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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. 

Meer inclusie
Het samenwerkingsverband stimuleert een 
nauwere samenwerking tussen regulier en 
voortgezet speciaal onderwijs. Dat leidde in 
2021 tot een aantal verregaande afspraken met 
concrete uitvoeringselementen op bijvoorbeeld 
het Element, Corderius, de Amersfoortse Berg en 
’t Atrium en binnen de al eerder gestarte, inclusieve 
samenwerking tussen Yuverta, Vathorst College 
en De Kleine Prins. Deze afspraken komen vooral 
tot stand op initiatief van deelnemende scholen. 
Daarnaast werden op leerlingenniveau zware-
ondersteuningsbudgetten ingezet in regulier VO, 
zodat daar VSO-expertise kan toenemen en uitval 
vermindert.

Samenwerking jeugdhulp en zorg
De samenwerking met gemeenten, die verant-
woordelijk zijn voor jeugdhulp, is verstevigd. Op 
schoolniveau zijn brugfunctionarissen de schakel 
tussen onderwijs en jeugdhulp, die geboden wordt 
door wijk- of jeugdteams. Sinds 2021 krijgt de 
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp 
gestalte binnen AOJ-Teams (Aansluiting Onderwijs 
Jeugdzorg).
Op het gebied van de meer specialistische jeugdzorg 
ín de scholen startten in 2021 OSJ-pilots (op Axia 
bovenbouw, het Element en het Hooghe Landt). 
OSJ staat voor Onderwijs mét Specialistische 
Jeugdzorg. Centraal staat de complementaire 
inzet van onderwijs en jeugdzorg op de scholen 
(vindplaats is werkplaats). Dat moet leiden tot meer 
effectiviteit en efficiëntie. De inzet van specialisten 
is beschikkingsvrij en dient daarmee alle leerlingen 

binnen de school. Op bestuurlijk niveau is het SWV 
namens alle aangesloten V(S)O-locaties partner van 
gemeenten bij de organisatie van arrangementen 
voor onderwijs en zorg.

Voorkomen van onnodige vrijstellingen 
Landelijk zien we dat sommige leerlingen worden 
vrijgesteld van leerplicht terwijl er mogelijkheden 
zijn om onderwijs te organiseren. Om de afwegingen 
rond het verlenen van vrijstellingen zorgvuldig te 
maken, is in onze regio de Beoordelingstafel verder 
ontwikkeld. Het SWV V(S)O werkt hierin samen met 
de regiogemeenten, GGD, Leerplicht en het SWV 
PO.

Begaafdheid
Op basis van de landelijke subsidieregeling Hoog-
begaafdheid werkt het SWV V(S)O samen met het 
SWV PO aan drie doelen rondom Talent-Onderwijs. 
Wij streven voor (meer)begaafde leerlingen naar 
een dekkend aanbod en een doorgaande lijn van 
PO naar VO over vier jaar. Ten tweede lopen er 
sinds 2020 twee pilots (Johan van Oldenbarnevelt 
en Corderius) die gericht zijn op de begeleiding van 

– soms zeer jonge – leerlingen met een HB-profiel en 
een ondersteuningsbehoefte bij hun start in het VO. 
Ten slotte loopt er een professionaliseringstraject 
voor medewerkers van VO-scholen (VMBO-TL en 
hoger). 

Onze kernactiviteiten in 2021

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

Het SWV voerde in 2021 opnieuw een risicoanalyse uit 
en bepaalde hoeveel eigen vermogen nodig is voor een 
gezonde bedrijfsvoering en om binnen de door de over-
heid vastgestelde signaleringswaarde te blijven. Het SWV 
stuurt op de hoogte van het eigen vermogen door een 
ruimere toekenning van middelen aan ondersteuningstra-
jecten binnen het regulier VO. Met gerichte investeringen/
beschikkingen vanuit het SWV (bijv. ‘TLV in VO’) kunnen 
scholen onderdelen van hun eigen schoolondersteunings-
profiel versterken en verdiepen. 

Verklaring van gebruikte afkortingen

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

Totale inkomsten  €  21.974.574

Doorbetalingen aan scholen (97,3%) -€ 21.351.720

Personele lasten (2,0%) -€ 705.205

Huisvestingslasten (0,2%)  -€ 52.431

Afschrijvingen (0,0%) -€ 7.901

Overige instellingslasten (0,3%) -€ 72.427

Resultaat -€ 215.110

Solvabiliteit
71,98%

Liquiditeit
3,62

Rentabiliteit
- 0,98%

Weerstandsvermogen
4,31%

* In 2021 vond één bijeenkomst van orthopedago-
gen, zorgcoördinatoren en brugfunctionarissen 
plaats. Sinds 2019 wordt een deel van de 
bijeenkomsten van de Collectieve Ambitie 
standaard ingevuld met schoolbezoeken. Die 
konden in 2021 geen doorgang vinden.

** De auditcommissie van de OPR schoof 
daarnaast nog driemaal aan bij de auditcommissie 
van het bestuur.

Voor het volledige jaarverslag 2021 bezoekt u:  
swveemland.nl/jaarverslag
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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 82, 72, 58, 
37 en 49 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 17, 12, 22, 20 
en 11 leerlingen.

AANTAL LEERLINGEN
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THUISZITTERS

Aantal thuiszitters (15 december ʼ21)

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

Laag - 526

Midden -32

Hoog - 64
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ZORGPLATFORM

In het bovenschoolse 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.

Herkomst nieuwe TLV-aanvragen
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