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CONCEPT.    3 

 

Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarplan van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen (hierna: het 

samenwerkingsverband) voor het schooljaar 2020-2021. Dit plan is een concretisering van het 

ondersteuningsplan 2020-2024. Bij het opstellen hebben we rekening gehouden met de realisatie van het 

jaarplan 2019-2020 en de externe ontwikkelingen rond passend onderwijs. 

 

Van kader naar concreet 
Het ondersteuningsplan biedt het kader voor vier jaar. In het ondersteuningsplan hebben we per ambitie 

uitgeschreven wat we willen bereiken. In dit jaarplan werken we voor het schooljaar 2020-2021 concreet uit wat 

we gaan doen. Dit baseren we op de prioriteiten uit het ondersteuningsplan én het jaarplan 2020 vanuit het 

werkplan passend onderwijs met de gemeenten Amsterdam en Diemen. In dit plan werken we dus een aantal 

lopende zaken en nieuw beleid uit.  

 

Doelen 
Per prioriteit geven we aan om wat voor soort doel het gaat: een verbeterdoel, een ontwikkeldoel of een 

strategisch doel. Deze indeling baseren we op de indeling uit ons kwaliteitsbeleid. Dit geven we als volgt weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de ambitie Wij stimuleren blijvend de kwaliteit van het onderwijs hebben wij ook de individuele 

bestuursgesprekken opgenomen die wij eens per twee jaar in het kader van het kwaliteitsbeleid van het 

samenwerkingsverband voeren. Naast de in het jaarplan opgenomen prioriteiten hebben we de verantwoording 

door schoolbesturen uitgebreid en verbeterd. Ook het ophalen van informatie en bundelen van informatie zal de 

nodige tijd kosten. 

 

Lopende en terugkerende werkzaamheden 

Alle lopende en cyclisch terugkerende werkzaamheden, zoals de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het 

jaarverslag, het jaarplan, de begroting, meerjarenbegroting en andere gangbare en terugkerende 

werkzaamheden hebben wij niet in dit plan opgenomen. Evenmin kunnen we opnemen wat we nu nog niet 

weten. Een voorbeeld hiervan is de landelijke evaluatie passend onderwijs, die eind mei beschikbaar is gekomen. 

Indien hier werkzaamheden uit voortvloeien die nog dit schooljaar gedaan moeten worden, kijken we opnieuw 

naar het jaarplan en de prioriteiten voor het schooljaar.   
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Aanjagen en samenwerken 

Bij de geplande acties gaan wij ervan uit dat de centrale organisatie van ons samenwerkingsverband de rol van 

aanjager op zich neemt. In een aantal gevallen zullen we ook faciliteren. De ambities hebben we echter met het 

netwerk van ons samenwerkingsverband geformuleerd. Voor het zetten van volgende stappen en de realisatie 

hebben we de denkkracht, tijd en energie van schoolbesturen, beleidsmedewerkers binnen de besturen en 

medewerkers op scholen nodig. Daarnaast is de inzet van onze externe samenwerkingspartners van groot 

belang. Per ambitie formuleren we met welke partners samenwerking onontbeerlijk is. Met deze partners 

moeten we afspraken maken over rollen en geleverde inspanningen. Het behalen van de doelen in dit schooljaar 

is ook afhankelijk van hun beschikbaarheid en mogelijkheden. 

 
Terminologie 
Net als in onze interne rapportages exploitatieoverzichten hanteren we tertialen (tertiaal; één keer per vier 

maanden) als termijn in de planning. We hebben drie tertialen per schooljaar: van 1 augustus tot 1 december, 

van 1 december tot 1 april en van 1 april tot 1 augustus. 

 

De huidige omstandigheden 
Bij het formuleren van de prioriteiten voor schooljaar 2020-2021 gaan we uit van de huidige situatie. 

 

Formatie 

Naast een fulltime directeur-bestuurder beschikken we over 1.6 fte aan beleidscapaciteit onderwijs en kwaliteit 

en tot 2022 over een halftime projectleider (hoog) begaafden. Daarnaast hebben we een communicatieadviseur 

en bureaumedewerker, die voor een deel ten behoeve van het netwerk werken. De mogelijkheden voor externe 

inhuur zijn vanwege budgettaire redenen beperkt. 

 

Bijzondere ontwikkelingen 

In dit schooljaar vindt een wisseling van directeur-bestuurder plaats. Overdracht van werkzaamheden en 

inwerken van de nieuwe bestuurder zal de nodige tijd kosten. Daarnaast is het nog ongewis of Covid-19 op enig 

moment opnieuw roet in ‘het jaarplan-eten’ gaat gooien. 

 

Kortom, met deze ontwikkelingen in ons achterhoofd zetten we in op de realisatie van de prioriteiten in 

schooljaar 2020-2021. Vanwege de omvang hebben sommige prioriteiten een langere looptijd dan één 

schooljaar. 
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Ons samenwerkingsverband 
 

In dit hoofdstuk geven wij onze kernwaarden weer, de visie en de missie zoals we die geformuleerd hebben en 

onze leidende principes en de bouwstenen voor organisatie en inrichting. We sluiten af met het formuleren 

van de ambities. Die maken we in de volgende hoofdstukken concreet.  

 

Onze visie  
Alle kinderen verdienen goed onderwijs in een setting die 

past bij hun ontwikkelingsbehoeften. Dit is een basisrecht 

en we gunnen elk kind een goede onderwijservaring: veilig, 

met plezier, waar zijn competenties en talenten tot hun 

recht komen.  

 

Een doorgaande lijn met zo min mogelijk 

schoolwisselingen is in het belang van de ontwikkeling  

van het kind. Het kind zien en volgen in zijn ontwikkeling 

gedurende de onderwijsloopbaan begint bij een soepele 

aansluiting van de voorschoolse periode naar het 

onderwijs tot en met de overgang naar het voortgezet 

onderwijs. De samenwerking met onze partners  

voor jeugd is hierbij vanzelfsprekend.  

       Figuur – Onze kernwaarden 

 

Wij vinden dat (jonge) kinderen het beste kunnen opgroeien in hun eigen omgeving en daarom het liefst 

thuisnabij onderwijs kunnen volgen. 

 

Onze missie   
Onze missie als netwerkorganisatie 

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een divers en dekkend aanbod van basisonderwijs en 

speciaal (basis)onderwijs passend bij de opgaven binnen Amsterdam en Diemen. Om dit te realiseren werken wij 

samen met ouders en onze partners in en om de school op wijk-, regio- of stedelijk niveau. Vertrouwen en 

thuisnabij onderwijs zijn daarbij uitgangspunten. Binnen overeengekomen kaders hebben schoolbesturen de 

vrijheid om keuzes te maken die op hun school of scholen en voor hun leerlingen en professionals het beste 

passen.  

 

Onze missie als uitvoeringsorganisatie 

Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste ondersteuning van de uitvoering van passend onderwijs. Dit doen wij 

samen, op een deskundige en heldere wijze. Wij spelen in op veranderende behoeften en vragen binnen ons 

samenwerkingsverband.  



 

  

CONCEPT.    6 

 

Onze leidende principes 
De leidende principes zijn een set vuistregels die richting geven aan ons handelen. Zij helpen bij het vertalen van 

onze visie en missie naar de praktijk. Ze geven richting aan wat wij de ‘bedoeling’ vinden van passend onderwijs. 

