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We gaan op weg naar 
meer inclusief onderwijs 
waar alle jongeren aan 
mee kunnen doen en een 
opleiding kunnen volgen 
die bij hen past.

In deze samenvatting van het Jaarplan 
2023 beschrijven we de belangrijkste 
doelen die het Samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen 
voor het komend jaar stelt. En welke 
activiteiten het Samenwerkingsverband 
onderneemt om die te realiseren.

Richtinggevend daarbij is ons 
Ondersteuningsplan 2019-2023: Samen 
voor elke leerling, dat we met een jaar 
verlengen naar 2024. In dit vierjarig 
beleidsplan zijn de prioriteiten voor 
deze periode ondergebracht in vier 
programmalijnen: 
1. Focus op preventie op school, in de   
 klas.
2. In stand houden van 
 een samenhangend netwerk van    
 voorzieningen.
3. Soepele overstappen binnen het    
 onderwijs.
4. Het Samenwerkingsverband: een    
 kennisintensieve netwerkorganisatie.

‘Samen verder’ sluit aan op het 
Ondersteuningsplan ‘Samen voor elke 
leerling’: met dit jaarplan laten we zien 
hoe wij ook in 2023 samen met alle 
betrokkenen bij het onderwijs onze 
bijdrage willen leveren aan de beste 
toekomst voor elk kind. 

Namens het team van het 
Samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs 
Amsterdam-Diemen,

Egbert de Vries
Directeur/bestuurder
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PROGRAMMALIJN

PROGRAMMALIJN 1

Met een preventieve aanpak in de klas voorkomen we verzuim, afstroom en voortijdig 
schoolverlaten. Daartoe zorgen we voor een positief pedagogisch leerklimaat in 
de klas en een veilig schoolklimaat in de school, aandacht voor leerlingen en hun 
schoolaanwezigheid en passende ondersteuning. Mentoren en docenten in de scholen 
signaleren tijdig als er iets aan de hand is met een leerling en doen wat er nodig is, 
eventueel met ondersteuning van het zorgteam.

ONDERSTEUNING VAN LEERLINGENCORONA

Scholen zorgen ervoor dat elke leerling het 
onderwijs en de ondersteuning krijgt waaraan 
hij of zij behoefte heeft. Dit doen ze met de 
basisondersteuning (Amsterdamse standaard) 
en met extra ondersteuning voor leerlingen 
die dat nodig hebben. Daartoe stelt het 
Samenwerkingsverband middelen beschikbaar, 
voor:

Extra inzet Flexibel Preventief Aanbod  
Jeugdhulp voor scholen.

Verlenging van schooljongerenwerk. 

Pilots voor trajectvoorzieningen om 
gebiedsgericht werken van jeugdhulp 
aan te sluiten op de sociale basis.

Zomerscholen en examentrainingen  
(online en in de klas)

  

Uitvoering van de basisondersteuning 
en extra ondersteuning.

Versterking van de zorgstructuur.

Ondersteuning van individuele 
leerlingen. 

Inkoop van bovenschoolse trajecten.

  

LEERWEGONDERSTEUNING IN HET VMBO 

Het Samenwerkingsverband werkt aan de ontwikkeling 
van het beleid leerwegondersteuning vmbo. Doel 
is om regionaal beleid voor leerwegondersteuning 
vmbo te ontwikkelen en in te voeren op alle vmbo-
scholen. Om hierover afspraken te maken, stelt 
het Samenwerkingsverband een referentiekader 
voor leerwegondersteuning op, dat duidelijk maakt 
waaraan leerwegondersteuning moet voldoen. Ook 
stelt het Samenwerkingsverband de inzet van de 
bestemmingsreserve leerwegondersteuning vast.

SCHOOLAANWEZIGHEID

Naar school gaan is de beste preventie tegen groeiende 
achterstanden en ongelijkheid in onze samenleving. 
Scholen spannen zich in om de aanwezigheid van 
leerlingen op school te bevorderen en verzuim en 
schooluitval te beperken. De onderwijsadviseurs van 
het Samenwerkingsverband begeleiden hen hierbij en 
werken samen met netwerkpartners, waaronder de 
gemeente, Leerplicht en Ouder- en Kindteams.

