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Beste lezer,

Met genoegen bieden wij u de tweede krant aan van ons 
samenwerkingsverband. Vorige jaar heeft u een XL krant in papieren 
vorm ontvangen; dit jaar kiezen we voor de digitale variant. 

Wij vinden een goede communicatie met iedereen die binnen ons 
samenwerkingsverband in en rond het primaire onderwijs werkt 
belangrijk. Wij hebben hieraan het laatste jaar dan ook hard gewerkt; 
u ziet een nieuw logo, ibwijs (het digitale kennisplatform voor intern 
begeleiders) wordt steeds meer gevuld en gebruikt, u heeft een aantal 
nieuwsbrieven ontvangen en onze nieuwe website is in de lucht. 

In deze krant staan vier leuke en informatieve interviews met mensen 
die in of rond het onderwijs werkzaam zijn. Daarnaast blikken we terug 
op het schooljaar 2019-2020. We schetsen een aantal ontwikkelingen 
en tonen ook een aantal kwantitatieve gegevens. En het is natuurlijk 
ook erg prettig om te weten wat er het komend schooljaar op ons 
afkomt. Wij geven u dus ook een kleine vooruitblik.

Het was een bijzonder jaar met Covid-19 en we zijn er nog niet. Wij 
zijn geconfronteerd met een virus dat ons dwong alles wat we op een 
‘vanzelfsprekende’ wijze deden ineens anders te gaan doen. Onderwijs 
op afstand, ouders die samen met hun kinderen wekenlang thuis 
doorbrachten en hun kinderen met hun schoolwerk moesten helpen, 
een zoektocht op welke manier het beste alle kinderen ondersteund 
konden worden, zorgen en verdriet om naasten die het virus zouden 
kunnen krijgen en kregen.

Het is mooi om te zien hoeveel veerkracht het onderwijs bezit en hoe er 
vaak met kunst- en vliegwerk alles in het werk is gesteld om leerlingen 
onderwijs te blijven geven en hen te blijven ondersteunen en een 
passende plek te bieden. We hebben hiervoor veel waardering.

Wij wensen u veel leesplezier met deze krant en een goed schooljaar.

Namens alle medewerkers van ons samenwerkingsverband,

Liesbet Tijhaar
 Directeur-bestuurder
 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
 Amsterdam Diemen

DE UITVOERINGSORGANISATIE

•  Nieuwe werkwijze aanvragen TLV. De hoeveelheid 
TLV-aanvragen en de vraag of we de procedure op 
de best mogelijke manier invullen maakt dat we nog 
eens kritisch naar onze procedure hebben gekeken. 
Onder leiding van een externe adviseur, en met input 
van ib’ers, adviseurs passend onderwijs en partners uit 
de jeugdhulp. Resultaat: een vernieuwde werkwijze. 

•  Casussen: meer en ingewikkelder. Er zijn steeds 
meer ingewikkelde individuele casussen. Bijvoorbeeld 
binnen het speciaal (basis)onderwijs, waar oplossin-
gen op maat voor moesten worden gezocht. Het aan-
tal telefonische vragen van ouders waarvan hun kind 
(nog) niet was aangemeld bij het samenwerkingsver-
band neemt toe. Net als het aantal thuiszitters.

•  Poortwachter dyslexie. In april 2019 startten we in 
overleg met en in opdracht van de gemeente Amster-
dam met de functie poortwachter dyslexie binnen het 
samenwerkingsverband.

DE NETWERKORGANISATIE

•  Nieuw ondersteuningsplan. Het afgelopen schooljaar 
hebben we hard gewerkt aan het nieuwe ondersteu-
ningsplan voor de komende vier schooljaren. Op basis 
van twee evaluaties en gesprekken met bestuurders 
spraken we veel mensen; bijvoorbeeld uit het onder-
wijs, de gemeente en jeugdhulp. Resultaat: ons (he-
laas nog niet vastgestelde) ondersteuningsplan voor 
de periode 2020-2024.

•  Lancering ibwijs. In oktober 2019 lanceerden we 
ibwijs: het digitaal kennisplatform voor alle intern be-
geleiders binnen ons samenwerkingsverband. 

•  Invoering ParnasSys/Kindkans. De implementatie is 
in volle gang. Doel: eind 2020 werken alle scholen met 
ParnasSys/Kindkans. 

•  Hoogbegaafdheid. De subsidieaanvraag hoogbegaaf-
de leerlingen die we bij het ministerie OCW deden is 
goedgekeurd. Jelke Martina-Doodkorte startte op 1 
januari 2020 als projectleider. 

•  Expertise van s(b)o naar regulier. We gaven verdere 
uitwerking aan het plan om meer expertise vanuit het 
speciaal (basis)onderwijs en speciaal basisonderwijs 
naar het reguliere onderwijs te brengen. Verder uit-
werking vindt plaats in 2020.

SAMENWERKING 

•  SJSO. De inzet van formatie specialistische jeugdhulp 
(initiatief van en op kosten van gemeente Amsterdam) 
op de scholen voor speciaal (basis)onderwijs heeft 
verder zijn beslag gekregen en wordt door de scholen 
positief gewaardeerd. 

•  Werkagenda gemeenten. De gemeenten Amsterdam 
en Diemen hebben samen met de samenwerkings-
verbanden voor PO en VO en het Ouder- en Kindteam 
Amsterdam een werkagenda voor de komende vier 
jaar opgesteld, met de gemeenschappelijke ambities.

