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Geachte collega,
Naar aanleiding van het Inspectiebezoek in 2019 kreeg VO Samenwerkingsverband Amstelland en de
Meerlanden (SWVAM) een herstelopdracht voor de positionering van +Works, de plusvoorziening
voor leerlingen die uitgevallen zijn bij het VO en versneld voorbereid worden op een route richting
MBO of arbeid. De Inspectie vindt het niet acceptabel dat leerlingen op een VO-school staan
ingeschreven en elders een volledig programma volgen, terwijl dit niet ingebed is een geëigende
wettelijke constructie. Graag informeer ik u over de afronding van de herstelopdracht en de
consequenties die dit met zich meebrengt.
In het afgelopen schooljaar heeft de stuurgroep +Works de herstelopdracht opgepakt. Na overleg
met de diverse netwerkpartners en het afwegen van de verschillende scenario’s, is ervoor gekozen
om +Works met ingang van het schooljaar 2020-2021 volledig onder te brengen bij Altra College
Haarlemmermeer. Altra was al de uitvoerder van +Works, maar vanaf nu worden de +Worksleerlingen ook bij Altra ingeschreven. Hiervoor is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. De
bekostiging voor +Works blijft overigens ongewijzigd. Ook de komende jaren komt deze uit de VSVmiddelen die vanuit de RMC regio 21 aan SWVAM worden toegewezen om voortijdig schooluitval
verder te voorkomen.
Meerdere overwegingen telden mee in de gemaakte keuze:
1. Binnen Altra College Haarlemmermeer is een ontwikkeling gaande, waarbij voor meerdere
doelgroepen gezocht wordt naar maatwerktrajecten. Op zichzelf is +Works al zo’n
maatwerktraject, maar Altra heeft bijvoorbeeld ook een Perspectiefklas in huis, voor
leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsvraag. Het koppelen of zelfs integreren van
+Works en de Perspectiefklas zorgt voor een verbreed en versterkt aanbod. Er wordt wel
gestreefd naar het behoud van het eigen karakter van +Works en de Perspectiefklas.
2. Het onderbrengen van +Works bij Altra maakt de aansturing makkelijker en duidelijker. Tot
nu toe was Altra al de uitvoerder, maar lagen de aansturing en een deel van de
bedrijfsvoering bij SWVAM. Dit komt nu geheel bij Altra te liggen. SWVAM blijft wel
verantwoordelijk voor de verantwoording van de opbrengsten naar de RMC regio 21.
3. Mede aangedragen door de Inspectie, vormde een OPDC-constructie het belangrijkste
alternatieve scenario voor de positionering van +Works. De stuurgroep koos hier niet voor,
omdat dit zou betekenen dat er een geheel nieuwe voorziening binnen SWVAM gecreëerd
zou moeten worden voor een doelgroep van zeer beperkte omvang. Dit werd strijdig geacht
met de visie dat het schoolmodel in onze regio centraal staat. Bovendien brengt een OPDCconstructie voor SWVAM een extra en onwenselijke administratieve last met zich mee.
Omdat er meerdere ontwikkelingen gaande zijn, die we kunnen duiden als ‘innovaties
Passend Onderwijs’ en het streven naar ’meer inclusiviteit’ dient hierbij nog wel een
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kanttekening gemaakt te worden. Het is denkbaar dat de mogelijkheid van een OPDCconstructie in de toekomst toch weer onderwerp van gesprek kan zijn. Dat is wellicht aan de
orde als de variatie aan maatwerktrajecten de komende tijd sterk gaat toenemen. We
hebben het dan niet over het opzetten van een OPDC-voorziening, maar over een manier om
maatwerktrajecten in ons dekkend aanbod een zichtbare status met wettelijke verankering
te geven.
Als gevolg van de keuze om +Works bij Altra onder te brengen, 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. Binnen dit platform zal met een beleidsmatige blik de ontwikkeling van +Works gevolgd
worden. Thans voeren wij verkennende gesprekken met de relevante partijen. Later volgt hierover
nadere berichtgeving.
Tenslotte is het van belang om hier aan te geven dat ook voor de huidige +Works-leerlingen geldt dat
zij bij Altra College Haarlemmermeer zullen worden ingeschreven. Vanuit Altra zal hierover op korte
termijn contact gezocht worden met de scholen waar deze leerlingen op dit moment nog staan
ingeschreven. De ouders en de leerlingen die dit betreft, worden door Altra en SWVAM op de hoogte
gebracht van de wijziging.
Voor vragen of andere reacties kunt u contact opnemen met ondergetekende of de directeur van
Altra College Haarlemmermeer, Pien Stroethoff.
Met vriendelijke groet,

Frans Jordaan
directeur-bestuurder SWVAM
fjordaan@swvam.nl
06-52358495
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