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Toekomstagenda pro-vso provincie Groningen
De schoolbesturen VSO en PrO en de SWV's in de provincie Groningen hebben
in november 2020 vastgesteld dat toekomstbestendig voortgezet specialistisch
onderwijs een gezamenlijke aanpak vraagt: de toekomstagenda pro-vso. Via
'lees meer' kun je kennisnemen van het 3de nieuwsbulletin. Ook de eerdere
nieuwsbulletins vind je op onze website.

Lees meer

Terugblik op de inventarisatie verzuim & thuiszitten 15 maart jl.
Ten opzichte van andere jaren hebben we nog steeds veel thuiszittende
leerlingen (101), zowel langdurig relatief verzuim vallend onder de definitie,
maar ook veel verminderd belastbare leerlingen die niet naar school gaan.
In de gesprekken met scholen valt op dat de thuiszittende jongeren wel goed
in beeld zijn bij de school. We zijn dan ook onder de indruk van wat
ondersteuningteams met de AOJ partners in de scholen realiseren. Dat er
contact is, dat ze vaak met thuiswerkplannen toch een vorm van begeleiding
ontvangen. Mooi resultaat is dat het in een periode van drie maanden gelukt is
om 29 leerlingen weer terug naar school te leiden. Naast de gesprekken op
schoolniveau is het onze opdracht om de geanonimiseerde gegevens over
verzuim en thuiszitten elke drie maanden met de Onderwijsinspectie te
delen.

Reminder tweefactor authenticatie Indigo
In een vorige nieuwsbrief hebben we reeds aandacht aan besteed aan
tweefactor authenticatie (2FA). In Indigo staan veel (bijzondere)
persoonsgegevens. Gezien de aard van deze gevoelige gegevens is het echt
nodig om tweefactor authenticatie te activeren. Recent heeft een
risicoanalyse op het gebied van privacy (DPIA) dit nogmaals bevestigd. Dit
betekent dat 2FA verplicht wordt. Na de meivakantie kun je zonder 2FA geen
gebruik meer maken van Indigo.
Inschakelen? Hieronder lees je hoe dit in z'n werk gaat:
1. Installeer de Google Authenticator app op je smartphone;
2. Klik in Indigo je account rechtsboven aan en vink vervolgens onderaan
'Tweefactor authenticatie gebruiken' aan;
3. Druk op 'Opslaan';
4. Bij de eerstvolgende keer dat je inlogt dient Indigo gekoppeld te worden
met Google Authenticator door eenmalig een QR code te scannen in
Authenticator.
Hierna is je account voorzien van tweefactor authenticatie en dien je elke
keer bij het inloggen de Authenticator verificatie code in te voeren. Alleen zo
houden we Indigo veilig en AVG proof.

TLV Indigo overstap PO/S(B)O naar VSO
Vanaf 1 februari is het voor PO/SBO/SO-scholen in de provincie Groningen
mogelijk om een TLV-aanvraag in Indigo door te zetten naar het VSO. De
basisschool is geen aanvragende partij, dat kan alleen het VSO zelf zijn. Maar
zij leveren als school van herkomst wel de gegevens in Indigo aan. Alle
basisscholen in de provincie zijn hierover geïnformeerd door het SWV PO. Aan
de VSO zijde verandert in principe niets.

In het kader van suïcidepreventie
'1000 kilo watten' is een voorstelling voor 14+ van Garage TDI in samenwerking
met Stichting Route Jack over depressie en de verschillende
verdedigingsmechanismen van de mens om hiermee om te gaan. Over hoe
eenzaam het kan zijn als je aan depressie lijdt en over de machteloosheid van
de omgeving. Maar ook een voorstelling met humor, luchthartigheid en troost
om zo een jong publiek handvatten te geven om de strijd tegen deze, vaak
onzichtbare, vijand aan te gaan.
In samenwerking met deskundigen (van o.a. Vaart Welzijn, GGZ Drenthe en
MINDCARE) hebben Garage TDI en Stichting Route Jack een educatief
programma ontwikkeld rondom de voorstelling. Hiermee dragen wij bij aan
het herkennen en bespreekbaar maken van depressie, voor jongeren en hun
omgeving. De voorstelling kan ook gespeeld worden voor ouders,
leerkrachten, mentoren en andere naasten van de jongeren. Zie 'lees meer'
voor info en contact.

