Terugblik 2015-2016
OnderwijsSchakelLoket (OSL)

Visieontwikkeling

Bij het OSL is het aantal aanvragen
voor advies, bemiddeling en toelating
flink gestegen ten opzichte van een

In een intensief traject gingen de schoolbesturen, gemeente en
andere betrokken partijen met elkaar in gesprek over de toekomst
van passend onderwijs in het Amsterdamse VO. Het resultaat van
de gesprekken is gebundeld in het boekje Op weg naar onderwijs
dat elke leerling past!

jaar eerder: van 552 naar 1195.

Aanval op de Uitval
Om voortijdig schoolverlaten terug te
dringen, is bij de scholen geïnvesteerd
in het verbeteren van het
administratieve proces. Daarnaast
werd onderzocht waar de knelpunten
zitten. In 2016 volgt een
verdiepingsslag.

Hoogbegaafdheid

VSO-deelname

2,9% van de VO-leerlingen ging
naar het voortgezet speciaal
onderwijs, minder dan het landelijk
gemiddelde van 3,5%.

Transferium

Deelname Lwoo en Pro

164 leerlingen

14,3% van de VO-leerlingen ging

zaten op het
Transferium, een

naar leerwegondersteunend onderwijs

daling van 12%
vergeleken met
vorig jaar.

Professionalisering en
ondersteuning

(Lwoo), 3,6% naar praktijkonderwijs
(Pro). Dat is meer dan de landelijke
gemiddelden van 10,4

Besteding van middelen

Het SWV organiseerde een
miniconferentie over
passend onderwijsaanbod
voor hoogbegaafde
leerlingen. In 2016 komt er
een vervolg.

% en 3,0%.

Sinds dit jaar hebben alle scholen behalve
een Ouder- en Kindadviseur (OKA) ook
een Begeleider Passend Onderwijs (BPO)
en kunnen ze een beroep doen op de
Adviseur Passend Onderwijs voor Zieke
leerlingen (APOZ). Het SWV hielp de
samenwerking tussen deze professionals
vorm te geven door procesbegeleiding.

Niet-schoolgaande leerlingen
Voor 70% van de niet-schoolgaande
leerlingen werd een passende
onderwijsplek gevonden. In december
2015 stonden 59 leerlingen als nietschoolgaand geregistreerd (23 voldeden
aan de landelijke criteria voor
thuiszitters).

ToelatingsAdviesCommissie (TAC)

Klachtenprocedures

De TAC behandelde 827 aanvragen voor een

Bij de Landelijke Bezwaar-commissie Toelaatbaarheid
zijn dit jaar geen bezwaar-procedures gestart waarbij
het SWV betrokken was.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en wees 727
TLV’s toe.
Meer weten?
Download hier het volledige
Jaarverslag 2015
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Ambities voor 2016-2017
Kwaliteit van ondersteuning
Alle scholen voeren zelfevaluatie uit en nemen deel aan visitatie om de kwaliteit van de
(basis)ondersteuning te monitoren.

Extra ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen
Er komt een plan van aanpak om het ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen te
optimaliseren.

Schoolondersteuningsprofiel
Alle scholen publiceren hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) op hun eigen website en in de
schoolgids.

Ouder- en Kindadviseur (OKA)
Om jeugdhulp en onderwijs nog beter op elkaar af te stemmen worden de ondersteuningsbehoeften
van de schoolpopulatie inzichtelijk gemaakt in relatie tot hulpvragen bij de OKA.

Dekkend aanbod
Om het aantal niet-schoolgaande leerlingen verder terug te dringen, moeten we zorgen voor een
nog beter dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Dat geldt ook voor het speciaal onderwijs,
waar meer aanbod moet komen voor o.a. vluchtelingen en andere internationale leerlingen.

Overgang PO-VO
Met het primair onderwijs worden afspraken gemaakt over het overdragen van relevante
leerlinginformatie. Er komt een nieuw ELKK-systeem en aan het PO zal betere voorlichting worden
gegeven over het aanbod en de voorwaarden binnen het VO.

Niet-schoolgaande leerlingen
In samenwerking met de Gemeente en Leerplicht komt er een integrale aanpak om het aantal nietschoolgaande leerlingen verder terug te dringen. Van deze leerlingen keert 90% binnen drie
maanden terug in het onderwijs.

Visieontwikkeling
In het voorjaar van 2017 wordt de basis gelegd voor een nieuw vierjarenplan, waarbij alle betrokken
partijen om inbreng wordt gevraagd.

Communicatie
Het SWV gaat nog meer aandacht besteden aan externe communicatie en aan de herkenbaarheid
van de huisstijl.
Meer weten?
Al onze plannen zijn na te lezen in
het Jaaractiviteitenplan 2016-2017.
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