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In het midden van dit handboek is een uitneembaar overzicht te vinden van de taken en de 
verantwoordelijkheden in een Toptraject.
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1 Inleiding

De meeste leerlingen halen hun diploma binnen het regulier onderwijs zonder al te 
grote problemen. Een heel enkele keer kán een leerling het wel, maar lukt het even niet. 
Omdat de leerling slecht in zijn of haar vel zit en niemand begrijpt waarom. Omdat het 
thuis niet lekker gaat. Omdat een docent niet goed weet hoe een leerling te begeleiden. 
Of misschien wel alles tegelijk. Voor die leerlingen hebben we Toptrajecten binnen ons 
Samenwerkingsverband. Om er samen voor te zorgen dat leerlingen weer verder kunnen in 
het regulier onderwijs.
In dit handboek voor scholen staat wat Toptrajecten is, voor welke leerlingen het bedoeld 
is, en uit welke fasen een Toptraject bestaat. Ook is elke fase kort beschreven.
De medewerkers van Toptrajecten werken met een methodiekhandleiding. Dit handboek 
bevat die delen uit de methodiek die relevant zijn voor de scholen. Dit handboek schetst 
wat Toptrajecten is, voor welke leerlingen een Toptraject bedoeld is en uit welke fasen een 
Toptraject bestaat. Ook is elke fase kort toegelicht. Op pagina 10 en 11 is schematisch 
weergegeven wat ieders rol is in de samenwerking rond een leerling in een Toptraject.
Toptrajecten is een essentieel onderdeel van het ondersteuningsplan van het 
Samenwerkingsverband, waarin de focus ligt op de klas en de docent, op 
supersamenwerking en het delen van kennis en ervaring. In de loop van het schooljaar 
doen de Topteams, de scholen en leerlingen meer ervaring op met deze methodiek en 
zullen zij deze aanpassen waar nodig. Dit handboek is dus niet in beton gegoten, maar 
biedt wel een stevig fundament voor supersamenwerking voor de leerlingen in een 
Toptraject. Zodat zij voelen dat ze het waard zijn.

2 Wat is Toptrajecten?

Toptrajecten is een kortdurend intensief traject binnen het Samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. Met het inzetten van een Toptraject zorgt 
een school ervoor dat een leerling die dreigt vast te lopen in het reguliere onderwijs 
weer verder kan, het liefst op de eigen school. We willen in het Samenwerkingsverband 
schoolwisselingen voor leerlingen zo veel mogelijk voorkomen, omdat we weten dat 
dat een negatieve impact heeft op het leven van jongeren. Met een Toptraject helpt een 
school zijn leerling, docenten, mentor en zijn of haar ouders om weer verder te kunnen. 
Elk Toptraject is een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD). De begeleiding van 
de leerling, uitgevoerd door een Topdocent of ambulant hulpverlener, is gebaseerd op de 
filosofie en de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW).

Toptrajecten worden uitgevoerd door vier Topteams, in elke windstreek van Amsterdam 
één. Een Topteam bestaat uit een gedragswetenschapper, twee docenten en één of twee 
ambulant hulpverleners. De gedragswetenschapper van een Topteam maakt onderdeel 
uit van het netwerk van zorgcoördinatoren in een windstreek, zodat scholen makkelijk 
preventief advies kunnen vragen. Dat kan altijd, zowel bij de onderwijsadviseur als bij de 
gedragswetenschapper.

Een Toptraject wordt zo veel mogelijk ambulant uitgevoerd op de stamschool. Dat 
betekent dat de leerling zo veel mogelijk lessen volgt en toetsen maakt in de eigen klas en 
op de eigen school vanuit Toptrajecten begeleid wordt. Soms maakt een leerling tijdelijk 
en in deeltijd gebruik van een Topklas. Elk traject is maatwerk, want iedere leerling en 
school is anders.

3 Doelgroep Toptrajecten

Een school kan in de volgende gevallen een Toptraject voor een leerling inzetten:
• De leerling staat ingeschreven op een school voor regulier voortgezet onderwijs  
 en zal daar de schoolloopbaan voortzetten.
• Naar verwachting is het regulier onderwijs met ondersteuning voor de leerling  
 haalbaar.
• De school dreigt vast te lopen in de begeleiding van een leerling op één,   
 maar meestal meer van de volgende gebieden: executieve functies, motivatie,  
 verzuim, externaliserend of internaliserend gedrag, complexe thuissituatie en/of  
 complexe vrijetijdssituatie.
• De leerling, ouder(s)/verzorger(s) en stamschool willen allemaal actief aan de  
 slag met het Toptraject en de aanpak en interventies die daar onderdeel van  
 uitmaken.
• Zij verwachten dat zij de doelen binnen (de termijn van) een Toptraject halen.