De leidende principes vormen ook de basis waarop we afwegingen maken binnen ons samenwerkingsverband.  

 

Deze leidende principes gelden voor ons samenwerkingsverband:  

1. Ontwikkelingsbehoefte van het kind 

2. Vertrouwen in de professional 

3. Voor elk kind een passende plek 

4. Solidariteit 

5. Het onderwijs werkt samen met ouders en partners in en om de school  

a. Samenwerking met ouders als partners 

b. Samenwerking met partners in en om de school  

6. Kinderen groeien samen op in de wijk 

 

De bouwstenen voor organisatie en inrichting 
De bouwstenen leggen het fundament onder de wijze van samenwerken binnen en tussen scholen en partners, 

de invulling van de ondersteuningsstructuur op school, en de manier van werken.  

 

1. Wijkgerichte- en regionale schaal van samenwerking  

2. Sterke ondersteuningsstructuur 

3. Handelingsgericht werken en arrangeren 

4. Een schoolbestuursmodel met bovenbestuurlijke solidariteit 

 

Onze ambities  
1. Er is een dekkend aanbod voor alle leerlingen in Amsterdam en Diemen 

2. Wij stimuleren blijvend de kwaliteit van passend onderwijs 

3. Er is een optimale aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg 

4. Wij pakken bovenbestuurlijke vraagstukken in wijk en regio aan vanuit solidariteit 

5. Er zijn soepele doorgaande lijnen [voorschoolse periode – PO / S(B)O-VO / VSO] 

6. Processen zijn ondersteunend en procedures doelmatig. 



 

 

 

 

 

 

 

 
De prioriteiten 

2020 I 2021 
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AMBITIE 1 

ER IS EEN DEKKEND AANBOD VOOR ALLE LEERLINGEN IN AMSTERDAM  
EN DIEMEN  

DIT WILLEN WE BEREIKEN IN DE PERIODE 2020-2024 

  

 Informatie over bestaande voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden vanuit steunpunten en scholen voor speciaal (basis)onderwijs en andere aanbieders is toegankelijk. 

 Op elke school is een aanbod van basis- en extra ondersteuning dat is afgestemd op de populatie, ook als die sterk verandert. 

 We hebben voor alle kinderen met ondersteuningsbehoeften, dus ook die met een complexe onderwijs(zorg)vraag, binnen drie maanden een passend onderwijsaanbod. 

 Er is een evenwichtige spreiding van het huidige aanbod aan expertise vanuit speciaal (basis)onderwijs over de verschillende regio’s in Amsterdam en Diemen. 

 Onderwijshuisvesting volgt en is afgestemd op de ontwikkeling binnen een school.  

 

DIT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN SCHOOLJAAR 2020-2021 

1 We creëren overzicht en maken informatie toegankelijk over de mogelijkheden voor ondersteuning voor kinderen en leerkrachten binnen 

Amsterdam en Diemen.  De informatie is bestemd voor een brede doelgroep: ouders en leerkrachten binnen Amsterdam en Diemen.  

Hoe? 1) De centrale organisatie van het samenwerkingsverband formeert een werkgroep uit het onderwijsveld. De werkgroep maakt een plan voor: 

 het (wat, hoe, waar, wie met welk budget) verzamelen van informatie over de ondersteuningsmogelijkheden binnen het regulier basisonderwijs, het 

speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam en Diemen.  

 hoe met bestaande communicatiemogelijkheden (websites, platforms, nieuwsbrieven) deze informatie toegankelijk te maken voor de doelgroepen 

(verwijzen of zelf publiceren) en hoe dit is te meten. 

 

2) De centrale organisatie van het samenwerkingsverband ontwikkelt een nieuwe website waarbij dit deelplan wordt meegenomen. Voorwaarden: minder talige 

informatie en meer werken met informatieve filmpjes, animaties en infographics.  

O 
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Met wie?  

Wanneer? 1) Eerste tertiaal – starten werkgroep   

 Tweede tertiaal – uitvoering plan werkgroep  

 Derde tertiaal – vervolg uitvoering en realisatie voor eind schooljaar 

 

2) Eerste tertiaal  – nieuwe website samenwerkingsverband gereed  

 Tweede tertiaal  – vulling specifieke content gedurende schooljaar. 

 Derde tertiaal   – idem 

Financiële 

dekking 

Budget communicatiekosten (II.12) 

Voortgang en 

realisatie 

 

2  Door middel van het digitale kennisplatform ibwijs en op andere manieren stimuleren we dat kennis, expertise, goede programma’s en 

praktijkvoorbeelden van passend onderwijs worden gedeeld.  

Hoe? 1) De centrale organisatie van het samenwerkingsverband vervult dit schooljaar een actieve rol in het stimuleren van het delen van kennis, expertise en goede 

praktijkvoorbeelden van passend onderwijs door de partners. Dit gebeurt vooral digitaal: er is het platform ibwijs, er komt een nieuwe website van het 

samenwerkingsverband en de nieuwsbrieven nieuwe stijl passen hierin. Ibwijs is in de fase van doorontwikkeling. Het stimuleren van ib’ers om van ibwijs een 

levendiger en betekenisvol platform te maken is een verbeterdoel. Ook is er interesse voor het platform van andere professionals. Met behulp van de CMS 

wordt de toename van activiteiten op ibwijs gemeten. De relatie met de content van de nieuwe website van het samenwerkingsverband is aandachtspunt.  

 

2) Met de schoolbesturen en de klankbordgroep van het samenwerkingsverband wordt besproken hoe op bovenbestuurlijk niveau, maar ook binnen de regio’s 

nog meer  specifieke invulling aan kennisdeling kan worden gegeven en welke onderwerpen prioriteit hebben (zie ook ambitie 4). Gedacht wordt aan 

netwerkbijeenkomsten door de centrale organisatie, werkbezoeken voor en door professionals op scholen, maar eventueel ook het openstellen van expertise 

bijeenkomsten van schoolbesturen/regio’s voor andere partners etc. Het streven is om gemiddeld een keer per maand een activiteit te faciliteren/organiseren. 

O V 
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Met wie?  

Wanneer? 1) Eerste tertiaal  – wervingsactie voor actuele content ibwijs en nieuwsbrief 

Tweede tertiaal  – publiciteit voor ibwijs en nieuwsbrief 

Derde tertiaal  – nieuwsbrief 

 

2) Eerste tertiaal  – 3 bijeenkomsten  

Tweede tertiaal  – 4 bijeenkomsten 

Derde tertiaal  – 3 bijeenkomsten 

Financiële 

dekking 

Budget ontwikkeling en onderzoek (IV.10). 

