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Beste collega’s van de scholen van SWVAM, 
 
2020-2021 is begonnen! We weten zeker dat er grote onzekerheden zijn. Maar we laten ons daardoor 
niet gek maken, toch? Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de opgelegde maatregelen. Toch zien 
we hierin ook de mogelijkheden en vinden we het juiste moment om tot innovaties te komen. Die zijn 
technisch, zitten in ons aanbod en gaan vooral over de inrichting van Passend Onderwijs. Het wordt 
een boeiend, inspiratievol en ook een beetje spannend jaar.  
 
Vriendelijke groet,  
Frans Jordaan.            
 
 
Aankondiging wijziging positionering +Works 
Kort vóór de zomervakantie is in overleg tussen Altra College Haarlemmermeer en SWVAM besloten 
om +Works op een andere manier in het netwerk te gaan positioneren. De aanleiding hiervoor was 
de herstelopdracht die SWAM in 2019 van de Inspectie kreeg. Voor de Inspectie was het niet 
acceptabel dat leerlingen op een VO-school staan ingeschreven en elders een volledig programma 
volgen, terwijl dit niet ingebed is een bestaande (wettelijke) constructie. 
 
Na het doorkijken van een aantal alternatieven, is er uiteindelijk voor gekozen om +Works volledig 
onder te brengen bij Altra College Haarlemmermeer. De bekostiging voor +Works blijft uit de VSV-
middelen komen, maar Altra draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het +Works-
programma, op verzoek van SWVAM. De belangrijkste wijziging die hieruit voort vloeit is dat de 
+Works-leerlingen vanaf dit schooljaar dan ook ingeschreven gaan worden bij Altra. Hiervoor is geen 
toelaatbaarheidsverklaring nodig.  
Een bijkomende ontwikkeling binnen Altra College Haarlemmermeer is een koppeling of zelfs 
integratie van +Works met de Perspectiefklas. Zo ontstaat bij Altra een sterker aanbod voor 
leerlingen die een maatwerktraject nodig hebben dat op het snijvlak ligt van onderwijs en arbeid. 
Alle betrokkenen bij +Works, inclusief de huidige deelnemers en hun ouders, ontvangen binnenkort 
een brief waarin deze wijziging en de consequenties daarvan nader toegelicht wordt.   
 
Als gevolg van deze keuze is tevens besloten om te stoppen met een aparte stuurgroep voor +Works. 
In plaats daarvan zijn we vanuit SWVAM bezig met het opstarten van een breder platform voor het 
versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid. Thans voeren wij verkennende gesprekken 
met de relevante partijen. Later volgt nadere berichtgeving.  
 
 
Start Digibende Amstelveen 
Deze week is Digibende Amstelveen daadwerkelijk van start gegaan. Na het verschijnen van een 
persbericht en andere aankondigingen, kort vóór de zomervakantie, zijn ín de zomervakantie al veel 
aanmeldingen binnengekomen. In hoog tempo zijn en worden intakegesprekken met kandidaat 
deelnemers en hun ouders gevoerd. Over het definitief plaatsen van deelnemers neemt het Loket 
Digibende een besluit.  
In dat Loket zijn de gemeenten Amstelveen, Digibende Amstelveen en SWVAM vertegenwoordigd. 
Doordat veel aanmeldingen vanwege de vakantieperiode eerst alleen via de ouders gedaan zijn, kon 
nog niet direct een plaatsingsbesluit genomen worden. Belangrijke voorwaarden voor plaatsing zijn 



namelijk de betrokkenheid van school en de gemeente en de beschikbaarheid van een OPP of ander 
ontwikkelplan. In hoog tempo vindt dit voortraject alsnog plaats en zullen er gestaag steeds meer 
leerlingen bij Digibende van start kunnen gaan.  
In deze fase van opstart wordt nog hard gewerkt aan het uitschrijven van het werkproces en de 
afspraken voor bekostiging van een plaatsing bij Digibende. Zodra deze documenten gereed zijn, 
worden in het netwerk gedeeld en op de website geplaatst.  
Vanuit het Regioloket van SWVAM is Joanne Boeschoten de contactpersoon voor Digibende 
Amstelveen (jboeschoten@swvam.nl).  
 
