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Samenwerkingsverband Passend onderwijs Doetinchem en omstreken VO
Aan:
Van:
Datum:
Betreft:

Scholen en ouders
Noud Lubbers
7/8/2015
Uitgenodigd bij de toewijzingscommissie

Voorafgaand aan het gesprek
Soms is er voor een kind/ leerling meer hulp nodig dan een gewone, reguliere school kan
bieden of denkt te kunnen bieden. Voor een leerling in het speciaal onderwijs kan er op een
zeker moment gesproken worden over terugplaatsen in het reguliere onderwijs of toch
verlengen van de TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) voor het speciaal onderwijs. Natuurlijk
hebben school en ouders hier samen over gesproken. Het kan zijn dat er dan samen wordt
besloten om een aanvraag te doen bij de Toewijzingscommissie. Dat kan bijvoorbeeld een
adviesaanvraag zijn, een vraag om plaatsing op een VSO school of een plaatsing in één van
de boven schoolse voorzieningen (Rebound/ Herstart/ Op de Rails). School vult dan in
samenspraak met de ouders een aanmeldformulier in.
De ouders ondertekenen deze aanvraag. Door te ondertekenen geven ouders aan:



dat zij bekend zijn met de inhoud van deze aanvraag en akkoord zijn met deze
aanvraag en
dat zij weten dat het dossier ter beschikking staat van het samenwerkingsverband.

De Toewijzingscommissie bespreekt alle aanvragen. Vaak is het dossier zo duidelijk dat er
meteen een besluit kan worden genomen en / of een advies kan worden gegeven. Dit komt
per mail naar de school en die bespreekt het met de ouders.
Soms wil de commissie graag met ouders, leerling en school praten om meer verheldering te
krijgen over de ondersteuningsvraag. Ook is het beeld voor de (nabije) toekomst van
leerling/ ouders en de school van belang. De Toewijzingscommissie nodigt dan de school uit
en vraagt aan school om de ouders uit te nodigen.
Vanaf 16 jaar heeft de leerling het recht aanwezig te zijn bij deze bespreking.
Of dit zinvol is voor leerlingen onder de 16 jaar, bepalen de ouders en school in overleg met
elkaar. Is het zinvol dan is de leerling van harte welkom.

Verloop van het gesprek
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Het gesprek begint met een korte voorstelronde. De voorzitter van de Toewijzingscommissie
stelt kort de aanwezigen voor met hun functie. Ieder lid van de Toewijzingscommissie is een
specialist met verschillende expertise:







Anita Bieleman, NVO orthopedagoog generalist, expertise met name cluster 4
specialisatie autisme
Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen. Dit cluster bestaat uit
scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen.
Ook scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten vallen
onder dit cluster.
Rob Freriks, NVO orthopedagoog, expertise met name cluster 3
Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen. Dit zijn scholen voor leerlingen
met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. En voor langdurig zieke kinderen en
leerlingen met epilepsie.
Jan Kloosterman, zorgcoördinator VMBO en MBO, voorzitter permanente commissie
leerlingenzorg, expertise onder meer leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Evelien Beuzelijnck, NVO orthopedagoog generalist, expertise onder meer regulier
voortgezet onderwijs en bovenschoolse voorzieningen

Naast de voorzitter en de vier leden is er ook een secretaris , dus totaal zes mensen. Soms is
er ook bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar of een hulpverlener aanwezig.
Na het voorstellen begint de voorzitter met vragen aan ouders, leerling en school, naar
aanleiding van het aangeleverde dossier. Ook de commissieleden stellen dan vragen.
Natuurlijk kunnen ook ouders, leerling en school vragen stellen. Het wordt een gesprek waar
iedereen aan deelneemt.
Het gesprek wordt door de voorzitter afgerond met conclusies. Soms kan er al een besluit
genomen worden, soms ook nog niet. Dan praat de commissie later die dag hier nog over
door.
Na het gesprek
De school krijgt later die week (meestal donderdags) een mail waarin de brief met het
besluit of advies zit. De school deelt dit besluit/ advies met de ouders en maakt met hen
vervolgafspraken.

Stappen
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In stappen ziet het er als volgt uit:
 De Toewijzingscommissie bespreekt alle aanvragen. Vaak is het dossier zo duidelijk
dat er meteen een besluit kan worden genomen en / of een advies kan worden
gegeven. Dit komt per mail naar de school en die bespreekt het met de ouders.
 Soms wil de commissie graag met ouders, leerling en school praten om meer
verheldering te krijgen over de ondersteuningsvraag. Ook is het beeld voor de
(nabije) toekomst van leerling/ ouders en de school van belang. De
Toewijzingscommissie nodigt dan de school uit en vraagt aan school om de ouders
uit te nodigen.
 De commissie bespreekt (meestal een week voor dat school en ouders komen) het
dossier en bereidt het gesprek voor.
 Als er een leerling besproken wordt in de Toewijzingscommissie dan wordt aan de
school gevraagd om een vertegenwoordiger te sturen. Ook wordt aan de school
gevraagd om de ouders hiervoor uit te nodigen. Vanaf 16 jaar oud heeft de leerling
het recht om bij de bespreking aanwezig te zijn. Ouders en /of school bepalen
samen of dit wenselijk voor de leerling. Of dit ook zinvol is voor leerlingen onder de
16 jaar, bepalen de ouders en school in overleg met elkaar. Is het zinvol dan is de
leerling van harte welkom.
Graag horen wij vooraf wie er komen.
 Soms worden door de commissie andere deskundige(n) uitgenodigd om aan de
bespreking deel te nemen. Dit wordt in principe vooraf ook aan de ouders en school
gemeld.
 Het staat ouders ook vrij om een deskundige mee te nemen (bijvoorbeeld een
hulpverlener/ onderwijsconsulent). Dit graag vooraf aangeven.
 De ouders, leerling en de school worden ontvangen. Het gesprek begint als regel
met vragen aan ouders en school.
 Vervolgens ontwikkelt zich een gesprek waaraan ouders, leerling en de
vertegenwoordiger van de school deelnemen. Zij beantwoorden vragen en kunnen
ook vragen stellen.
 Soms kan aan het eind van een gesprek een conclusie getrokken worden. Soms kan
de voorzitter van de Toewijzingscommissie besluiten dat de commissie zich nog
apart hierover buigt.
 De Toewijzingscommissie stuurt haar besluit en/of advies naar de directeur/ rector
van de school en een kopie naar de vertegenwoordiger van school. De school
informeert de ouders en maakt met hen vervolgafspraken.
Vriendelijke groet,
Noud Lubbers
Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Doetinchem e.o. VO
Voorzitter Toewijzingscommissie

