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De samenwerkende besturen en alle daarbij aangesloten scholen voor vo en vso die werken 
binnen het SWV V(S)O Eemland, bieden een passend en steeds meer inclusief (onderwijs-)
aanbod voor alle leerlingen. Dit wordt mede gerealiseerd door een zeer intensieve en 
constructieve samenwerking met de zes regiogemeentes en (jeugdzorg)partners. Het SWV 
faciliteert de aangesloten besturen met Middelen Passend Onderwijs, een beleidsrijk 
kwaliteitsbeleid, een onafhankelijke TLV-commissie en een bovenschools Zorgplatform.

Daadkracht en flexibiliteit
2020 werd vooral gekenmerkt door de enorme 
daadkracht, flexibiliteit en creativiteit die teams bínnen 
de scholen aan de dag legden. Alle betrokkenen in 
‘onderwijsland’ werden overvallen door COVID-19 en 
verdienen veel respect voor de begeleiding van de 
leerlingen die, desondanks, zeer voortvarend ter hand 
werd genomen. 
Het SWV als bureau was in maart 2020 nog maar 
net verhuisd naar een nieuwe omgeving toen alle 
activiteiten in en om de scholen ‘on hold’ werden 
gezet. Hierdoor moesten we een aantal activiteiten, 
onder andere in het verlengde van het kwaliteitsbeleid 
van het SWV, annuleren. Denk aan de bijeenkomsten 
in het kader van de Collectieve Ambitie, de 
geplande collegiale visitaties en de jaarlijkse ‘ronde 
langs de scholen’. Andere activiteiten kwamen, als 
uitvoeringselementen van het Ondersteuningsplan 
2019-2023, wel tot stand. 

Samenwerking (jeugd)zorg en onderwijs
SWV V(S)O Eemland nam actief deel aan meerdere 

– regionale – werkgroepen over de aansluiting van de 
jeugdzorg en onderwijs. Dat resulteerde in Amersfoort 
in de start van AOJ-teams (AOJ: Aansluiting Onderwijs 
Jeugd). In die teams is de inzet van Leerplicht, GGD-
jeugdarts en brugfunctionaris dichter op de interne 
zorgstructuur van de school georganiseerd en worden 
samenwerkingsafspraken structureel geëvalueerd.
De specialistische jeugdzorgaanbieders (Breed 
Spectrum Aanbieders) in de regio hebben de krachten 
gebundeld en werken samen met de SWV’en PO en 
VO aan een efficiëntere én effectievere inzet van hun 
aanbod binnen de scholen. Dat leidde in 2020 tot de 

start van pilots op vijf scholen (2 po, 2 vo en 1 vso). 
Het uitgangspunt daarbij: ‘Vindplaats = werkplaats’. 
De inzet van de specialistische Jeugdzorg wordt mede 
benut voor preventieve doeleinden en reikt verder dan 
de begeleiding/behandeling van één individu.

Van passend naar - meer - inclusief onderwijs
In november 2020 vond de eerste landelijke evaluatie 
Passend Onderwijs plaats. Kort samengevat is er een 
tendens dat passend onderwijs zal opschuiven richting 

– meer – inclusief onderwijs. Deze lijn sluit nauw aan bij 
de uitgangspunten van het huidige ondersteuningsplan 
en bij een – sinds 2019 – groeiend aantal initiatieven 
van scholen in onze regio.

Hoogbegaafdheid/talentonderwijs
Na de toekenning van een landelijke subsidie 
hoogbegaafdheid in 2019 werd in 2020 een start 
gemaakt met de ontwikkeling van een dekkend 
netwerk HB in de regio. Zo startten er twee pilots 

– voor de duur van in elk geval twee schooljaren – 
binnen het Johan van Oldenbarnevelt (parnassosklas) 
en het Corderius College (intermezzoklas). Tevens 
waren er kick-off-bijeenkomsten voor alle HB-
contactpersonen, vond er op elke locatie een 
gerichte inventarisatie plaats van de beginsituatie 
rondom talentonderwijs en werden per locatie de 
opleidingsbehoeften in beeld gebracht. PO en VO 
in Eemland bewandelen een eigen pad, maar SWV 
V(S)O Eemland en SWV PO De Eem werken de 
gemeenschappelijke doelen voor de regio samen 
verder uit.

