
SWV AM update     september  2018 

 
Beste collega’s van de scholen van SWVAM, 
 
Hopelijk hebben jullie, net als wij, de zaken voor dit schooljaar al weer aardig op een rijtje gekregen. 
Voor ons is het in elk geval weer tijd om jullie aandacht te vragen voor een paar belangrijke 
mededelingen.  
 
Vriendelijke groet, namens het Regioloket, 
Frans Jordaan.            
 
 
 
personele mededelingen SWVAM 

• Vóór de zomervakantie meldden we al dat we het contract met Ilona Seure, in goed overleg, 
hebben beëindigd. Ilona is nu aan de slag bij het VO-Samenwerkingsverband in Utrecht. 

 

• Brenda Martín gaat met ingang van 21 september 2018 met zwangerschapsverlof. Als alles 
verloopt zoals het nu uitgerekend is, zal ze vanaf 1 februari 2019 weer terug zijn. 

 

• De zwangerschapsvervanging van Brenda wordt gedaan door Merel Schulte. Zij neemt vooral de 
casuïstiektaken van Brenda over, waaronder +Works en de thuiszitters. Merel is in dienst van De 
Bascule, waar ze voor de PI-school De Pionier werkt. Ze wordt voor de periode van de 
zwangerschapsvervanging voor drie dagen per week gedetacheerd bij het Regioloket. Merel start 
haar werkzaamheden op 24 september a.s.. 

 

• De inzet van Joanne Boeschoten voor het Regioloket is uitgebreid van twee dagen naar vier 
dagen. Joanne is ook in dienst gekomen van SWVAM en sluit daarmee een periode van ruim 
zeven jaar bij Praktijkschool De Linie in Hoofddorp af. Joanne wordt voor twee dagen in de week 
ingezet op casuïstiektaken, één dag op beleidstaken en één dag werkt zij voor de ISK bij het 
Hoofdvaart College.  

 

• De inzet van Suzanne Timmermans voor het Regioloket is eveneens uitgebreid, zij het met een 
kleine omvang. 

 

• Zoals aangekondigd start binnenkort een pilot voor de verdere implementatie van TOP-dossier. 
We hebben hiervoor een externe projectleider aangesteld, in de persoon van Saskia Kuijer. Zij is 
zelfstandige, met een achtergrond in de accountancy en in de ICT en heeft ervaring met 
vergelijkbare implementatieprocessen in de zorg. Saskia start haar werkzaamheden op maandag 
24 september en zal snel contact gaan zoeken met de scholen die mee doen in de pilot. 

 

• Tenslotte kunnen we melden dat SWVAM een besluit genomen heeft over de aanstelling van een 
functionaris gegevensbescherming (FG). Wij gaan in deze functie Hans Nusselder aanstellen. Hij 
zal ook de FG worden voor ons collega Samenwerkingsverband in Zuid Kennemerland. Hans 
heeft veel werkervaring in het bankwezen en in de uitgeverswereld waar hij HRM en 
management deed. Hij rondt momenteel zijn opleiding voor FG af en zal zijn werkzaamheden 
voor SWVAM begin oktober starten.  

 
 
 



bereikbaarheid en taakverdeling Regioloket 
Door de uitbreiding bij de andere collega’s zal Frans Jordaan niet meer direct beschikbaar zijn voor de 
dagelijkse casuïstiekvragen. Binnenkomende vragen worden vanaf nu zoveel mogelijk doorgezet naar 
Joanne Boeschoten. Haar werkdagen zijn: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.  
Het Regioloket is elke dag telefonisch bereikbaar op nummer 088-0046900. Wanneer het 
secretariaat gesloten is, worden binnenkomende telefoontjes doorgeschakeld naar één van de 
orthopedagogen van het Regioloket.  
Frans Jordaan blijft de coördinator van het Regioloket en zal wekelijks bij het casuïstiekoverleg van 
het Regioloket aanwezig zijn en op die manier betrokken blijven.     
 
Planning zoco-ochtenden, met visitaties 
Op donderdag 6 september vond de eerste zocobijeenkomst van dit jaar plaats. Het was een korte 
bijeenkomst, waarin we onder meer gekeken hebben naar de planning en inhoud van de 
bijeenkomsten in de rest van het jaar. We zijn op dit moment bezig met de invulling van de komende 
vier bijeenkomsten. Informatie daarover volgt zo snel mogelijk. 
 