•  Budget Passend Onderwijs. Met middelen uit dit 
budget zijn in 2019 de pilot BOUW! (dyslexie) met een 
aantal scholen vanuit StWT uitgebreid, robots aange-
schaft (voor zieke leerlingen of angstige leerlingen die 
de stap naar school nog niet kunnen maken) en trai-
ningen bekostigd om de samenwerking tussen intern 
begeleiders en ouder- en kindadviseurs (gezamenlijke 
deelname per school verplicht) te bevorderen.

•  Thuiszittersaanpak. De gemeente Amsterdam, 
samenwerkingsverband VO en ons samenwerkings-
verband werken intensief samen om de thuiszitters-
aanpak vorm te geven (voorkomen van en bevorderen 
dat thuiszitters zo spoedig mogelijk van een passend 
aanbod gebruik kunnen maken). We starten met een 
pilot ‘verzuim in het primair onderwijs’.

•  Overstap PO>VO. De beide samenwerkingsverban-
den hebben de ambities in het actieplan uitgevoerd 
en het samenwerkingsverband VO organiseerde 
‘Week van de Overstap’, met daarin de allereerste 
ScholenArena.

•  Afstemming met BBO. De schoolbesturen binnen 
Amsterdam en Diemen nemen deel aan het Breed 
Bestuurlijk Overleg (BBO) én zijn verplicht lid van het 
samenwerkingsverband. Er zijn veel onderwerpen 
waarover afstemming gewenst is. We werken nauwer 
samen. De voorzitter van het BBO deelt één dag per 
week de werkkamer met de directeur-bestuurder van 
ons samenwerkingsverband. ◀

De
belangrijkste thema’s

VAN 2019 / 2020
DIT HIELD ONS BEZIG:

VOORWOORD TERUGBLIK
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Wat is de waarde van een 
ondersteuningsplan?
Susan: ‘Het ondersteuningsplan is ons 
meerjarenbeleidsplan waarin we onze koers 
en ambities als samenwerkingsverband 
beschrijven. Per schooljaar werken we deze 
ambities heel concreet uit in een jaarplan. In 
het plan staat wat we met z’n allen belangrijk 
vinden. Dan hebben we het over onze leidende 
principes: vertrouwen in professionaliteit, 
een dekkend aanbod, kwaliteit, solidariteit en 
samenwerking met jeugdhulp. Die principes 
stonden al in de vorige plannen, maar we 
hebben ze nu nog explicieter vertaald naar het 
ontwikkelingsrecht van het kind, waardoor we 
ze ook beter kunnen invullen.’

Zijn er voorbeelden te geven van hoe het 
nieuwe plan de bestaande principes verder 
uitwerkt?
Miranda: ‘In het vorige plan vroegen we 
aandacht voor kinderen met hoogbegaafdheid 
gecombineerd met een andere problematiek, 
we noemen hen ‘dubbel bijzondere kinderen’. 

Nu beschrijven we concreet dat er faciliteiten 
voor hen moeten komen.’
Mirjam: ‘Ik denk dat we nu ook veel beter 
weten wat passend onderwijs inhoudt, dus 
wat we moeten doen. We hebben inmiddels 
wijknetwerken opgezet, maar weten dat 
die nog beter kunnen functioneren. En een 
leidend principe als solidariteit hadden we al 
beschreven, maar dat krijgt nu verdere invulling. 
Bijvoorbeeld in de mogelijkheid van scholen 
om een ontwikkelbudget aan te vragen om 
een bepaalde innovatie te bekostigen. Hierbij 
stellen we als voorwaarde dat je samenwerkt 
met andere scholen. Uit het beschikbaar stellen 
van een gezamenlijk ontwikkelbudget spreekt 
ook het vertrouwen dat de uitkomst van zo’n 
innovatie uiteindelijk aan alle scholen ten goede 
zal komen.’

Samenwerking is één van de belangrijkste 
ambities?
Miranda: ‘Ja, een heel belangrijke. Bijvoorbeeld 
met de jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. 
In Diemen zitten de Ouder-Kindcoaches op de 

scholen en horen bij het zorgteam van de school.’
Mirjam: ‘In Noord loopt een pilot vanuit ons 
Expertisecentrum in samenwerking met 
jeugdzorg. Hierbij gebruiken we een data-
analyse die inzicht geeft in de thuissituatie, en 
kijken we welke partners allemaal behoren tot 
de omgeving van het kind. Dat is jeugdhulp, 
maar dat kan ook de sportclub of muziekschool 
zijn. Vanuit deze systemische benadering stellen 
we vast wat het kind nodig heeft om zo kansrijk 
mogelijk het basisonderwijs te doorlopen. Hierbij 
halen we alle schotten tussen de verschillende 
organisaties weg. We zijn hier een jaar geleden 
mee gestart en iedereen is laaiend enthousiast 
over de resultaten. In Zuidoost vindt een 
dergelijke pilot plaats.’