Lees meer

Programma en Wetenschappelijk Onderzoek ‘Plannen Op School’
Onderzoekers van Accare, de Universiteit van Amsterdam en de KU Leuven,
hebben een programma ontwikkeld dat gericht is op het versterken van
planningsvaardigheden bij jongeren: Plannen Op School (PLOS). PLOS bestaat
uit twee onderdelen: PLOS-basis bestaat uit 6 mentorlessen voor de hele
brugklas en PLOS-extra bestaat uit 6 individuele bijeenkomsten bij een
trajectbegeleider of zorgondersteuner voor leerlingen die onvoldoende baat
hebben bij de mentorlessen van PLOS-basis.
In september 2021 is een grootschalig onderzoek gestart naar de effectiviteit
van PLOS, 17 scholen doen daar aan mee. In september 2022 zullen wij het
onderzoek herhalen met een aantal nieuwe scholen. Het PLOS-team wilt
daarom u en uw school vragen om deel te nemen.
Via de knop ‘lees meer’ kunt u meer informatie vinden over PLOS en het
onderzoek. Als u vragen heeft of als uw school interesse heeft in het
aanbieden van PLOS op uw school, kunt u contact opnemen met de
coördinator van het onderzoek Kim Wolters (k.wolters@accare.nl).

Lees meer

STORM – Strong Teens and Resilent Minds
Depressie en suicide bij jongeren <25 jaar is een onderwerp dat steeds vaker
in het nieuws komt. In onze regio (Groningen) komt daarbij nog de hele
aardbevingsproblematiek die ook zo zijn impact op deze jongeren heeft. Door
signalen van depressie vroegtijdig op te pikken kunnen de gevolgen op de
langere termijn worden verminderd. Hiervoor is zo’n 10 jaar geleden in regio
Oost-Brabant het evidence-based programma STORM ontwikkeld, een
multidisciplinaire samenwerking van onderwijs en zorg. Dit houdt in dat naast
de scholen de GGD en GGZ organisaties hun aandeel in het programma leveren
om de jongeren de juiste en tijdige ondersteuning te bieden. Meer informatie
over Storm is te vinden op hun website: https://stormaanpak.nl/ Vanuit het
Preventie Overleg Groningen is er onlangs een aanvraag ingediend bij het
Nationaal Programma Groningen met als doel meer samen te werken op het
gebied van preventie. Eén van de plannen is om STORM te implementeren in
de provincie. Meer informatie volgt binnenkort; in de tussentijd kunt u voor
meer informatie contact opnemen met Frederike Jörg, f.jorg@umcg.nl.

Lees meer

Webinar seksueel overschrijdend gedrag op 10 mei a.s.
Vanuit de beleidsgroep Veiligheid op Scholen is het initiatief genomen om op
10 mei van 16.00 tot 17.00 uur een webinar te organiseren voor scholen
waarin men voorgelicht wordt over hoe te handelen bij (vermoedens van)
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat seksueel grensoverschrijdend
gedrag overal en veelvuldig voor komt, blijkt uit zowel recente incidenten,
maar ook uit onderzoek. De nationaal rapporteur schat dat een op de drie
meisjes en één op de tien jongens voor hun 18de verjaardag een vorm van
seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld meemaakt. De kans dat
scholen hiermee geconfronteerd worden is dus reëel. Deelname voor scholen
is kosteloos. Via de button kom je op de aanmeldpagina.

Campagne YouChoose tegen wapenbezit gestart
Het steekwapenbezit onder jongeren neemt toe. Daarom is de gemeente
Groningen in samenwerking met WIJ Groningen, de politie en Halt de
campagne YouChoose gestart. Deze campagne stelt jongeren voor de keuze:
Wil je indruk maken bij je vrienden door een (steek)wapen te dragen? Of wil
je respect krijgen voor je talenten?
Verschillende ambassadeurs zetten zich in voor de campagne. Ook zijn er drie
video’s over het (steek)wapenbezit in de Groningse wijken. Daarin spreekt
presentator Zied o.a. met de moeder van een dader van een steekincident. Zij
vertelt wat de gevolgen en impact zijn voor haar kind, haar familie en
haarzelf. Wij vragen u om deze video te delen met ouders van leerlingen.
Daarnaast kunnen ouders de website van YouChoose bezoeken voor meer
informatie en ondersteuning. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij
projectleider Douwe Groen (gemeente Groningen), tel. 0625634047 en e-mail:
douwe.groen@groningen.nl

SWV nu ook op LinkedIn
Naast de website en de bestaande social media (Twitter & Facebook) van het
swv, zijn we sinds januari ook als organisatie te vinden via LinkedIn. Via 'lees
meer' kom je op de pagina van het swv. Door te klikken op 'volgen' kun je de
ontwikkelingen binnen het swv bijhouden. Op termijn willen het het Facebook
account afbouwen.
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