Voortgang en 

realisatie 

 

3 We ontwikkelen nieuw aanbod voor leerlingen met een ondersteuningsvraag op gedrag binnen het regulier onderwijs. 

Hoe? De centrale organisatie samenwerkingsverband neemt het voortouw om twee of drie verkennende expertbijeenkomsten te organiseren voor gedragsspecialisten, 

intern begeleiders en begeleiders passend onderwijs basisonderwijs. Bijeenkomsten worden geleid door een extern adviseur (denk aan Gedragswerk of Bureau De 

Bedoeling). Doel: oriëntatie op en inventarisatie van de aard en omvang van de doelgroep en de verwachtingen van en ervaringen met bekende of onbekende   

gedragsprogramma’s. Vanuit het netwerk samenwerkingsverband wordt een adviesgroep ingericht met enkele gedragsexperts van verschillende 

scholen/schoolbesturen. Op basis van uitkomsten verkennende bijeenkomsten en als nodig een korte studie- of werkbezoekfase stelt de adviesgroep een advies 

op. Aandachtspunten: rekening houden met diversiteit stadsregio’s, effectiviteit en uitvoerbaarheid programma’s, onderzoek naar kwaliteit programma’s, kosten-

baten. Na besluitvorming binnen de ALV start met eerste fase uitvoering van een of enkele programma’s. 

Met wie?   

 

O 
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Wanneer? Eerste tertiaal  – verkennende bijeenkomsten/ formeren adviesgroep 

Tweede tertiaal  – advies opstellen en besluitvorming over gedragsprogramma(’s) 

Derde tertiaal  – start uitvoering gedragsprogramma(‘s) 

Financiële 

dekking 

Budget ontwikkeling en onderzoek (IV.10). 

Voortgang en 

realisatie 

 

4  We werken het projectplan verder uit dat beschrijft op welke manier, in welke omvang en in welk tempo de expertise van het speciaal 

(basis)onderwijs naar het regulier onderwijs vorm kan krijgen en wat dit vraagt van de partners van het samenwerkingsverband. 

Hoe? Begin 2020 is al een mooie start gemaakt met het uitvoeren van het project: Gezamenlijk expertisenetwerk in Amsterdam (Projectplan Kolom, Orion, De Bascule Pi-

scholen, september 2019). Looptijd van het project is tot 2024. De gemeente Amsterdam heeft het plan ook in de werkagenda 2019-2022 opgenomen. De doelen 

van dit project zijn gericht op nieuwe ontwikkeling van aanbod vanuit het speciaal (basis)onderwijs naar regulier basisonderwijs in de regio. Deze doelen passen 

daarom heel goed bij de ambitie van het dekkend aanbod en zijn:  

 In ieder van de vijf stadsregio’s (inclusief Diemen) een gezamenlijk expertisenetwerk vanuit het regulier- en speciaal (basis)onderwijs (SBO, cluster 2, 

cluster 3, cluster 4 en PI-expertise). 

 Vanuit de verschillende scholen voor speciaal (basis)onderwijs is er op termijn een gezamenlijk Expertisecentrum beschikbaar voor iedere regio. Met 

handelingsgerichte en oplossingsgerichte methodieken wordt er gewerkt aan het versterken van de competenties van onderwijsprofessionals en hun 

leerlingen. 

 Voor de aansturing van het project is er een stuurgroep ingericht. Naast de drie uitvoerende schoolbestuurders voor speciaal (basis)onderwijs heeft ook de 

directeur bestuurder van het samenwerkingsverband zitting. Drie experts vanuit de drie schoolbesturen voeren het project nu uit. In de eerste 

uitvoeringsfase van dit project doen zij nu ervaring op binnen twee kleine pilots in Zuidoost en in Nieuw-West.  

Wij brengen dit schooljaar een versnelling in de uitvoering van het project. Concrete doelstelling is ook in de andere drie regio’s een pilot te starten. Om dit voor te 

bereiden is uitbreiding van menskracht nodig. Hiertoe stelt de stuurgroep een werkgroep in die het projectplan fase 2 uitwerkt qua planning en voor beide doelen 

(expertisenetwerk en expertisecentrum) en ook de tweede fase nieuwe pilots voorbereidt. Ook stelt de stuurgroep een projectleider aan die de werkgroep leidt en 

de stuurgroep adviseert. De stuurgroep bekijkt ook of een lid vanuit het primair onderwijs toegevoegde waarde kan hebben. Aandachtspunten voor het vervolg: 

S O 
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naast deelname speciaal (basis)onderwijs ook experts primair onderwijs in de werkgroep, aandacht voor eigenheid regio’s, aansluiten bij wat er aan expertise is 

opgebouwd, partners in en om de scholen (zoals jeugdhulp, OKT, team Brede Hoed) in de regio’s betrekken, noodplan leraren bij planvorming meenemen.  

In mei 2021 organiseert de projectleider in samenwerking met de partners van het samenwerkingsverband en de gemeente een werkconferentie waar ervaringen 

en resultaten van het project kunnen worden gedeeld en de plannen voor schooljaar 2021-2022 worden ingekleurd. 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal  – stuurgroep stelt projectleider aan en stelt werkgroep in 

Tweede tertiaal  – uitwerken projectplan tot 2024 te beginnen met fase twee (projectleider met werkgroep). Start voorbereiding pilot regio 3, 4 5  

Derde tertiaal  – uitvoering pilot regio 3,4, 5 

Financiële 

dekking 

Budget beleid dekkend aanbod/van speciaal naar regulier (III.12). 

Voortgang en 

realisatie 
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AMBITIE 2 

WIJ STIMULEREN BLIJVEND DE KWALITEIT VAN PASSEND ONDERWIJS 

DIT WILLEN WE BEREIKEN IN DE PERIODE 2020-2024 

 

 Wat we onder basis- en extra ondersteuning verstaan, is bekend bij scholen en het niveau van de ondersteuning is voldoende. De schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk. 

De rollen van het schoolbestuur en de steunpunten zijn helder als het gaat om passend onderwijs en ondersteuning. 

 Binnen redelijke termijn is advies, begeleiding en ondersteuning beschikbaar. 

 Er is sprake van effectieve kennisdeling en samenwerking tussen onderwijs en het Ouder- en Kindteam of de Brede Hoed en andere partners 

 Elke school stelt binnen de afgesproken termijn het schoolondersteuningsprofiel op en publiceert dit op de website van de school, onder verantwoordelijkheid van het 

schoolbestuur. 

 Ouders zijn educatief partner en worden vanaf de start van de ondersteuningsvraag betrokken. 

 Elke school scoort minimaal een voldoende op kwaliteitsgebieden en standaarden van het toezichtkader van de inspectie. Met name op de indicatoren die gaan over de 

ondersteuning van leerlingen en op planmatig werken.  

 

DIT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN SCHOOLJAAR 2020-2021 

1 Wij bespreken met de schoolbesturen wat nodig is om een goede ondersteuningsstructuur binnen de scholen te handhaven. 

Hoe? Het handhaven van een goede ondersteuningsstructuur op de scholen is één van de bouwstenen voor onze organisatie en inrichting. Een sterke 

ondersteuningsstructuur zorgt ervoor dat de basisondersteuning uitgevoerd wordt en dat er zoveel mogelijk voorzien wordt in de extra ondersteuningsbehoeften 

van leerlingen. Onderdeel van een sterke ondersteuningsstructuur is handelingsgericht werken. Daarbij is de focus gericht op preventie en op planmatig werken. 