 
Info vanuit HB-netwerk 
Netwerk HB is een netwerk voor specialisten hoogbegaafdheid van basisscholen en voortgezet 
onderwijs in de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouderkerk aan de Amstel én van 
scholen voortgezet onderwijs in de Haarlemmermeer.  
 
Als organisatoren van het netwerk zorgen wij voor 

• netwerkbijeenkomsten: een themamiddag/avond voor alle HB specialisten (waar collega’s van 
scholen, zorginstanties en kinderopvang bij aan kunnen sluiten). 

• een nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes over het netwerk, initiatieven vanuit het 
samenwerkingsverband en landelijke ontwikkelingen rondom hoogbegaafdheid.  

• een linked-in groep voor hb specialisten om met elkaar in gesprek te gaan en artikelen en 
activiteiten uit te wisselen (linkedin – netwerk hb) 

• een AVG-proof ledenlijst waardoor leden elkaar ook buiten het netwerk kunnen benaderen en 
ontmoeten. 

In het afgelopen schooljaar hebben we het netwerk onder de aandacht gebracht van alle HAVO-VWO 
scholen en zijn collega’s vanuit het VO aanwezig geweest bij netwerkbijeenkomsten. De corona-
maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de bijeenkomsten niet door gingen en we minder contact 
hebben met de scholen en de specialisten. 
Daar brengen we graag verandering in. We starten na de zomer met een workshop van Ans Ramaut, 
HB-deskundige vanuit de praktijk, voor zowel het jongere als het oudere kind. Ze heeft voor het 
netwerk een korte Webinar gemaakt, als inleiding voor deze workshop. Je kan deze Webinar ook 
goed aan collega’s binnen je school laten zien wanneer het onderwerp hoogbegaafdheid ter sprake 
komt. 
 
Binnenkort wordt de website van Netwerk HB gelanceerd. Deze website is voor iedereen die met 
hoogbegaafde kinderen werkt in ons samenwerkingsverband. We willen de VO- scholen graag 
betrekken bij de inhoud van de website en zullen daarvoor contact met jullie opnemen.  
Nieuws over de netwerkbijeenkomsten, over de website en andere ontwikkelingen vind je in de 
nieuwsbrief van het netwerk. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail aan 
netwerkhb@amstelronde.nl.  
 
 
Bericht vanuit TOP-dossier/Leerwinst: kennisbank SWV in de lucht! 
Achter de schermen zijn we er al een tijd en nog steeds (TOP dossier/Leerwinst) intensief mee bezig, 
maar de kennisbank voor onze SWV applicatie is online en beschikbaar via de SWV applicatie! 
Dit betekend voor ons weer een mooie stap richting het optimaliseren en automatiseren van onze 
support!  
Uiteraard blijft de helpdesk beschikbaar voor vraag en antwoord, echter kunt u wanneer u hier de 
voorkeur aangeeft zo ook snel en gemakkelijk uw antwoord zelf zoeken tussen de verschillende 
gepubliceerde artikelen.   
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Binnen ons ticketsysteem dient u als gebruiker geregistreerd te zijn. Hierin bent u gekoppeld aan de 
applicatie die u gebruikt en hiermee wordt de onderwerpen met bijbehorende vragen en 
antwoorden die voor u interessant zijn. 
U kunt naar de kennisbank navigeren, wanneer u bent ingelogd in SWV, door aan de linkerkant in het 
menu op Support (het vraagteken) te klikken.  
Bovenin de pagina staat de link om naar de kennisbank te komen. Door op de link te klikken wordt er 
een nieuw tabblad geopend in uw webbrowser en wordt u rechtstreeks naar de kennisbank 
doorgestuurd.  
Wanneer u nog niet bent ingelogd klikt u rechts bovenin het scherm op ‘Aanmelden’.  
 
