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Beste intern begeleider,

Je bent een nieuwe ib’er op een basisschool binnen ons samenwerkingsver-
band. Dat kan betekenen dat je een beginnende ib’er bent, maar het 
kan ook zijn dat je een ervaren ib’er bent die voor het eerst 
op een Amsterdamse of Diemense school aan het 
werk gaat. In ieder geval: 

We wensen je veel werkplezier!

Deze VINDJEWEG is bedoeld om je wegwijs te maken in ons grote  
samen werkingsverband. We geven je globale informatie én de plekken 
waar je meer informatie kunt vinden. 

Kun je wat je zoekt toch niet vinden? Of heb je een vraag? 
Je kunt ons altijd benaderen. We helpen je graag op weg!

welkom!
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1. Ons samenwerkingsverband

Ieder schooljaar ontvangen de besturen 

van ons een bedrag per leerling om de 

basisondersteuning vorm te geven en extra 

ondersteuning mogelijk te maken. Zo gaat er 

in het schooljaar 2020-2021 € 350 per leerling 

naar de besturen (€ 140 basis- en € 210 extra 

ondersteuning). Daarnaast hebben we een 

begroting waarin ruimte voor projecten en 

innovatie is opgenomen.

Onze officiële en volledige benaming is 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 

Amsterdam Diemen. Vaak gebruiken we de 

kortere versie: het samenwerkingsverband. 

Of nog korter: SWV.

Onze naam: lang, korter, kortst

Het schoolmodel

Bedragen voor ondersteuning

per leerling voor basis- en extra ondersteuning 

in schooljaar 2020-2021

1200
leerlingen (ruim!) telt ons samenwerkingsverband. Daarmee zijn we 
verreweg het grootste samenwerkingsverband van Nederland.

schoolbesturen

scholen

leerlingen zitten op het speciaal 
basisonderwijs (sbo), op 12 locaties.

leerlingen telt het speciaal onderwijs (so), 
waarvan 790 op so-scholen in Amsterdam.

Binnen ons samenwerkingsverband hebben 

we gekozen voor een zogenaamd school- of 

schoolbestuursmodel. Dit betekent dat er veel 

geld gaat naar de besturen. Hiermee kunnen 

zij de basisondersteuning faciliteren én extra 

ondersteuning in de school mogelijk maken. 

Het samenwerkingsverband geeft de toelaat-

baarheidsverklaringen (TLV) voor het speciaal 

onderwijs en speciaal basisonderwijs af en 

bekostigt de plaatsen in het speciaal (basis)

onderwijs.

Je herkent onze organisatie aan ons logo. Dat 

staat voor onze kernwaarden: samen, deskun-

dig, helder en dynamisch.

Ons logo

IN HET KORT
We zijn een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Alle schoolbesturen van de scholen voor primair 
onderwijs en speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam en Diemen zijn een onderdeel. 
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Wij als netwerkorganisatie
We zijn samen verantwoordelijk

Het netwerk is de vereniging samenwer–

kingsverband: we zijn een vereniging, met 38 

schoolbesturen voor primair onderwijs. Deze 

besturen zijn samen verantwoordelijk voor 

zo’n 240 scholen voor regulier basisonderwijs, 

speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 

in Amsterdam en Diemen. 

Zorgen voor een dekkend aanbod

In onze rol als netwerkorganisatie hebben we 

de verantwoordelijkheid om samen met de 

partners van passend onderwijs (de school-

besturen, de scholen, de jeugdhulp en de 

gemeenten) op een goede manier inhoud te 

geven aan passend onderwijs. Een dekkend 

aanbod aan onderwijsvoorzieningen.  

Voldoende plaatsen binnen scholen en vol–

doende variatie tussen scholen voor speciaal 

onderwijs, zodat (vrijwel) alle leerlingen on-

derwijs kunnen volgen dat bij hen past.

We maken samen afspraken over kwaliteit

Het bestuur van het samenwerkingsverband 

en de schoolbesturen maken gezamenlijke 

afspraken over de kwaliteit van passend  

onderwijs. 