In de volgende situaties is het niet zinvol om een Toptraject in te zetten voor een leerling:
• De school heeft een enkelvoudige uitzoekvraag, bijvoorbeeld een IQ-bepaling.
• Regulier onderwijs is voor de leerling naar verwachting niet haalbaar.
• De leerling heeft een ander soort hulpverlening nodig. Bijvoorbeeld bij   
 leerlingen met ernstige psychische of psychiatrische problemen en/of ernstige  
 problemen in de gezinssituatie.
• De leerling, ouder(s) en/of stamschool gaan niet akkoord met het Toptraject en  
 de aanpak die hierbij hoort of er is geen zicht op herstel van de relatie tussen de  
 leerling en docenten.

4 Een Toptraject is een ambulant traject

In principe is een Toptraject een ambulant traject, ingezet op de stamschool van de 
leerling. Daar hebben we binnen ons Samenwerkingsverband verschillende redenen voor:
• Schoolwisselingen en weggestuurd worden hebben een negatief effect op het  
 welbevinden en functioneren van de leerling; daarom doen we dat als het even  
 kan niet.
• Op deze manier kan de leerling oefenen en leren in de setting waarin hij of zij na  
 het Toptraject ook weer verder gaat. Dat maakt de kans op een effectieve transfer  
 van de geleerde vaardigheden groter.
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• Schoolteams worden binnen de eigen schoolmuren ondersteund in het   
 werken  met deze doelgroep. Hiermee worden ook de expertise en het   
 handelingsrepertoire binnen de eigen school en het docententeam vergroot.
• Als het nodig is, kan een leerling tijdelijk een deel van het programma in de  
 Topklas volgen. De leerling volgt in de Topklas het onderwijsprogramma   
 van de stamschool, en is altijd fysiek aanwezig in tenminste enkele lessen op de  
 stamschool. De leerling volgt steeds meer lessen op de stamschool zelf.   
 De band met de stamschool is belangrijk. De leerling voelt zich welkom en hoeft  
 niet later ‘terug te komen’, want hij is er al. Medewerkers van Toptrajecten  
 kunnen de leerling en de docenten in de ‘natuurlijke’ situatie op de stamschool  
 (de situatie waarin het misging) observeren en hun begeleiding aan de leerling en  
 stamschool dus heel gericht geven.

5 Een Toptraject per fase beschreven

Een Toptraject wordt voorafgegaan door een aanmeldingsfase en bestaat uit een 
intensieve fase, een borgingsfase en twee follow-ups. In dit hoofdstuk zijn voor elke fase 
de stappen en korte inhoud beschreven.

5.1 Aanmeldingsfase
Het doel van de aanmeldingsfase is om te bepalen of een Toptraject wel of niet passend 
is om in te zetten voor een leerling. Daarbij is het uitgangspunt dat een school voor 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in een zo vroeg mogelijk stadium een 
traject van leerlingenondersteuning start met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
De aanmeldingsfase wordt zo snel mogelijk doorlopen en bestaat uit de volgende 
stappen:

1. Als een school dreigt vast te lopen in de begeleiding van een leerling of zich 
zorgen begint te maken, dan vraagt de school hulp van de gedragswetenschapper van 
Toptrajecten en/of de onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband. Soms is hun 
advies al voldoende voor een positieve voortzetting van de schoolloopbaan.

2. Als de school een Toptraject wil inzetten voor een leerling, dan laat de 
zorgcoördinator dat weten via een aanvraag in het digitale aanmeldingssysteem LISA. 
De school heeft dan al met ouders en/of leerling besproken wat een Toptraject is en heeft 
toestemming gevraagd en gekregen om gegevens met het Samenwerkingsverband en het 
Topteam te delen.