Vervolgens ziet u onderstaand inlogscherm: 
 

 
Kunt u al inloggen, maar ziet u vervolgens geen artikelen? Dan dient uw account nog door ons 
geactiveerd te worden. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen naar support@leerwinst.eu.  
Heeft u al een keer e-mailcontact met ons gehad m.b.t. een vraag/ticket? Dan dient u alleen een 
wachtwoord aan te vragen voor de kennisbank omgeving.  
Heeft u nog niet eerder e-mailcontact met ons gehad m.b.t. een vraag/ticket? Dan dient u uzelf eerst 
te Registreren en een account aan te maken.   
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Zouden jullie dit door willen zetten naar jullie collega’s? Alvast bedankt! 
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Met hartelijke groet, 
dotcomschool  
 
 
 
Scholingen TOP-dossier 
Er kunnen weer scholingen voor het gebruik van TOP-dossier georganiseerd worden. We hebben 
hiervoor nog geen data ingepland. Graag vernemen we eerst hoeveel behoeft aan scholing er is. Wil 
je zelf of bepaalde collega’s aan een scholing laten deelnemen, geef je dan op via 
regioloket@swvam.nl.  Eventueel is het ook mogelijk om voor een wat grotere groep de scholing op 
school te geven. 
 
 
Beëindiging Thuisschoolmaatjes 
Het Thuisschoolmaatje Regio Amstelland en de Meerlanden is medio juli 2020 gestopt. Het landelijke 
project Thuisschoolmaatje is per 1 september gestopt. Er geen organisatie gevonden die dit project 
landelijk wil overnemen. Dit houdt in dat de vrijwilligers die zich blijvend willen inzetten voor de 
leerlingen, worden geadviseerd om uit te wijken naar al bestaande lokale initiatieven (een lijst van 
deze initiatieven is als bijlage toegevoegd).  
Vanuit de regiocoördinator ontvingen wij deze evaluatiegegevens: 
Vrijwilligers 
Tijdens de meivakantie Van 22 april tot 6 mei zijn er veel vrijwilligers gescreend, een aantal van hen 
zijn niet doorgegaan of geschikt bevonden voor matching.  
Scholen 
Ondanks het werven en informeren van de scholen, bleek er slechts één school daadwerkelijk 
leerlingen aan te melden voor het project. Er is regelmatig contact geweest met de zorgcoördinator 
van de school. Ik heb deze samenwerking als zeer prettig ervaren, we konden snel schakelen en 
matchen indien nodig.  
Leerlingen 
In totaal zijn er 23 leerlingen aangemeld:  
1e leerjaar h/v:  9 leerlingen 
3 havo:  2 leerlingen 
3 vwo:  1 leerling 
4 havo:  6 leerlingen  
4 vwo:   2 leerlingen 
5 vwo:  1 leerling 
onbekend: 2 leerlingen 
Vier van deze leerlingen hebben zich al vrij snel teruggetrokken wegens gebrek aan motivatie. De 
vrijwilligers waren over het algemeen zeer positief over het project en het contact met de mentor en 
de leerling. Helaas is de periode tot aan de zomervakantie kort geweest, maar toch lijkt het voor een 
groepje leerlingen net dat zetje geweest te zijn dat nodig was.  
 
 
Het volgende aanbod brengen we, zonder verdere toelichting van onze kant, onder jullie aandacht: 

• dyslexiescan VO  
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/dyslexiescan-voortgezet-onderwijs  
 

• stichting Time Design  
Stichting Time Design is een stichting die streeft naar een samenleving waarin bewuster met tijd 

wordt omgegaan, zodat huidige maatschappelijke problemen zoals een verstoorde werk-
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privébalans, stress en burn-out verschijnselen worden tegengegaan. Wij richten ons specifiek op 

jongeren, een groep die de afgelopen jaren in toenemende mate met deze problematiek te 

maken heeft gekregen. Momenteel maakt één op de drie jongeren zich zorgen over een burn-out. 

Wij zijn erg benieuwd naar of er binnen het samenwerkingsverband al aandacht aan dit thema 

wordt besteed. Krijgen jullie vanuit de scholen te horen dat dit speelt onder hun leerlingen? Of 

worden er misschien al concrete activiteiten ondernomen om dit thema bespreekbaar te maken? 

 

Op dit moment zijn wij een workshop aan het ontwikkelen voor middelbare scholieren van 14-17 

jaar over een gezonde omgang met tijd. Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren 

hier toegang tot hebben en willen deze workshop daarom kosteloos op scholen aanbieden. Wij 

zijn dan ook volledig afhankelijk van subsidies en sponsoren. Dit project zal van start gaan in de 

provincie Noord-Holland, vandaar dat wij jullie benaderen.  

Met vriendelijke groet, 

Joost Stoffel, namens Stichting Time Design 

06-36309701 


