Stroomschema Zorgplicht, Extra Ondersteuning en TLV SWV PO Midden-Holland (versie 9 december 2016)
Routes

Aanbod

A*

1) Leerling staat ingeschreven
op een basisschool

B

De leerkracht in de groep
observeert, signaleert en werkt
handelingsgericht
Is er mogelijk sprake van een
ondersteuningsbehoefte?

2) Leerling wordt aangemeld bij
een basisschool

3) Leerling wordt rechtstreeks
aangemeld bij SBO / SO, bijv.
vanuit MKD, KDC

Basisondersteuning:
Plaatsing op de
school van
aanmelding

Is er mogelijk sprake van een
ondersteuningsbehoefte?

nee

ja
Collegiale consultatie / inbrengen
leerling in bouw-, team- of
leerlingbespreking.
Gesprekken ouders

nee
Is het arrangement binnen het
de basisondersteuning te
realiseren?

jaja

Zijn de ondersteuningsvragen
afdoende beantwoord?

De leerling wordt
verder gevolgd in
de groep
De leerling wordt
verder gevolgd in
de groep

ja

nee

C

De leerkracht bespreekt de
ondersteuningsvragen met de
IB-er en plannen maatregelen
(HG plan) om daar tegemoet aan
te komen.
Actief betrekken visie en
ervaringen van ouders

basiskwaliteit
plangericht werken /
handelingsgericht werken
onderwijsondersteuningsstructuur
preventieve en licht curatieve
interventies *

*
Voor de leerlingen:

algemeen: observaties, adviezen,
oudergesprekken

een aanpak op het gebied van
sociale vaardigheidstraining

een aanpak ten aanzien van
ernstige leesproblemen / dyslexie

training leerlingen voor
compenserende middelen

hulp bij dyscalculie

onderzoek op diverse gebieden

begeleiden trajecten naar SBO /
SO inclusief deskundigenadvies
Voor de leraren:

collegiale consultatie / ‘leren van
elkaar’

onderwijsspecialist

specifieke scholing

→

nee

Komen de leerkracht en IB-er
er samen uit binnen het SOP /
de basisondersteuning?

ja

Plaatsing op de
school van
aanmelding

nee

D

Inschakeling ondersteuningsteam: IB-er, onderwijs- en
gezinsspecialist voor advies over
aanpak

Inschakeling ondersteuningsteam: IB-er, onderwijs- en
gezinsspecialist voor advies over
plaatsbaarheid en aanpak

Kan de leerling alsnog binnen
de basisondersteuning worden
ondersteund?

Alsnog een arrangement binnen
de basisondersteuning te
realiseren?

Het ondersteuningsteam van de
school onderzoekt, in
samenspraak met de ouders, of de
leerling – al dan niet met extra
ondersteuning – op een basisschool kan worden geplaatst
Plaatsing op de school van
aanmelding

ja
ja

nee

Plaatsing op andere basisschool, in samenspraak
ouders en andere
basisschool.

nee

….. en op een basisschool
in
e
de buurt? **

ja

nee
nee

ja

e

E
F

nee

Zijn school en ouders het eens
dat plaatsing op een
basisschool mogelijk is?

Extra ondersteuning:

Kan de leerling voldoende met
extra ondersteuning worden
ondersteund?

De basisschool zet
extra ondersteuning in,
zo nodig door een
aanvraag bij het eigen
bestuur.
Met aandacht voor het
opstellen van het OPP.

ja
nee

Is plaatsing met extra
ondersteuning te realiseren?

ja

in de basisschool



vanuit eigen daarvoor ontvangen
budget;
met een beroep op
trekkingsrechten en/of extra
middelen bij het eigen bestuur.

ja

Plaatsing op andere
basisschool?

nee
nee

nee

G

Tijdelijke plaatsing op school van
aanmelding (zorgplicht!)

Deskundigenadvies voor toelaatbaarheid SBO / SO met inschakeling van minimaal een orthopedagoog /
psycholoog en een tweede deskundige. Minimaal één van beide deskundigen is niet verbonden aan een s(b)oschool.

Positief advies aan commissie TLV?
nee
ja
Overleg met deskundige van de betreffende SBO- of SO-school over duur, intensiviteit arrangement en
mogelijkheden eventuele terugplaatsing op termijn

Aanvraag + OPP + deskundigenadvies indienen bij het eigen schoolbestuur. Bestuur meldt bij SWV

nee

Schoolbestuur
akkoord?

ja

Schoolbestuur dient aanvraag in bij de commissie TLV, dan wel de school mits
daartoe door het eigen bestuur gemandateerd

Beoordeling door commissie TLV o.b.v. het Beoordelingskader

Toelaatbaarheidsverklaring SWV door commissie TLV / extra ondersteuning?
ja

Toelating SBO / SO
school ?

SBO / SO
ja

nee
nee
Blijvende zorgplicht voor school van inschrijving / aanmelding

Zorgplicht voor SBO
/ SO school

* De letters A t/m G komen overeen met de
onderdelen uit het Groeidocument.
** Een eventuele aanvullende optie is om te
bezien of de leerling met behulp van expertise
van een andere school op de eigen school kan
worden ondersteund.

