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INLEIDING

In het ondersteuningsplan van het RSV Breda po3003 ‘Meer mogelijk maken’, 2019-2023,  is de am-
bitie uitgesproken om het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband verder te verfijnen, zodat 
meer kinderen thuisnabij een passend aanbod kunnen krijgen. Dit vraagt enerzijds om uitbreiding van 
het aantal arrangementen om aan te sluiten op de individuele ondersteunings-behoeften van leerlin-
gen. Anderzijds om de inrichting van arrangementen die het niveau van het individuele arrangement 
overstijgen. Deze uitbreiding van arrangementen moet het voor de individuele school en de afzonderlij-
ke werkeenheid makkelijker maken om in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid te nemen Hiermee 
wordt voorkomen dat leerlingen thuis zitten of onnodig uitstromen naar speciaal(basis)onderwijs. Te-
vens vergroten we de mogelijkheden om leerlingen die gebruik hebben gemaakt van het speciaal (basis)
onderwijs terug te ontvangen in het reguliere onderwijs.

Hierbij aansluitend is nadrukkelijk de vraag gesteld om het bestaande systeem van arrangementen te 
analyseren en binnen de wettelijke kaders te zoeken naar mogelijkheden om de bureaucratie te ver-
minderen Het vereenvoudigen van procedures zal er mogelijk toe bijdragen dat meer leerlingen de extra 
ondersteuning krijgen die ze verdienen en dat deze extra ondersteuning ook sneller beschikbaar komt. 
Onder andere de maatregelen die zijn genomen op het gebied van de verlenging van het arrangement 
zijn faciliterend in dit proces.

Wij hopen van harte dat deze brochure een bijdrage levert aan het goed functioneren van de praktijk 
van alle dag en wensen eenieder veel succes met de organisatie van de extra ondersteuning binnen de 
school en de werkeenheid.

Jacques van den Born
directeur Breda PO 3003

Grote dank gaat uit naar hen die deel hebben genomen aan werkgroepen en daarmee een bijdrage  heb-
ben geleverd aan de verfijning van het  beleid en het tot stand komen van deze brochure. We noemen 
in willekeurige volgorde:
Nicole Goderie, Moniek Vermunt, Jorinde Jelles, Babette Rademakers, Caroline Scheffer-Boom, Esther 
Feenstra, Lydia Schuurbiers, Nienke van Karsen, Petra Leermakers, Marieke Suierveld, Anke Swinkels, 
Stefan de Crom, Kristel Suijkerbuijk, Ria Jansen, Dries Emmen en Daniëlle Kamerman.

De meest recente versie van de brochure kan gedownload worden op de website van het RSV 
(rsvbreda.nl).
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ARRANGEMENTEN PASSEND
ONDERWIJS RSV BREDA
Niveaus van ondersteuning
Basis - licht - zwaar

De basisondersteuning is de ondersteuning die op alle scholen aanwezig moet zijn. Deze is omschreven 
in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De lichte ondersteuning is de ondersteuning die bovenop de basisondersteuning gegeven kan worden 
met behulp van de middelen lichte ondersteuning, die structureel worden overgedragen aan de school-
besturen. 

De zware ondersteuning is de ondersteuning die geboden kan worden, bovenop de basis- en lichte 
ondersteuning met middelen vanuit het samenwerkingsverband. Enerzijds hebben de schoolbesturen 
structurele middelen ontvangen om extra ondersteuning in de scholen in te zetten. Anderzijds kan bij 
het samenwerkingsverband een arrangement aangevraagd worden.

Voortraject
Het traject dat doorlopen wordt voorafgaand aan een aanvraag van een arrangement bij het samenwer-
kingsverband, noemen we het voortraject. In het voortraject  moeten naast de ouder(s) een deskundige 
van de ondersteuningsteam  van het samenwerkingsverband inhoudelijk betrokken zijn geweest en de 
aanvraag mede ondersteunen en ondertekenen. Het gaat hierbij om een consulent passend onderwijs. 
Daarnaast moet ook een  orthopedagoog/psycholoog participeren bij het in beeld brengen van de on-
dersteunings- en onderwijsbehoeften  om de aanvraag van extra ondersteuning bij het samenwerkings-
verband te kunnen  onderbouwen en te ondertekenen. 
 
Tommy
De aanvraag en de beoordeling van het arrangement vindt plaats via het digitale systeem Tommy  
(www.tommy.rsvbreda.nl). De documenten die noodzakelijk zijn voor de aanvraag staan genoemd bij 
de beschrijving van de arrangementen. De documenten kunnen gedownload worden van de website  
www.rsvbreda.nl

CTLV
De Commissie ToeLaatbaarheidsVerklaringen beoordeelt de aanvraag, tenzij anders omschreven. Zie 
“overzicht aanvraag en verlenging arrangementen”
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Afgifte arrangement
Na goedkeuring van het (individuele) arrangement ontvangen  de school  en de ouders hiervan bericht. 
De bekostiging van het arrangement is gebaseerd op de ondersteuning die wordt aangevraagd, tenzij 
anders omschreven in het arrangement. 

Verlenging arrangement
Voor een groot gedeelte van de arrangementen  kan een verlenging worden aangevraagd. Deze ver-
lenging kan onder bepaalde voorwaarden gerealiseerd worden op basis van overeenstemming tussen 
betrokkenen. Zie “overzicht aanvraag en verlenging arrangementen”, hoofdstuk 15.
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ARRANGEMENT S03    1
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VOOR WIE IS HET ARRANGEMENT BEDOELD?

