
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Succes Bepalende Factoren              Kleuren geven de stakeholders aan 
 
A. Kwaliteit onderwijs en ondersteuning                    [ ] = Leerlingen / ouders 
B. Goede verbinding onderwijs en jeugdhulp  
C. Veilige werkomgeving met mogelijkheden voor ontwikkeling                  [ ] = Medewerkers scholen en SWV 
D. Herkenbaar en professioneel imago                    [ ] = scholen en kernpartners   
E. Snel en flexibel aansluiten bij de behoefte scholen   
F. Optimale inzet mensen en middelen t.b.v. primair proces, doelmatigheid                 [ ] = OCW- gemeenten   
G. Gezonde financiële huishouding       
H. Optimale bedrijfsvoering / organisatie 
       
    
  

1. Leiderschap 
 
Dit staat bij ons altijd voorop: 
 

1 
De ontwikkelingsbehoefte 
van het kind. 

  

2 
We hebben vertrouwen in 
professionals. 

  

3 
Voor elk kind is een passende 
plek. 

  

4 
Solidariteit voor de meest 
kwetsbare kinderen. 

  

5 
Samenwerken met ouders en 
partners in en om de school 

  

6 
Kinderen groeien samen op 
in de wijk. 

 

5. Management van processen 
 

Thuisnabij goed onderwijs d.m.v. 
wijkgerichte samenwerking 
• Nieuwe impuls Wijk-overleggen i.s.m. 

netwerkpartners (gericht op 
samenwerken) 

• Regionale expertisenetwerken 
organiseren (gericht op kennisdelen) 

• Uitvoeren projectplan HB (expertise) 
 

Op weg naar Inclusie, van speciaal naar 
regulier 
• Project pleinenaanpak uitvoeren en 

evalueren en delen 
• SO  organiseren of aansluiten bij 

regionale expertisecentra 
• Analyse van verwijzingen S(B)O uitvoeren 
• Pilots en nieuwe initiatieven uitvoeren en 

evalueren 
• Uitvoeren projectplan HB (HB+ lln.) 

 
Voor elk kind een vorm van onderwijs 
• Verbeteren registratie verzuim 
• Ondersteuningsteams/MDO bij 

(dreigende) uitval of vrijstelling inzetten 
• Arrangeren op maat (onderwijs-

zorgarrangementen) 
 
Versterken van de doorgaande lijn 
• Verbeteren doorgaande lijn BAO S(B)O 
• Uitvoeren verbeterplan overstap PO-VO 
• Uitvoeren projectplan HB PO -> VO 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Management van medewerkers 
 
Versterken van de brede basis 
• Scholing oplossingsgericht samenwerken voor IB-ers, LPA en OKA  
• Netwerkbijeenkomsten organiseren, uitwisseling in regionale 

expertisenetwerken en wijkoverleggen. 
• Expertmeetings organiseren (Inclusief onderwijs, jonge kind, HB, 

gedrag) 
Professionalisering OA en MD 
 Uitvoering Begeleide intervisie op HGW. 
 Teamscholing Oplossingsgericht werken. 

 

4. Management van middelen 
 Opstellen nieuw verantwoordingsformat voor inzet 

ondersteuningsmiddelen 
 Analyse maken van arrangementen extra ondersteuning en 

verwijzingen S(B)O 
 Solidariteitsfonds beheren 
 Uitvoeren bestedingsplan 

 
 

7. Medewerkers scholen en SWV 
 
• Basistraining IB-OKA               50% van de scholen 
• Verdiepingscursus OGW              5 trainingen 
• Regionale netwerkbijeenkomst              > 1 per regio 
• Expertmeeting               > 4 meetings 

 
• OA en MD teamscholing OGW             100% 
• Begeleide intervisie HGW              > 2 groepen 

 
 

 
 2. Strategie & beleid 

 
Thuisnabij goed onderwijs d.m.v. wijkgerichte samenwerking 
• Plan opstellen voor wijkgericht samenwerken aan 

ondersteuningsaanbod in en tussen scholen i.s.m.  
netwerkpartners 

• Plan opstellen voor pilots nieuwe werkwijze SWV/OA en MD- 
ondersteuningsteams 

• Plan opstellen voor een nieuw en passend verdeelmodel 
ondersteuningsmiddelen 

Op weg naar Inclusie, van speciaal naar regulier 
• Plan opstellen voor pilots met regionale expertisenetwerken 
• Uitwerken nieuwe initiatieven richting inclusie  
• Plan opstellen voor deskundigheidsbevordering 

Voor elk kind een vorm van onderwijs 
• Uitwerken verzuimketen gericht op aanwezigheid 
• Pilots onderwijs bij KDC’s i.s.m. zorg en Cl3 onderwijs uitwerken 

Versterken van de doorgaande lijn 
• Plan opstellen voor verbeteren aansluiting voorschool op 

basisschool 
• Plan voor doorlopende ondersteuning van basis naar voortgezet 

onderwijs (ook HB) 
     

 

 
 

6. Leerlingen en Ouders 
 
• Basiskwaliteit scholen Voldoende              100% 
• Norm basisondersteuning  SWV                 100% 
• Inzet extra ondersteuning                            < 4 wkn 
• Beoordeling TLV                                             < 4 wkn 
• Bezwaren Geschillencommissie                  < 10                   
• Plaatsing op passende onderwijsplek        < 2 wkn na besluit 
• Langdurige thuiszitters (4wkn + 1 dag)       0 
• Inzet Onderwijs-zorgarrangementen         < 2 wkn 
• Ondersteuning in de eigen wijk                   > 95% 

                                                                          

8. Scholen en Kernpartners 
 
• Tevredenheid scholen -> SWV  > 7 
• Ondersteuning GO   in alle 6 regio’s 
• Nieuwe werkwijze SWV   > 30 scholen 
• Inzet Ondersteuningsteams  < 2 wkn 
• Minder bureaucratie   pilotscholen 50% 
• Deelname ibwijs              > 70% scholen   

 
     

 
 

9. OCW en Gemeenten 
 
SWV heeft minimaal een voldoende 
waardering voor het periodieke 
kwaliteitsonderzoek van de 
onderwijsinspectie 
 
De Algemene Ledenvergadering houdt intern 
toezicht en streeft naar onafhankelijkheid. Zij 
toont dat aan door middel van zelfevaluatie 
en gesprekken met stakeholders 
 
Het SWV is financieel op orde: 
• Inzet ondersteuningsmiddelen SB 100% 
• Inzet impulsgelden SWV 100% 
• Managementkosten SWV < 4% 
• Benutten bovenmatige reserves 50% 
 

  
  
 
 
 
 
 

ORGANISATIE RESULTAAT 

Verbeteren en vernieuwen 

A3-Jaarplan Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen  

Visie 
 
Alle leerlingen verdienen goed onderwijs met passende hulp en ondersteuning. Liefst dichtbij 
huis. Samen bouwen we aan inclusief onderwijs waar voor elk kind een fijne plek is, want 
iedereen telt mee! We willen dat kinderen veilig kunnen opgroeien, kunnen leren en zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. 

        Missie 
 
Thuisnabij goed onderwijs voor alle leerlingen met 
passende ondersteuning voor leerlingen en leraren 
en passende hulp voor leerlingen en ouders die dat 
nodig hebben. Wij bouwen aan inclusiever 
onderwijs waar voor elk kind een passende plek is 
binnen het onderwijs en waar elk kind meetelt. 