Met de gemeente pakken we samen de gevolgen 
van de coronapandemie voor leerlingen aan, 
door: 

FOCUS OP PREVENTIE OP SCHOOL, IN DE KLAS
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Leerlingen die zich gezien, veilig en 
uitgedaagd voelen, zijn eerder geneigd 
naar school te gaan en op school te blijven. 
Het Samenwerkingsverband draagt bij aan 
het bevorderen van de deskundigheid van 
schoolteams en veiligheidscoördinatoren door 
middel van kennisuitwisseling en trainingen. 

PROGRAMMALIJN
Lees verder voor

Jongeren stappen gemakkelijk naar een 
jongerenwerker om te delen wat hen 
bezighoudt. Zo kan de jongerenwerker 
vroegtijdig dreigend schooluitval en 
individuele problemen signaleren en 
oppakken. Op 34 Amsterdamse middelbare 
scholen zijn jongerenwerkers aanwezig, 
die activiteiten organiseren en jongeren 
coachen. Het Samenwerkingsverband 
organiseert intervisiebijeenkomsten om 
jongerenwerkers optimaal in te passen in de 
schoolorganisatie.

SCHOOLVEILIGHEID

JONGERENWERK IN DE SCHOOL
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PROGRAMMALIJN

Sommige leerlingen hebben tijdelijk meer gespecialiseerde hulp nodig om 
hun schoolloopbaan te kunnen voortzetten. Scholen  kunnen in dit geval 
een beroep doen  op het aanvullend netwerk van voorzieningen, dat het 
Samenwerkingsverband in stand houdt. Waar mogelijk ambulant, op de 
eigen school. Op deze manier blijft hun schoolloopbaan zo veel mogelijk 
ononderbroken. 

Door het verbinden van voortgezet onderwijs met voortgezet 
speciaal onderwijs creëren we gelijke perspectieven voor alle 
leerlingen in het Amsterdamse diplomagericht onderwijs. In 2023:

VERBINDEN VAN REGULIER ONDERWIJS MET 
VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

Vergroten we het aantal scholen voor 
regulier en speciaal onderwijs dat met 
elkaar samenwerkt. 

Verhogen we het aantal leerlingen 
dat van speciaal naar regulier onderwijs 
stroomt.

Versterken we de ondersteunings-
structuur op de reguliere scholen met de 
inzet van ambassadeurs.

Maatwerk voor scholen heeft als doel om:

MAATWERK VOOR SCHOLEN

Leerlingen binnen het reguliere 
voortgezet onderwijs te houden.

Schoolwisselingen te voorkomen.

Leerlingen vanuit het speciaal 
onderwijs deels of volledig te 
plaatsen in het reguliere onderwijs. 

TUSSENVOORZIENINGEN

Tussenvoorzieningen zijn reguliere 
scholen die specialistische 
ondersteuning bieden aan leerlingen 
met specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften. Er zijn vier 
tussenvoorzieningen, die ervoor zorgen 
dat leerlingen behouden blijven voor 
het reguliere voortgezet onderwijs en 
dat meer leerlingen vanuit het speciaal 
onderwijs naar het reguliere onderwijs 
stromen. Het Samenwerkingsverband 
is verantwoordelijk voor het beleid en 
de aanvullende financiering van de 
tussenvoorzieningen. 

ONDERZOEKEN 
TUSSENVOORZIENINGEN 
DOOR PI RESEARCH

1. ‘Zicht op Zorgen Tussenvoorzieningen’ 
onderzoekt de samenhang tussen 
de ondersteuningsbehoefte van 
leerlingen op de tussenvoorzieningen 
en het ondersteuningsaanbod dat de 
tussenvoorzieningen bieden. 

2. ‘Havo-bovenbouw Apollo’ monitort de 
instroom, de doelgroep, het aanbod en de 
resultaten van de nieuwe havo-bovenbouw op 
de Apollo.

IN STAND HOUDEN VAN EEN SAMENHANGEND 
NETWERK VAN VOORZIENINGEN

6 / 12Samenwerkingsverband
voortgezet onderwijs 
Amsterdam-Diemen



PROGRAMMALIJN

OVERSTAP VAN PRIMAIR 
NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS 

Een PO-VO Event waarin de 
zorgcoördinatoren en intern 
begeleiders van scholen 
voor primair onderwijs 
elkaar leren kennen en 
kennis uitwisselen. 

