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In 2019 kreeg SWV-VO een vierjarige subsidie voor meer
en hoogbegaafde leerlingen. In 2020 zijn er een aantal
stappen gezet:
• De startconferentie vond in april 2020 als Webinar
plaats. Het thema was ‘samen in ontwikkeling en
talenten stimuleren’
• Er is een visie opgesteld over de doorgaande lijn
PO-VO;
• Er is via Digidoor extra aandacht voor de overstap
PO-VO van HB-leerlingen;
• Er is een scholing voor vakdocenten geweest over het
signaleren van en acteren op onderwijsbehoeften van
HB-leerlingen;
• Er is scholing en intervisie geweest voor HB-coaches;
• Er is een werkgroep gevormd met de gemeente
Almere, JGZ en jeugdhulp om extra aanbod te creëren
voor HB-leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Taskforce beheersen VSO
Het beheersen van het deelnemersaantal VSO was
ook in 2020 een speerpunt. Er is hard gewerkt aan
arrangementen en initiatieven voor samenwerking
tussen regulier VO en VSO zodat meer leerlingen
in het regulier VO naar school kunnen. De meeste
arrangementen richten zich op leerlingen met ASSgerelateerde problematiek of op (dreigende) thuiszitters.
Voorbeelden van arrangementen zijn trajectbegeleiding,
structuurklassen en ondersteuningslokalen.

Thuiszitters
Het beperken van het aantal thuiszitters is een
belangrijk aandachtspunt voor SWV-VO. In 2020 waren
er 39 leerlingen op enig moment geregistreerd als
thuiszitter. Het gesprek over thuiszitters was een van de
speerpunten van de doelmatigheids-gesprekken.
Scholen beperken het aantal thuiszitters zoveel
mogelijk door verzuim goed en actief te volgen en bij
te houden en ten tweede door in te zetten op een brede
ondersteuning van leerlingen. Knelpunten die worden
genoemd zijn wachtlijsten bij o.a. JGZ en Veilig Thuis en
bureaucratische belemmeringen.
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Corona
Van maart tot juni en vanaf halverwege december
waren de scholen gesloten, de rest van de tijd was de
1,5m maatregel op scholen van kracht. SWV-VO heeft de
scholen zoveel mogelijk ondersteund en was betrokken
bij de noodopvang. voor leerlingen met ouders met een
cruciaal beroep of onveilige thuissituaties.
Naast alle negatieve impact van corona probeert
SWV-VO ook van deze situatie te leren: Het doel is
om deze kennis onder andere in te zetten om van
thuiszitters thuiswerkers te maken.
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“We kunnen het alleen
maar samen doen”
Hetty Vlug, directeur-bestuurder
Coöperatie Passend Onderwijs Almere
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