Iedere school beschikt over een ondersteuningsteam, dat tenminste bestaat uit: de ib’er, de OKA en de leerplichtambtenaar. Ook is het belangrijk dat het 

ondersteuningsteam op gezette tijden met elkaar overlegt. De centrale organisatie van het samenwerkingsverband brengt in het schooljaar 2020-2021 via de 

O S 
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schoolbesturen in kaart of alle scholen beschikken over een dergelijke ondersteuningsstructuur. En wanneer deze niet aanwezig is, wordt met het schoolbestuur 

overlegd wat er nodig is om deze vorm te geven. Naast het schoolbestuur overleggen wij hierbij ook met de gemeenten Amsterdam en Diemen en het OKT als het 

gaat om de inzet van de OKA’s of de OK-coaches en de leerplichtambtenaar. 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal  – starten inventarisatie ondersteuningsstructuren op de scholen via de schoolbesturen. In gesprek met schoolbesturen en scholen als de  

  ondersteuningsstructuur niet op sterkte is, om te kijken wat er nodig is.  

Tweede tertiaal  – voor scholen waar het nodig is, opstellen plan van aanpak in samenwerking met schoolbesturen, OKT en gemeenten om   

  ondersteuningsstructuur op sterkte te krijgen.  

Derde tertiaal  – monitoring ondersteuningsstructuur op scholen en opzet uitvraag volgend schooljaar.  

Financiële 

dekking 

Binnen staande formatie. 

 

Voortgang en 

realisatie 

 

2  Wij stellen een nieuw format schoolondersteuningsprofiel op, op basis van het nieuwe ondersteuningsplan. 

Hoe? Scholen stellen elke twee jaar een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op, zij gebruiken hiervoor een format. Het huidige format (2016, aangepast in 2019) wordt 

gebruikt totdat de uitvoeringsorganisatie van het samenwerkingsverband een nieuw format SOP heeft opgesteld, dat is gebaseerd op het kwaliteitskader (zie 4) en 

de indeling van het nieuwe ondersteuningsplan. Wij gebruiken hierbij tevens de uitkomsten van de landelijke discussie over de basisondersteuning en een 

mogelijke invoering van een landelijke norm (zie doelstelling 3), maar ook de evaluatie van het ondersteuningsplan 2016-2020 en de uitkomsten van het onderzoek 

naar de extra ondersteuning uit 2019. Het nieuwe format SOP wordt opgesteld na het vormgeven van het kwaliteitskader in nauwe samenwerking met het veld. 

Het bevat in elk geval de beschrijving van de basisondersteuning, de extra ondersteuning, de structurele voorzieningen binnen de school en de 

samenwerkingspartners van de school. Het is wettelijk verplicht om het SOP op te stellen en het SOP wordt door iedere school gepubliceerd op de website of in 

haar schoolgids. 

O 
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Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal  – kennisnemen van de uitkomsten van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de basisondersteuning.  

Tweede tertiaal  – (laten) opstellen concept format SOP in samenwerking met de klankbordgroep van het samenwerkingsverband; presenteren concept format 

  SOP aan schoolbestuurlijk overleg.   

Derde tertiaal  – besluitvorming ALV en informatievoorziening met betrekking tot het nieuwe format SOP aan de scholen. Scholen stellen vanaf dan het SOP op in 

  nieuw profiel wanneer dat qua tijdstip noodzakelijk is en zorgen voor publicatie op de website.  

 

Financiële 

dekking 

Binnen staande formatie. Rekening houden met inhuur voor opstellen SOP (post flexibele schil IV.3 of ontwikkeling en onderzoek IV.10). 

 

Voortgang en 

realisatie 

 

3 Op basis van de uitkomst van de landelijke discussie over de basisondersteuning en een mogelijke invoering van een landelijke norm, zullen wij onze 

afspraken over het niveau van de basisondersteuning zo nodig herzien. Naar verwachting speelt dit vanaf de zomer van 2020. 

Hoe? Op basis van de uitkomsten van de landelijke discussie over de basisondersteuning en een mogelijke invoering van een landelijke norm, herzien wij onze afspraken 

over het niveau van de basisondersteuning. Ook wanneer er geen invoering van een landelijke norm komt houden wij de basisondersteuning tegen het licht. Wij 

doen dit in nauwe samenwerking met het veld. De centrale organisatie van het samenwerkingsverband maakt een plan van aanpak om te komen tot een heldere 

omschrijving van de basisondersteuning, de verwachtingen van het ondersteuningsteam en de professionals op de scholen en de samenwerking op het snijvlak 

tussen school en OKT/Brede Hoed team Diemen. Het plan van aanpak zal ook een communicatiestrategie omvatten om de verwachtingen rondom het niveau van  

basisondersteuning aan de scholen en betrokken partners in en om de school zoals jeugdhulp/ OKT duidelijk te maken. 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal  – implicaties van een mogelijke landelijke norm voor de basisondersteuning doorvertalen. Indien er geen landelijke norm komt, zullen wij de 

  basisondersteuning opnieuw tegen het licht houden in samenwerking met onze partners. Er is behoefte aan een duidelijke zicht op wat de  

  basisondersteuning behelst en waar het onderwijs en waar de jeugdzorg voor verantwoordelijk is.  

O 
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Tweede tertiaal  – concept beschrijving basisondersteuning en presentatie aan schoolbestuurlijk overleg. En besluitvorming in ALV. 

Derde tertiaal  – uitrollen communicatiestrategie naar scholen toe en betrokken partners in en om de school zoals jeugdhulp. 

Financiële 

dekking 

Binnen staande formatie. Rekening houden met inhuur (post flexibele schil IV.3 of ontwikkeling en onderzoek IV.10). 

 

Voortgang en 

realisatie 

 

 

4 We stellen in overleg met de schoolbesturen een kwaliteitskader basis- en extra ondersteuning op. 

Hoe? We stellen in overleg met de schoolbesturen een kwaliteitskader op voor basis- en extra ondersteuning. Binnen de centrale organisatie van het 

samenwerkingsverband wordt hiervoor een (externe) projectleider aangesteld. Deze maakt een plan van aanpak voor het schooljaar 2020 – 2021. In het 

kwaliteitskader komt het onderscheid tussen basis- en extra ondersteuning terug en het richt zich op kwantitatief en kwalitatief meetbare activiteiten. Onderdeel 

van kwantitatieve onderdelen zijn bijvoorbeeld een stevige ondersteuningsstructuur, handelingsgericht werken, de expertise binnen het team. Een kwalitatief 

onderdeel is bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders en leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat het kwaliteitskader handvatten biedt, maar geen keurslijf wordt. 

Het kwaliteitskader wordt in het eerste tertiaal vormgegeven. Er is een directe relatie tussen het kwaliteitskader en het SOP. Op basis van het kwaliteitskader, 

zullen we het SOP vormgeven.  

Met wie?   

Wanneer? Eerste tertiaal  – (laten) opstellen van het kwaliteitskader. 

Tweede tertiaal  – toetsen kwaliteitskader in de praktijk met een aantal scholen, relatie leggen tussen kwaliteitskader en SOP. Presentatie schoolbestuurlijk overleg 

  en besluitvorming ALV. 

Derde tertiaal  – communicatiestrategie naar scholen toe.  

 

S 
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Financiële 

dekking 

Binnen staande formatie. Rekening houden met inhuur voor opstellen kwaliteitskader (post flexibele schil IV.3 of ontwikkeling en onderzoek IV.10). 