Waren er onderdelen waarover de meningen 
minder eenduidig zijn?
Mirjam: ‘Zeker. Iedereen staat achter het 
principe van ‘ongelijk behandelen om gelijkheid 
te bevorderen’, maar over de uitvoering 
verschillen de meningen. Er zijn al bepaalde 
geldstromen die dit bevorderen, dus op het 
moment dat je hiervoor een nieuw initiatief 
voorstelt, zijn er stemmen die vinden dat dit 
al voldoende wordt gedaan. In dit nieuwe 
ondersteuningsplan zijn voor het eerst de 
‘nieuwkomers’ opgenomen. Dat zijn kinderen 
van statushouders, expats en net aangekomen 
migranten. Zij hebben recht op één jaar 
nieuwkomersonderwijs. We zien dat de scholen 
die dit aanbieden, of de reguliere scholen waar 
deze kinderen na een jaar naar toe gaan, hun 
problematiek vaak niet aankunnen. We gaan nu 
kijken hoe we hen sneller extra ondersteuning 
kunnen bieden. Hierbij omzeilen we de lange 
doorlooptijd die de procedure vraagt en zorgen 
we of voor snellere inzet van gespecialiseerde 
jeugdhulp, of voor een versnelde toegang tot 
speciaal onderwijs.’ 

Waar zijn jullie het meest trots op met 
betrekking tot het ondersteuningsplan?
Miranda: ‘De totstandkoming. Alle partijen 
kregen de kans zijn zegje te doen. Ik ontving 
binnen de klankbordgroep ook steeds weer 
nieuwe conceptversies. Dat hier uiteindelijk 
een duidelijke rode lijn uit kon worden 
samengesteld is ook een heel mooie prestatie 
van de schrijvers.’
Mirjam: ‘En verder de waarde van dit plan. Want 
we maken echt een volgende stap. En dat is een 

stap waar we allemaal achter staan en die elk 
schoolbestuur voldoende ruimte biedt om zelf 
vorm te geven aan de invulling ervan.’

Wat zijn de gevolgen van Covid-19 voor de 
uitvoering van dit plan?
Susan: ‘Voor het eerste jaarplan kunnen we 
waarschijnlijk niet alles uitvoeren. Er is al een 
tekort aan leerkrachten, en daar komt nu bij dat 
docenten met lichte griepverschijnselen thuis 
moeten blijven.’
Mirjam: ‘Daar voelen onze scholen duidelijk de 
druk van. De wisselingen van leerkrachten en 
het geven van onderwijs op afstand vormen 
risico’s voor de continuïteit van het plan. We 
moeten alles doen om te voorkomen dat de 
scholen in de overlevingsstand komen te staan. 
Want op dat moment kun je alleen nog maar 
bezig zijn met je primaire taken en heb je 
geen ruimte voor vernieuwing. Maar tot het zo 
ver is, gaan we gewoon door met plannen en 
organiseren.’ ◀

INTERVIEW

Elke vier jaar stelt ons samenwerkingsverband een ondersteuningsplan op. Dit beleidsstuk 
stellen we zorgvuldig op in samenspraak met alle partijen en belanghebbenden, en geeft 
aan wat we belangrijk vinden bij, en hoe we vorm geven aan passend onderwijs. We praten 
hierover met drie betrokkenen: Mirjam Leinders, Miranda van Dam en Susan Walstra.

Nieuw
ONDERSTEUNINGS-
PLAN zet vervolgstappen

Mirjan Leinders (l)
 Bestuurder Innoord en
 voorzitter van de Kwaliteitscommissie

Susan Walstra (r)
 Beleidsmedewerker
 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
 Amsterdam Diemen

Miranda van Dam (o)
 Adviseur Passend Onderwijs
 op alle basisscholen in Diemen

O N D E R S T E U N I N G S P L A N
N O G  N I E T  V A S T G E S T E L D

Het afgelopen schooljaar hebben we hard ge-
werkt aan het nieuwe ondersteuningsplan voor 
de komende vier schooljaren. Op basis van twee 
evaluaties en gesprekken met bestuurders heb-
ben we gesproken met vele mensen, bijvoor-
beeld uit het onderwijs, de gemeente en jeugd-
hulp. Resultaat: ons ondersteuningsplan voor de 
periode 2020-2024.
De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft geen 
instemming gegeven op het ondersteunings-
plan. Daarom kan het plan niet worden vast-
gesteld en kan het nog niet in werking treden. 
De geschillencommissie behandelt het geschil 
tussen de directeur-bestuurder en de OPR in 
november 2020. Ondertussen moeten we door. 
Door met het bestaande beleid, in de geest van 
het nieuwe plan. We bereiden nieuw beleid 
voor, zodat we het later kunnen uitvoeren.
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Jullie volgden beiden de OKA-IB training.
Heb jullie daar wat aan gehad?
Marije Bouwmeester: Absoluut, het was 
een heel waardevolle training. We leerden 
elkaars rollen en expertises kennen. Ook was 
er aandacht voor de verschillende manieren 
van werken. Zo werken scholen voornamelijk 
handelingsgericht, en wordt in de hulpverlening 
oplossingsgericht gewerkt. Beide werkwijzen 
kennen overeenkomsten en verschillen. Tijdens 
de training ondervonden we hoe mooi ze 
elkaar aanvullen. Daarnaast was er gelijk een 
persoonlijke klik tussen ons. Ik denk dat dat 
heel belangrijk is bij een samenwerking waarin 
vertrouwen en je kwetsbaar op kunnen stellen 
van groot belang is.’

Kon je daar, na de training, ook wat mee? 
Marije Bouwmeester: ‘Ja, na de training gingen 
we casussen doornemen. Dan kwam Marije S. 
met manieren van aanpak die wij niet hadden 
geprobeerd, of ze formuleerde vragen die wij 
niet hadden gesteld. Soms was de conclusie dat 
we haar eigenlijk al eerder in het proces hadden 
kunnen inschakelen. Wij kunnen op school nog 
zo hard werken, maar we hebben de ouders 
hierbij echt nodig. Samen weten en kunnen we 
zoveel meer.’