3. Een onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband analyseert het ingediende 
leerlingendossier om in te schatten of een Toptraject voor deze leerling een passend 
traject is. Dit gebeurt in overleg met de stamschool en de gedragswetenschapper van 
Toptrajecten. Het kan zijn dat de onderwijsadviseur nog aanvullende informatie opvraagt 
bij de school, of dat er een aanvullende observatie wordt gedaan door de hulpverlener of 
docent van het Topteam. Als dat gebeurt, laat de stamschool dat weten aan de leerling 
en/of ouder(s).
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Aanmeldingsfase

Toptraject intensieve fase

Toptraject borgingsfase
• Neemt geleidelijk de volledige begeleiding van de  
 leerling vanuit het eigen ondersteuningsteam weer over.

• Draagt geleidelijk de volledige begeleiding van  
 de leerling weer over aan de stamschool en  
 ouder(s).
• Voert na de borgingsfase follow-ups uit.

• Beschikbaar voor overleg en advies.

• Vraagt zo vroeg mogelijk advies over een leerling aan  
 onderwijsadviseur en/of gedragswetenschapper   
 Toptrajecten.
• Doet met compleet ontwikkelingsperspectiefplan  
 een aanvraag Toptraject via LISA.
• Levert indien gevraagd aanvullende informatie.
• Stemt af en besluit met leerling en ouder(s) over   
 inzet Toptraject.

• Voert analyse uit.
• Voert eventueel aanvullende gesprekken of   
 observaties op stamschool.
• Zit het intakegesprek voor.

• Voert dossieranalyse uit.
• Adviseert de stamschool na overleg met   
 gedragswetenschapper Toptrajecten over  
 inzet Toptraject.
• Organiseert het aanmeldingsgesprek.

• Voert het Toptraject uit volgens de methodiek:
 - Ondersteunt leerling en stamschool.
 - Geeft voor wie dat nodig heeft les in  
  de Topklas.
 - Verzorgt eventueel extra handelings- 
  gerichte diagnostiek.
 - Biedt hulpverlening thuis gericht op  
  onderwijsondersteunend opvoedings- 
  gedrag.
• Organiseert de evaluatiegesprekken.
• Onderhoudt contact met de stamschool over  
 de leerling.

Indien een leerling tijdelijk gedeeltelijk onderwijs in de 
Topklas volgt, geldt aanvullend hierop:
• Geeft vorderingen, verzuim en/of incidenten  
 door aan de contactpersoon van de stamschool.

• Beschikbaar voor overleg en advies.

• Houdt de zorgplicht en blijft eindverantwoordelijk voor  
 onderwijs aan de leerling.
• Zorgt ervoor dat er namens de stamschool iemand  
 deelneemt aan het intakegesprek en zich   
 committeert aan de doelen.
• Zorgt voor de organisatie van het Toptraject binnen de  
 school en met het eigen team.
• Zorgt voor vast contactpersoon vanuit school voor  
 leerling, ouder(s) en het Topteam.
• Zorgt ervoor dat deze contactpersoon deelneemt aan de  
 evaluatiegesprekken.

Indien een leerling tijdelijk gedeeltelijk onderwijs in de Topklas 
volgt, geldt aanvullend hierop:
• Zorgt dat de leerling zijn toetsen kan maken en indien  
 van toepassing het Programma van Toetsing en 
 Afsluiting kan volgen. 
• Zorgt voor zo veel mogelijk onderwijsuren in de eigen  
 school en onderhoudt contact met Toptrajecten over de  
 leerling.
• Houdt het leerlingvolgsysteem bij wat betreft 
 vorderingen, verzuim en/of incidenten.

Onderwijsadviseur 
Samenwerkingsverband

Stamschool Team Toptrajecten
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4. De onderwijsadviseur adviseert de school namens het Samenwerkingsverband en 
de gedragswetenschapper van Toptrajecten positief of negatief over het inzetten van een 
Toptraject en geeft eventueel alternatieve adviezen. De onderwijsadviseur bespreekt de 
rol van de stamschool en het team Toptrajecten met de school. Indien al duidelijk is dat 
een leerling tijdelijk, gedeeltelijk naar de Topklas gaat, dan deelt de onderwijsadviseur het 
formulier voor materiaalvoorwaarden met de stamschool.

