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Beste collega’s van de scholen van SWVAM,
Er is weer het nodige te melden vanuit SWVAM. Daarom graag jullie aandacht voor deze SWVAM
Update.
Vriendelijke groet, namens het Regioloket,
Frans Jordaan.

Aanstelling functionaris gegevensbescherming
Vorige maand heeft SWVAM in het kader van de AVG een functionaris gegevensbescherming (FG)
aangesteld, in de persoon van Hans Nusselder. Hans werkt als zelfstandige en is ook de FG voor ons
collega samenwerkingsverband in Zuid Kennemerland. Zijn contactgegevens worden vermeld op
onze website.
Planning zoco-ochtenden, met visitaties
Er is enige verwarring geweest over de planning van de zocobijeenkomsten voor de rest van dit
schooljaar. Als bijlage sturen we nu het definitieve overzicht van de ingeplande data, met daarbij de
onderwerpen die aan de orde komen. Nog niet alle data zijn al inhoudelijk gevuld. Dat zal later
volgen.
Tevens sturen we een bijlage mee met de stand van zaken voor de indeling van de visitatieochtenden. Er is nog veel ruimte om deel te gaan nemen aan een visitatie, hetzij als school om
bezocht te worden, hetzij als deelnemer aan één van de bezoekteams. Opgeven voor een visitatieochtend kan via regioloket@swvam.nl.
voortgang implementatie TOP-dossier
Het SWVAM heeft Saskia Kuijer (app’SASsist) benaderd voor begeleiding van de implementatie van
Top Dossier bij zes pilotscholen. De ervaring van de pilotscholen bij deze implementatie kunnen
vervolgens gebruikt worden voor een efficiënte implementatie van Top Dossier bij andere scholen.
•
•
•
•

De pilotscholen zijn gebrieft en gestart met het aanmaken van dossiers van leerlingen
waarvoor (waarschijnlijk) een TLV aanvraag nodig is.
Met de leverancier van Top Dossier hebben we een afspraak om enkele verbeterpunten te
bespreken, met als doel nog efficiënter met het systeem te kunnen werken.
We gaan zelf aanvullende instructies opstellen over bijvoorbeeld de toolbox en TLV
aanvraag.
Met de pilotscholen willen we meer aandacht besteden aan handelsgericht werken.

De leverancier van Top Dossier heeft aangegeven dat een belangrijke update naar verwachting in
januari 2019 beschikbaar komt. Deze update bevat o.a. de optie om verslagen met het SWV te delen
en een digitale afhandeling van de TLV aanvraag.
De scholen die aan de pilot deelnemen, worden voorlopers in het verdere gebruik van TOP-dossier.
Dat wil echter niet zeggen dat Saskia voor de andere scholen niet beschikbaar is. In tegendeel.
Wanneer andere scholen vragen of suggesties hebben over het gebruik van TOP-dossier, kan Saskia
benaderd worden (info@appsassist.nl).

scholingen TOP-dossier
Uit de contacten die wij met de scholen hebben en ook uit een eerste inventarisatie die Saskia Kuijer
gedaan heeft, blijkt dat er nog behoefte is aan een vervolgscholing voor TOP-dossier. In de vorige
SWV Update hebben we gevraagd om de interesse hiervoor kenbaar te maken via
regioloket@swvam.nl. Tot nu toe is daar niet of nauwelijks op gereageerd. Vandaar dat we deze
oproep hierbij herhalen. Er is mogelijkheid voor scholing in het meer technische gebruik van TOPdossier, maar ook in de meer handelingsgerichte kant van TOP-dossier. Verzocht wordt om bij
aanmelding aan te geven aan welk soort scholing behoefte is.
voortgang pilot ZAT-ontwikkeling (versterking van verbinding zorg-onderwijs)
De scholen die deelnemen aan de pilot voor de herpositionering van het ZAT zijn een eerste keer bij
elkaar gekomen. Dat heeft goede input opgeleverd voor het formuleren van de doelen en de verdere
opzet van de pilot. Dit wordt in een actieplan uitgewerkt. De vervolgafspraken zijn inmiddels
gemaakt.
Onderwijs in geslotenheid
Als bijlage is een document toegevoegd over de samenwerking die nodig is als leerlingen worden
geplaatst in een justitiële setting. Vaak gebeurt dit voor de school waar de leerling dan op zit
onverwacht en moet er snel informatie overgedragen worden. Ook als leerlingen uit een justitiële
setting ontslagen worden, gebeurt dat meestal onverwacht, maar ontstaat er meteen druk om een
andere onderwijsplek voor deze leerling te vinden.
In het meegestuurde document staat omschreven welke landelijke afspraken hierover gemaakt zijn.
We sturen het document daarom ter info mee.
Wanneer je als school geconfronteerd wordt met een leerling die naar een justitiële setting gaat, of
daaruit terugkeert, is het van belang om hier direct het Regioloket bij in te schakelen.
Maatwerk in onderwijstijd
Vanuit de Inspectie zijn wij onlangs geïnformeerd over de wetgeving voor het bieden van maatwerk
in onderwijstijd, zoals deze sinds augustus 2018 van kracht is. Dit wordt ook wel de Variawet
genoemd. Het vergt nog enige studie om precies het hoe en wat van deze wetgeving te begrijpen,
maar in elk geval geeft het aan de scholen meer ruimte dan voorheen om aan bepaalde leerlingen
een aangepast onderwijsprogramma te bieden.
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/maatwerk-in-onderwijstijd-voorleerlingen-met-een-beperking
competentiemodel
Tijdens de zocobijeenkomst van 8 november presenteerde Judy Broer het competentiemodel. Zoals
toegezegd, voegen we als bijlagen haar PPT toe en een korte samenvatting van het
competentiemodel.
Meldcode
Dit schooljaar wordt landelijk veel aandacht besteed aan de Meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld. Ook het onderwijs heeft hierin een bepaalde verantwoordelijkheid. Tijdens de
zocobijeenkomst van 6 december besteden we hier aandacht aan. We krijgen dan een toelichting op
de Meldcode van Martenjan Poortinga, die een rol heeft in de landelijke implementatie.
Geactualiseerde aanvraagroute TLV-aanvraag
De route voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaring bij het Regioloket is weer geactualiseerd
voor het schooljaar 2018-2019. Deze wordt als bijlage meegestuurd en is vanaf volgende week ook
op www.swvam.nl te vinden.