Hoe kom je als OKA in contact met kinderen 
en ouders die ondersteuning nodig hebben?
Marije Schipper: ‘Ik sta altijd bij de schooldeur, 
op het schoolplein, in de ouderkamer en ben 
op de informatiemarkt te vinden. Regelmatig 
start het contact met ouders met het regelen 
van praktische zaken, zoals het informeren 
over verschillende voorzieningen. Daarmee 
leg ik de basis voor meer. Maar het zijn ook 
zeker de leerkrachten en Marije die mij, altijd 
na toestemming van de ouders, met hen in 
contact brengen. Dan helpt het als ik al een 
bekend gezicht ben. Er zijn ook ouders die hun 
kinderen om de hoek afzetten en mij nooit 
zien. Dan hebben de leerkrachten en/of de 
intern begeleider een belangrijke rol om mij te 
introduceren’

Waar houdt de taak van de leerkracht en IB’er 
op en begint de taak van de OKA?
Marije Bouwmeester: ‘Zodra het gaat om de 
opvoed- en opgroeiproblematiek thuis. De OKA 
zoekt dan naar passende oplossingen waardoor 
een gezin weer zelfstandig verder kan. Die 
oplossingen kan de OKA zelf bieden met tips en 
advies, maar de OKA is ook de eerste lijn
naar hulpverlening. Zo maakten leerkrachten 

bijvoorbeeld een kind mee dat in heel slechte 
fysieke staat in de les zat: moe en bleek. Na 
meerdere keren de zorgen met ouders te 
delen, bleef verandering uit. In een gesprek 
met ouders, leerkracht en IB bleek dat de 
ouders weliswaar hun best deden maar dat het 
hen toch niet lukte om het kind een gezonde 
voeding en voldoende slaap te bieden. Ze 
vonden het goed dat Marije hen zou gaan 
ondersteunen. Dat vonden ze spannend, maar 
het hielp dat ze haar al kenden van de hulp 
die ze had geboden bij het aanvragen van 
zwemlessen. Maar het kan ook gaan om een 
kind met autisme. Dan ondersteunt Marije 
S. in de thuissituatie en kan ze, waar nodig, 
ouders begeleiden naar een passende vorm van 
hulpverlening.’

En toen kwam Covid-19 en de lockdown?
Marije Bouwmeester: ‘Ja, ineens moest de 
school dicht. We beschikken als school al 
over 120 Chromebooks, ter aanvulling werden 
nog een aantal laptops ter beschikking 
gesteld door de gemeente. Wij deden via een 
buurtpagina op Facebook een oproep aan 
buren van schoolgaande kinderen zonder 
internetaansluiting, of zij hun wifi met hen 
zouden willen delen. Daarna gaven we thuis 
instructies over hoe je moet inloggen en konden 
we beginnen met online lessen. Dat was een 
behoorlijke klus, maar binnen drie dagen 
hadden we alle kinderen online.’

Wat betekende Covid-19 voor jullie 
samenwerking?
Marije Schipper: ‘We belden direct met elkaar 
om af te stemmen: wie doet wat. Er kwam 
ineens heel veel op de ouders af, het was 
belangrijk dat te doseren. Dus we spraken 
af: bij dit gezin stap ik naar achteren en de 
school naar voren, en bij dat gezin doen we 
dat andersom. Marije B. had in Google Docs 
een contactformulier aangemaakt waarin de 
kinderen en hun betrokken begeleiders waren 
opgenomen. Hierin konden alle hulpverlenende 
partijen, ook ik, met elkaar communiceren en 
zien wie wanneer contact met het gezin opnam. 
Dit om te voorkomen dat gezinnen op één dag 
door meerdere partijen werden gebeld of  juist 
helemaal niet. Zo hadden we de gezinnen op 
afstand al snel goed in beeld.’ 

De school is weer open. Hoe kijken jullie terug 
op de periode van de lockdown?
Marije Schipper: ‘Ik denk dat we ons 
nog bewuster zijn geworden van elkaars 
toegevoegde waarde en dat onze samenwerking 
nog sterker is geworden. Omdat we de kinderen 
en gezinnen fysiek niet zagen, werd het nog 
belangrijker korte lijnen met elkaar te houden 
en goed af te stemmen. Zo signaleerde school 
dat een bepaald kind niet online kwam. De 
leerkracht had wel contact opgenomen, maar 
dat had niet het gewenste resultaat. Toen kwam 
ik in beeld en bleek men moeite te hebben met 
het bieden van structuur 
voor een leerritme. Daar 
kon ik bij helpen.’
Marije Bouwmeester: ‘Een 
kind liet mij online weten 
dat de ouder geen werk 
meer had vanwege corona, 
er was nog maar voor een 
paar dagen eten in huis. 
Marije S. kende dit gezin 
al, waardoor het contact snel was gelegd. De 
ouder was hier heel dankbaar voor, nu konden 
ze samen naar een oplossing zoeken.’

