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Aalsmeer, 17 juni 2020 
 
Betreft: Pilot Perspectief of school 
 
 
 
Beste directeuren en zorgcoördinatoren, 
 
Het SWVAM werkt samen met de scholen en besturen binnen het samenwerkingsverband aan de verbetering 
van de kwaliteit van Passend Onderwijs. We willen nu graag een volgende professionaliseringsslag maken in 
onze kwaliteitscyclus. Dit willen we verkennen met Perspectief op School (POS) in de vorm van een pilot.  
 
De pilot met POS 
Het doel van de pilot is om te kijken of we met het systeem van POS de gewenste professionaliseringsslag 
kunnen maken. Dit gebeurt onder andere door automatisering van de bestaande kwaliteitscyclus. Het systeem 
van POS is dus ondersteunend aan hoe wij nu al samen met jullie werken aan kwaliteit en levert bovendien 
meerwaarde voor zowel de scholen als het SWV. Meer inhoudelijke informatie over POS is te vinden op de 
website: https://www.perspectiefopschool.nl/ons-aanbod.  
 
De opbrengsten van de pilot 
Deelname aan de pilot heeft meerdere opbrengsten. Scholen die besluiten deel te nemen: 

• beschikken door het invullen van de online vragenlijst automatisch over een geactualiseerd SOP. 

• Denken mee over het wel of niet implementeren van POS in de toekomst, en over in welke vorm dit 
geïmplementeerd dient te worden.   

Wat we vragen van de deelnemende scholen 
Aan scholen die deelnemen aan de pilot vragen we de input voor de najaarsronde van de kwaliteitscyclus in te 
vullen in een online vragenlijst. Met de pilot willen we kijken in hoeverre POS en deze online vragenlijst 
verschillende documenten (gespreksleidraad, financiële verantwoording), die jullie hiervoor normaal ontvangen, 
kan vervangen.  
 
Omdat de online vragenlijst een nieuwe werkwijze betreft willen we de deelnemers aan de pilot zoveel mogelijk 
betrekken in het proces door: 

• samen de vragenlijsten op maat te maken zodat deze de gewenste inhoud bevat; 

• gezamenlijk een start te maken met het invullen van de vragenlijst; 

• samen de resultaten te bespreken en de inhoud aan te scherpen. 

Planning en tijdsinvestering 
De pilot start voor het Samenwerkingsverband deze maand (juni). De deelnemende scholen zullen na de vakantie 
starten. De pilot zal lopen tot eind december, als de najaarsrondegesprekken hebben plaatsgevonden en de 
resultaten geëvalueerd zijn. Qua tijdsinvestering moet je als school denken aan twee dagdelen voor het 
gezamenlijk op maat maken van de vragenlijsten. Een dagdeel waarin we gezamenlijk een start maken met het 
invullen van de vragenlijst, en vervolgens vullen de scholen los van elkaar de rest van de vragenlijst in. Dan is er 
nog een dagdeel nodig voor het bespreken van de resultaten en het aanscherpen van de inhoud. Wanneer de 
vragenlijsten zijn ingevuld en de resultaten zijn aangescherpt, vindt vervolgens het najaarsronde gesprek plaats. 
Na deze najaarsronde zullen we de opbrengst van POS gezamenlijk evalueren.    
 
Graag horen we uiterlijk donderdag 2 juli of jullie als school willen deelnemen aan de pilot, en wie de 
afgevaardigde van school is die we hierbij kunnen gaan betrekken. Er zit een grens aan het aantal scholen dat 
kan deelnemen. Mochten veel scholen zich aanmelden dan kan het zijn dat wij een selectie moeten maken.  
 
Wil je je opgeven stuur dan een mail naar Joanne Boeschoten (jboeschoten@swvam.nl). Mochten er verder 
vragen zijn, neem dan ook gerust contact op met Joanne. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Jordaan (directeur-bestuurder SWVAM) en Joanne Boeschoten (orthopedagoog SWVAM) 
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