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Beste collega’s van de scholen van SWVAM,
Er is weer het één en ander te melden vanuit ons SWV. Daarom graag jullie aandacht voor de
onderstaande punten.
Vriendelijke groet, namens het Regioloket,
Frans Jordaan.

plaatsing leerlingen VSO
Voor Altra Haarlemmermeer is het op dit moment moeilijk om direct leerlingen te kunnen plaatsen.
Dat komt doordat de locatie in Hoofddorp de maximale capaciteit bereikt heeft. Sommige scholen
hebben dat ondertussen al gemerkt, omdat ze te horen kregen dat aangemelde leerlingen nog even
moeten wachten op een plaatsing.
Uiteraard is dit voor iedereen een vervelende situatie. Er wordt hard gezocht naar locaties
(bijvoorbeeld binnen andere schoolgebouwen) waardoor uitbreiding van het aantal plaatsen
mogelijk wordt. Dit kost nog enige tijd.
Vanuit het Regioloket zijn wij met Altra Haarlemmermeer in gesprek om afspraken te maken over de
wijze waarop we in deze periode met nieuwe aanmeldingen omgaan. Daarbij is ons uitgangspunt dat
leerlingen in een urgente situatie, door het gebrek aan capaciteit, niet zonder school mogen zitten.
Eén van de afspraken is om aan de scholen te verzoeken om eerst contact op te nemen met het
Regioloket als er een leerling bij Altra Haarlemmermeer aangemeld gaat worden. Vanuit het
Regioloket verkennen we dan de urgentie van de situatie. Als die hoog is en er geen duidelijke
alternatieven zijn, zullen we toch in gesprek gaan met Altra om te bekijken wat zij kunnen bieden. Is
de urgentie minder hoog, dan zoeken we naar mogelijkheden voor overbrugging of plaatsing elders,
mits dit voor de leerling voldoende passend is.
Altra en het Regioloket zullen de komende tijd nauw met elkaar in contact staan om de (mogelijke)
aanmeldingen scherp in beeld te houden.
Een andere belangrijke afspraak heeft te maken met het doorplaatsen van leerlingen vanuit Altra
naar andere scholen. Voor Altra blijkt het soms lastig te zijn om plekken te vinden voor leerlingen die
geen VSO meer nodig hebben. Vanuit het Regioloket gaan wij Altra hierbij ondersteunen. Dat
betekent onder meer dat wij in voorkomende gevallen een rol gaan spelen in de verbinding tussen
Altra en de scholen die voor deze leerlingen in aanmerking komen.
Overigens geven ook andere VSO-scholen aan dat zij moeite hebben om leerlingen snel na
aanmelding te plaatsen. Wanneer dit voor stagnaties bij leerlingen uit Amstelland of
Haarlemmermeer leidt, zullen wij ook met deze scholen in contact treden om te zoeken naar
oplossingen.
visitaties
Voor dit tweede deel van het schooljaar zijn de volgende visitaties gepland:
14 maart - Herbert Vissers College
4 april - Hermann Wesselink College / Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp
11 april - Wellant Groenstrook
13 juni - Panta Rhei / Altra Haarlemmermeer / Amstelveen College.

De voorbereiding van de visitaties op 14 maart, 4 april en 11 april draait volop.
Er is nog ruimte om deel te nemen aan de visitaties op 13 juni bij Panta Rhei, Altra Haarlemmermeer
en Amstelveen College. Het kunnen ook andere functionarissen zijn dan zoco’s of BPO’ers. Opgeven
voor een visitatie kan via regioloket@swvam.nl.
voortgang implementatie TOP-dossier
De afgelopen weken is er flink wat voortgang geboekt met de implementatie en verdere ontwikkeling
van TOP-dossier. Veel activiteit vond achter de schermen plaats tussen SWVAM, de makers van TOPdossier en de collega-samenwerkingsverbanden die ook met TOP-dossier werken.
Over de inhoudelijke kant van de voortgang hebben we de zorgcoördinatoren bijgepraat op 7 maart.
De aantekeningen van deze bijeenkomst zijn als bijlage toegevoegd.
Onze projectleider, Saskia Kuijer, heeft ter ondersteuning van het gebruik van TOP-dossier nog twee
andere documenten opgesteld, te weten een handleiding voor het aanvragen van een TLV in TOPdossier en de stroomschema’s voor het gebruik van TOP-dossier. Ook deze zijn als bijlage
toegevoegd. Alle documenten worden binnenkort ook op onze website geplaatst.
voorstel evaluatievragen ondersteuningstraject
Een voorbereidingsgroep heeft onlangs een beknopte set vragen geformuleerd die gebruikt kunnen
worden ter evaluatie van individuele trajecten van leerlingen binnen school. Het is de bedoeling om
deze vragen digitaal of mondeling aan leerlingen, ouders, mentoren en andere betrokkenen voor te
leggen.
Het is nog een hele kunst om tot eenduidige en voor iedereen begrijpelijke formuleringen van de
vragen te komen. Tijdens de zoco-bijeenkomst van 7 maart hebben we afgesproken om de conceptevaluatievragen met deze Update mee te sturen. Graag nodigen we jullie uit om de vragen, zoals ze
er nu liggen, te bekijken. Zijn ze eenduidig en begrijpelijk genoeg? We staan open voor
verbetersuggesties. Deze kunnen jullie tot het einde van maart sturen aan fjordaan@swvam.nl.
M@zl-workshop
Eind vorig schooljaar is afgesproken om de M@zl-aanpak van de GGD meer aandacht te geven op de
scholen. Het is bekend dat een preventieve aanpak van scholen en kernpartners helpt om het
verzuim en eventueel thuiszitten van leerlingen te voorkomen of te bekorten.
In deze aanpak is het onder meer van belang om met ouders en leerlingen het ‘juiste’
verzuimgesprek te voeren. Tijdens de M@zl-workshop leren de deelnemers hoe zo’n gesprek het
beste gevoerd kan worden. Dat doen ze onder leiding van een verpleegkundige van de GGD en een
trainingsacteur.
Als opwarmer voor trainingssessies die schoolintern georganiseerd kunnen worden, biedt het
SWVAM in april en mei alvast drie M@zl-worshops aan. Er kan voor deze workshops open
ingetekend worden. Ze zijn vooral interessant voor mentoren, verzuimcoördinatoren, teamleiders en
zorgcoördinatoren.
Dit zijn de data die we met de GGD hebben vastgelegd:
dinsdag 2 april van 14.30u tot 17.00u
dinsdag 21 mei van 14.30u tot 17.00u
woensdag 22 mei van 14.30u tot 17.00u
De workshops worden gegeven bij SWVAM aan de Linnaeusl;aan 2a in Aalsmeer. Aan elke workshop
kunnen minimaal 8 en maximaal 12 personen deelnemen.
Opgeven voor de workshops kan via regioloket@swvam.nl.