Jullie klinken heel overtuigd van de 
meerwaarde van jullie samenwerking.
Marije Bouwmeester: ‘Dat zijn we ook. Onze 
samenwerking, in de driehoek school-OKA-
ouders, maakt dat je aandacht hebt voor het 
hele systeem waarin het kind functioneert.’ ◀

Marije Bouwmeester is intern begeleider (IB) bij OBS Het Vogelnest en Marije Schipper 
werkt twee ochtenden per week op dezelfde school als Ouder- en Kindadviseur (OKA). 
We praten met hen over hun samenwerking in het algemeen en in het bijzonder over 
hoe dit verliep toen het coronavirus de school tot sluiting dwong.

COVID-19,
Samenwerken in tijden van

hoe doe je dat als IB’er en OKA?

Marije Bouwmeester (l)

    Intern Begeleider (IB) 
  bij OBS Het Vogelnest 

Marije Schipper (r)

    Ouder- en Kindadviseur (OKA)
  bij OBS Het Vogelnest 

‘samen naar
een oplossing
zoeken’

INTERVIEW
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Wat was de aanleiding om formatieplaatsen 
voor specialistische jeugdhulp direct aan het 
speciaal (basis)onderwijs beschikbaar
te stellen?
Sabina: ‘Kinderen in het speciaal onderwijs 
hebben deze hulp vaak nodig en zijn ook 
kwetsbaarder voor uitval. Omdat uit de 
registratie van de gemeente Amsterdam bleek 
dat 60% van de leerlingen in het speciaal 
onderwijs in het verleden jeugdhulp kreeg, 
werd besloten dit op een directere manier 
beschikbaar te stellen.’

Wat is het voordeel hiervan?
Lyda: ‘Hiervoor was het zo dat als een kind 
bepaald gedrag vertoonde dat specialistische 
jeugdhulp vereist, de leerkracht eerst zelf 
probeerde er iets mee te doen. Lukte dat niet, 
dan gingen we naar een Ouder- en Kindteam 
(OKT) om duidelijk te maken dat we extra hulp 
nodig hadden. Dan ging het OKT dat met 
de ouders bespreken, waarna een geschikte 
organisatie moest worden gevonden. Die 
organisatie had vaak een wachtlijst en na 
maanden kwam er dan iemand die niet eerder 
op deze school was geweest. Nu hebben 
we Sabina hier op school. Daarnaast zal 
het duidelijk zijn dat het passeren van deze 
bureaucratie de samenleving veel geld scheelt.’

Kunnen jullie illustreren hoe dit in de
praktijk werkt?
Sabina: ‘Er was een autistisch kind dat nog 
helemaal niet sprak. De ouders wilden het 
gedrag niet problematiseren en stelden ook 
geen eisen aan hun kind. Maar intussen vroeg 
het kind nooit iets en deed wat het wilde, van 
op tafel gaan staan tot de kleren uittrekken. 
Ik ging met het kind communiceren door 
middel van pictogrammen en leerde hem 
bijvoorbeeld reageren op zijn naam. Dat gaat 
met kleine stappen en beloninkjes. Daarnaast 

gaf psycholoog Marloes - via het SJSO voor twee 
uur aan deze school verbonden - het kind een 
spraaktraining waar zowel de ouders als ik bij 
waren, en waar ik ook veel van leerde.’

SJSO betekent dus ook iets voor de ouders?
Lyda: ‘Jazeker. Toen Sabina startte, was ze nog 
een vreemde voor deze ouders. Maar omdat ze 
vaak met hun kind werkte en vorderingen kon 
melden, ontstond er een band. Sabina leerde 
de moeder vervolgens ook hoe zij zelf kon 
zorgen dat het kind luisterde naar zijn naam. 
Voor ouders die niet makkelijk de weg naar de 
jeugdhulp vinden, is deze lage drempel heel fijn. 
Zeker omdat spanning wegnemen bij de ouders 
vaak ook leidt tot minder spanning bij het kind. 
Ouders vragen inmiddels ook specifiek naar 
Sabina, want zij is een vertrouwd gezicht. Dat 
komt ook omdat ze soms praktische zaken voor 
de ouders regelt waarmee ze dat vertrouwen 
versterkt.’

Is de SJSO steun die deze school krijgt 
voldoende?
Lyda: ‘Ja. Omdat we goed zicht hebben op 
wie het hardst jeugdhulp nodig heeft, kunnen 
we daar flexibel op inspelen. Stel, een kind 
heeft problemen op het schoolplein, dan 
wisselen we snel van rooster en zorgen we 
bijvoorbeeld dat Sabina al de volgende dag het 
betreffende kind op het plein kan begeleiden. 
Verder werken we met twee aanbieders: 
Levvel en het Kabouterhuis, maar mochten 
we een specialisme nodig hebben dat zij niet 
aanbieden, dan regelen we dat via het OKT. 
Voor de duurdere formatieplaatsen hebben 
we flexibele afspraken met het Kabouterhuis 
waardoor we andere disciplines kunnen 
inzetten, bijvoorbeeld voor speltherapie. Met 
SJSO krijgt het kind sneller en preciezer wat het 
nodig heeft.’ ◀

INTERVIEW

Sabina Malaver (l)

    Jeugdhulpverlener 
 van Level  

Lyda Lissenburg (r)

 Schoolpsycholoog
 van PI-school
 Prof. Waterink West 

krijgt het kind
sneller en preciezer
wat het nodig heeft’

‘Met
SJSO

Het Kohnstamminstituut heeft deze organisatiewijze in gesprek 
met praktijkprofessionals uitgebreid geëvalueerd.
Dit resulteert in dit rapport. De geluiden uit de praktijk van het 
speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn opvallend positief: 
leerlingen worden sneller geholpen, leerkrachten komen 
beter toe aan onderwijs en jeugdhulpprofessionals voelen 
zich bevrijd uit een bureaucratisch harnas.

