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STAND
VAN
ZAKEN

Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen
stelt sinds 2019 gedurende vijf jaar 1 miljoen euro per jaar beschikbaar
voor innovatieve projecten voor leerlingen op scholen in Amsterdam en
Diemen. De projecten dragen bij aan de doelen en programmalijnen van
het Ondersteuningsplan 2019-2023.
In het najaar van 2019 nodigde het Samenwerkingsverband scholen voor
de tweede keer uit om innovatieve projectplannen in te dienen voor kalenderjaar 2020. Het Samenwerkingsverband organiseerde voor deze nieuwe
ronde een workshop 'Hoe schrijf ik een SMART projectplan' en scherpte
de criteria voor aanvraag en verantwoording aan om de kwaliteit van de
uitvoering van het project en de kans op een succesvol resultaat en positieve
effecten voor leerling en docent te vergroten.
Vijftien scholen reageerden met 22 plannen. De scholen pitchten hun
plannen tijdens een bijeenkomst aan een divers samengestelde jury:
Gertjan Sneekes, docent Hubertus & Berkhoff
James Smith, adviseur/trainer Youngworks
Lente IJsendijk, leerling Montessori Lyceum Amsterdam
Merlyn Sutherland, leerling Berlage Lyceum
Rixt Feersma Hoekstra, zorgcoördinator Media College
Zo konden de indieners van de plannen met elkaar kennismaken en van
elkaars plannen leren.
De jury beoordeelde de plannen aan de hand van de volgende criteria:
Innovatief en visie
Doelgroep, doelen en effecten
Beoogde resultaten
Samenwerking en draagvlak
Kennisdeling
Haalbaarheid en borging
De jury adviseerde Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder van het
Samenwerkingsverband, over toekenning.
Het Samenwerkingsverband kende 18 innovatieprojecten toe voor een
totaalbedrag van € 701.736.
Eén project doet mee met een subsidie vanuit het hoogbegaafdheidsproject;
één project valt onder de plusmiddelen. Twee plannen zijn afgewezen.

Toegekende innovatieprojecten 2020
De Apollo - Viertaal
TOS- (taalontwikkelingsstoornis)aanpak
Ontwikkelen van een aanpak en het scholen van
docenten ten aanzien van het signaleren en
didactisch ondersteunen van leerlingen met een
taalontwikkelingsstoornis.

Bindelmeer College - Open Schoolgemeenschap Bijlmer - Orion College Amstel
Trajectvoorziening 2.0
Uitbreiden en professionaliseren van de huidige
trajectvoorziening met meer ondersteuning op
maat. Daarnaast een pilot voor leerlingen die
vanuit het voortgezet speciaal onderwijs doorstromen naar het regulier onderwijs.

Caland Lyceum
Eﬀectief communiceren
Ontwikkelen van een gezamenlijke taal op basis
van de principes van How2Talk2Kids. Docenten
en mentoren gaan in gesprek met leerlingen op
basis van deze methode, waardoor leerlingen
zich gehoord, gezien en erkend voelen.

Cartesius 2

Caland Lyceum
Modules psychologie
Ontwikkelen en geven van modules psychologie
waardoor leerlingen a) een beter begrip van
zichzelf ontwikkelen, b) leren eﬀectiever te leren,
c) doorzettingsvermogen ontwikkelen en d) beter
functioneren als deel van een groep en onderdeel van onze maatschappij.

Metacognitie

Clusius College

Ontwikkelen van een leerlijn op het gebied van
metacognitie en die inbedden in het curriculum.
Het doel is dat leerlingen zich beter gezien en
ondersteund voelen en hun schoolsucces
verbetert.

Professionele leergemeenschap

Fons Vitae Lyceum - Ignatiusgymnasium St. Nicolaaslyceum

Ontwikkelen en implementeren van een inductietraject voor nieuwe docenten vanuit een professionele leergemeenschap. Nieuwe docenten
worden begeleid in hun ontwikkeling en er
ontstaat een gemeenschappelijk normatief kader,
zodat nieuwe docenten beter aansluiten bij de
leerlingpopulatie, zich binden aan de school en
uitval wordt voorkomen.