Heldere communicatie

Wij zorgen voor heldere communicatie; via 

onze website, het digitale kennisplatform 

ibwijs, onze jaarlijkse krant of magazine en in 

nieuwsbrieven.

Ons meerjarenplan: het ondersteuningsplan

Ons ondersteuningsplan is leidend voor onze 

plannen en ambities.

Wij als uitvoeringsorganisatie
In onze rol als uitvoeringsorganisatie hebben 

we de wettelijke taak om over aanmeldin–

gen van leerlingen voor toelating binnen het 

speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 

te adviseren en toelaatbaarheidsverklaringen 

af te geven. Een andere belangrijke taak is om 

ervoor te zorgen dat er een dekkend onder–

wijsaanbod is voor álle leerlingen.

• De toelaatbaarheidsverklaring. Op basis van 

het advies van twee deskundigen geeft de 

directeur-bestuurder van het samen– 

werkingsverband de toelaatbaarheids– 

verklaring voor speciaal (basis)onderwijs voor 

een leerling af. De twee deskundigen zijn 

een onderwijsadviseur en maatschappelijk 

deskundige.

• Advies over verzuim, thuiszitten en zorg-

plicht. Wij geven advies en voorlichting over 

thema’s als verzuim en thuiszitten, zorg-

plicht en de procedure rond de toelaatbaar–

heidsverklaring. Een coördinator thuiszit-

ters begeleidt het proces om kinderen die 

noodgedwongen thuiszitten weer zo snel  

mogelijk een plaats in het onderwijs te  

bieden.

• Expertteam en Autisme Steunpunt.  Vanuit 

het expertteam medische- en revalidatie 

hulpvragen en steunpunt autisme adviseren 

wij scholen over de ondersteuning van indivi-

duele leerlingen.

• Dyslexie poortwachter. We beoordelen als 

‘poortwachter’ of leerlingen in aanmerking 

komen voor diagnostiek Ernstige Enkelvoud-

ige Dyslexie bij een dyslexiezorgaanbieder. 

TWEE ROLLEN: NETWERK EN UITVOERING

Bij de uitvoeringsorganisatie van 

ons  samenwerkingsverband werken 

 verschillende medewerkers. Naast de 

 directeur-bestuurder zijn dit een  

bureaumedewerker en twee secretariaats-

medewerkers, twee beleids medewerkers, 

een communicatieadviseur en een 

 projectleider hoogbegaafde leerlingen. 

Tevens werken er een teamleider, onderwijs-

adviseurs, maatschappelijk deskundigen, 

deskundigen vanuit het steunpunt 

 autisme en het expertteam medische- en 

 revalidatievragen en een coördinator zorg-

plicht, verzuim en thuiszitters.

Ons samenwerkingsverband is zowel een netwerk- als een uitvoeringsorganisatie. In beide ‘rollen’ hebben we 
verschillende verantwoordelijkheden en doelen.

Het team
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DE KADERAFSPRAKEN MET BESTUREN
We hebben met onze schoolbesturen enkele kaderafspraken gemaakt. Binnen die afspraken hebben school-
besturen veel vrijheid om zélf met de scholen afspraken te maken over hoe de ondersteuning wordt ingezet. 

Extra ondersteuning - arrangement
De overdracht van geld aan de 38 schoolbes-

turen voor basisonderwijs betekent ook dat 

je bij het samenwerkingsverband geen extra 

ondersteuning (arrangementen) voor indiv-

iduele leerlingen of groepen leerlingen kunt 

aanvragen. Elk bestuur regelt zelf hoe het 

arrangeren binnen hun scholen verloopt. 

Voor veel scholen betekent dit dat zij (ib en 

directie) dit zelf kunnen regelen. Er zijn ook 

besturen waarbij een adviseur passend onder-

wijs (APO) dit ondersteunt. Sommige grote 

besturen hebben een eigen loket of steun-

punt, dat soms ook voor meerdere besturen 

werkt. Daar kunnen scholen dan een arrange-

ment aanvragen.

Het is dus belangrijk voor je om te weten hoe 

dit proces bij jouw bestuur verloopt. Grotere 

besturen hebben vaak een eigen ib-netwerk, 

waar dit soort routes duidelijk gemaakt kun-

nen worden.

