Wijzer in Overstappen		
Achtergrond en wettelijk kader:
Het SWV POLD heeft de extra ondersteuning en de beoordeling van de TLV ingericht vanuit
de werkprincipes handelingsgericht arrangeren. Scholen vragen een TLV aan als één van de
arrangementen die bij het SWV beschikbaar zijn. Hierbij is de duur (en categorie) leidend. De intentie
is na een intensief arrangement (de kortdurende TLV) de leerling weer te laten overstappen richting
de reguliere school van herkomst. Als blijkt dat het intensieve arrangement (de kortdurende TLV) niet
toereikend is geweest om de doelen te behalen dan kan opnieuw een TLV worden aangevraagd. Voor
deze nieuwe aanvraag gelden de eisen die hiervoor in de wet en de algemene maatregel van bestuur
zijn opgenomen.
Vanuit het SWV is het van belang om de uitwerking in te bedden in de interne werkprocessen en in
de invulling van de samenwerkingsrelatie met het regulier onderwijs (incl. het bevoegd gezag van de
scholen). Hiermee beoogt het SWV een sluitend en eenduidige aanpak.

Wet op primair onderwijs en de algemene maatregel van bestuur:
De TLV, bedoeld in het tiende onderscheidenlijk twaalfde lid, (wet op primair onderwijs) heeft betrekking
op een periode van één of meer schooljaren. Indien de TLV in de loop van een schooljaar wordt
gegeven, wordt de periode tot de eerste dag van het eerstvolgende schooljaar toegevoegd aan de in
de eerste volzin bedoelde periode. In het laatste schooljaar waarop de TLV betrekking heeft, draagt
het bevoegd gezag van de school er zorg voor dat terugplaatsing of overplaatsing van de leerling
naar het basisonderwijs of voortgezet onderwijs plaatsvindt, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is
dat voortgezet verblijf van de leerling in het speciaal onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs
noodzakelijk is en het samenwerkingsverband, bedoeld in het tiende onderscheidenlijk twaalfde lid, een
nieuwe TLV heeft verstrekt.

Wet op expertise centra (en wet op primair onderwijs)
Het bevoegd gezag van een school, niet zijnde een instelling, of de bevoegde gezagsorganen
van twee of meer scholen, niet zijnde instellingen, stelt onderscheidenlijk stellen een commissie
voor de begeleiding in, die zodanig is samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel
onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de
handicap van de leerling.
De commissie voor de begeleiding heeft tot taak:
1.

te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel
41a, eerste en vierde lid, (het SWV draagt een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het OPP)

2.

het ten minste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief en hiervan verslag te
doen aan het bevoegd gezag,

3.

te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of het
voortgezet onderwijs, en

4.

het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1
van de Wet op het voortgezet onderwijs, te adviseren over de begeleiding van leerlingen op scholen
als bedoeld in die wetten.
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Overstappen
Passend Onderwijs; De onderwijs/ondersteuningsbehoeften van kinderen zijn het uitgangspunt, op
basis hiervan wordt gekeken welke onderwijssetting daar (tijdelijk) het beste bij past. Vanuit het SWV is
de ambitie om zoveel mogelijk kinderen regulier en thuisnabij onderwijs te geven.
Met de invoering van de wet Passend Onderwijs wordt gesproken over verwijzen, terugplaatsen en
doorplaatsen. Het uitgangspunt hierbij is een optimale match tussen de onderwijsbehoeften van de
leerling en de onderwijssetting. De kern van handelingsgericht arrangeren bestaat uit het bieden
van de juiste ondersteuning zodat de leerling in staat is om de gestelde doelen te halen. Het woord
“terugplaatsing” past niet bij deze werkwijze en kan negatieve associaties oproepen. Om deze reden én
om de leerling meer recht te doen, wordt er binnen het Samenwerkingsverband liever gesproken over
(tijdelijk) ‘overstappen’. Overstappen doe jezelf. Overstappen heeft daarmee een andere lading dan
terugplaatsen, verwijzen of doorplaatsen (wat je overkomt).
Overstappen van S(B)O naar regulier is geen doel op zich. Het is net als de omgekeerde route (van
regulier naar S(B)O) een middel om leerlingen die onderwijsomgeving te bieden die het beste aansluit
bij hun onderwijsbehoeften. Vanuit de werkprincipes van handelingsgericht arrangeren bezoeken een
deel van de kinderen tijdelijk een speciale onderwijssetting. Zij starten regulier thuisnabij en eindigen
regulier thuisnabij.
De route voor ondersteuningstoewijzing vanuit het SWV biedt alle mogelijkheden om een leerling die
onderwijsomgeving te bieden die het beste aansluit bij hun onderwijsbehoeften. Scholen kunnen snel
een beroep doen op verschillende vormen van extra ondersteuning. Wanneer blijkt dat een andere
setting nodig is (lichte of zware ondersteuning), kan de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) binnen de school worden voorbereid. Deze voorbereiding is een samenwerking tussen ouders,
school en de Begeleider Passend Onderwijs.
Op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, het ontwikkelingsperspectief (OPP) van
de leerling en de deskundigenadviezen wordt gekeken naar doel, invulling en duur van de plaatsing.
Passend Onderwijs vraagt in die zin een attitude waarin het meebewegen met de ontwikkeling van de
leerling voorop staat. Bij de verwijzing naar S(B)O verplicht de wet dan ook om van meet af aan te kijken
wanneer de leerling weer ‘terug’ kan naar het regulier, of een lichtere vorm van onderwijs. want je stap
weer over, tenzij…