Een Week van de 
Overstap, bestaande uit 
voorlichtingsbijeenkomsten 
over onderwerpen zoals 
hoogbegaafdheid, het 
praktijkonderwijs en de 
tussenvoorzieningen, het 
oki-doc en het tijdpad.

De ScholenArenA voor 
leerlingen van groep 8 en 
hun ouders.

PROGRAMMALIJN 3

Als een leerling onderwijs volgt op een school die bij hem of haar past, heeft 
de leerling de meeste kans op een succesvolle schoolcarrière. Bij de overstap 
naar een andere school, is het belangrijk dat de informatieoverdracht tussen 
de scholen goed verloopt.

Voor een soepele overstap is het nodig dat alle betrokkenen 
op de hoogte zijn van het Amsterdamse onderwijsaanbod 
en van de Kernprocedure. Om dit te realiseren werkt het 
Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs nauw samen met het 
Samenwerkingsverband primair onderwijs. Stichting Elektronisch 
Loket Kernprocedure (ELK) voert de afspraken uit de Kernprocedure 
uit. Het Samenwerkingsverband organiseert:

SOEPELE OVERSTAPPEN BINNEN HET ONDERWIJS

ONTWERPONDERZOEK 
‘VAN PASSEND NAAR 
INCLUSIEF’ 

Het Kohnstamm Instituut 
deed in opdracht van het 
Samenwerkingsverband in 2022 
onderzoek naar de huidige 
werkwijze bij de doorverwijzing 
naar speciaal voortgezet 
onderwijs. De adviezen in dit 
rapport gaan we nader uitwerken, 
zowel voor de taakstelling van de 
Toelatingsadviescommissie als van 
de onderwijsadviseurs.
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OVERSTAP VAN VOORTGEZET ONDERWIJS 
NAAR MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS 

Het Samenwerkingsverband draagt bij aan diverse 
programma’s om de overstap van leerlingen van 
het voortgezet onderwijs naar het middelbaar 
beroepsonderwijs soepel te laten verlopen:

DOORLOPEND LEREN

De scholen voor vmbo en mbo formuleren 
gezamenlijke ambities en een stedelijke 
visie onder de noemer ‘doorlopend leren’. 
Daartoe voert het Samenwerkingsverband 
in 2023 overleg met schoolbestuurders in 
het voortgezet onderwijs en mbo over de 
wenselijkheid en mogelijkheid om de schotten 
te doorbreken. Samen stellen we een stedelijk 
visiedocument op, dat de verschillende 
programma’s overkoepelt.

De MBO-Agenda.

De loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Het meerjarenplan Aanpak voortijdig 
schoolverlaten.

Aanval op de Uitval.

PrO/ROC-trajecten.

Het Samenwerkingsverband levert een actieve 
bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe MBO-
Agenda van de gemeente Amsterdam (zomer 2023).

PROGRAMMALIJN
Lees verder voor
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PROGRAMMALIJN

Het Samenwerkingsverband verbindt scholen onderling en stimuleert 
hen om de kennis binnen de scholen te mobiliseren, samen te 
werken en kennis te delen in kenniskringen, collegiale visitaties 
en intervisiebijeenkomsten. Deze programmalijn is geen op 
zichzelf staand programma binnen het Samenwerkingsverband 
maar vormt het fundament onder de andere programmalijnen. 

Het Samenwerkingsverband: een kennisintensieve 
netwerkorganisatie

Het Samenwerkingsverband faciliteert onderwijsprofessionals van 
verschillende scholen om bij elkaar in de keuken te kijken. Dit leidt tot 
kwaliteitsverbetering, verdere professionalisering en meer kennisdeling. 
De Beter Breed scholen (scholen met een heterogene brugperiode) zijn 
aan de slag gegaan met de systematiek van de collegiale visitaties van 
het Samenwerkingsverband. Een vraag is: ‘Hoe gaan we om met de 
niveauverschillen tussen leerlingen in de brede brugklassen?’ Er waren drie 
collegiale visitaties in 2022, nog eens drie staan gepland in het voorjaar van 
2023. Ook breiden we de collegiale visitaties uit naar andere scholen.

Ouders en leerlingen kunnen niet altijd de juiste informatie of hulp 
vinden in hun zoektocht naar passend onderwijs. Daarom ontwikkelt het 
Samenwerkingsverband een oudersteunpunt en een leerlingsteunpunt, 
in samenwerking met het Samenwerkingsverband primair onderwijs 
Amsterdam Diemen en in afstemming met de relevante partners in 
Amsterdam.