5. De stamschool communiceert met de ouders en leerling over de vervolgstappen.

5.2 Intensieve fase
De intensieve fase van een Toptraject duurt maximaal 16 lesweken. Hierin worden aan de 
hand van gezamenlijk opgestelde doelen enkele van onderstaande passende interventies 
ingezet. 

a. Intakegesprek
De intensieve fase start altijd met een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats op de 
stamschool en wordt georganiseerd door de onderwijsadviseur. Hierbij zijn aanwezig:
• Leerling en ouder(s) en eventueel andere betrokkenen.
• Vanuit het Topteam: trajectcoördinator en gedragswetenschapper. De rol van  
 trajectcoördinator wordt vervuld door de ambulant hulpverlener of de docent,  
 afhankelijk van de hulpvraag.
• Vanuit de stamschool: zorgcoördinator en/of de mentor dan wel een andere  
 persoon van de school die de leerling zelf heeft uitgekozen (in overleg met de  
 stamschool).
• Vanuit het samenwerkingsverband: onderwijsadviseur.

Indien al duidelijk is dat een leerling tijdelijk, gedeeltelijk naar de Topklas gaat, deelt 
de onderwijsadviseur het formulier voor materiaalvoorwaarden met de stamschool (zie 
bijlage). De stamschool levert vóór het intakegesprek het gevraagde materiaal aan de 
docent van Toptrajecten; eerder kan de leerling niet in de Topklas starten. 

Het intakegesprek wordt geleid door de medewerkers van Toptrajecten. Doel van dit 
gesprek is het in kaart brengen van de situatie, het opstellen van concrete doelen voor het 
Toptraject en het bevestigen van commitment aan leerling, ouder(s) en stamschool.

b. De Topdocent inventariseert en observeert op de stamschool
De Topdocent en/of ambulant hulpverlener observeert indien nodig de leerling en 
docenten op de stamschool. Hij of zij spreekt hierbij zo veel mogelijk docenten om een 
goed beeld te vormen van de situatie. Er wordt zowel bij lessen die goed gaan als bij 
lessen die moeizaam lopen geobserveerd. Er wordt onder andere gelet op interacties van 
de leerling met medeleerlingen en docenten, hoe de leerling omgaat met instructies en 
hoe de docenten lesgeven aan de leerling. Degene die de observatie heeft uitgevoerd, 
bespreekt deze altijd na met de leerling en docent. Bij voorkeur is hier ook de mentor of 
zorgcoördinator bij aanwezig. Hierbij wordt gefocust op wat al goed gaat en worden tips 
gegeven voor zowel de leerling als voor de docent. 
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c. De gedragswetenschapper voert indien nodig extra handelingsgerichte diagnostiek uit 
Handelingsgerichte diagnostiek vormt de basis voor een Toptraject. Indien er toch 
vragen blijven, kan extra handelingsgerichte diagnostiek worden uitgevoerd. De 
gedragswetenschapper zet hierbij in afstemming met leerling, ouder(s) en stamschool 
bijvoorbeeld vragenlijsten of observatie in. Het doel van deze extra handelingsgerichte 
diagnostiek is om gerichte handelingsadviezen te kunnen geven. Soms blijkt dan 
behandeling nodig. Voor sommige vragen kan de gedragswetenschapper deze 
behandeling zelf uitvoeren.

d. De Topdocent en/of ambulant hulpverlener coacht de leerling
In individuele gesprekken en interventies werkt een docent en/of ambulant hulpverlener 
van Toptrajecten met de leerling aan het gericht kunnen inzetten en versterken van 
schoolse en sociale vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden gericht op 
plannen en organiseren of het omgaan met feedback van docenten.

e. De Topdocent en/of ambulant hulpverlener coacht de docent van de stamschool
In de nabespreking van observaties geeft de docent en/of ambulant hulpverlener van 
Toptrajecten tips en handelingsadviezen aan zowel de leerling als aan de docent. 
Afhankelijk van deze bespreking is het mogelijk dat er nog een keer geobserveerd wordt 
om te kijken of de handelingsadviezen helpen. Wanneer er sprake is van een verstoorde 
relatie tussen een leerling en docent kan een Topmedewerker ook een herstelgesprek 
leiden, gericht op het duurzaam bevorderen van de relatie tussen beiden. Deze interventie 
wordt bij voorkeur zo vroeg mogelijk ingezet.

f. De ambulant hulpverlener coacht ouder(s) thuis in onderwijsondersteunend   
 opvoedingsgedrag
De ambulant hulpverlener werkt op basis van de hulpvraag van ouder(s) met hen aan 
hoe zij hun kind kunnen ondersteunen in relatie tot school. Ouder(s) zijn aanwezig 
bij alle evaluaties en indien nodig maken stamschool en ouder(s) afspraken over hun 
samenwerking. Er is in de ambulante hulpverlening altijd aandacht voor het creëren 
van een veilige opvoedingsomgeving. Bij grotere problemen in de thuissituatie wordt 
samengewerkt met of doorverwezen naar intensieve hulpverlening voor het gezin.