De basisondersteuning
Een van de kaderafspraken is de basisonder-

steuning. In ons samenwerkingsverband 

hebben we afspraken gemaakt over waar 

deze aan moet voldoen. Wat er onder de 

basisondersteuning valt, vind je terug in het 

format van het schoolondersteuningsprofiel 

(SOP), op onze website. 

Elke school is wettelijk verplicht het SOP in 

te vullen en op de website te zetten voor 

ouders. Elke twee jaar wordt het SOP van je 

school geactualiseerd en weer met de MR 

besproken.

Bij leerlingen die door ouders schriftelijk bij je school zijn aangemeld én bij leerlingen die al op je school zitten en extra ondersteuning nodig 

hebben, heb je als school (officieel het schoolbestuur) zorgplicht. Dat betekent dat je, samen met ouders, op zoek moet naar mogelijkheden 

om de leerling op school of binnen het schoolbestuur te begeleiden. Voor dit onderzoek heb je als school zes weken de tijd. Deze periode mag 

één keer met vier weken worden verlengd. In deze onderzoeksperiode hoef je de leerling nog niet te plaatsen. 

2. Zorgplicht

Het onderzoek van school kan drie uitkomsten hebben:

Je kan als school de leerling (met extra ondersteuning) passend onderwijs bieden.

Je kan de leerling geen passende plek bieden, maar een andere reguliere basisschool mogelijk 
wel. Samen met ouders ga je op zoek naar een andere reguliere school voor de leerling.

Je denkt aan een ander type onderwijs voor de leerling, zoals speciaal (basis)onderwijs. Daar is 
een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig. Die vraag je aan bij ons samenwerkingsverband. In Amsterdam en 

Diemen hebben we afspraken vast-

gelegd over de uitvoering van de 

zorgplicht. Die vind je bijvoorbeeld 

in de handreiking zorgplicht.

MEER INFO?

Kijk op de website van je  
bestuur hoe de route naar 
extra ondersteuning verloopt.

MEER INFO?
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3. Een doorgaande lijn voor elke 
leerling: de routes
Alle kinderen verdienen goed onderwijs in een setting die (het best) 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. 

Van de voorschool naar de 
basisschool
Als kinderen van de kinderopvang/voor-

school naar de basisschool gaan is een goede 

overdracht van kindgegevens belangrijk voor 

een soepele overgang. Vooral als een kind 

(mogelijk) extra onderwijsondersteuning 

nodig heeft. 

Als een kind niet op een voorschoolse 

voorziening heeft gezeten, overleg dan met 

ouders of je informatie kunt opvragen bij het 

Ouder- en Kindteam (OKT). Het helpt als je 

goed aan ouders kunt uitleggen dat het in 

het belang is van hun kind om de benodigde 

informatie over zijn of haar ontwikkeling te 

(laten) verstrekken. Zo kunnen jullie er samen 

voor zorgen dat het kind op de 

meest geschikte onderwijsplek 

terecht komt en de juiste 

 (vervolg)ondersteuning krijgt. 

Van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs
In Amsterdam en Diemen werken stichting 

ELK, ons samenwerkingsverband én het 

samenwerkingsverband van het 

voortgezet onderwijs samen 

om de overstap van kinderen 

van groep 8 naar het voort-

gezet onderwijs zo soepel mo-

gelijk te laten verlopen. Daarvoor 

is de kernprocedure PO/VO ontwikkeld. 

MEER INFO?

Voor inhoudelijke vragen over de 

kernprocedure PO/VO, toetsen, 

basisschooladvisering etc. kun je 

contact zoeken via overstappovo@

amsterdamdiemen.nl. 

Ook het ABC adviseert over toetsen. 

Voor het bespreken van een indivi-

duele casus en het zoeken van een 

geschikte VO-school kun je contact 

zoeken met het adviesteam van het 

SWV VO. Zie www.swvadam.nl en 

www.elkadam.info en ook www.vo-

schoolkeuze020.nl.

De werkwijze die we in Amsterdam 
hebben afgesproken vind je hier. 

MEER INFO?

