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Beste collega’s van de scholen van SWVAM, 
 
Deze eerste SWV Update van 2019-2020 is geheel gericht op TOP-dossier. In de zomervakantie heeft 
een belangrijke wijziging plaatsgevonden, waarvan we jullie langs deze weg op de hoogte brengen. 
Hoewel ik verwacht dat de informatie duidelijk genoeg is, kunnen er wellicht nog vragen naar voren 
komen. Aarzel; dan niet om deze via regioloket@swvam.nl aan ons te stellen.  
 
Vriendelijke groet, namens het Regioloket, 
Frans Jordaan.            
 
 
Overgang SWV-omgeving TOP-dossier naar 2.0 
Tijdens de zomervakantie is de SWV-omgeving van TOP-dossier overgezet van de 1.0-versie naar de 
2.0-versie. Wij zijn daar heel blij mee, omdat we binnen 2.0 meer mogelijkheden hebben om snel en 
efficiënt te werken. De afhandeling van een TLV vindt in 2.0 bijvoorbeeld geheel digitaal plaats. 
Bovendien kunnen we makkelijker vanuit TOP-dossier met de scholen communiceren.  
 
Voor de scholen heeft deze overgang naar 2.0 weinig directe consequenties. Maar in de 
schoolomgeving van TOP-dossier zijn wel een paar aanpassingen zichtbaar, die een gevolg zijn van 
deze overgang. Welke aanpassingen dat zijn, staat uitgelegd in bijlage (1). 
 
Let op! 
Wanneer scholen vóór de zomervakantie nog een TLV hebben aangevraagd is deze nog in de 1.0-
versie terecht gekomen. Een groot deel van deze TLV’s is dan ook in 1.0 afgehandeld.  
Echter, wanneer de TLV-aanvraag nog open staat, verzoeken we deze scholen om handmatig in TOP-
dossier enkele dingen te wijzigen, zodat de aanvraag verder in de 2.0-versie kan worden voltooid. 
Welke handelingen er verricht moeten worden, krijgen de betreffende scholen per e-mail uitgelegd. 
 
Schooljaarovergang 
In de schoolomgeving van TOP-dossier is het van belang om een aantal instellingen zo aan te passen 
dat de dossiers herkenbaar worden in het nieuwe schooljaar (2019-2020). Daartoe is een beknopte 
handleiding opgesteld, die als bijlage (2) aan deze update is toegevoegd. Wij verzoeken jullie om 
kennis te nemen van deze handleiding en de aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren, zodat je 
optimaal met TOP-dossier kan werken. 
 
Vooruitblik 2019-2020 
Nu de 2.0-versie voor het SWV is opgeleverd, gaan we de komende tijd met TOP-dossier aan de slag 
om ook voor de schoolomgeving met een verbeterde versie te komen. In het afgelopen schooljaar 
hebben we daarvoor veel nuttige input bij de scholen opgehaald. Het zal nog geruime tijd kosten om 
alle wensen en verzoeken in het systeem doorgevoerd te krijgen. We houden jullie geregeld van de 
voortgang op de hoogte. Het blijft overigens mogelijk om signalen, wensen en gerichte verzoeken bij 
ons in te dienen.    
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