g. Indien nodig volgt de leerling tijdelijk en in deeltijd het programma in de Topklas
Het doel van het volgen van het programma in de Topklas kan zijn: stabilisatie, 
observatie, het aanleren van vaardigheden of het opbouwen van (zelf )vertrouwen, zodat 
de leerling zijn schoolloopbaan kan voortzetten op de stamschool. De leerling volgt zo 
veel mogelijk lessen op de stamschool. De stamschool zorgt er samen met Toptrajecten 
voor dat de leerling het wettelijk verplicht aantal uren onderwijs ontvangt. Tijdens de 
uren in de Topklas werkt de leerling met het lesmateriaal van zijn eigen klas en niveau 
en maakt hij ook de toetsen die hierbij horen. Bij voorkeur maakt hij deze in zijn 
eigen klas. De leerling wordt voorbereid op volledige terugkeer naar de eigen klas in 
nauwe samenwerking met de stamschool. Daarnaast worden in de Topklas klassikale 
interventies aangeboden, bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden. Ook lessen 
burgerschap en studievaardigheden maken onderdeel uit van het programma van de 
Topklas.

Gedurende de intensieve fase zijn er diverse evaluatiemomenten met leerling, ouder(s) 
en de stamschool. Deze worden bij voorkeur al in het aanmeldingsgesprek ingepland. 
Tegen het einde van de intensieve fase is er specifiek aandacht voor het afbouwen van 
de begeleiding van Toptrajecten zodat de leerling, ouder(s) en school met elkaar verder 
kunnen.
 
5.3 Borgingsfase
Na de intensieve fase volgt de borgingsfase. De doelen van leerling, ouder(s) en 
stamschool zijn behaald en de leerling gaat weer verder op de stamschool. In deze 
fase wordt gewerkt aan bestendiging van het geleerde. De ambulant hulpverlener of 
docent is in de borgingsfase regelmatig aanwezig op de stamschool, observeert hoe 
het gaat en adviseert de leerling, ouder(s) en docent waar nog nodig. De begeleiding 
wordt overgedragen aan de stamschool en eventuele hulpverleners daar, bijvoorbeeld de 
begeleider passend onderwijs. Het ontwikkelplan van Toptrajecten wordt gebruikt om 
de rolverdeling en afspraken met alle partijen na te lopen en om de groei van de leerling 
inzichtelijk te maken en te benadrukken. De begeleiding is gericht op het voorkomen 
van terugval en vergroten van de kans van slagen. Na maximaal 12 weken wordt deze 
fase afgerond, afhankelijk van de behoefte van de leerling, ouder(s) en stamschool. 
Toptrajecten ondersteunt de school bij het doorvertalen van de handelingsadviezen naar 
het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling. 

5.4 Follow-up
De gedragswetenschapper neemt drie, zes en twaalf maanden na afsluiting van de 
borgingsfase contact op met de stamschool en informeert hoe het met de leerling gaat, 
of hij/zij nog steeds onderwijs krijgt op het uitstroomniveau en wat het verwachte 
perspectief is. Deze gegevens worden verzameld om van te leren voor Toptrajecten. 
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6 Zorgplicht en verantwoordelijkheid 
onderwijskwaliteit

Voor succesvolle Toptrajecten is een goede samenwerking tussen de professionals van 
de stamscholen en van Toptrajecten cruciaal. Tegelijkertijd hebben stamschool en 
Toptrajecten wel degelijk verschillende verantwoordelijkheden:
De stamschool is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma van 
de leerling en houdt de zorgplicht voor een leerling. De stamschool ziet erop toe dat de 
leerling onderwijs voor vakken van het verplichte curriculum voortgezet onderwijs op 
zijn/haar niveau ontvangt, op de stamschool of onder begeleiding in de Topklas.

Altra Educé is verantwoordelijk voor het samenstellen en uitvoeren van het programma 
voor een leerling in een Toptraject ten aanzien van de ondersteuningsvragen en gestelde 
doelen. Altra Educé is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding binnen 
het ambulante deel van een Toptraject en voor de kwaliteit van het onderwijs en de 
begeleiding die worden aangeboden in de Topklas.