Dit arrangement is bedoeld voor drie doelgroepen:
• Leerlingen die langdurig ziek zijn. De ondersteuning vindt plaats op school. Voor kinderen die over-

wegend thuis zijn, is het arrangement zieke leerlingen bedoeld.
• Leerlingen met een lichamelijke beperking (Mytyl).
• Leerlingen met een beperkte cognitieve ontwikkeling (ZML).
Waarbij er in de extra ondersteuning meer nodig is dan de basis- en lichte ondersteuning om een pas-
send onderwijsaanbod te realiseren. De inzet van dit arrangement heeft een preventief karakter t.a.v. 
schooluitval of verwijzing richting SBO of SO

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN?

Dit arrangement kan gedurende het gehele schooljaar worden aangevraagd. Het arrangement wordt 
in principe voor een jaar afgegeven, waarna verlenging mogelijk is. Afhankelijk van de aard van de pro-
blematiek kan een arrangement voor een langere duur worden beschikt. Het beschikbare budget voor 
een arrangement is afhankelijk van de ondersteuningsvraag. Onderdeel van het arrangement kan ook 
betreffen de inzet van expertise vanuit SO3.

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT?

Het arrangement is gericht op de inrichting van het onderwijsaanbod zodanig dat dit is afgestemd op de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling. Hierbij is het wel gewenst nadrukkelijk onderscheidt te maken 
tussen ondersteuningsbehoeften op onderwijs en ondersteuningsbehoeften op zorg en begeleiding. 
Deze laatste behoren tot de verantwoordelijkheid van de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

BETROKKENEN:

• School
• Ouders
• Consulent passend onderwijs 
• Psycholoog/orthopedagoog
• Indien gewenst de jeugdprofessional en leerplichtambtenaar
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HOE VRAAG JE HET ARRANGEMENT AAN?

Een aanvraag kan plaatsvinden na overleg met de consulent passend onderwijs SO3. Op grond van dit 
verleg zullen de volgende documenten beschikbaar moeten komen:
• Aanvraagformulier
• Onderbouwing aanvraag
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2 ARRANGEMENT S04    
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VOOR WIE IS HET ARRANGEMENT BEDOELD?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen met gedragsproblemen die voortvloeien uit problemen in 
de sociale en emotionele ontwikkeling of een psychiatrische problematiek, waardoor zij onvoldoende 
kunnen profiteren van het onderwijsaanbod in de groep. Voor de realisatie van een passend onderwijs-
aanbod is meer nodig dan in de basis- en lichte ondersteuning geboden kan worden. De inzet van dit 
arrangement heeft een preventief karakter t.a.v. schooluitval of verwijzing richting SBO of SO. De 
geschetste problematiek kan niet het gevolg zijn van onvoldoende afstemming van het onderwijsaanbod. 

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN?

Dit arrangement kan gedurende het gehele schooljaar worden aangevraagd. Het arrangement wordt in 
principe voor een jaar afgegeven, waarna verlenging mogelijk is. Het beschikbare budget voor een arran-
gement is afhankelijk van de ondersteuningsvraag. Onderdeel van het arrangement kan ook betreffen 
de inzet van expertise vanuit SO4.

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT?

Het arrangement is gericht op de inrichting van het onderwijsaanbod zodanig dat dit is afgestemd op de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling. Hierbij is het wel gewenst nadrukkelijk onderscheidt te maken 
tussen ondersteuningsbehoeften op onderwijs en ondersteuningsbehoeften op zorg en begeleiding. 
Deze laatste behoren tot de verantwoordelijkheid van de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

BETROKKENEN:

• School
• Ouders
• Consulent passend onderwijs 
• Psycholoog/orthopedagoog
• Indien gewenst de jeugdprofessional en leerplichtambtenaar

HOE VRAAG JE HET ARRANGEMENT AAN?

Een aanvraag kan plaatsvinden na overleg met de consulent passend onderwijs. Op grond van dit
overleg zullen de volgende documenten beschikbaar moeten komen:
• Aanvraagformulier
• Onderbouwing aanvraag 
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3 ARRANGEMENT
TERUGPLAATSING
VANUIT SBO EN SO
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WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ARRANGEMENT TERUGPLAATSING VANUIT SBO EN SO? 

Leerlingen hebben bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring voor 
het SBO of SO. Deze toelaatbaarheidsverklaring heeft een maximale duur van 3 jaar. Het is de opdracht 
van de S(B)O school om jaarlijks te evalueren of een leerling noodzakelijk aangewezen blijft op deze 
voorziening. Wanneer geconcludeerd wordt dat een plaatsing op SBO of SO niet langer noodzakelijk is, 
komt een terugplaatsing in beeld. 

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN?

Bekostiging terugplaatsingsarrangement: Het samenwerkingsverband kent op verzoek een terugplaat-
singsarrangement toe. De hoogte van de bekostiging is maximaal gelijk aan de bekostiging van een toe-
laatbaarheidsverklaring voor de betrokken voorziening SBO of SO. De bekostiging van het arrangement 
wordt meegenomen in de maandelijkse overdracht naar het bevoegd gezag van de betreffende school. 
Duur van het arrangement is maximaal een jaar. 

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT?

Opties:
1. De leerling volgt onderwijs op S(B)O en kan teruggeplaatst worden naar SBO of BAO. Een arran-

gement is niet noodzakelijk. De consulent passend onderwijs wordt ingeschakeld door de huidige 
school. Schoolplaatsing en overdracht lopen via de consulent.

