
Overzicht van aanvragen die in samenwerking zijn toegekend

Montessori Lyceum Amsterdam en IVKO

Kwetsbare leerlingen binnenboord houden

Voorkomen van uitstroom en afstroom van 
leerlingen in de eerste twee jaren, door taal- en 
rekenachterstanden weg te werken en 
studievaardigheden aan te leren.

Comenius Lyceum

Leesbevordering

Lees- en studievaardigheden ontwikkelen bij 
leerlingen die dat niet van huis hebben mee-
gekregen. Zo moet een beter leerklimaat 
ontstaan, met minder afstroom en minder 
doublures. 

Cburg College

Zij-instromers

Instromers beter begeleiden door een betere 
intake-procedure en een nieuw te ontwikkelen 
instroomprogramma. 

OSB & Bindelmeer College

Trajectvoorziening Zuid-Oost

Uitvoeren van een evaluatie van de lopende 
trajectvoorziening voor vmbo-havo en vwo-
scholen in Zuidoost. 

Spinoza Lyceum

Plusklas

Leerlingen beter plaatsen, en uitval en thuis-
zitten beperken door een aparte ruimte voor 
extra  begeleiding beschikbaar te stellen tijdens 
schooltijd. 

Clusius College

Trajectklas 2.0

Leerlingen die dreigen uit te vallen binnen drie 
maanden weer terug naar eigen klas door beter 
de oorzaken te inventariseren en specifiek op 
die leerling gerichte ondersteuning te geven.

Havo De Hof

Leerlingbetrokkenheid

Sommige eersteklassers hebben moeite met de 
overgang naar de middelbare school. Door hen 
meer betrokken bij de school te laten voelen, is 
de kans op een succesvolle schooltijd groter. Dit 
succes meten met een nog te ontwikkelen plan 
en instrument.

Spinoza20first

Huiswerkklas

Leerlingen met meer in hun mars dan hun 
schoolprestaties laten zien, krijgen na schooltijd 
extra ruimte voor gesprekken, coaching en 
begeleiding. 

Mundus College

High Dosage Tutoring

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren: hoe kun je 
leerachterstanden bij eerstejaarsleerlingen 
verminderen, en hun leergedrag en sociaal-
emotioneel welbevinden verbeteren met High 
Dosage Tutoring?

Hogelant

High Dosage Tutoring

Zicht verbeteren op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen met een leerachterstand en die wegwerken met 
High Dosage Tutoring.
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Spinoza Lyceum

Huiswerkklas

Leerlingen met meer in hun mars dan hun 
schoolprestaties laten zien, krijgen na schooltijd 
extra ruimte voor gesprekken, coaching en 
begeleiding. 

Deze aanvragen worden samengevoegd

INNOVATIEGELDEN

2018 - 2019



Stand van zaken

Overzicht van aanvragen

43 
aanvragen

innovatieprojecten kunnen aan de slag

innovatieprojecten gaan samen verder*

projecten doen een beroep op de landelijke subsidieregeling
hoogbegaafdheid

projecten gaan verder met een nieuwe ontwikkelingsopdracht

projecten zijn niet toegekend

* Deze 7 projecten zijn teruggebracht tot 3 projecten, waarvan de scholen de opdracht 
hebben gekregen met een gezamenlijk eindresultaat te komen

23 aanvragen 
toegekend

Het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen stelt gedurende drie jaar 
1 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve trajecten voor leerlingen op scholen in 
Amsterdam en Diemen.

De evaluatie van het Ondersteuningsplan 2014/2015 -2017/2018 resulteerde in diverse 
aanbevelingen. Het Samenwerkingsverband heeft scholen opgeroepen om met 
innovatieve voorstellen te komen. Belangrijke criteria waren:   
      Het project sluit aan bij de evaluatie van het ondersteuningsplan.
      Het is een innovatief project.
      Het project richt zich op leerlingen die op school zitten in uit Amsterdam en   
      Diemen.
      De aanvraag laat zien hoe het project gaat werken en meet de resultaten.
      De aanvraag bevat een heldere financiële onderbouwing voor de subsidietermijn  
      voor de eerste helft van 2019 en de wijze van financiële borging daarna.