VOORSCHOOL > BASISSCHOOL > VO

Kan een leerling niet (meer) naar 
school? Zit hij thuis?
Als samenwerkingsverband, dus met álle 

schoolbesturen en scholen, zijn we verant-

woordelijk voor een dekkend en passend 

aanbod voor alle leerlingen. Herhaaldelijk ver-

zuim en thuiszitten hebben een grote impact 

op de leerling en dat willen wij voorkómen. In 

bepaalde complexe situaties komt het helaas 

voor dat een leerling tijdelijk thuiszit. Ons uit-

gangspunt is dat er voor elke leerling binnen 

drie maanden een passend onderwijsaanbod 

is gerealiseerd. 

Wij gaan ervan uit dat iedere school er alles 

aan doet om, in overleg met ouders en kind, 

thuiszitten te voorkomen of op te lossen. Als 

een kind helaas toch tijdelijk thuiszit: meld 

hem zo snel mogelijk aan als thuiszitter bij 

ons samenwerkingsverband en, via DUO, bij 

leerplicht.

Onze coördinator  
thuiszitters, Monique van 
Thienen kan je (het liefst 
na aanmelding van de 
thuiszitter) adviseren over 
de te nemen stappen.

MEER INFO?

Blijf als school in contact 

met kind en ouders. Zorg 

dat zij betrokken blijven bij 

de school door het meege-

geven huiswerk na te kijken 

en regelmatig te vernieuwen. 

Zorg voor het contact met 

klasgenootjes en de leerkracht.

TIP!
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VAN DE REGULIERE BASISSCHOOL NAAR 
HET SPECIAAL (BASIS)ONDERWIJS

Een toelaatbaarheidsverklaring 
aanvragen
Als school kun je - in overleg met ouders 

- voor de leerling een toelaatbaarheids-

verklaring aanvragen. Dat doe je 

bij ons samenwerkingsverband.

Wij onderzoeken of en welk  

ander type onderwijs beter aan 

de onderwijsbehoefte van de  

leerling kan voldoen. 

TIP!

Voor de zomervakantie 

treedt er vaak een ‘piek’ in de 

TLV-aanmeldingen op, omdat 

het wenselijk is dat de leerling 

na de zomervakantie op de 

nieuwe school kan starten. Elk 

jaar geven we een ‘uiterste 

leverdatum’ aan waarbij je mag 

rekenen op een besluit voor 

de zomervakantie. Dat garan-

deert niet dat er ook direct een 

plek is op het speciaal (basis)

onderwijs. Wacht dus niet tot 

het laatste moment.

Blijken de mogelijkheden vanuit de basis- en extra ondersteuning niet toereikend? Heeft een kind meer nodig 
dan de reguliere school kan bieden? Dan kan je als school - in overleg met ouders - voor de leerling een 
toelaatbaarheidsverklaring bij ons samenwerkingsverband aanvragen. 

MEER INFO?

Wat er nodig is voor een TLV-aanvraag vind je hier. Neem 

bij twijfel over wat er nodig is contact op met de onder-

wijsadviseur van jouw regio. Dat kan onnodig wachten 

besparen. Uitgangspunt is het lijstje van benodigde docu-

menten, maar tegelijkertijd geldt: alleen wat relevant is.

Wie behandelen de aanvraag?
De aanvraag wordt behandeld door een 

onderwijsadviseur en een maatschappeli-

jk deskundige. De onderwijsadviseur is de 

contactpersoon van school en degene die 

als eerste deskundige advies uitbrengt. De 

maatschappelijk deskundige is de tweede 

deskundige. Zij vervult een specifieke rol 

naar ouders. 

Heb je een vraag voordat je een aanvraag 

indient? We hebben voor 7 regio’s vaste 

aanspreekpunten voor scholen (onder– 

wijsadviseurs) en ouders (maatschappelijk 

deskundigen). De regio’s zijn: Noord, Oost 

(inclusief Diemen), Zuid, West binnen de 

ring, West buiten de Ring en Zuidoost. 

Met een 
toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) heeft een kind toegang 
tot een school voor speciaal 
basis onderwijs of een school 

voor speciaal onderwijs. 