Werkproces
De duur (en de categorie) van de TLV is leidend.
Minimaal één keer per jaar vindt er binnen het
S(B)O bij de evaluatie van het OPP een gesprek
met ouders plaats, waarbij bekeken wordt of
de omgeving nog stimulerend genoeg is, of
de doelen zijn behaald en of de stap naar het

S(B)O

Het S(B)O brengt de
actuele specifieke
onderwijsbehoeften
in kaart

Reguliere school
(van herkomst)

Beoordeelt of zij aan de
onderwijsbehoeften van deze
leerling kan
OPP
voldoen

regulier een optie is. Als er potentie is, wordt
nagegaan wat er nog nodig is om deze stap
te kunnen maken. De S(B)O brengt hierbij de
actuele specifieke onderwijsbehoeften in kaart,
de reguliere school (van herkomst) bepaald of zij
hieraan kunnen voldoen. Beide scholen dragen

Ouders en
leerling

Er wordt met ouders en
leerling gesproken

een verantwoordelijkheid en dienen tijdig met
elkaar in gesprek te gaan. Dit alles wordt tijdens
een CvB met betrokken partijen besproken.
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Tijdens het CvB gaan S(B)O, (reguliere) school
van herkomst en ouders met elkaar in gesprek en
dragen een verantwoordelijkheid in het overstappen.

OVERSTAPPEN
in het kort
Om de overstap van S(B)O naar
regulier of een lichtere vorm van
ondersteuning succesvol te maken,
is een zorgvuldig traject een
essentiële voorwaarde. Cruciaal

Plan van aanpak
1. Wat moet de leerling nog
ontwikkelen om de overstap
te laten slagen

2. Wat moet de reguliere
school nog ontwikkelen om
de overstap te laten slagen

hierbij zijn een goede communicatie,
gedeelde, realistische
verwachtingen
en doelen van
zowel

Verantwoordelijk:
Inhoudelijk: S(B)O reguliere school OT/CvB
Procedureel:
Begeleider PO

3. Welke eventuele
ondersteuning is er op de
reguliere school nodig (SWV,
JGT, Dronter Koers)

ouders, de

4. De gemaakte afspraken
worden vastgelegd door
beide scholen in een groeidocument/OPP

verwijzende als

OVERSTAPPEN
in het kort

de ontvangende
school.
Er dient

Bijv. afspraken over het overstapmoment,
voorbereiding van de leerling en ontvangende
leerkracht/team, invulling van de gezamenlijke
betrokkenheid, … e.d.

volledige
commitment te zijn bij alle betrokken
partijen. Het SWV anticipeert hierop
door vanuit de aanvraag en de
deskundigenadviezen in de TLV de
doelen voor de komende periode te
beschrijven.

Nieuwe TLV aanvragen door het S(B)O
Indien na een kortdurende TLV toch een nieuwe TLV noodzakelijk is, dient de reguliere procedure
gevolgd te worden, het betreft immers een nieuw arrangement.
 Aanvraagformulier,
 Het al aanwezige, geëvalueerde en ondertekende OPP en
 Kort verslag van het CvB waarin de voortgang van de leerling is besproken.
Deze aanvraag verloopt middels Digidoor. De S(B)O school is de school met zorgplicht en vraagt de TLV
aan. Momenteel worden de besturen van de reguliere school van herkomst middels een brief vanuit het
SWV op de hoogte gesteld worden. Er wordt gewerkt aan een digitalisering voor het borgen van deze
routing.

Aanvraag TLV
S(B)O vraagt de TLV
aan bij het SWV

• Aanvraag verloopt via de reguliere route
• Noodzakelijke documenten:
- Aanvraagformulier
- OPP
- CvB verslag waarin voortgang leerling en

Bestuur reguliere school van herkomst is
verantwoordelijk voor de bekostiging

aflopende TLV is besproken

Voor een uitgebreide uitwerking rondom de routing TLV wordt verwezen naar het document
‘Routekaart toegang tot speciaal (basis)onderwijs’ en de factsheet ‘Routing TLV in het kort’.