Overstap PO-VO
Passend onderwijs is alweer een paar jaar van start. We kunnen stellen dat er vanaf de start enorme
stappen gezet zijn om iedere leerling binnen het Samenwerkingsverband Amstelland en de
Meerlanden een passende plek te bieden. Natuurlijk is er altijd nog ruimte voor verbetering en
ontwikkeling. Dit is dan ook de reden dat er een aantal speerpunten beschreven zijn in het
ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Een daarvan is “zorgen voor soepel verlopende
overstapmomenten”. Hierbij gaat het onder andere om de overstap van PO naar VO. Zowel vanuit
het PO als ook het VO zijn er signalen dat deze overstap, als het gaat om leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte, soepeler kan verlopen dan op dit moment het geval is. Mogelijk kan dit er
toe bijdragen dat voorkomen kan worden dat een deel van deze groep leerlingen vastloopt op de
voortgezet onderwijsschool waar zij starten.
Om de overstap van de groep leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte beter in kaart te
brengen en vervolgens een beeld te krijgen van of en zo ja welke aanpassingen er nodig zijn om deze
overstap soepeler te laten verlopen, steken de Samenwerkingsverbanden PO en VO de koppen
bijeen. Samen met Joost van Caam (Amstelronde) en Ekon Hartog (Passend Onderwijs
Haarlemmermeer) zijn we een onderzoek gestart naar de overstap van de leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Hiervoor zullen de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
gevolgd worden in het proces van de overstap van de basisschool naar de voorgezet onderwijsschool
en in de eerste periode op deze VO-school.
Om dit te kunnen doen vragen we om medewerking van de scholen. Gedurende het schooljaar zal er
tweemaal een aantal gegevens bij de scholen worden opgevraagd over deze groep leerlingen,
namelijk na de herfstvakantie en nog een keer aan het begin van het kalenderjaar. De
zorgcoördinatoren hebben een brief ontvangen waarin beschreven staat om welke gegevens het
gaat. Joanne Boeschoten zal in de komende periode contact leggen met de zorgcoördinator voor de
eerste ronde data verzameling. Mocht u meer informatie willen over het onderzoek, dan kunt u
contact opnemen met Joanne Boeschoten (jboeschoten@swvam.nl ). Wij danken jullie vast voor de
medewerking.
Twee interessante bijeenkomsten
Graag jullie aandacht voor deze twee boeiende bijeenkomsten:
https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/masterclass-bevorderen-van-motivatie-13-11-2018

https://www.nvs-nvl.nl/dagvandezorgcoordinator
Leuk te vermelden dat we vanuit Amstelland en de Meerlanden op de Dag van de Zorgcoördinator
zelf een workshop verzorgen. Schrijf je dus in voor deze DvdZ, nu het nog kan! Er zijn slechts enkele
plekken beschikbaar.
In de workshop presenteren Jolanda van Veen (HWC) en Patricia Masselink (HVC) het werken met de
Trajectvoorziening als goed praktijkvoorbeeld. We leggen trouwens de nadruk op het perspectief van
de ouders. Een ouder van het HVC zal in de workshop ook haar verhaal doen. Wat ervaart zij als
meerwaarde van de Trajectvoorziening? (Bekijk ook nog eens onze video ‘Ondersteuning op school’:
https://vimeo.com/280353242)