training meldcode
We hebben toegezegd om ook een verdiepende training te organiseren voor het werken met het
vernieuwde afwegingskader van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. We zijn
hierover nog in gesprek, maar kunnen op dit moment helaas nog geen data noemen. Berichtgeving
hierover volgt, zodra er meer bekend is.
stuurgroep +Works
Recent is Margreet Boermans, zorgcoördinator bij het Hoofdvaart College, toegetreden tot de
stuurgroep van +Works. Margreet vertegenwoordigt in de stuurgroep het gehele reguliere VO.
Margreet vervangt haar ex-collega Marco van Wijngaarden. Hij is onlangs van baan veranderd en
werkt nu op een school buiten onze regio.
aankondiging belronde verzuim
In de tweede helft van maart zullen de orthopedagogen van het Regioloket weer een belronde langs
de scholen houden om de frequent en langdurig verzuimende leerlingen door te spreken. Aan het
einde van de maand dient het Samenwerkingsverband bij de Inspectie weer het aantal thuiszitters
door te geven. Dit zijn de leerlingen die tenminste vier weken aaneengesloten ongeoorloofd van
school verzuimen.
Sinds het begin van 2018 is dit aantal binnen ons Samenwerkingsverband overigens dalende. Op dit
moment schommelt het tussen de 16 en 20 leerlingen. In voorgaande jaren lag het nog rond de 30
leerlingen. Hieruit mogen we afleiden dat we deze leerlingen beter in beeld hebben gekregen en dat
daar door de scholen adequate acties op gezet worden.
training traumasensitief lesgeven
De orthopedagogen van de scholen binnen SWVAM en het Regioloket volgen deze maand de
tweedaagse cursus ‘Traumasensitief lesgeven’. Veel leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en
leerlingen die in een verzuimsituatie zitten, kampen met vormen van trauma die hen in de klas
belemmeren of die hen ervan weerhouden om elke dag naar school te komen. Bewustzijn van deze
trauma’s kan veel docenten helpen om deze leerlingen in de klas met meer sensitiviteit tegemoet te
treden. De Training voor de orthopedagogen kan een aanloop zijn om hier binnen de scholen meer
aandacht voor te vragen. In de evaluatie van deze training onderzoeken we of er een behoefte is om
hier meer mee te gaan doen.
nieuwe telefoonnummers
Het SWVAM is vorige maand overgestapt op een andere ICT-omgeving. Eén van de consequenties
daarvan is een aanpassing van de algemene telefoonnummers. We zijn gestopt met het centrale 088nummer. Daarvoor in de plaats is er een apart nummer gekomen voor het secretariaat van het
Samenwerkingsverband (0297-799863) en voor het secretariaat van het Regioloket (0297-799865).
Het nummer van het Regioloket is zo ingesteld dat er naar één van de medewerkers doorgeschakeld
wordt als het secretariaat niet beschikbaar is. Helaas loopt het doorschakelen niet altijd goed. Als
jullie hier problemen mee ervaren, meld het dan zo snel mogelijk bij regioloket@swvam.nl.
interessante links
Zie hier een kleine selectie van links die wekelijks bij het SWVAM binnen komen:
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/in-gesprek-over-het-schoolondersteuningsprofielsop/
https://1014onderwijs.nl/voorjaarsconferentie-10-14-onderwijs/
www.vertelpunt.nl/ocw.