Voortgang en 

realisatie 

 

5 Alle scholen werken met het groeidocument in Parnassys/Kindkans. 

Hoe? Alle scholen werken met het groeidocument in Parnassys/Kindkans. Scholen kunnen in Parnassys automatisch een ontwikkelingsperspectief genereren zodra er 

sprake is van het inzetten van extra ondersteuning. Via Kindkans kunnen de scholen informatie voor een aanvraag voor extra ondersteuning of een 

toelaatbaarheidsverklaring verzamelen en veilig verzenden. De centrale organisatie van het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat alle scholen voor regulier 

onderwijs worden getraind om met Parnassys / Kindkans te werken. Eind 2020 kunnen alle scholen dit. 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal  – start van het schooljaar inventariseren welke scholen nog moeten deelnemen aan de training. Deze scholen inplannen om ervoor te zorgen dat 

  alle scholen eind 2020 de training hebben gevolgd.  

Financiële 

dekking 

Budget afschrijving applicatie scholen (IV 12) en licenties applicaties scholen (IV 13). 

 

Voortgang en 

realisatie 

 

6 Wij werken volgens afspraken aan onderzoek en inzet van het preventieve programma Bouw! 

Hoe? Wij werken met de gemeente Amsterdam, twee schoolbesturen (ASKO en STWT) en PI-research tot en met 2023 aan de optimalisatie van de signalering, 

begeleiding, en doorverwijzing naar specialistische dyslexiezorg voor alle leeszwakke leerlingen in de onderbouw. Met behulp van de inzet van het preventieve 

O 



  

CONCEPT.    18 

 

programma Bouw! het samenwerkingsverband zorgt voor de monitoring van het project, organiseert de stuurgroepbijeenkomst één keer per jaar en onderhoudt 

contacten met alle betrokkenen. 

Met wie? 
  

 

 

 

                               (uitsluitend ASKO en STWT)                       (uitsluitend gemeente Amsterdam) 

Wanneer? Eerste tertiaal  – de inzet van Bouw! loopt via een eigen onderzoeksplanning. De centrale organisatie van het samenwerkingsverband heeft een projectleider die 

  dit onderzoek begeleidt.  

Tweede tertiaal  – de inzet van Bouw! loopt via een eigen onderzoeksplanning. De centrale organisatie van het samenwerkingsverband heeft een projectleider die 

  dit onderzoek begeleidt.  

Derde tertiaal  – de inzet van Bouw! loopt via een eigen onderzoeksplanning. De centrale organisatie van het samenwerkingsverband heeft een projectleider die 

  dit onderzoek begeleidt.  

Financiële 

dekking 

Bestedingsplan Passend Onderwijs gemeentelijk aandeel en cofinanciering samenwerkingsverband (budget bestedingsplan passend onderwijs III. 2). 

Voortgang en 

realisatie 

 

7 We zetten de individuele bestuursgesprekken voort. 

Hoe? Wij voeren sinds het schooljaar 2018-2019 individuele bestuursgesprekken. Met elk bestuur houden wij één maal in de twee jaar een gesprek. Voor 2020-2021 

maken wij in ieder geval een planning voor gesprekken met de besturen met wie in het vorige schooljaar geen gesprek is gevoerd. Daarnaast plannen we een deel 

van de overige gesprekken. Van deze gesprekken maken wij een individueel verslag en een totaal rapportage. 

Met wie?  

Wanneer? Deze gesprekken worden gedurende het gehele schooljaar ingepland. De totaal rapportage is eind schooljaar 2020-2021 beschikbaar. 
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Financiële 

dekking 

Niet van toepassing. 

Voortgang en 

realisatie 

 



  

CONCEPT.    20 

 

AMBITIE 3 

ER IS EEN OPTIMALE AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS, JEUGDHULP EN 
ZORG 

DIT WILLEN WE BEREIKEN IN DE PERIODE 2020-2024 

 

Preventieve jeugdhulp 

 Voor elk kind dat dit nodig heeft, is er vroegtijdig een passend aanpak vanuit school en jeugdhulp beschikbaar. 

 Er is een gedeelde visie en professionele taal tussen professionals rond opgroeiende kinderen binnen het gezin en het onderwijs. 

 Er zijn afspraken die de samenwerking tussen onderwijs en Ouder- en Kindteams verbeteren om daarmee de professionals samen ruimte te geven om kinderen zowel te 

ondersteunen binnen school als hen hulp te bieden binnen het gezin. Met de gemeente Diemen wordt gesproken om hier mogelijk ook een aanbod op te ontwikkelen. 

 Er vindt ontmoeting plaats tussen de professionals vanuit jeugdhulp en onderwijs, zodat zij elkaar kennen en elkaar opzoeken als dat nodig is. 

 Er is sprake van kennisdeling tussen de professionals vanuit jeugdhulp en onderwijs over elkaars werkveld om meer begrip voor en vertrouwen in elkaars professie te krijgen. 

 Er wordt sneller gehandeld en beter samengewerkt doordat professionals meer handelingsruimte met mandaat hebben.  

 

Specialistische jeugdhulp 

 Er is en blijft voldoende capaciteit voor specialistische jeugdhulp in het speciaal (basis)onderwijs.  

 

Onderwijs en zorg 

 Er is een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg voor kinderen. 

 Er is goed zicht op en kennis van de diverse groepen die onderwijs-zorg nodig hebben. 
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DIT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN SCHOOLJAAR 2020-2021 

1 Er is blijvende aandacht voor de samenwerking onderwijs en ouder- en kindadviseur door middel van training en kennisdeling. 

Hoe? 1) We organiseren opnieuw een serie trainingen voor nieuwe ib’ers en OKA’s en een serie trainingen voor ervaren ib’ers en OKA’s gericht op herhaling en 

verdieping.  

2) Kennisdeling vindt plaats in de regio/wijk d.m.v. themabijeenkomsten voor professionals van onderwijs en jeugdhulp of werkbezoeken op locatie of online 

(denk aan webinars). 

Met wie? 1)  

 

 

2)  

Wanneer? 1) Hele schooljaar 

2) Hele schooljaar 

Financiële 

dekking 

1 + 2) Bestedingsplan Passend Onderwijs : gemeentelijk aandeel en cofinanciering samenwerkingsverband ( budget bestedingsplan passen onderwijs III.2). 

Voortgang en 

realisatie 

 

2  We realiseren een eerste praktijkvoorbeeld voor het ontschotten van de financiering  tussen onderwijs en zorg. 

Hoe? We overleggen met de gemeente en betrokken partners over de aanvraag van een pilot voor het ontschotten van de financiering voor onderwijs en zorg. 

Met wie?  

V 
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Wanneer? Afhankelijk van moment waarop brief van het Rijk hierover bekend is starten met een aanvraag. 

 

Derde tertiaal- indien aanvraag gehonoreerd, een start maken met de uitvoering. 

 

Financiële 

dekking 

Bestaande formatie. 

Voortgang en 

realisatie 

 

3 We streven ernaar om – ondanks de druk op het onderwijs, de jeugdhulp en de zorg – in de komende tijd de ondersteuningsstructuur voor 

kinderen en hun leerkrachten op peil te houden. 

Hoe? We communiceren de afspraken uit het ondersteuningsplan hierover naar scholen en ondersteuningspartners. Scholen en partners bespreken onderling wat ze 

nodig hebben om de ondersteuningsstructuur op peil te brengen of te houden en hoe ze dit vorm geven.    

