
SWV de Eem



De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van, kind (en ouders) en school, wat wel of niet kan. 

Samen zoeken ze naar het beste onderwijs aanbod. Lukt dat niet? Dan kan je bij SWV de Eem terecht, want wij bieden 

hulp bij passend onderwijs.  Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van (totaal 32) samenwerkende 

schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest 

(Soesterberg) en Woudenberg.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op en we helpen je graag verder.

SWV de Eem 

Burgemeester de Beaufortweg 16 

3833 AG Leusden

Tel. 033 760 11 91 

Email. info@swvdeeem.nl 

Twitter @swvdeeem 

Facebook swvdeeem 

Google+ SwvdeeemNl

Nieuwsbrief 

Onze nieuwsbrief ontvangen? 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op 

www.swvdeeem.nl/nieuws/inschrijven-nieuwsbrief



Je signaleert een leerling die mogelijk 
extra ondersteuning nodig heeft.

1

Je signaleert een leerling die mogelijk 
extra ondersteuning nodig heeft.
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Er is extra ondersteuning nodig.Er is extra ondersteuning nodig.

Je brengt het handelingsgericht werken in 
kaart met groeidocument A of vergelijkbare 

documenten.

2

Je brengt het handelingsgericht werken in 
kaart met groeidocument A of vergelijkbare 

documenten.
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Stel de ondersteuningsvraag op de website van 
SWV de Eem in je profiel. Upload groeidocument 

A of vergelijkbare documenten.
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Stel de ondersteuningsvraag op de website van 
SWV de Eem in je profiel. Upload groeidocument 

A of vergelijkbare documenten.
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24 uur24 uur

Je krijgt een bevestiging van de 
ondersteuningsvraag van SWV de Eem.
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Je krijgt een bevestiging van de 
ondersteuningsvraag van SWV de Eem.
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3 dagen3 dagen
De onderwijsondersteuner neemt contact op 

om een startgesprek te plannen.
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De onderwijsondersteuner neemt contact op 
om een startgesprek te plannen.
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Startgesprek.

6
Startgesprek.
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De school is eigenaar van het proces en 
houdt de voortgang bij in 

groeidocument B.
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De school is eigenaar van het proces en 
houdt de voortgang bij in 

groeidocument B.

7

Eventueel korte interventie van externe experts.Eventueel korte interventie van externe experts.

Bezoek de website voor meer informatie.Bezoek de website voor meer informatie.

SWV de Eem.nlSWV de Eem.nl
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Intern arrangement: 

De school en de ouders 
gaan zelf aan de slag 

binnen de eigen 
mogelijkheden.

2

Extern (klein) 
arrangement:

De school gaat aan de 
slag, met ondersteuning 

van SWV de Eem.

3

MDT arrangement: 

Betrokkenheid van het 
Multi Disciplinair Team is 

gewenst.
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TLV arrangement:

Toelaatbaarheidsver-
klaring is nodig voor 

plaatsing SO en/of SBO.

Ondersteuningsroute



Zorgplicht

De school schat in of het kind extra
ondersteuning nodig heeftNee

JaToelating volgens reguliere 
procedure

Zorgplicht
Start groeidocument A of 
vergelijkbare documenten

Kunnen we de  extra 
ondersteuning zelf bieden?

Ja

Nee

Stel de ondersteuningsvraag in je profiel
op de website van SWV de Eem

In samenwerking met SWV de Eem wordt 
gezocht naar een passend 

onderwijsaanbod op een andere school

Inschrijven op basisschool
Zorgplicht gaat over naar nieuwe school

Commissie van onderzoek

Directe plaatsing op cluster 1 of 2 
instelling voor bepaalde periode

Arrangement: Begeleiding van cluster 
1 of 2 instelling 

Plaatsing op aanmeldschool

Inschrijven op S(B)O
Zorgplicht gaat over naar nieuwe school

6 wekenCluster 1 of 2

School vraagt na toestemming ouders
 extra informatie op bij bijv. PSZ, 

leerkracht, GGD, betrokken wijkteam

De ouders melden het kind schriftelijk aan bij een school naar keuze (aanmeldschool)

Tijdelijke plaatsing op aanmeldschool 
(onderzoek loopt door)

Plaatsing op aanmeldschool
Met ondersteuning van SWV de Eem

Voor meer informatie kijk op:

www.swvdeeem.nl

4 weken

Kunnen we de ondersteuning bieden 
met externe expertise?Ja

Nee

S(B)O
In samenwerking met SWV de Eem

wordt een toelaatbaarheids-
verklaring aangevraagd

TLVReguliere basisschool

Onderzoeken of er extra 
ondersteuning nodig is Ja

Nee

Ja

Ja

Verlenging nodig?
Nee Ja




