Terugblik kalenderjaar 2016
Deelname VSO

Besteding van middelen

3% van de VO-leerlingen ging naar het
voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
Dat is meer dan vorig jaar (2,9%) maar
minder dan het landelijke gemiddelde
van 3,2%.

Het merendeel van de (bruto)middelen ging naar de
afdracht Lwoo (44%), Pro (11%) en VSO (23%).

Deelname Lwoo en Pro
14% van de VO-leerlingen kreeg
leerwegondersteunend onderwijs
(Lwoo); 3,6% kreeg praktijkonderwijs
(Pro). Dat is meer dan de landelijke
gemiddelden van 9,4% en 3%.

21% van de middelen ging naar deze programma’s:

Ondersteuningsmiddelen voor scholen
Alle scholen ontvingen van het Samenwerkingsverband geoormerkte middelen (in totaal bijna
€ 2.900.000) voor de vormgeving van hun interne zorgstructuur, de versterking van de kwaliteit en
reikwijdte van de basis- en extra ondersteuning en de individuele ondersteuning van leerlingen.
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Terugblik schooljaar 2015/2016
Pro/ROC-opleidingen

OnderwijsSchakelLoket (OSL)

Het aantal deelnemers aan een
Pro/ROC-opleiding groeide van 217
(vorig schooljaar) naar 248.

Bij het OSL is het aantal aanvragen voor advies,
bemiddeling en toelating flink gestegen: van 552 aanvragen
in 2013/2014, via 1195 in 2014/2015 naar 1576 in
2015/2016. Vanwege de toename zijn twee consulenten
extra aangesteld.

ToelatingsAdviesCommissie (TAC)
De TAC behandelde 858 aanvragen
voor een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV). Daarvan werden er 727 toe- en
5 afgewezen; een deel is nog in
behandeling. 99,7% van de aanvragen
werd binnen 10 weken afgehandeld;
bijna 85% binnen 6 weken.

(School) Time Out Projecten (S)TOP
Scholen kochten 45 (S)TOP-plaatsen in. 100 leerlingen,
afkomstig van 51 scholen, namen deel. 61% van de
deelnemers keerde terug naar hun eigen VO-school.
Relatief veel leerlingen werden doorverwezen naar VSO of
Transferium (19%).

Transferium

School2Care

Al enkele jaren daalt het aantal plaatsingen op
het Transferium. Er werden 95 leerlingen
geplaatst, 38 aanvragen zijn nog in behandeling.
Vorig jaar kregen 114 leerlingen een plaats
toegewezen en waren er 15 aanvragen in
behandeling.

Van de 73 aanmeldingen voor School2Care
kregen 41 jongeren een plaats toegewezen. Dat
is in lijn met eerdere schooljaren. 48% van de
deelnemers werd na School2Care geplaatst in
regulier of speciaal onderwijs, 35% in een
gesloten instelling of dagbehandeling. Dat cijfer is
hoger dan in andere jaren en tekent de zwaarte
van de problematiek.

Plusvoorzieningen
Het Samenwerkingsverband wees plusmiddelen toe aan diverse projecten voor jongeren met
meervoudige problemen die overbelast raken en daardoor dreigen uit te vallen. Plusmiddelen gingen
onder meer naar:




de thuiszittersaanpak
betere opvang en de inzet van gespecialiseerde expertise voor nieuwkomers die extra
ondersteuning nodig hebben
de versterking van de diagnostiek op het STOP en TOP.
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Terugblik schooljaar 2015/2016
Thuiszitters

Doorbraakoverleg

346 leerlingen stonden als
(tijdelijk) niet-schoolgaand
geregistreerd bij het OSL. Voor
76% werd een passend
onderwijsplek gevonden: circa
21% binnen het reguliere VO;
35% in het VSO (inclusief
School2Care) en 20% op een
andere (bovenschoolse)
(onderwijs)voorziening. De
doorlooptijd is sterk verkort: 65%
van de thuiszitters wordt binnen
6 weken opnieuw geplaatst.

Het Doorbraakoverleg nam 50 nieuwe aanmeldingen in
behandeling en vond voor 36 thuiszitters met complexe
problemen een voorziening (72%); voor 30 van hen een
onderwijsplek.

Aanval op de uitval
Om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen, zette
het Samenwerkingsverband met verschillende maatregelen
sterk in op het monitoren en aanjagen van een succesvolle
overstap vmbo-mbo: de introductie van een nieuw digitaal
systeem, vervroegde inschrijving, een nieuw convenant en
samenwerkingsafspraken in de RMC regio.