Met wie?  

Wanneer? Start schooljaar communicatie, vervolg eerste tertiaal. 

 

Financiële 

dekking 

Bestaande formatie. 

Voortgang en 

realisatie 

 

 

 

 

 

 

V 
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4 WERKAGENDA GEMEENTE – In 2020 wil de gemeente vervolg geven aan de gespreksronde met scholen, OKT, samenwerkingsverband PO over de 

samenwerking tussen OKT en scholen. 

Hoe? Vervolg van gespreksrondes OKT – onderwijs, met eindverslag met verbeterpunten. Initiatief bij gemeenten. 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal 

Financiële 

dekking 

Bestaande formatie. 

Voortgang en 

realisatie 

 

5 WERKAGENDA GEMEENTE – Heroverweging risicogestuurde inzet van het OKT op school/in de wijk. 

Hoe? De heroverweging risicogestuurde inzet OKT vraagt overleg tussen gemeente en samenwerkingsverband, maar is een initiatief en verantwoordelijkheid van de 

gemeenten.  

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal 

Financiële 

dekking 

Bestaande formatie. 

Voortgang en 

realisatie 

 

O 
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AMBITIE 4 

WIJ PAKKEN BOVENBESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN IN WIJK EN REGIO AAN 
VANUIT SOLIDARITEIT 

DIT WILLEN WE BEREIKEN IN DE PERIODE 2020-2024 

  

 Voor elk kind (dat thuis zit/dreigt te zitten) een passend onderwijs (-zorg)aanbod. Geen kind langer dan drie maanden zonder (onderwijs-zorg) aanbod. 

 Passend aanbod voor nieuwkomerskinderen; aandacht voor sociaal-emotionele problematiek. Expertise over traumasensitief onderwijs. Aanbod van speciaal (basis)onderwijs voor 

kinderen in internationaal onderwijs.  

 Stabiel onderwijs voor kinderen in de crisisopvang; passend onderwijs en ondersteuning voor het kind in/en zijn context. Expertise traumasensitief onderwijs. Zo min mogelijk 

schoolwisselingen. Een vervoersregeling voor als kinderen voor speciaal (basis)onderwijs verder zouden moeten reizen. Compensatie scholen die relatief veel van deze kinderen 

opvangen. 

 Passend aanbod voor (hoog)begaafde kinderen; vanuit het ministerie OCW is hiervoor een vierjarige subsidie toegekend. De aanpak is in 2019 gestart en loopt door tot augustus 

2023. Het gaat om: verbeteren van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Een passend aanbod voor jonge leerlingen die qua cognitie 

de basisschoolstof overstijgen, maar qua sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve functies nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Een passend aanbod voor 

dubbelbijzondere leerlingen, inspelend op hun ontwikkelingsbehoefte en expertiseoverdracht. 

 

DIT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN SCHOOLJAAR 2020-2021 

1 We herstarten de pilot verzuimaanpak vanuit het samenwerkingsverband en de gemeente. 

Hoe? We starten de uitvoering van de pilot verzuimaanpak opnieuw op (was uitgesteld vanwege Covid-19. Hiervoor is een projectleider aangesteld. Er is een 

projectgroep met deelname vanuit ons samenwerkingsverband. Er zijn 11 deelnemende pilotscholen, verdeeld over de stad. In de pilot worden de bouwstenen, 

V 
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zoals ontwikkeld met de gemeente, in de praktijk getest. Er is nadrukkelijk aandacht voor preventie en voor ‘geoorloofd’ ziekteverzuim, als voorspeller van mogelijk 

ongeoorloofd verzuim. De M@zl-aanpak van de GGD wordt hierin geïntegreerd. Wij nemen deel aan het programmateam thuiszitters en stuurgroep/bestuurlijk 

overleg gemeente. Er is structurele samenwerking met samenwerkingsverband VO en partners, als Altra team thuiszitters. Onder andere aanvullende/alternatieve 

mogelijkheden voor (dreigende) thuiszitters worden in kaart gebracht en kennis wordt gedeeld. Wij beschikken over een coördinator thuiszitters. Samen met 

leerplicht proberen we kinderen die thuis zitten of dreigen thuis te zitten zo snel mogelijk (weer) van een passend aanbod te voorzien. Er worden robots ingezet 

voor leerlingen die (nog) niet naar school willen, durven of kunnen. In 2020 is het aantal robots uitgebreid naar drie. We kijken naar mogelijke uitbreiding, naar 

behoefte.  

 

Werkagenda gemeente: Binnen de thuiszittersaanpak worden vanuit de gemeente diverse gezamenlijke kennisdelingsmomenten georganiseerd tussen onderwijs, 

OKT en leerplicht. Dit gebeurt ook vanuit het netwerk dat is ontstaan na een gezamenlijke netwerkreis naar het International Network for School Attendance.  

Met wie?  

 

      

Wanneer? Hele schooljaar: deelname programmateam/stuurgroep thuiszitters, projectgroep verzuimaanpak, samenwerking Orion, Altra, OKT, samenwerkingsverband VO. 

Coördinatie thuiszittersaanpak vanuit ons samenwerkingsverband; afstemming met leerplicht, deelname doorstroomoverleg gemeente (bij complexe cases). 

Communicatie aantallen en informatie aanpak thuiszitters via nieuwsbrief en website. Inzet robots. 

 

Eerste tertiaal  – doorstart pilot verzuimaanpak. Werkagenda gemeente: aan de hand van de opbrengsten van de inzet van de robots bekijken we de 

mogelijkheden   en behoefte voor uitbreiding in 2021. 

Tweede tertiaal  – uitvoering pilot verzuimaanpak. Bijeenkomst organiseren door projectgroep, voor aan de pilot deelnemende scholen. 

Derde tertiaal  – afronding pilot. Start evaluatie pilot. Voorbereiding uitrol pilot (na positieve evaluatie). Presentatie in schoolbestuurlijk overleg.  

 

Financiële 

dekking 

Bestedingsplan Passend Onderwijs gemeentelijk aandeel en cofinanciering samenwerkingsverband (budget bestedingsplan passend onderwijs III.2). Daarnaast 

bestaande formatie en budget interventie thuiszitters (III.11) 
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Voortgang en 

realisatie 

 

2  We werken aan een passend aanbod voor nieuwkomersleerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. 

Hoe? Wij sluiten aan op het beleid van overheid en gemeente, waarbij we knelpunten van passend onderwijs aanpakken en hiaten opvullen. Wij willen de rollen van de 

gemeente en ons samenwerkingsverband verduidelijken en op elkaar afgestemd beleid ontwikkelen en uitvoeren. 

Op basis van de praktijk en het meest recente onderzoek met betrekking tot nieuwkomers in Amsterdam (Sardes) analyseren wij rollen en knelpunten en spelen 

daarop in. Dit doen we in overleg met de gemeente. We zoeken goede oplossingen passend onderwijs voor nieuwkomerskinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften (gedrag, sociaal-emotioneel, cognitief niveau). 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal  – aansluiting op uitkomsten onderzoek nieuwkomers gemeente, analyse knelpunten.  

  Overleg gemeente; rollen gemeente-samenwerkingsverband verduidelijken.  

Tweede tertiaal  – verbeterplan opstellen. Input klankbordgroep.  