2. De leerling volgt onderwijs op S(B)O en kan teruggeplaatst worden naar SBO of BAO. Een arrange-
ment terugplaatsing is noodzakelijk. Dit wordt aangevraagd door de ontvangende school, in nau-
we samenwerking met de huidige school, de orthopedagoog en de consulent passend onderwijs. 
Het gaat hierbij om maatwerk. Door de betrokken scholen wordt specifiek omschreven welke onder-
steuning noodzakelijk is om de terugplaatsing te laten slagen. 

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

Procedure:
1. Overleg met ouders en overeenstemming over de mogelijkheid tot terugplaatsing.
2. De consulent passend onderwijs wordt geraadpleegd over de beste school van (terug)plaatsing.
3. Contact S(B)O  met de ontvangende school.
4. Ontvangende school neemt op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling een besluit 

over plaatsing.
5. Afspraken met de ontvangende school over geleidelijke integratie.
6. Overleg over noodzakelijkheid inzet terugplaatsingsarrangement tussen huidige en ontvangende 

school en ouders. 
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DOCUMENTEN BIJ AANVRAAG

Bij de aanvraag arrangement terugplaatsing vanuit SBO en SO wordt gebruik gemaakt van 
• Het ‘aanvraagformulier arrangementen’. 
• Daarnaast worden de onderdelen zoals genoemd in ‘onderbouwing aanvraag OA’ ingevuld. 
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WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ARRANGEMENT HOOGBEGAAFDHEID KORTDUREND 
SPECIFIEK

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die ondanks inzet van 
de extra ondersteuning op basis van beleid onder het bevoegd gezag onvoldoende ontwikkeling berei-
ken. Dit arrangement is gericht op kortdurende begeleiding van de leerkracht en/of de leerling, waarbij 
het bijvoorbeeld gaat om het aanleren/versterken van executieve functies of verandering van de mind-
set. Training van vaardigheden kan hier eveneens deel van uit maken. De inzet van dit arrangement 
heeft een preventief karakter t.a.v. schooluitval of verwijzing richting SBO of SO. Zie de bijlage ‘arrange-
menten hoogbegaafdheid’ hoofdstuk 16, bijlage A.

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN? 

Ten behoeve van training vaardigheden en coaching worden maximaal 10 bijeenkomsten van ter be-
schikking gesteld. Daarnaast kunnen 5 transfergesprekken worden ingepland om de leerkrachten 
( plusklas en reguliere groep) te ondersteunen in de begeleiding van de leerling in de groep. Daarnaast 
mag 1 uur worden begroot voor inlezen dossier en aanpak van de casus. Totale financiële begroting 
bedraagt:

10 maal 1 ½ uur begeleiding   15 uren
5 maal 1 ½ uur transfergesprek   7,5 uren
Dossier voorbereiding    1 uur
Totaal 23,5 uren   
 
(Dit arrangement is eenmalig over de gehele schoolcarrière en wordt jaarlijks geïndexeerd.)

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT? 

Het arrangement is gericht op het begeleiden van de leerling t.a.v.:
• Training van vaardigheden vooral op het gebied van de executieve functies.
• Coaching t.b.v. inzicht in de mindset en verandering daarvan. De leerling bewust maken van zijn 

eigen belemmeringen in het bereiken van de juiste resultaten en het leren omgaan met HB-kenmer-
ken.
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WAARAAN MOET DE SCHOOL / WERKEENHEID VOLDOEN OM DE AANVRAAG TE ONDERBOUWEN?

Procedure:
Het arrangement wordt toegekend door de CTLV. Dit impliceert dat in het voortraject de volgende activi-
teiten hebben plaatsgevonden:

1. Het arrangement kan pas worden aangevraagd als de school heeft voldaan aan:
• De basisondersteuning op schoolniveau;
• De aanpassingen voor de leerling op schoolniveau;
• De leerling gebruikt maakt van de plusvoorziening;
• Een goed onderbouwde conclusie dat de leerling onvoldoende heeft geprofiteerd van de plaatsing 

in de plusvoorziening of een goed onderbouwde verwachting dat de leerling onvoldoende zal gaan 
profiteren van de plaatsing in de plusvoorziening.

2. Inzet deskundigen
• In het voortraject zijn de volgende personen betrokken:
• De ouders van de betreffende leerling;
• Leerkracht reguliere groep;
• Leerkracht plusvoorziening;
• Intern begeleider van de school;
• HB-specialist* van school, schoolbestuur of de ondersteuningsorganisatie van het RSV Breda;
• Een orthopedagoog

*Van HB-specialist is sprake wanneer de medewerker een relevante opleiding succesvol heeft afgerond 
op het gebied van hoogbegaafdheid HBO-master bij Avans of Fontys, of opleiding Novilo of Echa.

ONDERBOUWING OP AANVRAAG

Voor de aanvraag is het volgende benodigd:

Bij de aanvraag arrangement hoogbegaafdheid kortdurend specifiek wordt gebruik gemaakt van 
• Het ‘aanvraagformulier arrangementen’. 
• Daarnaast worden de onderdelen zoals genoemd in ‘onderbouwing aanvraag OA’ ingevuld. 

Voor meer informatie zie document ‘arrangementen hoogbegaafdheid’ hoofdstuk 16, bijlage A.
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WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ARRANGEMENT HOOGBEGAAFDHEID INTENSIEF? 