Op zowel ibwijs als op onze website staat de proce-

dure voor de aanvraag van een TLV uitgewerkt. Ook 

lees je daar meer over onze werkwijze en waar onze 

deskundigen op letten om tot een goed advies te 

komen. 

De leerling in beeld: het OP en OPP
De basis van een dossier voor een TLV-aan-

vraag is wat we (nu nog) het ‘groeidocument’ 

noemen. Feitelijk is dit een ontwikkelings–

perspectief (OP) met een handelingsplan 

(ontwikkelingsperspectiefplan of OPP).

Tot voor kort werkten we in Amsterdam en 

Diemen met een in te vullen digitaal groei-

document. Om de administratieve last van 

ib’er te verlagen, zijn we overgestapt op een 

werkwijze waarbij de notities in Parnassys LVS 

een OP en OPP kunnen genereren. 

Dit OPP meld je via het programma Kindkans 

veilig aan bij ons samenwerkingsverband. 

Het (geleidelijk) opbouwen van de documen-

tatie in Parnassys vergt aanpassing van de 

inrichting van Parnassys. Het merendeel van 

de scholen is hier nu op aangepast (afronding: 

schooljaar 2020-2021).

 

Als jouw school voor extra ondersteuning in 

de basisschool is aangesloten bij een steun-

punt om een arrangement aan te vragen, 

wordt doorgaans dezelfde informatie 

gebruikt. Alleen is het in Kindkans dan geen 

hulpvraag voor het samenwerkingsverband, 

maar een hulpvraag voor het steunpunt.

De helpdesk voor het 
gebruik van ParnasSys en 
Kindkans vind je op ibwijs.

MEER INFO?

7VIND JE WEG

https://www.swvamsterdamdiemen.nl/voor-professionals/aanmelden/tlv-aanvragen/vanuit-een-reguliere-basisschool-in-amsterdam-en-diemen
http://www.ibwijs.nl
https://www.swvamsterdamdiemen.nl/voor-professionals/de-toelaatbaarheidsverklaring
http://www.ibwijs.nl


VERSCHILLENDE VORMEN VAN SPECIAAL 
(BASIS)ONDERWIJS

Om een idee te hebben over welke vorm van onderwijs het best bij een leerling past (én om ouders hierover te 
kunnen informeren), is het belangrijk dat je kennis hebt van de verschillende vormen van speciaal (basis)onder-
wijs. Dat zijn er namelijk een aantal. Hieronder een overzicht.

Het speciaal onderwijs
Naast het speciaal basisonderwijs bestaat er 

een intensievere vorm van onderwijs: het spe-

ciaal onderwijs (SO). De klassen bestaan uit 

maximaal 12 leerlingen. Het speciaal onderwijs 

kunnen we opdelen in vier ‘clusters’.

Speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking  

(‘cluster 1’); die blind of slechtziend zijn. Deze vorm van speciaal 

onderwijs valt niet onder ons samenwerkingsverband (landelijke 

indicering). 

Stichting Visio verzorgt de toegang tot het 

speciaal onderwijs voor kinderen die blind 

of slechtziend zijn. www.visio.org / 088-

5858585

Speciaal onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking 

of taalontwikke lingsstoornis (‘cluster 2’).  Deze vorm van onder-

wijs richt zich op leerlingen die  

doof of slechthorend zijn of die  

ernstige spraaktaal problemen  

hebben. Dit type onderwijs valt niet 

onder ons samenwerkingsverband.

Deze vorm van speciaal onderwijs (‘cluster 3’) valt wél onder ons samenwerkings-

verband en maakt onderscheid tussen vier verschillende typen:

• kinderen die langdurig ziek zijn (LZ)

• kinderen met een lichamelijke beperking (LG)

• meervoudig gehandicapte kinderen (MG)  

• kinderen die op zeer moeilijk lerend niveau functioneren (ZMLK)

De laatste vorm van speciaal onderwijs (‘cluster 4’) is ook onderdeel van ons  

samenwerkingsverband. Het bestaat grofweg uit twee verschillende vormen.

