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WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ARRANGEMENT SBO NA TLV BIJ PLAATSINGSPROBLEMATIEK? 

Van een arrangement SBO na TLV is sprake als er op het SBO geen plaats is voor de leerling
waarvoor de TLV is aangevraagd. Een arrangement SBO na TLV wordt toegekend door de
casusregisseur, indien er een TLV is afgegeven door de CTLV. Het arrangement wordt in principe
afgegeven aan de school waar het kind staat ingeschreven op het moment van de aanvraag van de
TLV. Voorafgaand aan het afgeven vindt altijd een overleg plaats tussen de basisschool, ouders en de
casusregisseur. In alle gevallen blijft de leerling ingeschreven op de eigen basisschool totdat plaatsing
op het SBO volgt. Indien de eigen basisschool ook met arrangement de extra ondersteuning niet kan
realiseren, kan de casusregisseur in overleg met betrokkenen ook een andere basisschool
benaderen.

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN?

Bekostiging observatieplaats:
De casusregisseur kent het arrangement SBO na TLV toe wanneer er geen plaats is voor de leerling
op het SBO. Voor de duur van het arrangement bekostigt het samenwerkingsverband maximaal ten
bedrage van de ondersteuningskosten SBO voor de duur van 1 schooljaar.
Duur van het arrangement is maximaal tot het einde van het schooljaar en kan in overleg met het
samenwerkingsverband worden verlengd.

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT?

Het arrangement is gericht op het begeleiden van leerlingen die door plaatsingsproblematiek niet in
het SBO geplaatst kunnen worden.

WAARAAN MOET DE SCHOOL/ WERKEENHEID VOLDOEN OM DE AANVRAAG TE ONDERBOUWEN?

Procedure:
De ouders melden de leerling aan bij de SBO-school, nadat de TLV is toegekend. Wanneer het SBO
geen plaats heeft voor de leerling wordt dit gemeld aan de ouders met de mededeling dat het dossier
wordt voorgelegd aan het RSV Breda voor een andere oplossing. De casusregisseur neemt het
dossier aan en gaat met de basisschool en ouders in gesprek over de ondersteuning en de realisatie
daarvan. Indien de ouders en school akkoord gaan wordt de TLV omgezet in een arrangement
maximaal ten bedrage van de ondersteuningskosten SBO voor de duur van 1 schooljaar. De school
legt de gemaakte afspraken vast in het groeidocument (OPP).

Indien de ouders en/of school niet akkoord gaan neemt de casusregisseur contact op met de
bestuurder om anderen mogelijkheden te verkennen als plaatsing andere basisschool of andere
school voor speciaal basisonderwijs.
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DOCUMENTEN BIJ AANVRAAG

Aangezien er al een TLV is afgegeven voldoet een verslag van het ondersteuningsgesprek met school
en ouders waarin de afspraken staan over de realisatie van de extra ondersteuning binnen de school
en de uit te voeren evaluatie. De casusregisseur beschikt dan op grond van dit verslag.