COLLEGIALE VISITATIES

OUDER- EN LEERLINGSTEUNPUNTEN

VOORBEREIDEN 
VAN EEN NIEUW 
ONDERSTEUNINGSPLAN

Lees verder voor
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Het jaar 2023 vormt een overbruggingsjaar waarin we het nieuwe 
ondersteuningsplan voorbereiden, voortzetten op de ingeslagen weg 
en een aantal ingezette ontwikkelingen intensiveren. 

VOORBEREIDEN VAN EEN NIEUW 
ONDERSTEUNINGSPLAN

Deze ontwikkelingen betreffen onder meer:

Beleid voor leerwegondersteuning in het vmbo 
bepalen.

Meer inclusief onderwijs bevorderen.

Oudersteunpunt en leerlingsteunpunt 
vormgeven.

De gevolgen van corona beperken.

Na evaluatie van het huidige ondersteuningsplan start het 
Samenwerkingsverband de voorbereiding van een nieuw 
ondersteuningsplan. Een collegiale visitatie op bestuursniveau 
over passend onderwijs maakt onderdeel uit van deze evaluatie, met 
onder meer rondetafelgesprekken en onderzoeksrapporten. In deze 
collegiale visitatie staan kwaliteit, governance en ontwikkelingen 
binnen passend onderwijs centraal. De uitkomsten hiervan gebruikt 
het Samenwerkingsverband voor het meerjarenbeleid van het nieuwe 
ondersteuningsplan.

Een nieuwe versie van het 
ondersteuningsplan zou al 
in 2023 tot stand komen. Door 
de coronapandemie liepen 
voorgenomen activiteiten 
vertraging op, waardoor we het 
proces hebben uitgesteld. We 
doen dit in het vertrouwen dat het 
Ondersteuningsplan 2019-2023 
voldoende actueel en stevig is om 
als basis voor onze plannen voor 
2023 te dienen.

DE CIJFERS
Lees verder voor
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Samenwerkingsverband
voortgezet onderwijs 
Amsterdam-Diemen

BEGROTING
2023

BEGROTING
2022

PROGNOSE 
2022

BATEN  

Rijksbijdragen € 83.303.091 € 76.073.340 € 81.809.744

Overige subsidies € 1.525.674 € 1.472.764 € 2.138.964

Bijdrage schoolbesturen € 187.000 € 390.000 € 186.686

TOTAAL BATEN € 85.015.765 € 77.936.104 € 84.135.394

LASTEN ALGEMEEN € 2.134.500 € 1.891.276 € 2.199.378

VERPLICHTE AFDRACHTEN

Afdracht Lwoo (via DUO) € - € - € -

Afdracht Pro (via DUO) € 5.737.248 € 6.541.587 € 5.188

Afdracht vso, teldatum (via DUO) € 15.834.086 € 14.384.788 € 16.460.058

Afdracht vso, tussentijdse groei € - € 979.786 € 975.867

TOTAAL AFDRACHTEN € 21.571.335 € 21.906.161 € 24.117.579

PROGRAMMALIJNEN                                         prog.

Focus op preventie op school, in de klas             1. € 52.580.630 €  47.008.330 € 52.025.030

In stand houden voorzieningen                            2. € 8.957.024 € 8.106232 € 6.942.054

Soepele overstappen binnen het onderwijs       3. € 1.550.927 € 1.500.036 € 1.516.923

Kennisintensieve netwerkorganisatie                  4. € 755.000 € 797.500 € 624.900

TOTAAL PROGRAMMALIJNEN € 63.843.581 € 57.412.097 € 61.108.906

TOTAAL LASTEN € 87.549.416 € 81.209.534 € 87.425.863

TOTAAL BATEN € (2.533.651) € (3.273.430) € (3.290.469)

Begroting
DE CIJFERS
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IN DEZE SAMENVATTING LEEST U DE HIGHLIGHTS VAN HET 
JAARPLAN 2023. BENIEUWD NAAR HET COMPLETE JAARPLAN 2023? 
KLIK HIER OM HEM TE BEKIJKEN. 

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam - Diemen
Bijlmerdreef 1289/2, 1103 TV Amsterdam

https://www.swvadam.nl/over-ons/begrotingen-jaarverslagen-anbi
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