Sommige leerlingen hebben gedurende een maximale periode van een half jaar tot één schooljaar extra 
ondersteuning nodig eventueel in een voorziening voor HB leerlingen met bijkomende problematiek. 
Doel van dit arrangement is een extra ontwikkelingsimpuls, gericht op behoud of terugkeer naar de 
basisschool van herkomst. Tijdelijke plaatsing in een voorziening geschiedt op basis van het beleid 
‘onderwijs op andere locatie’ en de keuze voor het OPDC. De tijdelijke plaatsing kan hierbij enkele 
dagdelen per week betreffen naast verblijf op de eigen basisschool of tijdelijk voltijds in een specifieke 
HB- voorziening. 

Dit arrangement is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen in de basisschoolleeftijd waarbij sprake is 
van:
• Gedragsproblemen die reactief zijn op hoogbegaafdheid.
• Een bijkomende problematiek, waarvan kan/mag worden verwacht dat die met een tijdelijke gerichte 

aanpak hanteerbaar gemaakt kan worden.
• Er is géén sprake van een stoornis volgens de DSM V die voorliggend is.

Aangezien de betreffende leerling in het voortraject in de plusvoorziening reeds extra ondersteuning 
heeft genoten is in deze fase een capaciteitenonderzoek niet voorwaardelijk bij de aanvraag van het 
arrangement. Het is echter zeer wel mogelijk dat de wenselijkheid of de noodzaak tot nader onderzoek 
(capaciteiten, gedrag en persoonlijkheid) gedurende het verblijf in de tijdelijke voorziening aan de orde 
komt. De noodzaak wordt dan naar alle waarschijnlijkheid geboden vanuit het niet bereiken van de 
doelen zoals deze zijn opgenomen in het OPP. Eventuele diagnostiek maakt geen deel uit van het arran-
gement dat door het samenwerkingsverband ter beschikking wordt gesteld.

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN? 

Het arrangement wordt afgegeven voor een minimale termijn van een half schooljaar en een maximale 
termijn van één schooljaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij de CTLV een verlenging van de be-
schikking worden aangevraagd.

Leerlingen worden tijdelijk geplaatst in een specifieke voorziening. Dit impliceert dat de leerling inge-
schreven blijft staan bij de school van herkomst. Pas nadat de tijdelijke plaatsing in de voorziening heeft 
geleid tot een definitief besluit (andere basisschool, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) kan 
na plaatsing de leerling bij de school van herkomst worden uitgeschreven. De basisschool van herkomst 
behoudt de zorgplicht tot inschrijving bij een andere school heeft plaatsgevonden.
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Aangezien het hier een tijdelijke plaatsing betreft en de ondersteuningsbehoeften van de leerling de 
basis- en lichte ondersteuning overstijgen vergoedt het RSV Breda op basis van een arrangement van 
een half jaar tot maximaal één schooljaar:

• De basisformatie op het niveau van het basisonderwijs. 
• De personele ondersteuning op niveau overdracht SBO. 
• De materiële ondersteuning op niveau overdracht SBO.

De basisondersteuning wordt door de basisschool van herkomst voor de duur van het arrangement 
overgedragen aan de school die de tijdelijke voorziening verzorgt.

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT? 

Het OPP is leidend voor de inhoud van het onderwijs en de begeleiding. De doelen en activiteiten zijn 
gericht op re-integratie in de reguliere basisschool, waarbij de volgende aspecten minimaal deel uitma-
ken van het plan van aanpak:
• Ondersteuning van de leerling in de cognitieve ontwikkeling.
• Vermindering van de geconstateerde problematiek.
• Afstemming van het onderwijs en begeleiding op de ondersteuningsbehoeften van de leerling op de 

school van herkomst en dus terugplaatsing.
• Het periodiek overleggen/evalueren met de school van herkomst, mede in aanwezigheid van de 

consulent SO4 en consulent HB.
• Leveren van nazorg door de consulent HB aan de basisschool van herkomst na terugplaatsing.

Uiteraard worden de ouders mede uitgenodigd bij de geplande overleggen.

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

Procedure:
Het arrangement wordt toegekend door de CTLV. Dit impliceert dat in het voortraject de volgende activi-
teiten hebben plaatsgevonden:
1. Het arrangement kan pas worden aangevraagd als de school heeft voldaan aan:
• De basisondersteuning op schoolniveau;
• De aanpassingen voor de leerling op schoolniveau;
• De leerling gebruikt maakt van de plusvoorziening;
• Een goed onderbouwde conclusie dat de leerling onvoldoende heeft geprofiteerd van de plaatsing 

in de plusvoorziening ondanks eventuele extra hulp op basis van het arrangement kortdurend en 
specifiek, zonder dat er sprake is een aantoonbare voorliggende stoornis behorende tot de DSM V 
classificatie;

• Er is in het voortraject door de participanten (zie 2) een OPP opgesteld voor de periode tijdens het 
verblijf in de tijdelijke voorziening.
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2. Inzet deskundigen
• In het voortraject zijn de volgende personen betrokken:
• De ouders van de betreffende leerling;
• Leerkracht reguliere groep;
• Leerkracht plusvoorziening;
• Intern begeleider van de school;
• HB-specialist* van school, schoolbestuur of de ondersteuningsorganisatie van het RSV Breda;
• Consulent passend onderwijs van het RSV Breda met expertise SO4.