Derde tertiaal  – aan verbeterplan werken. Monitoring. Voortgang in schoolbestuurlijk overleg.  

Financiële 

dekking 

Staande formatie voor ontwikkelen beleid.  

 

Voortgang en 

realisatie 

 

3 We maken een nadere analyse van de knelpunten over het bieden van passend onderwijs voor kinderen uit de crisisopvang en werken aan een 

oplossing daarvan.  

Hoe? We maken een nadere analyse van de knelpunten over het bieden van passend onderwijs voor kinderen uit de crisisopvang en werken aan een oplossing daarvan. 

Met name voor scholen die onevenredig belast worden, doordat zij door hun ligging relatief veel kinderen uit de crisisopvang op school hebben.  

In samenwerking met Altra, Maatschappelijke opvang, Oranjehuizen en betreffende scholen maken wij een nadere analyse van de landelijke en gemeentelijke 

regelingen en de knelpunten en bepalen we de gezamenlijke vervolgaanpak. 

V 
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Met wie?  

 

 

 

Wanneer? Eerste tertiaal  – nadere analyse landelijke/gemeentelijke regelingen. (Vervolg)contact met Altra MO, Oranjehuizen; nadere analyse stand van zaken, knelpunten, 

   mogelijke oplossingen/verbeterpunten. 

Tweede tertiaal  – verbeterplan opstellen, start met (laten) uitvoeren verbeterplan. 

Derde tertiaal  – uitvoering verbeterplan, (tussen)evaluatie. Stavaza in schoolbestuurlijk overleg.  

Financiële 

dekking 

Staande formatie voor ontwikkelen beleid. Financiering Ministerie OCW (subsidieregeling) en samenwerkingsverband ? (III.13) 

 

Voortgang en 

realisatie 

 

4 We maken een passend aanbod mogelijk voor (hoog)begaafde kinderen.  

Hoe? We hanteren de aanpak uit het activiteitenplan vanuit de vierjarige subsidie begaafde leerlingen vanuit het ministerie van OCW. De projectleider, die in januari 

2020 is gestart met haar werkzaamheden, voert de uitvoering van het activiteitenplan voor (hoog)begaafde kinderen uit. Bij de aanpak hoort deelname aan 

monitoring ministerie OCW. 

Met wie?  

Wanneer? Hele schooljaar: inzet externe projectleider. 

Financiële 

dekking 

Projectsubsidie HB (III.9) 

O 
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Voortgang en 

realisatie 
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AMBITIE 5 

ER ZIJN SOEPELE DOORGAANDE LIJNEN (VOORSCHOOLSE PERIODE – PO/S(B)O – VO/VSO) 

DIT WILLEN WE BEREIKEN IN DE PERIODE 2020-2024 

 

Voor het eerst naar school  

 Er is een goede aansluiting van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, inclusief speciaal (basis)onderwijs of specialistische onderwijs-zorgtrajecten, voor kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Wij willen bereiken dat een kind snel kan worden geplaatst op een passende plek en niet al vroeg van onderwijssetting hoeft te wisselen. 

 Er is sprake van adequate verwijzing via het Ouder- en Kindteam naar jeugdhulp als een kind niet naar de voorschool kan of extra inzet van zorg thuis nodig heeft. 

 Er is een soepele doorgaande lijn van MOC naar vervolgonderwijs of -setting. 

 Er is een mogelijkheid om kinderen vanuit het Ouder- en Kindteam of jeugdhulpaanbod direct te verwijzen naar het samenwerkingsverband. Zeker als duidelijk is dat het kind 

meer nodig heeft dan het regulier basisonderwijs kan bieden. 

 

Tijdens de basisschoolperiode 

 Kinderen met een ondersteuningsbehoefte blijven zoveel mogelijk binnen het regulier onderwijs. 

 Het aantal terugplaatsingen vanuit het speciaal (basis)onderwijs naar het regulier onderwijs is uitgebreid. 

 Als het kind beter gedijt in het speciaal (basis)onderwijs is de overgang daar naartoe snel en soepel. 

 Er is sprake van een goede overdracht en adequate leerlijnen voor nieuwkomersleerlingen op de vervolgschool (tweedejaars nieuwkomers). 

 Er zijn voldoende stamscholen voor nieuwkomers. 

 Er is zicht op en gebruik van alternatieve, samenhangende (combinatie-)mogelijkheden van zorg-hulp-onderwijs. Tevens zijn de uitbreidingesmogelijkheden hiervan in beeld.  

 We ontwikkelen de aanpak door voor het inzetten van kennis en expertise vanuit het speciaal (basis)onderwijs naar het regulier onderwijs. 

 

Van primair naar voortgezet onderwijs 

 Lopende arrangementen in het basisonderwijs worden goed overgedragen aan het voortgezet onderwijs. 
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 Er zijn afspraken met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs over de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vanaf de instroom in het eerste  

leerjaar van het voortgezet onderwijs. 

 Er zijn doorgaande lijnen in zorg en/of hulpverlening. 

 Het gebruik van overstapprojecten (bijvoorbeeld School’s cool) zijn in beeld. 

 Er is aandacht voor thuiszitters in het primair onderwijs die de leeftijd hebben bereikt voor het voortgezet onderwijs.  

 Meer zicht op de overgangen van leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte en wat er nodig is om hun overstap soepeler te laten verlopen (trekker is 

samenwerkingsverband VO) 

 

DIT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN SCHOOLJAAR 2020-2021 

1 We zorgen voor een soepeler overgang van kleuters met extra ondersteuningsbehoeften vanuit de voorschoolse periode naar school, met extra 

aandacht voor kinderen die niet naar een voorschoolse voorziening of kinderdagverblijf zijn geweest. 

Hoe? Wij werken voor de overstap voorschoolse periode naar primair- of speciaal (basis)onderwijs aan een gezamenlijke voorbereiding met de gemeente om een 

vervolgbijeenkomst met partners te organiseren. In klein verband stellen wij een verbeterplan op. Naar aanleiding van gesignaleerde knelpunten; gezamenlijke 

verbeteraanpak (door)ontwikkelen en (laten) uitvoeren. Het gaat hierbij onder andere om knelpunten rond de zorgplicht, waardoor de overgang van kleuters naar het 

basisonderwijs niet altijd soepel verloopt. Wij besteden extra aandacht aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, niet op een voorschool/kinderopvang 

hebben gezeten en ‘blanco’ op school worden aangemeld. Wij zorgen samen met gemeente, OKT en partners uit het veld voor stroomlijning van dit proces. 

Bijvoorbeeld door niet-onderwijsinstellingen mogelijkheden te bieden rechtstreeks bij samenwerkingsverband aan te melden en de rol van het OKT te versterken. 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal  – voorbereiding rechtstreekse aanmelding van leerlingen vanuit de voorschool/kinderdagverblijf naar speciaal (basis)onderwijs. Gezamenlijke  
  voorbereiding samenwerkingsverband – gemeente bijeenkomst met partners. Planning/organisatie bijeenkomst (gemeente). Nadere inventarisatie  
  knelpunten en mogelijke aanpak bepalen. 
Tweede tertiaal  – naar aanleiding van gesignaleerde knelpunten, verbeterplan opstellen (met gemeente)). Verbeteringen uit (laten) voeren.  
Derde tertiaal  – verbeteraanpak (laten) uitvoeren. Voortgang monitoren. Voortgang in schoolbestuurlijk overleg. 

