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Beste zorgaanbieder, 

 

Graag informeren we u over samenwerkingsverband (SWV) de Eem. Het 

samenwerkingsverband is een vereniging van 28 samenwerkende schoolbesturen 

primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, 

Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en 

Woudenberg. Bij deze besturen zijn 128 scholen aangesloten en 28.000 kinderen. 

 

Samenwerking 
 

De gemeenten zijn met de decentralisaties in 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg 

en AWBZ-begeleiding. Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg kunnen 

elkaar versterken. Immers, de verantwoordelijkheden van de gemeenten en de 

samenwerkingsverbanden ten aanzien van kinderen en jeugd liggen dichtbij elkaar.  

Dit vraagt om afstemming en samenwerking. SWV de Eem streeft naar een optimale 

samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, keten- en zorgpartners om samen de 

ondersteuning voor kinderen en ouders daar waar nodig vorm te geven.  

In deze samenwerking is afstemming en zorgvuldigheid van groot belang om de juiste 

informatie aan ouder(s)/verzorger(s) en of scholen te geven, zodat verwachtingen helder 

gemaakt zijn om teleurstelling en/of verwarring te voorkomen.  

 

Wat doet SWV de Eem 
 

SWV de Eem biedt hulp  

School en ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van het kind en de school 

wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend 

onderwijs. 

 

Een passend onderwijsaanbod voor elk kind 

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste 

ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en 

coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen, daar waar mogelijk thuis nabij.  

De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol. De onderwijsondersteuners 

van SWV de Eem ondersteunen de scholen bij de invulling van hun zorgplicht met 

arrangementen om extra ondersteuning op school te realiseren of door het afgeven van 

een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer het passend onderwijsaanbod een 

plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs is. 
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Het adviseren van ouders in het zoeken naar een passend aanbod voor het kind is een 

belangrijk onderdeel van het ondersteuningsproces binnen SWV de Eem. Het 

samenwerkingsverband kent immers alle scholen en wat zij kunnen bieden voor het 

kind! 

Zijn er nog vragen over de rol van de zorgaanbieder in bovenstaand proces neem dan 

contact op met info@swvdeeem.nl. Of kijk op de website www.swvdeeem.nl 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Brigitta Gadella 

directeur bestuurder 
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