*Van HB-specialist is sprake wanneer de medewerker een relevante opleiding succesvol heeft afgerond 
op het gebied van hoogbegaafdheid HBO-master bij Avans of Fontys, of opleiding Novilo of Echa.

ONDERBOUWING VAN DE AANVRAAG

Voor de aanvraag is het volgende benodigd: Bij de aanvraag arrangement intensief hoogbegaafdheid 
wordt gebruik gemaakt van: 
• Het ‘aanvraagformulier arrangementen’. 
• Daarnaast worden de onderdelen zoals genoemd in ‘onderbouwing aanvraag OA’ ingevuld. 
• Wanneer er sprake is van tijdelijke plaatsing in een voorziening wordt de ‘Symbiose-overeenkomst 

tijdelijke plaatsing HB+’ toegevoegd. 
Voor meer informatie zie document ‘arrangementen hoogbegaafdheid’ hoofdstuk 16, bijlage A.

WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN PLAATSING SO4?

Sommige hoogbegaafde leerlingen hebben naast hun hoogbegaafdheid een bijkomende problematiek 
op het gebied van gedrag, die niet voortvloeit uit de hoogbegaafdheid. Voor deze leerlingen kan een TLV 
SO4 worden aangevraagd t.b.v. plaatsing binnen het speciaal onderwijs.
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VOOR WIE IS HET ARRANGEMENT BEDOELD?

Indien er sprake is van hoogsensitiviteit of een vermoeden daarvan en de school kan onvoldoende te-
gemoetkomen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, kan een preventief arrangement worden 
aangevraagd. Er kan hierbij sprake zijn van psychosomatische klachten die gepaard gaan met frequent 
ziekmelden en schoolverzuim.  Het arrangement wordt aangevraagd om (volledige) schooluitval te voor-
komen. Er wordt voor de leerling binnen de school een veilige plek gecreëerd met een passend onder-
wijsaanbod ( afstemming, autonomie, relatie en competentie). 

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN? 

Totaal maximaal 24 uren begeleiding. De kosten van deze begeleiding worden jaarlijks geïndexeerd. 

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT? 

• klassenobservatie
• coachingsgesprekken met leerkracht
• afstemmingsgesprekken ouders en school

WAARAAN MOET DE SCHOOL VOLDOEN?

Procedure:
Het arrangement wordt toegekend door de CTLV. Dit impliceert dat in het voortraject de volgende activi-
teiten hebben plaatsgevonden:
Het arrangement kan pas worden aangevraagd als de school heeft voldaan aan:
• De basisondersteuning op schoolniveau;
• De aanpassingen voor de leerling op schoolniveau, inclusief de lichte ondersteuningsmiddelen;
Er op basis van observatie een inschatting wordt gemaakt naar een vermoeden van hoogsensitiviteit 
door de consulent HSP.

Inzet deskundigen
In het voortraject zijn de volgende personen betrokken:
• De ouders van de betreffende leerling
• Leerkracht reguliere groep;
• Intern begeleider van de school;
• De HSP-consulent van het centraal ondersteuningsteam;
• Eventueel de jeugdarts (bij schooluitval);
• Eventueel betrokkenheid jeugdhulp, wanneer therapie of ouderbegeleiding noodzakelijk is;
• Eventueel leerplichtambtenaar.
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DOCUMENTEN BIJ AANVRAAG

Bij de aanvraag preventief arrangement HSP wordt gebruik gemaakt van 
• Het ‘aanvraagformulier arrangementen’. 
• Daarnaast worden de onderdelen zoals genoemd in ‘onderbouwing aanvraag OA’ ingevuld. 
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ARRANGEMENT 
RE-INTEGRATIE 
HOOGSENSITIEVE 
LEERLINGEN

7
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VOOR WIE IS HET ARRANGEMENT BEDOELD?

Voor leerlingen waarbij sprake is van hoogsensitiviteit of een vermoeden daarvan en de problematiek 
dermate ernstig is dat er sprake is van schooluitval vanwege bijvoorbeeld een burn-out of sterke ver-
moeidheidsverschijnselen.
Hierbij kan sprake zijn van 2 situaties:
1. De leerling zit thuis en met een arrangement kan de re-integratie naar school gelijk worden opge-

pakt. Dit impliceert dat de leerling nog voldoende in staat is om binnen een termijn van 4 weken 
het gewenste energieniveau weer op te bouwen om van een volwaardige onderwijsparticipatie te 
spreken.

2. De leerling wordt geplaatst bij OPDC Flowkids (zie bijlage ‘plaatsing OPDC Flowkids’ hoofdstuk 16, 
bijlage B). Tijdens het verblijf bij Flowkids wordt re-integratie op de basisschool opgestart. 

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN?

Totaal maximaal 24 uren begeleiding. De kosten van deze begeleiding worden jaarlijks geïndexeerd.

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT?

• klassenobservatie;
• coachingsgesprekken met leerkracht;
• afstemmingsgesprekken ouders en school.

WAARAAN MOET DE SCHOOL VOLDOEN?

Situatie 1:
Er is een inschatting gemaakt naar een vermoeden van hoogsensitiviteit inclusief persoonlijkheidsfac-
toren, opvoedingssituatie en betrokkenheid bij school door de consulent HSP.