Onze kernactiviteiten in 2020
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THUISZITTERS

Aantal thuiszitters (15 december ʼ20)

Relatief verzuim: ingeschreven op school, 4 weken 
ongeoorloofd verzuim.
Absoluut verzuim: niet ingeschreven op school.
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Vanaf 2018 heeft Eemland ‘opting out’: vooruitlo-
pend op wetgeving zijn de toelatingscriteria en 
schoollicenties voor VMBO met LWOO losgela-
ten. De middelen voor LWOO worden sindsdien 
verdeeld o.b.v. bevroren percentages per school 
en leerjaar. Wetgeving zonder LWOO en met een 
nieuwe bekostiging is in voorbereiding. 

Relatief verzuim

Absoluut verzuim
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*  Betreft % VO-leerlingen dat werd verplaatst van het 
VO (incl. PrO) binnen het SWV naar het VSO binnen 
of buiten de regio van het SWV. In aantallen betrof 
het op de vijf peilmomenten respectievelijk 66, 82, 72, 
58 en 37 leerlingen.

VERPLAATSINGEN
Van VSO naar VO (incl. PrO)*Van VO (incl. PrO) naar VSO*

Aantal leerlingen naar VSO binnen/buiten  
SWV en residentiële plaatsen

*  Betreft % van alle door het SWV bekostigde 
VSO-leerlingen die binnen of buiten de regio op het 
VSO zaten en een jaar later op een VO-school (incl. 
PrO) staan ingeschreven. In aantallen betrof het op 
de vijf peilmomenten respectievelijk 20, 14, 9, 21 en 
20 leerlingen.

TOELAATBAARHEIDSVERKLARINGEN
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Laag - 512
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ZORGPLATFORM

In het bovenschools zorgplatform worden VO-leerlingen besproken 
die daar dreigen uit te vallen en waarvan het OPP onvoldoende 
resultaat heeft. Dit multidisciplinaire overleg adviseert: plaatsing 
VSO (TLV), observatieperiode in sluisklas, of anders.
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Directie

PERSONEEL & ORGANISATIE 
Het SWV kiest nadrukkelijk voor een kleine bureauorganisatie.
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Aantallen in WTF

Beleids- 
medewerker

Coördinatie en  
traject- 
begeleiding 
zorgplatform

Administratie Leden onderzoek
en leden TLV

ONZE ORGANISATIE

12 schoolbesturen  
met onafhankelijk voorzitter

in 6 gemeenten

NETWERK IN CIJFERS

Aantal vergaderingen

Bestuur

Directieberaad

Collectieve Ambitie*

OPR

ZO BESTEEDDEN WIJ  
DE MIDDELEN

In 2020 is met een begroot negatief resultaat gestuurd 
op maximale facilitering van het VO om passend(er) 
onderwijs te bieden. De realisatie viel iets hoger uit. 
In de begroting van 2021 wordt voor de zomer een 
bijstelling doorgevoerd als blijkt dat de reserves dan 
niet tot 2,5% à 3,5% zullen afnemen. De deelname aan 
speciaal onderwijs lijkt daarvoor het meest bepalend. 
Die deelname kan toenemen door bijvoorbeeld een 
langer verblijf in het VSO vanwege de omstandigheden 
in 2020, die van invloed waren op examinering, stage en 
aansluiting op arbeid, dagbesteding of vervolgonderwijs.

Verklaring van gebruikte afkortingen

BAO Basisonderwijs
HB  Hoogbegaafdheid
LWOO Leerwegondersteunend onderwijs
OPR Ondersteuningsplanraad
PrO Praktijkonderwijs
SBAO Speciaal basisonderwijs
SO Speciaal onderwijs
SWV Samenwerkingsverband
TLV Toelaatbaarheidsverklaring
VO Voortgezet onderwijs
VSO Voortgezet speciaal onderwijs

Totale inkomsten  €21.419.037

Doorbetalingen aan scholen (96,3%) - € 22.198.028

Personele lasten (3,0%) - € 700.267

Huisvestingslasten (0,2%)  - € 50.959

Afschrijvingen (0,0%) - € 7.444

Overige instellingslasten (0,5% 0,5%) - € 105.464

Resultaat - € 1.643.125

Solvabiliteit
72,06%

Liquiditeit
3,62

Rentabiliteit
- 7,67%

Weerstandsvermogen
5,43%

* De bijeenkomsten van orthopedagogen, 
zorgcoördinatoren en brugfunctionarissen 
bestaan uit een leergang met 5 bijeenkomsten. 
Vanwege corona konden die in 2020 geen 
doorgang vinden. Ook de OPR en het directiebe-
raad kwamen om deze reden minder vaak bijeen 
dan gepland.

Voor ons volledige jaarverslag bezoekt u:  
swveemland.nl/jaarverslag


