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Nieuwsbrief SWV V(S)O Eemland 
Vrijdag 3 april 2020 

De Coronacrisis heeft de wereld veranderd. Scholen werken hard om hun leerlingen in beeld te 

houden. Het samenwerkingsverband blijft haar taken uitvoeren, maar ook anders. In deze brief 

informeren we over de bereikbaarheid en over een aantal onderwerpen die van belang zijn. 

Bereikbaarheid 

Het Samenwerkingsverband is telefonisch en per mail “gewoon” bereikbaar, ondanks dat het kantoor 

fysiek beperkt bezet wordt. De belangrijkste contacten betreffen: 

 Administratie, Erika en Petra: 033 4480304 info@swveemland.nl  

Voor algemene vragen, aanmeldingen, dossiers en TLV’s praktijkonderwijs en VSO 

 Zorgplatform en Beoordelingstafel: Amelle Cruijs 06-57719627 zorgplatform@swveemland.nl 

Na de meivakantie heeft Amelle zwangerschapsverlof. Haar taken worden overgenomen: 

o Zorgplatform intake: Esther Jansen 06-12254502 e.jansen@sovee.nl 

o Zorgplatform uitvoering: Tessa van Kampen 06-20939559 t.van.kampen@sovee.nl 

o Beoordelingstafel: Rianne Rijpkema 06-33186707 r.rijpkema@sovee.nl 

 Mark: 06-13846496 m.vanderplas@swveemland.nl Overig en Zorgplatform en Beoord.tafel 

 Riemer: 06-20539906 r.poortstra@swveemland.nl  

 

Vertragingen? 

Voor aanvragen en toekenningen van een TLV voor PrO of VSO kan de gebruikelijke route gevolgd 

worden. Bij vragen daarover: raadpleeg de site www.swveemland.nl. Door de Coronacrisis hoeft er 

geen vertraging te zijn, omdat vrijwel alle contacten en procedurele uitvoeringen digitaal en op 

afstand kunnen worden gedaan. NB: ouders: bij gevraagde handtekening en/of een zienswijze kan 

ook een mail van de ouders aan de school ter vervanging van de handtekening gevoegd worden. Bij 

twijfel of vragen: bel de administratie van het SWV. 

Trajecten die zijn ingezet met het Zorgplatform worden in samenspraak met betrokkenen uitgevoerd 

volgens plan, verlengd of tijdelijk (in aanloop) opgeschort. Daarover is altijd individueel contact. 

 

Expertise centrum DKP 

- Medewerkers van het Expertisecentrum komen niet op scholen en bij leerlingen thuis; 

- Activiteiten als workshops en trainingen worden verplaatst; 

- Afspraken met externen worden anders vormgegeven of geannuleerd; 

- De scholen waar het Expertisecentrum werkzaam is, worden op de hoogte gebracht. 

- Mochten scholen behoefte hebben aan ondersteuning, dan kunnen zij contact opnemen met 

Henriëtte Dijkstra, Directeur DKP Expertisecentrum, 06-12766420 
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Waar kan ik terecht in deze corona-tijd? 

Het onderwijs is in zeer korte tijd revolutionair veranderd naar veelal onderwijs op afstand. Dat roept 
veel vragen op. Over allerlei zaken is informatie te vinden op een scala aan sites. Speciale aandacht 
wordt gevraagd voor jongeren in een kwetsbare positie. Schroom niet om contact op te nemen met  
gemeente, leerplicht, wijkteam, etc. als er schrijnende thuissituaties zijn of vermoedens van 

onveiligheid. De belangrijkste adressen en links staan aan het eind van deze nieuwsbrief. 

 

 

Website 

De website van het samenwerkingsverband is 

volledig vernieuwd en gaat 6 april online. De huisstijl 

en het logo zijn vernieuwd. Op de site staat actuele 

informatie en met een zoekfunctie zijn diverse 

onderwerpen te vinden: www.swveemland.nl. Voor 

ouders en professionals is veel informatie geordend 

en overzichtelijk gemaakt. Ook informatie over 

scholen. 

 

Verhuisd 

Begin maart is het kantoor van het 

samenwerkingsverband verhuisd van de rechter naar 

de linkervleugel (gezien vanaf de hoofdingang) op 

dezelfde verdieping op de Burgemeester de 

Beaufortweg 16 in Leusden. Samen met SWV PO  

De Eem is er meer ruimte in deze vleugel, waaronder 

drie vergaderzalen. De meeste bijeenkomsten van 

het samenwerkingsverband kunnen hierdoor 

voortaan in Leusden plaatsvinden. 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

 Binnenkort ontvangen betrokkenen de planning van bijeenkomsten in het volgende 

schooljaar. 

 In de week van 6 april ontvangen de VO-scholen de financiële beschikking eenmalige 

innovatie-impulsgelden passend onderwijs 2020. 

 Na een lange aanloop start het SWV binnenkort met de uitvoering van een meerjarig traject 

met alle M-H-V-G-scholen om te komen tot een dekkend(er) geheel Talentonderwijs. Op 23 

juni en/of 7 juli is om 15.00 uur de kickoff in Leusden, waar per school 2 à 3 

vertegenwoordigers worden verwacht: een contactpersoon talentonderwijs 

(meer/hoogbegaafdheid), de zorgcoördinator en een leidinggevende. Binnenkort meer 

daarover. Save the dates alvast. 

 De scholen voor praktijkonderwijs bepalen vanaf komend schooljaar zelf de toelaatbaarheid. 

Zij kunnen dat dan combineren met een toelatingsvraag (aanmelding). Het SWV geeft op 

aanvraag van het Praktijkonderwijs een Toelaatbaarheidsverklaring af. Het primair onderwijs 

krijgt voor en na de zomer informatie over deze verbeterde werkwijze. 
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Corona, informatie 
 

NJI: alles bij elkaar aan info en links: jeugd, ouders, gemeenten, etc 

https://www.nji.nl/coronavirus 

 

RIVM: o.a. kaart van NL met per gemeente info 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

 

Rijksoverheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

in het bijzonder 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-

onderwerp/onderwijs 

 

Gemeente Amersfoort 

https://www.amersfoort.nl/bericht/coronavirus.htm 

in het bijzonder: 

https://www.amersfoort.nl/onderwijs-en-jeugd/to/als-opvang-van-kinderen-thuis-lastig-is-1.htm 

 

Gemeente Leusden  

https://www.leusden.nl/coronavirus.html 

 

Gemeente Baarn 

https://www.baarn.nl/home/nieuws_42897/item/informatie-over-het-coronavirus_57379.html 

 

Gemeente Soest 

https://www.soest.nl/in-de-gemeente-soest/coronavirus 

 

Gemeente Woudenberg 

https://www.woudenberg.nl/coronavirus 

 

Gemeente Bunschoten 

https://www.bunschoten.nl/coronavirus 

 

GGD 

https://www.ggdru.nl/inwoners.html 

Meer in het bijzonder 

https://www.ggdru.nl/mijn-kind.html 

Ongewijzigd, maar specifiek Eemland 

https://www.ggdru.nl/mijn-kind/aanvraag-advies-vrijstelling-leerplicht.html 

 

SWV De Eem, speciale nieuwsbrief 

https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/speciale-nieuwsbrief-van-swv-de-eem-2/ 
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