (zorgvuldigheid blijft voor
snelheid gaan) loven we wel een taart uit aan het zorgteam van de school die met ons de eerste
volledige TOP-dossiercyclus voltooit.
Nieuwe verwerkersovereenkomst 3.0
Een laatste voortgangsbericht komt van TOP-dossier zelf. Zij melden ons het volgende: “Wij zijn op
dit moment druk bezig met het opstellen van de Verwerkersovereenkomst 3.0 en bijbehorende
privacybijsluiters. Er wordt één deze dagen een mail verstuurd naar al onze klanten om jullie hierover
te informeren. SWV, besturen en scholen die met onze systemen werken ontvangen deze dan ook
vóór 25 mei voor ondertekening en eigen administratie. De Bewerkersovereenkomst 2.0 komt dan
ook te vervallen. Tot op heden is Bewerkersovereenkomst 2.0 nog geldig en van toepassing.”
Hoewel de besturen en het SWVAM pas recent de eerste bewerkersovereenkomst voor TOP-dossier
gesloten hebben, komt er dus heel snel al weer een nieuwe versie aan. Dit heeft dus te maken met
de overgangsfase naar de start van de AVG op 25 mei a.s..
Doorlopende melding thuiszitters
Zoals jullie gemerkt hebben, geven we een andere invulling aan het melden van en praten over
leerlingen die thuiszitten of langdurig verzuimen. De eerste belronde van het jaar is voltooid en geeft
ons, zoals de bedoeling is, een breder overzicht van deze groep leerlingen. Voor zover wij dat kunnen
peilen, is het voor de scholen ook prettiger en effectiever om het op deze manier te doen.
Wij staan echter open voor (kritische) evaluatiepunten. Deze kunnen via regioloket@swvam.nl aan
ons doorgegeven worden.
Voortgang visitaties
Helaas is de eerste visitatie van dit jaar komen te vervallen. Dit kwam door familieomstandigheden
van één van de direct betrokkenen. We onderzoeken binnenkort de haalbaarheid om deze visitatie
op De Westplas alsnog in dit schooljaar te doen. De voorbereidingen zijn immers al gedaan.
De twee andere visitaties zijn ingepland op 12 april (Alkwin Kollege) en 24 mei (Thamen). De
voorbereiding voor deze twee dagen zijn in volle gang.
Leuk om te vermelden is dat er op 12 april bij Alkwin filmopnames gemaakt worden. Hiervan zal een
korte videoproductie uitgebracht worden. Ons filmpje en die van een aantal andere
samenwerkingsverbanden wordt geplaatst op passendonderwijs.nl om een beeld te geven van De
Staat van de Samenwerkingsverbanden.
Uitnodiging informatiebijeenkomst over zorgplicht, nieuwe datum!
Vanwege ziekte van de spreker kon de informatiebijeenkomst van 19 maart niet doorgaan. Er is
inmiddels een nieuwe datum geprikt en wel: maandag 9 april, van 10u tot 12u op het kantoor van
SWVAM.
Langs deze weg maken wij jullie op deze bijeenkomst attent. Wij hebben Carolien de Bruin van het
juridisch adviesbureau Infansius gevraagd om ons wat meer wegwijs te maken in de principes van de
Zorgplicht. In haar programma tijdens die ochtend zal zij in elk geval op de volgende onderwerpen
ingaan:
- De belangrijkste bepalingen uit de Leerplichtwet
- De wettelijke bepalingen omtrent zorgplicht (WVO en WEC)
- Wanneer is sprake van een ondersteuningsbehoefte?
- Hoe geldt de zorgplicht voor leerlingen die vanuit een ander Samenwerkingsverband
binnenstromen?
- Hoe geldt de zorgplicht als een leerling op school A staat ingeschreven en zichzelf aanmeldt
bij school B?

-

Wanneer is een leerling (schriftelijk) aangemeld?
Hoe geldt de zorgplicht als een leerling met een TLV op een VSO-school wordt aangemeld,
maar de leerling door deze school wordt afgewezen?
Wat te doen als een school van mening is dat een andere school beter is voor de leerling,
maar de ouders deze opvatting niet delen?

Carolien de Bruin bespreekt deze onderwerpen het liefst aan de hand van concrete en actuele
casuïstiek, bij voorkeur ingebracht door de aanwezigen.
Als jullie jezelf of collega’s nog voor deze voorlichting willen opgeven, dan kan dat nog. Graag
aanmelden via regioloket@svwam.nl.
Vraag over de betrokkenheid van het Regioloket bij de overstap van PO naar VO
Vanuit één van onze scholen komt de volgende vraag:
“Wij krijgen steeds meer leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte die wij graag een kans
willen bieden. Wij maken ons wel grote zorgen of wij deze leerlingen voldoende kunnen
ondersteunen. Wij willen goed voorbereid de ondersteuning vorm kunnen geven om thuiszitten of
speciaal onderwijs te kunnen voorkomen.
Wij zijn aan het nadenken over manieren waarop wij de overgang naar het voortgezet onderwijs
kunnen versoepelen. Wij hebben net een overleg gehad over een leerling die begeleid wordt door het
Samenwerkingsverband PO.
Is het mogelijk dat jullie al in het voortraject betrokken zijn om de overstap en begeleiding goed af te
stemmen?”
Natuurlijk zijn wij blij met deze vraag. Het is inderdaad mogelijk om het Regioloket al in een
vroegtijdig stadium te betrekken bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die de
overstap naar het VO moeten gaan maken. Dat kan al als leerlingen nog op de basisschool zitten. We
hopen zelfs dat dit gebeurt, zodat de basisscholen er in hun definitieve advisering al rekening mee
kunnen houden. Hierover zijn wij in gesprek met de collega-samenwerkingsverbanden van het PO.
Wanneer leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bij het VO worden aangemeld, hebben
de VO-scholen bovendien de taak om te onderzoeken of zij de gevraagde ondersteuning ook echt
kunnen bieden. Zij kunnen hierbij de hulp en advisering van het Samenwerkingsverband inroepen.
Sterker nog, binnen Passend Onderwijs is het zeer gewenst dat dit gebeurt. Het antwoord op de
vraag van de school is dus volmondig: ja.
De voorjaarsronde staat bij nagenoeg iedere school in de agenda. Denk nog even aan de
voorbereiding hiervan. In de begeleidende brief bij de uitnodiging is aangegeven dat de actieplannen
voor schooljaar 2018 – 2019 en een overzicht van de inzet van de financiële middelen 2 weken voor
het gesprek bij SWVAM moeten worden aangeleverd (jhogeveen@swvam.nl)
Dag van de zorgcoördinator, 10 april
Tenslotte vragen wij aandacht voor de dag van zorgcoördinator op 1 april a.s. en de nieuwsbrief van
de NVS/NVL. De inhoud spreekt voor zich.
Dag van de zorgcoördinator:
https://www.nvsnvl.nl/metopenblik?utm_medium=email&utm_source=Inboxify&utm_campaign=NB032118
Nieuwsbrief:
https://app.inboxify.nl/viewonline/516A4B48414C2B537A44633D/6E336B546F6F6F415753493D/51366A6C52544D73713934636
16A64524F62304263513D3D