In de planning reserveren we drie ochtenden voor visitaties. Dat zijn: 7 februari 2019, 11 april 2019 
en 13 juni 2019. Tijdens deze ochtenden kunnen parallel aan elkaar drie visitaties gedaan worden. 
We nodigen jullie uit om je school voor één van deze ochtenden op te geven. Het is ook mogelijk om 
je nu al voor een visitatieteam op te geven. Ook andere medewerkers dan zorgcoördinatoren kunnen 
in een visitatieteam zitting hebben. Graag zelfs.  
Aanmelden gaat via regioloket@swvam.nl. Zodra we weten welke scholen dit schooljaar gevisiteerd 
gaan worden, zullen we de visitatieteams gaan samenstellen.    
  
pilot TOP-dossier 
In de week van 24 september beginnen we met de pilot voor de verder implementatie van TOP-
dossier. De nieuw aangestelde projectleider, Saskia Kuijer, wordt snel ingewerkt en maakt in die 
week een planning voor de afspraken met de zes pilotscholen: Westplas MAVO, KKC, Amstelveen 
College, Hoofdvaart College, HWC en KSH.      
 
scholingen TOP-dossier 
Vorig jaar zijn veel zorgcoördinatoren, BPO-ers en ondersteunend personeel geschoold in het werken 
met TOP-dossier. Ongetwijfeld zijn er nieuwe medewerkers gestart of willen mensen een  
inhaalscholing volgen. Graag inventariseren wij deze scholingsbehoefte. Afhankelijk van de interesse 
zullen wij één of meer scholingsmoment in het najaar gaan inplannen.  Aanmelden voor de scholing 
van TOP-dossier kan via regioloket@swvam.nl. 
 
Pilot ZAT-ontwikkeling (versterking van verbinding zorg-onderwijs) 
Met de pilot voor de herpositionering van het ZAT maken we begin oktober een start. In die periode 
worden de vier scholen die zich daarvoor hebben opgegeven (HWC, HVC, Thamen en De 
Groenstrook) benaderd worden. Een actieplan voor deze pilot is in voorbereiding. 
 
Strikt beleid bij onbeveiligd gedeelde documenten 
Zoals eerder gemeld voert SWVAM vanaf nu een strikt beleid ten aanzien van persoonsgegevens die 
onvoldoende beveiligd met ons gedeeld worden. 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 verwijderen we informatie die onbeveiligd bij ons binnen komt 
direct. Uiteraard melden wij dat bij de verzender en bieden we de mogelijkheid om de informatie 
alsnog beveiligd te versturen via TOP-dossier of Zivver.  
Let op! Wanneer gebruik gemaakt wordt van TOP-dossier of Zivver hoeft aan documenten die 
meegestuurd worden geen wachtwoord meer toegekend te worden. 
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werken met Zivver 
In juli 2018 hebben we Zivver geïntroduceerd als beveiligd mailprogramma voor het uitwisselen van 
persoonsgegevens, die niet via TOP-dossier kunnen worden uitgewisseld. Zivver is voor SWVAM 
actief via deze pagina op onze website: 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.  
 
Heb je geen account en ontvang je in Outlook een bericht van ons via Zivver, dan kun je dit bericht 
openen in het mailbericht bericht zelf. Vervolgens stuurt Zivver binnen enkele seconden een code die 
je door knippen en plakken in het te openen bericht zet. In het bericht kun je reageren naar de 
verzender en eventuele cc-adressen. 
  
Wanneer je een account voor Zivver hebt aangemaakt, kun je op Zivver inloggen. Je hebt dan de 
gehele mailbox tot je beschikking met berichten die via Zivver door of naar jou zijn gestuurd. Het is 
aan te raden om dan alleen nog de mailomgeving van Zivver te gebruiken voor het uitwisselen van 
berichten die persoonsgegevens bevatten.   
 
Het werken met Zivver is op zich vrij eenvoudig, maar heeft wel enige gewenning nodig. Wij vragen 
jullie hiervoor om begrip.  
 
belronde thuiszitters en opgave inspectie 
September is één van de maanden waarin het Samenwerkingsverband een opgave bij de Inspectie 
moet doen van leerlingen die ongeoorloofd verzuim hebben. De belronde die we hiervoor 
afgesproken hebben, loopt momenteel. De peildatum voor het verzuim is 15 september. De uiterste 
datum waarop wij de gegevens bij de Inspectie moeten aanleveren is 28 september.  
 
video Trajectvoorziening 
Met trots presenteren wij hier de video die gemaakt is om het werken met een Trajectvoorziening 
meer publieke aandacht te geven. Wij vinden dat het een geslaagde film geworden is. Vooralsnog 
kan de film allen nog bekeken worden via de onderstaande link. Vanaf volgende week zal hij ook op 
onze website staan. 
 
https://vimeo.com/280353242/c31d2ecad8  
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