
Van Amstelveen naar Amsterdam
De afgelopen vijf jaar heb ik als directeur-

bestuurder van Samenwerkingsverband 

Amstelronde samen met de 

schoolbestuurders, schoolleiders en intern 

begeleiders en de uitvoeringsorganisatie 

Amstelronde mogen bouwen aan 

passend onderwijs. In tegenstelling tot de 

beeldvorming over passend onderwijs in de 

media en het politieke debat, geloof ik nog 

steeds in de kracht ervan. De doelstelling 

is simpel: passend onderwijs voor ieder 

kind. Wat we daarvoor moeten doen, hoe 

we dat vervolgens realiseren en met wie, 

is een complexere opdracht. Maar ik heb 

de overtuiging dat we daar in kunnen 

slagen door gedeelde of gezamenlijke 

verantwoordelijkheid te creëren. 

Een keten van verantwoordelijkheid
Als iedere leerling, ouder, leraar, intern 

begeleider of schoolleider weet dat hij 

of zij er niet alleen voor staat maar dat 

we samen op zoek gaan naar de best 

passende oplossing dan ontstaat niet alleen 

vertrouwen in elkaar, maar ook een keten 

van verantwoordelijkheid. Dat is volgens mij 

een voorwaarde bij samenwerking.

Samenwerken binnen het onderwijs, 
met onze partners en ouders
Ik heb door mijn jarenlange werkervaring 

binnen het Amsterdamse speciaal 

onderwijs en de jeugdzorg goed zicht op de 

complexiteit van de stad en de uitdagingen 

voor het onderwijs in het bijzonder. De 

gezamenlijke opdracht om alle kinderen 

thuisnabij een passende onderwijsplek 

te bieden staat onder druk, maar volgens 

mij kan worden uitgevoerd door samen te 

werken binnen het onderwijs en met onze 

partners. En altijd met de ouders. 

Aan de slag: de eerste grote uitdaging
De eerste grote uitdaging is het opstellen van 

een nieuw ondersteuningsplan. De landelijke 

commissie Onderwijsgeschillen heeft 

bepaald dat we snel aan de slag moeten 

met een verbeterd en breed gedragen plan 

dat voldoet aan de wettelijke vereisten, 

maar bovenal heldere doelen en beoogde 

resultaten voor de komende vier jaar 

beschrijft en richting geeft aan ons handelen. 

De doelstelling van passend onderwijs is 

simpel, maar de opdracht complex. Met 

veel enthousiasme ben ik in Amsterdam-

Diemen gestart. Deze opdracht helpt ons 

om de samenwerking te versterken, zodat 

we alle kinderen thuisnabij een passende 

onderwijsplek kunnen bieden. 

 

Joost van Caam  
directeur -bestuurder

ACHTERGROND

Als afgestudeerd student belandde ik 

in 1994 in Amsterdam. Ik ging werken 

als activiteitenbegeleider bij Levvel in 

het Jongeren Opvang Centrum. Een 

justitiële jeugdinrichting op de grens van 

de Spaarndammerbuurt en het Westelijk 

havengebied. De jongeren die ik daar leerde 

kennen waren verdachte of dader van 

een delict, maar in een zekere zin zelf ook 

slachtoffer. Gevormd door de afwezigheid 

van een veilig thuis en een veilige school. 

Het heeft mijn morele kompas bepaald: dat 

wat ik doe moet bijdragen aan het welzijn 

van kwetsbare kinderen. Of dat nu was als 

docent beeldende vorming op het Altra 

College of als directeur bij Altra Onderwijs 

en Jeugdhulp. 

‘Ik geloof nog steeds in passend onderwijs’

M A A K  K E N N I S  M E T  O N Z E  N I E U W E  D I R E C T E U R - B E S T U U R D E R

Sinds 1 januari 2021 heeft ons samenwerkingsverband een nieuwe directeur-bestuurder: 
Joost van Caam. Hij stelt zich voor, vertelt over zijn achtergrond, wat zijn morele kompas 
bepaalde en hij kijkt vooruit naar zijn eerste grote uitdaging in Amsterdam en Diemen:  
‘De doelstelling van passend onderwijs is simpel, maar de uitvoering complex.’

‘Dat wat ik doe moet bijdragen aan het welzijn 
van kwetsbare kinderen.’