• De PI-scholen. Dit zijn scholen voor kinderen die, vanwege internaliserende 

problematiek, veel moeite hebben om in een groep te functioneren. Deze kin-

deren hebben elk een individuele aanpak nodig, met name op het gebied van 

hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze hebben veel behoefte aan structuur en 

verduidelijking van wat er van hun verwacht wordt.

• Scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Deze scholen zijn 

ingericht op het bieden van veel structuur en duidelijkheid. Zij zetten intensief in 

op gedragsregulatie.

MEER INFO?

Viertaal en Kentalis 

(onderdeel van Siméa) zijn 

de aanmeldpunten voor toegang tot het 

speciaal onderwijs voor kinderen met een 

auditieve beperking of taalontwikkelings-

stoornis. www.simea.nl / 020-6170850

MEER INFO?

Scholen voor leerlingen met een visuele 

beperking (cluster 1) of een auditieve 

beperking of taalontwikkelingsstoornis 

(cluster 2) vallen niet onder passend on-

derwijs. Daar is indertijd voor gekozen, 

omdat deze scholen een veel grotere 

regio bedienen dan een 

samenwerkingsverband. Hier vraag je 

ook geen TLV aan, maar een indicatie. 

Zo’n indicatie kan ook worden ingezet 

voor een arrangement op je school.

Het speciaal basisonderwijs 
Het speciaal basisonderwijs (SBO) is de  

speciale vorm van onderwijs die het meest 

lijkt op het regulier basisonderwijs. Het is  

bedoeld voor kinderen die voor het leren 

meer tijd en herhaling nodig hebben. Ze 

kunnen leren, maar in kleine stappen. 

 

Het is op een paar belangrijke punten anders 

dan het regulier basisonderwijs:

• De klassen zijn kleiner: met maximaal  

16 kinderen.

• De leerlingen op het speciaal basison-

derwijs krijgen meestal langer de tijd 

en meer herhaling om de lesstof de 

begrijpen.

• Op het speciaal basisonderwijs werken 

de leerlingen zoveel mogelijk op hun 

eigen niveau en geldt er een algeheel 

lager aanspreekniveau.

• Er wordt meestal meer structuur  

geboden dan op het regulier onderwijs.

Een overzicht van alle scholen 
voor speciaal (basis)onderwijs 
vind je op de sociale kaart op 
ibwijs of onze website.

MEER INFO?
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4. De expertise binnen ons 
samenwerkingsverband
Ons samenwerkingsverband kent weliswaar geen arrangementen toe - we hebben tenslotte het schoolmodel - 
maar we hebben wel enkele experts in huis waar je (kosteloos) een beroep op kunt doen. 

Expertgroep medische- of  
revalidatiehulpvragen 
Heb je vragen op het gebied van chro-

nisch zieke leerlingen en leerlingen met 

een motorische beperking? Onze onder-

wijsspecialisten zijn kosteloos inzetbaar. Zij 

geven voorlichting en advies aan leraren en 

ouders over onderwijs aan zieke leerlingen en 

kinderen met een beperking. 

De onderwijsspecialisten geven informatie 

over het ziektebeeld en de mogelijke conse-

quenties daarvan op het schoolgaan en de 

schoolprestaties. 

Heb je zorgen over een leerling, vanwege:

• de invloed van de ziekte of beperking op 

het schoolse functioneren?

• de motorische ontwikkeling?

• de sociaal-emotionele 

ontwikkeling ten 

opzichte van de ziekte 

en/of handicapbeleving?

Autisme Steunpunt Amsterdam en 
Diemen
Het Autisme Steunpunt heeft als taak om 

mensen die bij het onderwijs aan leerlingen 

met autisme betrokken zijn, zoveel mogelijk 

te ondersteunen. Dat gebeurt door middel 

van: 

• consultaties bij crisis- en probleemsitu-

aties

• voorlichting over autisme en onderwijs 

aan leerkrachten, ouders en hulpverlen-

ers

• deskundigheidsbevordering door middel 

van scholing en presentaties/workshops

• een aanspreekpunt voor ouders en 

hulpverleners

• participeren in regionale netwerken

TIP!