Situatie 2:
Tijdens verblijf bij OPDC Flowkids wordt in samenwerking met de Flowkids en de consulent HSP van het 
centraal ondersteuningsteam door de school een arrangement re-integratie aangevraagd. 
In het voortraject zijn de volgende personen betrokken:
• de ouders van de betreffende leerling;
• leerkracht reguliere groep;
• intern begeleider van de school;
• de HSP consulent van het centraal ondersteuningsteam;
• de jeugdarts ;
• eventueel betrokkenheid jeugdhulp bij plaatsing OPDC Flowkids en wanneer therapie of ouderbege-

leiding noodzakelijk is;
• leerplicht.
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DOCUMENTEN BIJ AANVRAAG

Bij de aanvraag re-integratie arrangement HSP wordt gebruik gemaakt van 
• Het ‘aanvraagformulier arrangementen’. 
• Daarnaast worden de onderdelen zoals genoemd in ‘onderbouwing aanvraag OA’ ingevuld. 
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ARRANGEMENT 
OBSERVATIEPLAATS 
SBO EN SO   8
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WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ARRANGEMENT OBSERVATIEPLAATS SBO & SO

Van een observatieplaats SBO is sprake als er een duidelijk vermoeden is van leerproblemen of leer-
stoornissen bij de leerling en als reactie op het niet goed meekomen op school werkhouding- en/of 
gedragsproblemen voorkomen. Ook psychosomatische klachten kunnen hierbij een rol spelen. Tevens 
moet duidelijk zijn dat de omgeving van de leerling onvoldoende in staat is om de leerling in zijn welbe-
vinden te ondersteunen. De observatieplaats start op de voorziening die het best antwoord kan geven 
op de observatievragen. 
Een observatieplaats SO kan worden toegekend indien er een vermoeden is van een problematiek die 
duidt op internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek, onverklaarbare lichamelijke klach-
ten of zwakke cognitieve ontwikkeling in samenhang met specifieke leerstoornissen en/of handicaps. 
De observatieplaats start op de voorziening die het best antwoord kan geven op de observatievragen.

In alle gevallen blijft de leerling ingeschreven op de eigen basisschool totdat een definitief besluit is 
genomen tot inschrijving in de andere onderwijsvoorziening.

Indicatie observatieplaats
Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een observatieplaats indien: 
1. De leerling door een bijzondere omstandigheid op korte termijn niet meer op de eigen school kan 

blijven en dus er een reële dreiging is van thuiszitten.
2. Er onvoldoende zicht is op de beschermende en belemmerende factoren en ondersteuningsbehoef-

ten van de leerling en zijn gezin.
3. Het gebrek aan eenduidige informatie (zie punt 2) het opstellen van een OPP belemmert en daar-

mee een definitieve plaatsing in een nieuwe onderwijssetting onmogelijk maakt. Er is geen adequa-
te onderbouwing om voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring af te geven.

Het arrangement observatieplaats is niet bedoeld voor:
• Het compenseren van scholen die nalatig zijn in de inrichting en kwaliteit van de eigen ondersteu-

ningsstructuur. 
• Het oplossen van conflicten tussen school en ouders over de ondersteuning van de betreffende 

leerling.
• Het ontduiken van de zorgplicht en leerlingen geen kans te geven op de eigen school.
• Het bij voorrang plaatsen van leerlingen in het SBO en SO.
• Het strategisch verleiden van ouders om toch maar mee te gaan in een traject van verwijzing.

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN? 

Bekostiging observatieplaats:
Het samenwerkingsverband kent op verzoek een arrangement observatieplaats toe. Voor de duur van 
het arrangement bekostigt het samenwerkingsverband de basisformatie, de ondersteuningsformatie en
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de materiële ondersteuning, zoals dat volgens de richtlijnen van OC&W voor dat schooljaar/ kalender-
jaar van toepassing is. De bekostiging van het arrangement wordt meegenomen in de maandelijkse 
overdracht naar het bevoegd gezag van de betreffende school voor speciaal (basis)onderwijs. Duur van 
het arrangement is 3 maanden en kan op uitdrukkelijk verzoek maximaal met eenzelfde termijn worden 
verlengd.

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT?

Van de ontvangende scholen worden de volgende activiteiten verwacht tijdens de observatieplaatsing:
Intakegesprek met de ouders en de school van inschrijving
• Verzorgen van onderwijs aan de leerling gedurende de plaatsingsperiode
• Verzorgen van eventueel aanvullende diagnostiek en observatie om de onderwijsbehoeften van de 

leerling in beeld te brengen
• Verstrekken van advies aan ouders en de school van inschrijving omtrent het onderwijs- en eventu-

eel begeleidingsaanbod dat moet worden gerealiseerd om te gaan voldoen aan de ondersteunings-
behoeften van de leerling

• Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de mogelijke aanvraag van een TLV, een verzoek dat 
formeel gedaan wordt door de school van inschrijving.

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

Observatieplaats SBO
Het arrangement observatieplaats SBO wordt toegekend door de CTLV. Dit impliceert dat in het voortra-
ject de volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:
• Overleg in het ondersteuningsteam van de school in samenspraak met de ouders.
• Overleg met de consulent passend onderwijs SBO  waaruit blijkt dat het speciaal basisonderwijs 

mogelijk de beste optie is.
• Overleg door de school van inschrijving met de mogelijke SBO-voorziening omtrent de plaatsings-

mogelijkheden.
• Beschrijving van het doel, de observatievragen en de duur van de observatieplaatsing zijn vastge-

legd in de ‘Symbiose-overeenkomst observatieplaats SO/SBO’
• Aanvraag van het arrangement bij de CTLV.