7 Kosten

Het grootste deel van de kosten van een Toptraject wordt gedragen door de gezamenlijke 
schoolbesturen vanuit de begroting van het Samenwerkingsverband. De gemeente zet 
jeugdhulpmiddelen in voor Toptrajecten.
Voor een ambulant Toptraject worden aan de stamschool geen kosten in rekening 
gebracht. Voor een gehele of gedeeltelijke plaatsing in de Topklas ontvangt een school 
een factuur volgens het ‘geld volgt leerling’-principe van het Samenwerkingsverband. De 
bedragen die daarbij horen, zijn te vinden op de website van het Samenwerkingsverband.

8 Verzuim, schorsing en uitval

Verzuim
De stamschool is verantwoordelijk voor de registratie van verzuim en eventuele 
vervolgacties in samenwerking met leerplicht. De Topdocent geeft in het geval van een 
(partiële) Topklasplaatsing wekelijks het verzuim door aan de stamschool.

Toegang tot Topklas ontzeggen
• De Topklasdocent heeft op de dag zelf de mogelijkheid om de leerling met een  
 time-out naar huis te sturen, waarbij de ouders en stamschool worden ingelicht.
• Wanneer een officiële schorsing of verwijdering aan de orde is, is de stamschool  
 eindverantwoordelijk en zet daartoe de benodigde stappen in overleg met het  

 team van Toptrajecten.
• Indien een school waar een Topklas in gehuisvest is, een leerling de toegang tot  
 het schoolgebouw wil ontzeggen, dan dient de school de daarvoor benodigde  
 stappen te nemen in overleg met het team van Toptrajecten. Het team van  
 Toptrajecten neemt hierover contact op met de stamschool.

Voortijdig stoppen met een Toptraject
Indien de realisatie van het ontwikkelingsperspectief niet (meer) haalbaar is en/of een 
Toptraject om andere redenen gaandeweg toch niet passend blijkt, is de stamschool 
eindverantwoordelijk voor het aanbieden van een alternatief traject voor deze leerling. 
De trajectcoördinator vanuit het Topteam zal hierover altijd tijdig overleggen met de 
stamschool. De stamschool houdt, conform de zorgplicht, de leerling ingeschreven 
tot een alternatief gerealiseerd is. De stamschool betrekt de onderwijsadviseur van het 
Samenwerkingsverband hier altijd bij.

9 Toezicht op onderwijskwaliteit in de   
 Topklas vanuit Samenwerkingsverband

Altra Educé voert een interne coachingscyclus uit om de onderwijskwaliteit binnen de 
Topklassen te waarborgen. Het Samenwerkingsverband is wettelijk verplicht om toezicht 
te houden op de onderwijskwaliteit in de Topklassen en ondersteunt de samenwerking 
tussen de Topteams en de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Dat doen we 
op verschillende manieren:
a. Het Samenwerkingsverband bespreekt maandelijks met de projectleider   
 Toptrajecten of de ambities en doelen van Toptrajecten gerealiseerd worden.  
 Daarnaast gaat een onderwijsadviseur in elk geval jaarlijks op locatiebezoek bij  
 alle Topteams.
b. Het Samenwerkingsverband toetst of de onderwijskwaliteit binnen   
 Toptrajecten op orde is door middel van een jaarlijks verificatieonderzoek  
 van de onderwijskwaliteit van Toptrajecten. De uitkomsten daarvan worden  
 besproken met de projectleider van Toptrajecten, en het Samenwerkingsverband  
 maakt afspraken over verbeterpunten en beoogde resultaten.
c. Altra voert jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder management,   
 medewerkers, ouders en leerlingen van Toptrajecten. 
d. Halverwege het schooljaar evalueert het Samenwerkingsverband de uitvoering  
 van Toptrajecten en de samenwerking met stamscholen. Deze evaluatie wordt  
 georganiseerd vanuit het Samenwerkingsverband.
e. Daarnaast sluit de projectleider Toptrajecten structureel aan bij de   
 directeurenoverleggen in alle windstreken van het Samenwerkingsverband.
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10 Klachtenregeling

Het Topteam is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die een 
Toptraject volgen. Mochten er problemen ontstaan over de gang van zaken, dan is de 
klachtenprocedure van Altra Educé van toepassing.

11 Privacy

Zowel de scholen voor voortgezet onderwijs, Toptrajecten als het Samenwerkingsverband 
werken conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).
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