Naast de expertgroep voor 

medische hulpvragen zijn er 

nog andere (eveneens gratis) 

faciliteiten voor langdurig zieke 

kinderen. Zo is er de Stichting 

Huisonderwijs Amsterdam die 

voor zes weken thuisonderwijs 

kan verstrekken (twee keer per 

week aan huis) aan leerlingen 

die langer dan drie weken ziek 

thuis zijn. Ook het ABC biedt 

een dergelijke dienst. Tenslotte 

is er voor kinderen die in het 

AMC zijn opgenomen een ei-

gen educatieve afdeling bij het 

Emma kinderziekenhuis.

MEER INFO?
Neem dan contact op met één van de 
onderwijsspecialisten van de expertgroep: 
Anne Niessen of Nathalie Braspenning.

MEER INFO?
Neem dan contact op 
met Luna Beukema.

Dyslexie: de poortwachter 
Wij beoordelen als poortwachter of een 

leerling in aanmerking komt voor vergoede 

dyslexiezorg voor EED (Ernstige Enkelvoudige 

Dyslexie). Zo zorgen we dat de juiste kin-

deren de juiste zorg krijgen én dat deze zorg 

blijvend gefinancierd kan worden vanuit het 

beschikbare budget. 

Dit doen we binnen de criteria van het Neder-

lands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. 

(Hoog)begaafde leerlingen
Tot en met juli 2023 ontvangt ons samen-

werkingsverband een subsidie voor (hoog)

begaafde leerlingen vanuit het ministerie van 

OCW. Met deze subsidie zetten wij in op drie 

ontwikkelingslijnen:

1. De overgang PO-VO voor (hoog)begaafde 

leerlingen

2. De onderwijsbehoefte van dubbel  

bijzondere leerlingen

3. Expertise delen en uitbreiden

Binnen elk van deze ontwikkelingslijnen 

voeren we verschillende activiteiten uit. Een 

expertiseteam van betrokkenen uit de regio 

met expertise over (hoog)begaafde leerlingen 

denkt mee over de invulling hiervan. 

MEER INFO?
Kijk op onze website. De benodigde formulieren 
vind je hier en op ibwijs (onder ‘documenten’). 
Op termijn is het de bedoeling dat je ook dit via 
Kindkans kunt aanleveren.

MEER INFO?

Wil je meedenken of 
heb je vragen over 
de activiteiten rond–
om (hoog)begaafde 
leerlingen? Neem dan 
contact op met Jelke 
Martina-Doodkorte 
(projectleider (hoog)
begaafde leerlingen) 
via j.martina@swvam-
sterdamdiemen.nl
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5. Partners van de school en het 
samenwerkingsverband
Binnen ons samenwerkingsverband hebben we veel partners met wie we samen uitvoering geven aan passend 
onderwijs. De belangrijkste zijn de twee gemeenten - voor leerplicht en leerlingenvervoer - en het Ouder-en 
Kindteam (OKT) voor (preventieve) jeugdhulp, maar ook de jeugdgezondheidszorg.

De jeugdhulp is in Amsterdam en Diemen 

georganiseerd in Ouder- en Kindteams (OKT). 

Dat zijn er in totaal 22 in Amsterdam en één in 

Diemen (Brede Hoed). Elke school heeft een 

(onafhankelijke) ouder- en kindadviseur.

Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming 

van kinderen en daardoor aan een veilige ontwikkeling 

van kinderen. Ze voeren systeemgericht case– 

management uit in gezinnen met en zonder een 

maatregel, zoals een OTS, voogdij of jeugdreclassering.

Voor de melding van huiselijk geweld of  

kindermishandeling neem je contact op met 

0800-2000. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

www.020veiligthuis.nl/professionals

Noord: 020-2529945

Centrum Oost: 020-2534025, 020-2424657, 020-253 5130

Nieuw-West: 020-2538355 of 020-2538916

West: 020-2531517

Zuid: 020-2524956

Zuidoost: 020-252588

MEER INFO?

De meldcode en een 
signaalkaart vind en 
douwload je op ibwijs (bij 
ibwijzer).

MEER INFO?

Je vindt alle locaties van 
het OKT en alle contact-
gegevens bij elkaar op 
ibwijs (bij ‘Wie of wat’ > 
organisaties).