Minimaal drie weken voor afloop van de plaatsingstermijn wordt de CTLV betrokken bij het vervolgpro-
ces. De school van inschrijving heeft de verplichting de CTLV te informeren.

Observatieplaats SO
Het arrangement observatieplaats SO wordt toegekend door de CTLV. Dit impliceert dat in het voortra-
ject de volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:
• Overleg in het ondersteuningsteam van de school in samenspraak met de ouders.
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• Overleg met de consulent passend onderwijs SO waaruit blijkt dat het speciaal onderwijs mogelijk 
de beste optie is.

• Overleg door de school van inschrijving met de mogelijke SO-voorziening omtrent de plaatsingsmo-
gelijkheden.

• Beschrijving van het doel, de observatievragen en de duur van de observatieplaatsing zijn vastge-
legd in de ‘Symbiose-overeenkomst observatieplaats SO/SBO’.

Minimaal drie weken voor afloop van de plaatsingstermijn wordt de CTLV betrokken bij het vervolgpro-
ces. De school van inschrijving heeft de verplichting de CTLV te informeren.

DOCUMENTEN BIJ AANVRAAG

Bij de aanvraag arrangement observatieplaats SBO en SO wordt gebruik gemaakt van 
• Het ‘aanvraagformulier arrangementen’. 
• ‘Symbiose-overeenkomst observatieplaats SO/SBO’
• Daarnaast worden de onderdelen zoals genoemd in ‘onderbouwing aanvraag OA’ ingevuld. 
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ZIEKE LEERLINGEN 9
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WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ARRANGEMENT ZIEKE LEERLINGEN?

Een leerling kan in aanmerking komen voor een arrangement zieke leerlingen indien de leerling tijdelijk 
geen of slechts gedeeltelijk (overwegend thuis) onderwijs kan volgen op school vanwege:
1. Een vastgestelde lichamelijke aandoening/ziekte.
2. Een psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld een depressie.
3. SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Dit betreft lichamelijke klachten 

die al langer bestaan, ongeveer 3 maanden, en die na uitgebreid en herhaaldelijk  onderzoek niet 
of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke ziekte of aandoening. Deze komen 
vaak voor met psychische klachten.

Indien er geen sprake is van het in verband met ziekte overwegend thuis verblijven van een leerling gedu-
rende schooltijd kan een arrangement SO3 worden overwogen.

De ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen is uitbesteed aan Ziezon, een landelijk netwerk 
voor onderwijs aan zieke leerlingen. Binnen dit netwerk functioneren op regionaal niveau voorzieningen 
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Voor RSV Breda is dit Edux onderwijspartners te Ul-
venhout. Wanneer na 6 weken duidelijk is dat de noodzaak tot onderwijs thuis langer gaat duren dan 
12 weken, komt de leerling in aanmerking voor het arrangement zieke leerlingen.  Leerlingen met een 
psychische aandoening of psychosomatische aandoening komen niet in aanmerking voor ondersteuning 
van Ziezon en vallen direct onder dit arrangement. 

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN? 

Gedurende de toegekende periode kan de basisschool conform afspraak maandelijks de uitvoeringsu-
ren bij het samenwerkingsverband in rekening brengen. Het samenwerkingsverband vergoedt maximaal 
5 uren per week uitvoering.

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT? 

Het arrangement heeft betrekking op een beschikbaarheid van een leraar/onderwijsassistent thuis 
voor een periode van maximaal 6 maanden met een inzet van 5 uren per week. Na deze 6 maanden 
vindt evaluatie plaats en kan een verlenging worden aangevraagd voor maximaal eenzelfde periode met 
eenzelfde intensiteit. De leraar/onderwijsassistent kan afkomstig zijn van OZL, vanuit het eigen school-
bestuur of (mogelijk) de ondersteuningsorganisatie van het eigen samenwerkingsverband. Gedurende 
de uitvoering van het ondersteuningsarrangement vindt overleg plaats tussen de consulent van OZL, 
de medewerker van de ondersteuningsorganisatie van het RSV Breda, de ouders en de leerling (indien 
mogelijk), de leerkracht en de intern begeleider over de maatregelen die moeten worden genomen om 
re-integratie in de reguliere basisschool mogelijk te maken. Indien er geen perspectief is op re-integratie 
dient een aanvraag TLV SO te worden overwogen, omdat dan meer therapeutische ondersteuning voor 
de leerling noodzakelijk is.
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Indien de ondersteuning langer duurt dan één kalenderjaar wordt het dossier door OZL overgedragen 
aan de intern begeleider van de basisschool en de consulent vanuit de ondersteuningsorganisatie van 
het RSV Breda. In overleg moet worden vastgesteld of continuering van het thuisonderwijs voldoende 
basis biedt om de doelen in het OPP te bereiken.

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

Procedure:
Het arrangement zieke leerlingen wordt toegekend door de CTLV. Dit impliceert dat in het voortraject de 
volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:
• Overleg in het ondersteuningsteam van de school in samenspraak met de ouders en de consulent 

van de ondersteuningsorganisatie van het RSV Breda.
• Aanmelding van de leerling bij de regionale voorziening OZL (Edux Onderwijspartners). De  

betrokkenheid van de consulent OZL is voorwaardelijk voor toekenning van het arrangement door 
de CTLV.

• Uitvoering van alle gewenste ondersteuningsactiviteiten vanuit de voorziening OZL zover die behoren 
tot de wettelijke taakstelling.