Onder de naam SJSO (Specialistische Jeugdhulp in Speciaal 

Onderwijs) wordt met ingang van schooljaar 2018-2019 een 

groot aantal jeugdprofessionals ingezet op de 50 locaties 

voor speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam. Hiermee is 

specialistische jeugdhulp direct op school beschikbaar, zonder 

dat eerst tijdrovend voorwerk nodig is. Schoolpsycholoog 

Lyda Lissenburg van PI-school Professor Waterink West en 

jeugdhulpverlener Sabina Malaver van Levvel, die drie dagen 

op dezelfde school werkt, delen hun ervaringen.

ERVARINGEN 
MET SJSO

https://kohnstamminstituut.nl/rapport/in-een-hand-specialistische-jeugdhulp-in-het-speciaal-onderwijs/
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Wat is de omvang van dit probleem?
Monique: ‘Gemiddeld zijn er rond de 100 kinderen die 
jaarlijks thuis komen te zitten. Het aantal thuiszitters 
stijgt licht. In het schooljaar 2019/2020 waren er in 
het primair onderwijs van Amsterdam en Diemen in 
totaal 103 thuiszitters, ofwel kinderen die langer dan 
twee weken niet naar school gingen. Daarvan zat 
een aantal het schooljaar daarvoor ook al thuis. Van 
de thuiszitters waren maar liefst 25 kinderen 4 jaar- 
(nog) niet leerplichtig. Toch tellen we deze kleuters 
mee omdat ook zij recht hebben op onderwijs en wij 
met de pilot ook hun deelname aan onderwijs zoveel 
mogelijk willen bevorderen.’

INTERVIEW

‘Hoe vroeger

verzuim
wordt aangepakt,

des te beter’

Verzuim en thuiszitten vragen om 
een passend antwoord. Om die reden 
startte ons samenwerkingsverband 
de pilot ‘Verzuimaanpak binnen het 
primaire onderwijs’. Dit plan van 
aanpak biedt bouwstenen voor een 
effectieve verzuimaanpak waarbij 
ouders, school, leerplicht, jeugdhulp 
en het samenwerkingsverband 
samenwerken. We praten met 
Beleidsmedewerker Tamara 
Dekker en Coördinator thuiszitters 
Monique van Thienen, beide van 
het samenwerkingsverband, over 
verzuimaanpak.

Waarom is hun vroege deelname aan 
onderwijs zo belangrijk?
Tamara: ‘In het primair onderwijs wordt de basis 
gelegd voor de rest van de schoolcarrière van de 
kinderen. Wie de voorschool of de kinderopvang 
en het eerste jaar van de basisschool overslaat 
en pas naar school gaat met vijf jaar en 1 maand 
(start leerplicht), maakt een valse start. School 
moet daarom zo vroeg mogelijk normaal 
worden voor de kinderen én de ouders. Voor de 
meeste 4-jarigen is dat ook zo. Voor een aantal 
niet, vanwege uiteenlopende oorzaken. Wij 
werken daarom met onze ketenpartners aan 
een samenhangende werkwijze voor vierjarigen 
die nog niet tijdig starten in het primair 
onderwijs. Daarin besteden we veel aandacht 
aan de schoolkeuze. Hoe vroeger een kind op 
een passende onderwijsplek terechtkomt, des te 
beter het kan profiteren van het onderwijs.’

Deze aanpak is onderdeel van de pilot om 
verzuim en thuiszitten te voorkomen en in te 
dammen. Kun je de pilot beschrijven?
Monique: ‘De pilot is een stappenplan waaraan 
11 scholen deelnemen. Het doel is om de 
bouwstenen voor een effectieve verzuimaanpak 
te toetsen aan de praktijk. Na een valse start 
door corona beginnen we daar per september 
2020 weer mee. In samenwerking met de 
gemeente Amsterdam is een projectleider 
aangesteld die dit plan bij de deelnemende 
scholen begeleidt. Een belangrijk onderdeel 
van de pilot is dat, naast ongeoorloofd verzuim, 
ook veelvuldig ‘geoorloofd’ verzuim wordt 
meegenomen in de aanpak. Want het is een 
voorspeller: wie in het primair onderwijs veel 
verzuimt, heeft een vergrote kans op uitvallen in 
het voortgezet onderwijs.’

Wat is de eerste stap in dit plan?
Tamara: ‘We beginnen met een nauwkeurige 
registratie en analyse van alle verzuim, waardoor 
trends sneller zichtbaar worden en kan worden 
ingegrepen. In de eerste drie maanden van 
het nieuwe schooljaar kun je vaak al een 
ontwikkeling zien die om actie vraagt.’

Maar dat kan de school toch ook zelf?
Tamara: ‘De pilot draagt bij aan bewustwording. 
De school of het schoolbestuur ziet zelf soms 
niet meteen de ernst van de situatie, omdat 
die zich geleidelijk ontwikkelt en maar bij 
één of twee van hun leerlingen voorkomt. 
Wanneer wij hun een totaalplaatje laten zien, 
schrikken ze van de omvang van dit probleem. 
De stappen van deze pilot maken het probleem 
en de oorzaak eerder zichtbaar, waardoor we 
gezamenlijk kunnen werken aan een gerichtere 
aanpak.’
Monique: ‘Daarbij bieden de bouwstenen in het 
plan een raamwerk, waarbij andere expertises 
en meedenkkracht worden betrokken. Zo kan 
bijvoorbeeld een onafhankelijke, externe kracht 
helpen om de communicatie tussen ouders en 
school te herstellen als die is verstoord.’