Passend leiderschap
Investeren in een cultuurverandering waarin
meer regie bij leerlingen komt te liggen.
MT-leden ontvangen een training om hen een
nieuwe leidinggevende rol te laten innemen,
waardoor docenten en mentoren concretere
feedback ontvangen met betrekking tot hun rol
als leerlingbegeleider.

Hyperion Lyceum - Comenius Lyceum

Gerrit van der Veen College - Hyperion
Lyceum
Geﬂipt leren 2.0
Doorontwikkelen van het format ‘geﬂipt leren
leren’ - korte instructieﬁlmpjes gemaakt door
docenten in samenwerking met leerlingen, waarin
op een toegankelijke manier wordt uitgelegd wat
de leerlingen moeten leren en hoe zij zich deze
stof kunnen toe-eigenen.

mIKs project
Een diversiteitsweek voor leerlingen uit de
derde klas van beide scholen zodat leerlingen
leren reﬂecteren op de eigen identiteit, kennismaken met anderen en leren samenwerken in
een multiculturele samenleving.

IJburg College
Leesbegrip
Ontwikkelen en implementeren van een doorlopende leerlijn leesbegrip in samenwerking met
het primair onderwijs op IJburg.

IJburg College

Mundus College

Samenwerken met het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs

Community of practices

Ontwikkelen en toetsen van een format voor het
versterken van de onderzoeksvaardigheden
binnen proﬁelvakken. Het ontwikkelen van een
doorlopende leerlijn loopbaanoriëntatiebegeleiding / studieloopbaanbegeleiding in
samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije
Universiteit, zodat leerlingen betere studiekeuzes
maken en beter toegerust zijn om de overstap
naar het vervolgonderwijs te maken.

Versterken van de leercultuur binnen vakgroepen
door datagestuurd werken en van elkaar leren,
waardoor de didactische mogelijkheden van
vakgroepsleden vergroten en de onderwijskwaliteit verbetert.

Orion
Transferbegeleiding

Orion
Geld Gappie
Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn die
tot doel heeft om leerlingen ﬁnancieel zelfredzaam te maken als ze 18 zijn en het aanbieden
van een intensieve een-op-een-begeleiding door
een Geld Gappie.

Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Onderwijs & armoede
Realiseren van een laagdrempelig, ﬁnancieel
steunpunt in de school, waar door medewerkers
van Humanitas Amsterdam ondersteuning wordt
geboden aan jongeren en ouder(s)/verzorger(s)
bij ﬁnanciële problemen, waardoor jongeren
ﬁnancieel weerbaar worden.

Begeleiding door een transfercoach van leerlingen
in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, die hen niet alleen begeleidt bij de
overstap naar het vervolgonderwijs of arbeid
maar hen ook begeleidt bij (levens)thema’s als
vriendschappen, gezonde leefstijl, geld, zelfstandig/begeleid wonen en vrijetijdsbesteding.

School2Care
Beweging in onderwijs
Integreren van beweging in het lesprogramma en
beweging als middel inzetten om leerlingen weer
in de klas te krijgen op moeilijke momenten met
als doel dat zij beter presteren.

Vox College
Vinse school
Van zij naar wij
Ontwikkelen en uitvoeren van een programma
voor zij-instromers in de eerste week van het
schooljaar, evenals het aanstellen van instroommentoren, zodat zij-instromers sneller en beter
aansluiting vinden op school met positieve
eﬀecten op hun studievoortgang en welbevinden
op school.

Coachleerlijn
Ontwikkelen van een doorlopende en schoolbrede leerlijn voor leerteamcoaches gericht op het
versterken van het pedagogisch coachen en
handelen binnen de basisondersteuning.
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