BPO en APOZ
Het Samenwerkingsverband zette 28,6 fte in voor Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) op de scholen
ter ondersteuning van leerling, docent, mentor, zorgcoördinator of team.
2,1 fte was beschikbaar voor de ondersteuning door twee Adviseurs Passend Onderwijs Zieke
Kinderen (APOZ) en het huisonderwijs.

VO-VO-schoolwisselaars

Klachtenprocedures

Het Samenwerkingsverband
bemiddelde voor 51 VOleerlingen; ongeveer hetzelfde
aantal als vorig schooljaar.

Bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheid (LBT) zijn
twee bezwaren ingediend tegen een afgegeven
toelaatbaarheidsverklaring. Beide keren werd het besluit van
het Samenwerkingsverband door de LBT ondersteund.
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Gerealiseerde ambities
In het schooljaar 2016-2017 realiseerde het Samenwerkingsverband al een belangrijk deel van zijn
ambities voor 2017.

Nieuwe bestuursstructuur
Begin 2017 kreeg het Samenwerkingsverband een nieuwe, heldere bestuursstructuur en werd een
uitvoerend bestuurder benoemd. Deze belangrijke stap stelt het Samenwerkingsverband ertoe in
staat zijn werk effectief en transparant uit te voeren.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) stelde een auditcommissie en een kwaliteitscommissie in.
Beide commissies bereiden de goedkeurende besluitvorming van de ALV voor.

Amsterdamse Standaard
Alle scholen voerden dit schooljaar zelfevaluatie uit en namen deel aan visitatie van het Nederlands
Jeugdinstituut (NJi) om de kwaliteit van de basisondersteuning te bepalen. Resultaat: alle V(S)Oscholen in de stad voldoen grosso modo aan de Amsterdamse Standaard. Deze eisen voor de
leerlingondersteuning zijn hoger dan de wettelijke.

Hoogbegaafdheid
25 scholen deden mee aan een quick-scan om te inventariseren hoe ze hoogbegaafde leerlingen
ondersteunen. Dit heeft geleid tot een uitgebreid bij- en nascholingsaanbod en verschillende
veelbelovende plannen, die door een aantal scholen met ingang van september 2017 uitgevoerd
worden.

Ondersteuningsmiddelen voor scholen
Dankzij een aanzienlijke - door het oude samenwerkingsverband geschonken - reserve, kan het
Samenwerkingsverband het budget voor extra ondersteuning op de scholen in de jaren 2017, 2018
en 2019 verhogen naar 5 miljoen euro.

Plusvoorzieningen
Voor de inzet van de plusmiddelen ad € 650.000 stelde het Samenwerkingsverband een meerjarig
plan op, gericht op onder andere nieuwkomers, veiligheid, versterking van de (S)TOP en thuiszitters.

Overstapprocedure PO-VO
Begin schooljaar 2016-2017 is gestart met de bouw van het nieuwe ELK. In september 2017 wordt
dit nieuwe systeem in gebruik genomen. Het Samenwerkingsverband PO en het
Samenwerkingsverband VO richten een bestuur op en werken met de gemeente samen aan het
beheer en de uitvoering van deze overstapprocedure.
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Overige ambities voor 2017
Thuiszitters
Het Samenwerkingsverband en de gemeente Amsterdam realiseren een sluitende thuiszittersaanpak
in het kader van het ‘Amsterdamse Thuiszitterspact’ (voorjaar 2016). Doel: in 2020 zitten jongeren
niet langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod onderwijs en/of zorg. De aanpak
omvat onder meer afspraken over preventie van uitval, samenwerking met de zorg, maatwerk en
het terugdringen van vrijstellingen. Nu al werpt de thuiszittersaanpak vruchten af.

Ondersteuning zieke kinderen
Ondersteuning aan langdurig zieke kinderen wordt verbeterd door goede afspraken met scholen, en
door arrangementen voor tijdelijk thuisonderwijs te ontwikkelen in samenspraak met het
Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Amsterdam.

Privacy
Het Samenwerkingsverband zet sterk in op een zorgvuldig privacybeleid, ook ter voorbereiding van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per mei 2018. We laten een privacycheck
uitvoeren en passen zo nodig ons informatiebeveiligingsbeleid aan. Ook wordt er een eigen protocol
informatiebeveiligingsincidenten en datalekken opgesteld.
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