Weten jullie wat de oorzaken zijn van 
verzuim?
Tamara: ‘Elk verzuim heeft een eigen 
achtergrond. Bij ongeoorloofd verzuim wringt 
er iets: het kind zit bijvoorbeeld niet op de juiste 
plek of de relatie tussen ouders en school is niet 
goed. In de pilot kijken we ook naar geoorloofd 
verzuim, zoals bij ziekmeldingen. Wanneer 
dit verzuim lang voortduurt, kan het gaan om 
gedrags-, leer- of psychische problemen van het 
kind waarop de school geen antwoord heeft. Of 
om ouders die het niet eens zijn met de aanpak 
van de school. Soms heeft het verzuim helemaal 
niets met het kind te maken, maar lukt het de 
ouders niet om hun kind op tijd naar school te 
krijgen en laten ze het daarom maar thuis. Juist 
de veelheid van oorzaken en de opeenstapeling 
ervan maakt samenwerking met andere 
organisaties, zoals bijvoorbeeld de OKA, van de 
scholen nodig.’

In december 2020 eindigt de pilot. En dan?
Monique: ‘Dan schrijft de projectgroep een 
advies. Het doel is om thuiszitten en verzuim 
binnen drie maanden op te lossen en het 
ontstaan van nieuwe gevallen te voorkomen. 
Als de uitkomsten van de pilot positief zijn, dan 
willen we in samenspraak met de scholen en 
schoolbesturen het plan, al dan niet aangepast, 
invoeren op alle scholen.’ ◀

Tamara Dekker (l)

    Beleidsmedewerker  
  van Samenwerkingsverband  

Primair Onderwijs Amsterdam Diemen

Monique van Thienen (r)

    Coördinator thuiszitters   
  van Samenwerkingsverband  

Primair Onderwijs Amsterdam Diemen
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Thuiszitter
melden?

Dat doe je voortaan
veilig via onze website, 
met daarbij dit formulier.

Let op:
meld ook
4-jarige thuiszitters!

 Dit is nieuw:

•   Bij de start beoordelen we of 
de aanvraag via een lichte of 
intensieve route verloopt. 
Lichte route: korte doorlooptijd.  
Intensieve route: acht weken 
(vanaf het moment dat alle 
informatie compleet is).

•  We betrekken experts uit het speciaal (basis)
onderwijs, als we twijfels hebben over de meest 
passende onderwijssetting.

•  TLV-aanvragen en verlengingen vanuit het speciaal 
(basis)onderwijs rondt onze onderwijsadviseur direct 
op de school af.

TWAALF DOELEN VOOR DIT SCHOOLJAAR:

1.  We hebben een nieuwe en toegankelijke website, die 
zowel voor ouders als professionals aantrekkelijk is.

2.  Het digitale kennisplatform ibwijs wordt aan het eind van 
dit schooljaar door (bijna alle) ib‘ers gebruikt.

3.  We maken binnen ons samenwerkingsverband nieuwe 
afspraken over basis- en extra ondersteuning en maken op 
basis hiervan een format schoolondersteuningsprofiel.

4.  Aan het eind van het schooljaar werken alle scholen met 
ParnasSys/Kindkans.

5.  We stimuleren nieuwe bovenschoolse en 
bovenbestuurlijke initiatieven door inzet van het 
ontwikkelbudget.

6.  Het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen wordt nog 
passender.

7.  Wij blijven werken aan de best mogelijke aansluiting 
tussen onderwijs en (specialistische) jeugdhulp.

8. Wij maken een handreiking zorgplicht.

9.  We ronden de pilot ‘verzuimaanpak primair onderwijs’ 
af en stimuleren, bij een goed resultaat, dat alle scholen 
hiermee gaan werken. Door een goede preventieve 
aanpak proberen we thuiszitten te voorkomen. Als een 
leerling toch een thuiszitter wordt, zetten we erop in om 
de periode van thuiszitten zo kort mogelijk te houden.

10.  We werken op basis van de herziene procedure 
toelaatbaarheidsverklaring.

11.  Wij gaan verder met het uitwerken van het actieplan 
overgang voor de overgang primair naar voortgezet 
onderwijs.

12.  Op nog meer plaatsen binnen het samenwerkingsverband 
worden reguliere scholen ondersteund door expertise te 
delen met het speciaal (basis)onderwijs.

Deze en onze andere plannen voor dit jaar staan concreet uitgewerkt in ons jaarplan.

KORT NIEUWS VOORUITBLIK

ibwijs
Speciaal voor alle ib’ers
uit Amsterdam en Diemen.

Hier vind je:
•  Elke periode een nieuw, actueel thema – wat gebeurt op 

jouw school komt direct terug op ibwijs.
•  Het laatste nieuws vanuit ons samenwerkingsverband 

als eerste op ibwijs; alle belangrijke informatie voor ib’ers 
lees je nu uitsluitend via ibwijs.

•  Iedere maand een blog van de Amsterdamse ib’er Anne. 
We volgen de vorderingen van twee kinderen op haar 
school en lezen over Annes overwegingen en aanpak.  