TIP!

Er is een trainingsaanbod voor versterking van de samenwerking  

tussen ib’ers en ouder- en kindadviseurs op school. Meer info? Hou 

onze nieuwsbrieven in de gaten of mail naar Patrick Nuyens:  

p.nuyens@swvamsterdamdiemen.nl. 
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6. Blijf  op de hoogte!

SPECIFIEKE INFO VOOR JOU ALS IB’ER:  
GROEIEND KENNISPLATFORM IBWIJS
ibwijs: speciaal voor ib’ers
De belangrijkste informatiebron voor ib’ers 

is ibwijs. Dit is een digitaal kennisplatform 

dat we hebben gebouwd, speciaal voor de 

communicatie met en door ib’ers. Omdat 

alleen ib’ers tot dit platform 

worden toegelaten, moet 

je als nieuwe ib’er (of als 

je van school verandert) 

een profiel aanmaken. 

Op ibwijs vind je op de homepage actualitei–

ten. Daarnaast zijn er tijdlijnen voor specifieke 

onderwerpen (vaste groepen). Je vindt er de 

‘sociale kaart’ van Amsterdam en Diemen, 

met alle scholen en andere instellingen, zoals 

de Ouder en Kindteams (jeugdhulp).  

 

Er is een uitgebreide documentatiehoek 

met naslag, formulieren, met een simpele 

zoekmachine (de ibwijzer). Zoek je info over 

zorgplicht, de informatierechten van ouders, 

jeugdhulp en jeugdbescherming? Je kunt 

het daar vinden. Dat geldt ook voor formulie-

ren voor bijvoorbeeld aanvragen dyslexie– 

diagnostiek (EED), en het toestemmingsfor-

mulier van ouders voor gegevensoverdracht.

 

Tenslotte is ibwijs ook gemaakt om ib’ers 

onderling vragen te kunnen stellen, te 

chatten, een afgeschermd hoekje te vormen 

of alle documentatie van je bestuurlijke ib-

netwerk in te plaatsen.

‘Alleen met jouw input groeit ibwijs uit 
tot een steeds completer geheel.’

Volg passend onderwijs in de stad  
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de 

hoogte te blijven van de 

ontwikkelingen rondom 

passend onder wijs 

in Amsterdam en 

Diemen.  Je ontvangt 

vier keer per jaar een 

algemene nieuwsbrief. In december,  

fe bruari, april en juni. We sturen je ook 

tussen de algemene nieuwsbrieven door de 

SWV UPDATE, speciaal voor scholen.  

In oktober ontvang je onze digitale SWV 

KRNT. Daarin blikken we terug naar het afge-

lopen schooljaar en kijken we vooruit naar de 

plannen voor het nieuwe jaar.

ONZE WEBSITE
Een deel van de site is speciaal voor 

ouders en een deel voor professionals. De 

informatie is zo toegespitst op de doel-

groep; qua inhoud en qua taalgebruik 

Onder elk hoofdstuk vind je ‘dit wil ik 

graag weten’, waar we antwoord geven 

op de meest gestelde vragen.

 Drie informatieve filmpjes, voor ouders 

en voor professionals. 

- Algemeen: wat is en doet het samen-

werkingsverband en wat doen we? (voor 

iedereen)

- De toelaatbaarheidsverklaring: hoe verloopt 

zo’n traject? (voor ouders)

- Zorgplicht: wat mogen ouders van een 

school verwachten als hun kind extra onder-

steuning nodig heeft? (voor ouders)

Alle teksten voor ouders en ‘over ons’ 

zijn óók in het Engels beschikbaar! 

Neem vooral een kijkje! 

STEL EEN 
VRAAG

KOM IN 
CONTACT

ZOEK EN 
VIND

VIND EEN 
TRAINING

DEEL JOUW 
ERVARING

MAAK JE  
PROFIEL AAN! 

 
WWW.IBWIJS.NL 

WWW.SWVAMSTERDAMDIEMEN.NL

MELD JE  
HIER  

AAN VOOR DE 
NIEUWSBRIEF 

ONZE NIEUWSBRIEVEN
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Succes!
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