V 
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Financiële 

dekking 

Staande formatie. Eventueel Bestedingsplan Passend Onderwijs (gemeentelijk aandeel) en cofinanciering samenwerkingsverband (III.2). 

 

Voortgang en 

realisatie 

 

2  We werken het plan ‘versterken overgang primair naar voortgezet onderwijs, samenwerkingsverband PO en samenwerkingsverband VO 2019’ verder 

uit. Ook voeren we de verbeterpunten voor de overgang po-vo uit de werkagenda van de gemeente uit. 

Hoe? Wij werken en voeren het bestaande plan ‘versterken overgang po/s(b)o-v(s)o….2019’ verder uit. Samen met samenwerkingsverband VO analyseren wij voor kinderen 

met extra ondersteuningsbehoefte de verbeterpunten en succesfactoren bij de overgang met het primair- naar het voortgezet onderwijs. We onderzoeken, samen met 

samenwerkingsverband VO, Orion, OKT, Altra naar aanvullende of alternatieve mogelijkheden bij de overstap of tussenstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs voor 

kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. De mogelijkheden willen wij breed bekend maken, onder andere via de website en de nieuwsbrief. Werkagenda 

gemeente: De gemeente Amsterdam zet waar nodig leerplicht en jeugdhulp in bij de overstap van leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte. De gemeente 

Diemen heeft de formatie leerplicht uitgebreid en er zijn nieuwe richtlijnen opgesteld over welke leerlingen zorgleerlingen zijn en hoe er gehandeld wordt bij het 

overdrachtsmoment PO-VO, door OK coach, leerplicht en school. In Diemen wordt op Noorderbreedte een Doelab ingesteld, als voorbereiding op de overgang naar het 

praktijkonderwijs. 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal  – het bestaande plan ‘versterken overgang po-vo….2019’ verder uitwerken samen met samenwerkingsverband VO  
Tweede tertiaal  – uitvoering verbeterplan po/s(b)o-v(s)o  
Derde tertiaal  – uitvoering verbeterplan po/s(b)o-v(s)o 

Financiële 

dekking 

Staande formatie. Eventueel Bestedingsplan Passend Onderwijs ( gemeentelijk aandeel) en cofinanciering samenwerkingsverband (III.2). 

 

Voortgang en 

realisatie 

 

V 
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AMBITIE 6 

PROCESSEN ZIJN ONDERSTEUNEND EN PROCEDURES DOELMATIG 

DIT WILLEN WE BEREIKEN IN DE PERIODE 2020-2024 

 

Als netwerkorganisatie 

 Alle scholen voor regulier basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband werken met Parnassys / Kindkans. 

 Er is inzicht in de besteding van de middelen voor basis- en extra ondersteuning door de schoolbesturen voor regulier onderwijs. 

 Er is inzicht in het voldoen aan de basisondersteuning door de scholen, in het aantal vastgestelde schoolondersteuningsprofielen en in het beschikbaar hebben van een 

ondersteuningsstructuur binnen scholen. 

 We beschikken over een kwaliteitskader basis- en extra ondersteuning voor alle scholen. 

 

Als uitvoeringsorganisatie 

 Een deskundige, heldere en zorgvuldige procedure voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen. 

 Het vereenvoudigen van de administratieve procedure rond het verlengen van reeds afgegeven TLV’s voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.  

 Het afhandelen van dyslexie-aanvragen binnen de wettelijke termijnen en een duidelijke communicatie hierover naar scholen.  

 

DIT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN SCHOOLJAAR 2020-2021 

1 ALS NETWERKORGANISATIE – Alle scholen voor regulier basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband werken met Parnassys / Kindkans (zie ook 

ambitie 2.5) 

Hoe? Vanuit ons samenwerkingsverband worden alle schoolteams getraind en is er een helpdesk te ondersteuning. 
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Met wie? 

 

Wanneer? Eerste tertiaal 

Financiële 

dekking 

Staande organisatie. Zie voor Kindkans, kwaliteitskader en SOP ambitie 2.. 

Voortgang en 

realisatie 

 

2  ALS NETWERKORGANISATIE – Op basis van het vastgestelde format dienen de besturen voor regulier onderwijs voor 1 oktober 2020 hun 

verantwoording over de besteding van de middelen voor basis- en extra ondersteuning in schooljaar 2019-2020 in. Wij maken hiervan een 

totaalrapportage. 

Hoe? We hebben in juni 2020 een format met ingevulde bedragen voor basis- en extra ondersteuning verstuurd naar alle scholen voor regulier onderwijs. We maken een 

totaalrapportage over de financiële verantwoording (gereed november 2020). 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal 

Financiële 

dekking 

Betaande formatie centrale organisatie. Zie voor Kindkans, kwaliteitskader en SOP ambitie 2. 

 

Voortgang en 

realisatie 

 

3 ALS NETWERKORGANISATIE – Wij maken nieuwe afspraken over de basisondersteuning en het kwaliteitskader basis- en extra ondersteuning en 

formuleren op basis daarvan een nieuw format voor het schoolondersteuningsprofiel (zie onder ambitie 2 2 t/m 4). 
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Hoe? We vragen via een digitale vragenlijst bij alle schoolbesturen op of alle scholen beschikken over een ondersteuningsstructuur, waaruit dit bestaat en of het werkt. In 

het schooljaar 2020-2021 zal om die reden nog geen informatie beschikbaar zijn over het voldoen hieraan. 

Met wie?  

Wanneer? Derde tertiaal 

Financiële 

dekking 

Bestaande formatie centrale organisatie. 

Voortgang en 

realisatie 

 

 

4 ALS UITVOERINGSORGANISATIE – We starten met de herziene procedure toelaatbaarheidsverklaring in augustus 2020. 

Hoe? Met ingang van 1 augustus 2020 voeren we de herziene TLV procedure in. Aan het eind schooljaar 2020-2021 evalueren we deze procedure en stellen we deze zo 

nodig bij. 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal  – invoeren herziene TLV-procedure. 

Tweede tertiaal  – werken volgens herziene TLV-procedure. 

Derde tertiaal  – evalueren van de procedure. 

Financiële 

dekking 

Bestaande formatie centrale organisatie. 

 

S 
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Voortgang en 

realisatie 

 

5 ALS UITVOERINGSORGANISATIE –  We voeren de evaluatie van de functie poortwachter voor dyslexie uit en maken afspraak voor de periode na 1 

februari 2021. 

Hoe? De overeenkomst over de uitvoering ‘poortwachter dyslexie’ tussen de gemeente Amsterdam en het samenwerkingsverband stopt op 1 februari 2021. De evaluatie 

tussen gemeente en samenwerkingsverband over tevoren afgesproken evaluatiepunten vindt plaats in juni 2020. Zowel de gemeente als het samenwerkingsverband 

neemt in het najaar 2020 een besluit over al dan niet voortzetting van deze overeenkomst en onder welke voorwaarden. 

Met wie?  

Wanneer? Eerste tertiaal. 

Financiële 

dekking 

Extra baten gemeente Amsterdam ( overige baten//gem. A’dam poortwachter dyslexie II.3). 

 

Voortgang en 

realisatie 

 

O S 


