Memo
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Doetinchem en omstreken VO
Aan:

Toewijzingscommissie

Van:

Noud Lubbers

CC:
Datum:

10/30/2017

Betreft:

Procedure en werkwijze Toewijzingscommissie

De Toewijzingscommissie bespreekt alle leerlingen die door scholen worden
aangemeld. Daarbij gaat het met die leerling op school niet goed, ondanks de
inspanningen van leerling en school (en anderen) om het wel goed te laten gaan.
Betrokkenheid ouder(s)/verzorger(s)
School en ouders praten met elkaar over de onderwijsondersteuning die hun leerling
/ kind nodig heeft. Vaak worden leerlingen daar zelf ook bij betrokken. Bij een
aanvraag bij de TW geldt dat natuurlijk des te meer. Of het nu gaat over de eerste
aanvraag of de verlenging van een TLV, de plaatsing in een bovenschoolse voorziening
of een advies: ouders en leerling moeten betrokken zijn.
Ouders moeten kennis hebben van het hele dossier. Ze moeten óf instemmen met de
aanvraag óf aangeven waarom ze het er niet mee eens zijn. Hun mening komt ook in
het dossier.
De gegevens van het dossier worden gebruikt door het samenwerkingsverband voor
de bespreking in de TW. Als de leerling wordt geplaatst in de bovenschoolse
voorziening of op een andere school, dan is op die plekken het dossier ook in te zien.
Het dossier gaat dus mee met de leerling als die op een andere plek onderwijs zou
gaan krijgen.
De school die een aanvraag indient moet in het aanvraagformulier garanderen dat:



de inhoud van deze aanvraag met alle bijbehorende stukken bij de
ouder(s)/verzorger(s) en de leerling bekend is. ---apart vinkjede ouder(s)/verzorger(s) en de leerling van 16 jaar of ouder met de aanvraag
instemt / instemmen, dan wel dat hun hiervan afwijkende mening en visie in
deze aanvraag is opgenomen. ---apart vinkje-
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de ouder(s)/verzorger(s) er mee instemmen dat het dossier ter beschikking
staat van ons samenwerkingsverband en dat het verder alleen ter beschikking
wordt gesteld van een eventuele vervolgschool in VO of VSO. ---apart vinkje-