•  De helpdesk ParnasSys/Kindkans én actuele informatie 
over deze applicaties.

•  Regelmatig nieuwe interviews, peilingen, blogs, tips, 
trainingen. Denk mee, lees mee, reageer, stel vragen. 
Samen maken we ibwijs tot een steeds completer 
geheel.

 

Ben je een Amsterdamse of Diemense ib’er of adviseur 
passend onderwijs? Maak hier je profiel aan.

Heb je ideeën? Wil je een blog schrijven als (ervarings)
deskundige? Laat het ons weten.

Doe je een 
aanvraag  
met 
toestemming 
van ouders?

Deze info is nodig.

Doe je een  
aanvraag  
zonder  
toestemming 
van ouders?

Deze info is (niet) nodig.

NIEUWE WERKWIJZE 
TLV-aanvraag
van start

Onze
nieuwe
website
is online!

www.swvamsterdamdiemen.nl

https://swvamsterdamdiemen.nl/voor-professionals/aanmelden/melden-van-een-thuiszitter
https://swvamsterdamdiemen.nl/images/Documenten/aanmelding-thuiszittende-leerling.docx
https://swvamsterdamdiemen.nl/over-ons/belangrijke-documenten/jaarplan
http://www.ibwijs.nl/
https://swvamsterdamdiemen.nl/images/Documenten/aanmelden-met-toestemming-ouders_def.pdf
https://swvamsterdamdiemen.nl/images/Documenten/aanvragen-tlv-zonder-toestemming-ouders_def.pdf
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AANVRAGEN ZONDER TOESTEMMING VAN OUDERS

KWANTITATIEVE GEGEVENS UIT DE REGIO’S IN BEELD.

2019
2020

 DYSLEXIE POORTWACHTER
  
  2019-2020   
 

Aantal aanmeldingen 418
 Bij aanmelding compleet 135 
 Bij aanmelding incompleet 260
 (23 nog niet beoordeeld)

Bij afsluiting akkoord 305 

Bij afsluiting niet akkoord 78

DEELNAME-
PERCENTAGE
AAN HET SBO

Vanuit het regulier- en speciaal 34 55 39
basisonderwijs naar SO cluster 3
 
Vanuit het regulier- en speciaal 81 91 118
basisonderwijs naar SO cluster 4
 
Afgegeven TLV’s vanuit het SO 235 343 349 
 TLV laag 92 138 127 
 TLV midden 39 75 94 
 TLV hoog 66 89 99 
 TLV SBO 38 41 29
 
Afgegeven TLV’s vanuit 66 71 57
voorschool of gespecialiseerde
(voorschoolse) voorziening  
Aantal afwijzingen van TLV’s 27 12 27 

Dossiers incompleet 70,3% 68,8% 68,6% 
Aanvragen zonder 5,1% 4,7% 8,6%
toestemming van ouders 
 
THUISZITTERS

Aantal thuiszitters 103 128 103 
Waarvan 4-jarigen 19 28 25 

Langer dan 3 maanden thuis 57 68 76
 (55%) (53%) (78%)

EXPERTGROEP MEDISCHE- OF REVALIDATIEHULPVRAGEN

Aantal trajecten behandeld in schooljaar 108 133 107
Gemiddeld aantal trajecten per maand 65,3 77,7 85,4
Gemiddelde duur van een traject (in maanden) 6,6 5,6 9,2

•  Het deelnamepercentage aan het SBO blijft stijgen,
  net als in de rest van het land. Het ligt nog steeds onder het 

landelijk gemiddelde (2,49%) en is het laagste van de G4.

•  Haaglanden = 2,87%. Rotterdam = 2,03%. Utrecht = 2,12%.

1,59%

2017-2018

1,86%

2019-2020

1,71%

2018-2019

TLV-AANVRAGEN

8,6%2019
20204,7%2018

20195,1%2017
2018

AUTISME STEUNPUNT

Aantal keer gebruik 
van gemaakt

 2017-2018

 161

 2018-2019

 183

 2019-2020

 152

Voor het eerst sinds de start 
van passend onderwijs daalt 
het aantal aanvragen vanuit 
het reguliere basisonderwijs. 
Deze daling is vooral te zien in 
de laatste maanden van het 
schooljaar – het moment dat 
COVID-19 zijn intrede deed. 
In 2018-2019 werd 59% van de 
aanvragen na 1 maart gedaan.
In 2019-2020 was dit 48%.

 2017-2018 2018-2019 2019-2020  opmerking

Aantal TLV-aanvragen totaal 938 1086 1090
 
Aantal TLV-aanvragen vanuit 418 479 421  •  Alleen in de regio’s Oost en Zuid stijgt het aantal
het reguliere basisonderwijs      aanmeldingen. In de overige regio’s daalt het juist sterk.
in Amsterdam en Diemen      •  Grootste daling in aantal aanvragen in West binnen de 

Ring (’17-’18 = 54 – 0,6% naar ’18-’19 = 62 = 0.7% naar ’19-
’20 = 38 = 0,4%) en Zuidoost (’17-’18 = 65 – 0,9% naar ’18-’19 
= 99 = 1,5%)

Aantal TLV-aanvragen vanuit 135 205 237
het speciaal basisonderwijs
(SBO) in Amsterdam
 
Verwijzingspercentage van 0,47% 0,45% 0,38%
regulier onderwijs naar het SBO
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