32 scholen reageerden met een grote diversiteit aan aanvragen. Tijdens een 
inspirerende bijeenkomst pitchten zij hun 43 voorstellen aan een divers 
samengestelde jury:
      Geertjan Sneekes, docent Hubertus Berkhoff
      Nienke Bezemer, zorgcoördinator Zuiderlicht
      Aya Ibourk, leerling Noorderlicht
      Marian Zandbergen, senior onderzoeker en projectleider Fieldlab 
      Toekomstplannen Jongeren (HvA)

De jury adviseerde Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder van het 
Samenwerkingsverband, om € 511.632 toe te kennen aan 23 voorstellen. 
Het advies van de jury in het kort:
      Ken de innovatiegelden toe aan zestien projecten.
      Ken de innovatiegelden toe aan zeven projecten, mits zij hun overlappende   
      of aanvullende projecten en resultaten aan elkaar koppelen.
      Vraag subsidie aan bij de landelijke regeling voor onderwijs en hoogbegaafde   
      kinderen voor de vier scholen die hiermee aan de slag willen.

Kolom Praktijkcollege Het Plein

Eigen regie (gemeenschappelijke taal)

Collega’s beter laten samenwerken, onder meer 
door een gemeenschappelijke taal voor docenten 
en ondersteuners te ontwikkelen.

Metis Montessori Lyceum

Peer-coaching

Leerlingen krijgen extra begeleiding en onder-
steuning van andere leerlingen (peers) om hun  
studievaardigheden, gedrag en leerhouding te 
verbeteren.

Joodse Scholengemeenschap Maimonides

Brede aanpak

Docenten en leerlingen trainen, zodat zij andere 
leerlingen kunnen ‘leren leren’.  

LUCA Praktijkschool

Taalcoach

Laagbegaafde en laaggeletterde leerlingen die 
al even in Nederland wonen, krijgen extra 
taalgerichte ondersteuning.

Zelfstandig toegekende aanvragen

Spinoza Lyceum

Taalondersteuning

Extra onderwijsondersteuning om leerlingen tot 
volle bloei te laten komen, vooral bedoeld voor 
leerlingen van wie Nederlands niet de eerste taal is.

Marcanti College

Jongerenwerkers in de school

Versterken van het pedagogisch klimaat, zodat 
jongerenwerkers in de school eerder met 
leerlingen aan de slag kunnen om hun gedrag 
te verbeteren. 

Kolom Praktijkcollege Noord

Sport als middel

Sporten met leerlingen om hun sociale vaardig-
heden te verbeteren en beter voorbereid de 
arbeidsmarkt op te gaan. 

Hyperion Lyceum & Gerrit van der Veen College

Educatieve video’s

Leerlingen ‘leren leren’ door met video’s diverse 
methodes en technieken te verduidelijken.

Bindelmeer College, Colleg De Meer, 
Pieter Nieuwland College, Havo De Hof & 
Cygnus Gymnasium

Kansrijk overstappen

Ontwikkelen van een methodiek om de over-
stap/doorstroom tussen de scholen (vmbo tot 
gymnasium) te verbeteren: bestaande knelpunten 
opheffen en leerlingen individueel begeleiden.

Berlage Lyceum

Invest

Leerlingen met een lichte ondersteunings-
behoefte laten functioneren op het regulier 
onderwijs door vroegtijdig screenen en gerichte 
hulpverlening.

Begeleiding van leerlingen in het praktijkonderwijs

Achterstanden in rekenen en Nederlands 
verkleinen van leerlingen in groep 8 met het advies 
praktijkonderwijs. Zo kunnen zij na de zomer alsnog 
starten op het vmbo met leerwegondersteuning. 

LUCA Praktijkschool
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Kolom Praktijkcollege Het Plein

Certificering praktijkonderwijs

Leerlingen van praktijkscholen krijgen branche-
gerichte certificeringstrajecten en diploma’s, 
zodat ze erkenning krijgen en hun kans op werk 
vergroten.
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