Als de TW een bespreking met school en ouders nodig vindt, dan wordt de school
gevraagd om de ouders hiervoor uit te nodigen. Dit vanwege het primaat van de
relatie ouders-school.
Om diezelfde reden wordt de brief die het samenwerkingsverband na de
besluitvorming stuurt aan school vervolgens door school met de ouders besproken.
Bij vervolgstappen helpt en begeleidt de school waar mogelijk en nodig.
Het aanvragen van een bespreking in de Toewijzingscommissie (TW)
Bij passend onderwijs moet alle aandacht naar het onderwijs. Daarom zijn er drie
uitgangspunten als het over de dossiers gaat.
1. Er moet zo min mogelijk tijd en energie verloren gaan aan bureaucratie.
2. Informatie over leerlingen moet veilig ingevoerd kunnen worden en de
privacy moet gewaarborgd zijn.
3. Het kopiëren, versturen, innemen, opslaan en vernietigen van dossiers
kost veel tijd. Ook daarom moet alles digitaal.
Snel en veilig dus. Daarom kan een school alleen digitaal dossiers leveren voor:
 advies aanvraag
 aanvraag voor de bovenschoolse voorziening (BOVO)
 toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal onderwijs
 aanvraag voor verlenging van TLV speciaal onderwijs
 TLV praktijkonderwijs (alléén door praktijkscholen aan te vragen)
De school vult een digitaal aanmeldformulier in (in het programma Indigo) en zorgt
ervoor dat noodzakelijke en gevraagde documenten worden geüpload in het systeem.
Alle documenten samen vormen het dossier van de leerling.
Officiële brieven van de TW zullen standaard en geautomatiseerd worden verzonden
naar een contactmailadres van de school (als de school dat nog niet heeft moet het
zich melden bij het samenwerkingsverband.
Natuurlijk worden de ouders en de leerling zelf bij een aanvraag betrokken (zie
daarvoor het eind van dit document).
Bespreken in de Toewijzingscommissie (TW)
De TW bespreekt een dossier in principe zonder aanwezigheid van school en ouders,
tenzij het duidelijk is dat er een gesprek noodzakelijk is, of op verzoek van school. Bij
adviesaanvragen is er bijvoorbeeld meestal sprake van een verschil van mening en
dan nodigen we school en ouders uit voor een gesprek. In de meeste gevallen is het
dossier voor de TW duidelijk genoeg om een besluit te kunnen nemen over de
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aanvraag. Soms wil de TW voor het nemen van een besluit eerst school en ouders
spreken (soms ook anderen). Dan volgt een nieuwe bespreking.
Plaatsing in voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Er zijn geen vaste criteria voor de plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.
Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.
Die TLV betekent dat het samenwerkingsverband het speciaal onderwijs wil betalen.
Een TLV wordt afgegeven als het noodzakelijk is voor een goed vervolg van de
schoolloopbaan van de leerling. Daarbij moet de reguliere school aantonen dat er,
gezien de ondersteuningsbehoefte van de leerling, sprake is van
handelingsverlegenheid. Een passende oplossing in een reguliere school is er dan niet.
Plaatsing op de Bovenschoolse voorziening (BOVO)
Voor een bovenschoolse voorziening geldt altijd dat er sprake is van een tijdelijke
plaatsing. Terugkeer naar de reguliere school van inschrijving of plaatsing op een
andere school duurt enkele maanden. De periode op de bovenschoolse voorziening
kan tot doel hebben de leerling rustiger en stabieler te laten worden. Ook kan de
leerling gericht geobserveerd worden. Handelingsgerichte adviezen (wat wel te doen
en wat niet) worden gegeven aan leerling, ouders en school. De periode in de
bovenschoolse voorziening kan ook worden gebruikt voor een oriëntatie op een
andere richting binnen het onderwijs.
Verlenging TLV’s SO en VSO en plaatsing SBO leerlingen
Bij de scholen in onze regio voor speciaal onderwijs (SO), speciaal basisonderwijs
(SBO) en een groot aantal VSO scholen gaan we jaarlijks langs met twee leden van de
TW. We bespreken dan nieuwe TLV aanvragen op het SO en SBO en op het VSO alle
aanvragen voor een verlenging van de TLV. In enkele gevallen wordt er daarna een
bespreking in de TW gehouden waarbij ook de ouders worden uitgenodigd. Soms ook
andere deskundigen. Daarna wordt een besluit genomen en/of een advies aan school
en ouders gegeven.
Van speciaal terug naar regulier onderwijs
Op het moment dat er voor een leerling kansen zijn terug te keren naar het regulier
onderwijs moet dit mogelijk gemaakt kunnen worden. Ook ouders zijn daarbij
belangrijk. De school voor speciaal onderwijs heeft een open blik voor leerlingen die
in het grensbied van VSO en regulier verkeren.
De TW van ons samenwerkingsverband werkt graag mee. TLV’s worden als regel voor
een periode van één of twee jaar afgegeven. De bedoeling daarvan is om tussentijds
te kijken of een overstap naar een reguliere school mogelijk is. Zo niet, dan is een
verlenging van de TLV noodzakelijk.
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Soms wordt bij de afgifte van een TLV specifiek aangegeven dat de mogelijkheden
voor een terugkeer naar regulier moeten worden onderzocht dan wel dat daar gericht
aan moet worden gewerkt.
De TW gaat zo vroeg mogelijk in het schooljaar met het VSO in gesprek zodat bijtijds
met ouders, leerling en reguliere school kan worden gesproken over terugkeer.
Als er tot terugplaatsing wordt besloten, wordt door beide scholen samen met ouders
en leerling een plan gemaakt en uitgevoerd.
Afgifte TLV’s
De school die een TLV aanvraagt wordt van het besluit van het
samenwerkingsverband op de hoogte gebracht door een digitale brief in Indigo. Dat is
niet de TLV zelf. In de brief staat aangegeven dat de VSO school waar de leerling
wordt ingeschreven bij het samenwerkingsverband de TLV kan opvragen. Zo kan er
bijgehouden worden van welke TLV waar en wanneer gebruik wordt gemaakt. Op de
TLV wordt de begin- én de einddatum van de TLV vermeld.

