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Toptrajecten: een positieve schoolloopbaan in het 
regulier onderwijs

Intensieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp (praktijk), onderzoek en beleid.
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Monique Bloemsma en Sanne Pronk, Altra Onderwijs & Jeugdhulp

NEJA Conferentie 28-3-2019



Even voorstellen: Samenwerkingsverband VO 

Amsterdam-Diemen

- Bijna 42.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs

- Groei van 11% sinds 2011-2012 en verwachting blijft groei (7%) tot en met 

2028

- Meer dan 80 scholen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs

- 25 schoolbesturen



Aanleiding Toptrajecten

• Evaluatie ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen

• Ook van twee bovenschoolse voorzieningen: STOP en Transferium

o STOP/TOP-klas: tijdelijk niet in eigen klas in regulier VO. Time out van maximaal drie 
maanden. Focus op gedragsverandering, uitstroom naar eigen school.

o Transferium: meer ondersteuning nodig dan eigen reguliere school kan bieden. Extra 
ondersteuning voor leerling en ouders, na zes maanden uitstroom naar regulier VO.

• Doelen werden niet gehaald:

o Terug naar eigen school : STOP 59%, TF 8%

o Terug naar regulier onderwijs: STOP 67%, TF 25%

o Diploma in regulier onderwijs: STOP 30% , TF 13,6%



Aanleiding Toptrajecten

Dossieronderzoek Altra (N=129)

• Veel schoolwisselingen 

o Voor aanmelding al 1 of meer: 

o STOP 20%, TF 40%

• Hoppen tussen voorzieningen

o 16% van TF leerlingen eerder al op STOP 
gezeten

o 40% van S2C leerlingen eerder al op STOP of 
TF gezeten

• Afstroom in onderwijsniveau en doublures

o Resp. 40% en 30% al voor aanmelding

• Soortgelijke problematiek bij STOP en TF
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Vraag aan Toptrajecten

Sluit aan bij koers nieuwe ondersteuningsplan:

• Meer preventie, dichter bij scholen

• Schoolwisseling voorkomen

• Meer diagnostiek nodig: echt begrijpen

• Meer begeleiding bij vervolg schoolloopbaan nodig

• Aandacht voor kwaliteitszorg

Beste van twee werelden:

o STOP: dichter bij regulier 

o TF: meer middelen, diagnostiek en begeleiding thuis en vrije tijd

Toe naar een geïntegreerde aanpak van diagnostiek, onderwijs en ambulante hulp, bij 

voorkeur op de stamschool, alleen indien nodig tijdelijk onderwijs in andere setting.



Korte inhoud Toptrajecten

- In iedere windstreek een Topteam

- Deze ondersteunt het netwerk van scholen

- Preventieve inzet schoolpsycholoog

- Kortdurend traject, 3 maanden, bij voorkeur op eigen school. Eventueel 

Topklas.

- Integraal traject voor leerling, stamschool en thuis



Kwaliteitszorg Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen

- Planmatige methodiekontwikkeling en inzet evidence-based methodieken 

- Duidelijk opdrachtgeverschap

- Toezicht in een continue leercyclus

- Duidelijke gezamenlijke doelen: ontwikkelingsdoelen, doelen op 

leerlingenniveau, doelen ten aanzien van netwerk van scholen

- Organiseren van gezamenlijke reflectie en evaluatie op verschillende niveaus

- Gezamenlijke audits op indicatoren Inspectie



Ontwikkelgroep



Gesprek op voeten

Uitgangspunten:
• Niemand heeft het monopoly op de waarheid
• Je mag jezelf tegenspreken
• Dit doen we om van elkaar te leren
• Gebruik korte statements



STOP – KEEP – START 
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Meer informatie:

Marit van Luijn m.van.luijn@swvadam.nl

Monique Bloemsma m.bloemsma@altra.nl

Sanne Pronk s.pronk@altra.nl
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