• Verzorging van het thuisonderwijs gedurende de eerste 6 weken door OZL. 
• Beschrijving van het doel en de duur van het thuisonderwijs.
• Aanvragen van het arrangement bij de CTLV.

Voor afloop van het arrangement wordt de CTLV betrokken bij het vervolgproces.

DOCUMENTEN BIJ AANVRAAG; VOOR MEER INFORMATIE ZIE HOOFDSTUK 16, BIJLAGE C

Bij de aanvraag arrangement zieke leerling wordt gebruik gemaakt van 
• Het ‘aanvraagformulier arrangementen’. 
• Daarnaast worden de onderdelen zoals genoemd in ‘onderbouwing aanvraag OA’ ingevuld. 

OVERIG, MAAR NIET MINDER BELANGRIJK

• Consulent OZL is zoveel mogelijk dezelfde persoon die voor de leerling en de ouders de zaken regelt 
en coördineert.

• De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie op school voor leerlingen met extra on-
dersteuningsbehoeften en dus ook voor zieke leerlingen. Hij/zij is aanspreekpunt voor de consulent 
OZL.

• Afhankelijk van de situatie kan of een leraar van de eigen basisschool worden ingezet of het onder-
wijs worden gecontinueerd door de leraar van OZL of een derde gekwalificeerde partij.
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ARRANGEMENT 
KORTDUREND 
VERBLIJF IN HET SO  
(OZA 0F SEMI- RP-PLAATSING)

WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ARRANGEMENT KORTDUREND VERBLIJF IN HET SO?  

Hierbij gaat het om leerlingen die worden opgenomen in een open instelling zoals een revalidatiecen-
trum, een instelling voor jeugdzorg(plus) of in een justitiële jeugdinrichting, waarbij de leerling onderwijs 
volgt op de SO school die is verbonden aan die instelling. Wanneer de opname in een instelling minder 
dan 3 maanden duurt, kan de leerling ingeschreven blijven op de school van herkomst.

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN? 

Jaarlijks wordt door de PO-Raad een bedrag per week vastgesteld dat het SO ontvangt voor de kortdu-
rende plaatsing. Hierbij geldt een bedrag dat is gebaseerd op de bekostiging basisformatie + personele 
ondersteuning + materiële ondersteuning voor een geheel schooljaar gedeeld door 40 weken.

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT?

Sinds 1 augustus 2016  bestaat de mogelijkheid dat een leerling tijdelijk fulltime onderwijs volgt op 
een andere school dan waar de leerling is ingeschreven. Dit kan gedurende maximaal drie maanden (13 
weken). Dit kan aan de orde zijn bij b.v. een crisisplaatsing of bij opname in een instelling.

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

Procedure:
Het arrangement wordt toegekend door de CTLV. Dit impliceert dat in het voortraject de volgende activi-
teiten hebben plaatsgevonden:
Om onderwijs op een andere locatie mogelijk te maken moeten de twee scholen een symbiose-overeen-
komst sluiten, waarin in ieder geval afspraken staan over: 
1. de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan; 
2. de aanwezigheid van leraren, onderwijsondersteunend personeel en andere begeleiding van de 

leerling.
Een afschrift van deze overeenkomst wordt ingediend bij het RSV door de ontvangende school.

Er wordt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld door de SO-school waar de leerling tij-
delijk verblijft, waarbij tevens is opgenomen op welke wijze planmatig wordt toegewerkt naar het volgen 
van het volledig aantal geprogrammeerde uren onderwijs door de leerling op de school van inschrijving. 
Wanneer er op de school van herkomst al een (gedeeltelijk) ingevulde ‘onderbouwing aanvraag’ aanwe-
zig is, wordt deze overgedragen aan de school van tijdelijk verblijf.
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Om een ononderbroken schoolloopbaan te borgen zijn goede werkafspraken van belang met de school 
van inschrijving/herkomst, die immers verantwoordelijk blijft voor de leerling.   
Minimaal zijn van belang een (warme) overdracht van de informatie (onderbouwing aanvraag, inclusief 
OPP) en afspraken over de betrokkenheid van de school van herkomst tijdens het verblijf. Ook dient de 
instellingsschool tijdig af te stemmen over tijdstip en wijze van terugkeer. 

ONDERBOUWING VAN DE AANVRAAG

Een arrangement kortdurend verblijf in het SO wordt aangevraagd bij de Commissie Toelaatbaarheids-
verklaringen via 
• Het ‘aanvraagformulier OA’
• ‘Symbiose-overeenkomst kortdurend verblijf SO’. 
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11 ARRANGEMENT 
INTEGRATIE
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WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN INTEGRATIE ARRANGEMENT?  

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die in principe in aanmerking komen voor een Toelaatbaar-
heidsverklaring SO. Deze leerlingen volgen onderwijs binnen in een door het samenwerkingsverband 
vastgestelde integratie/outreach-voorziening SO. 

Hierbij volgen de leerlingen binnen een aparte klas onderwijs, waarnaast aantoonbaar integratiemomen-
ten in het regulier onderwijs plaatsvinden.

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN? 

Dit arrangement kan gedurende het gehele schooljaar worden aangevraagd. Het arrangement wordt in 
principe voor een jaar afgegeven, waarna verlenging mogelijk is. Het beschikbare budget is gelijk aan 
het bekostigingsniveau TLV SO. 

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT?

Het arrangement is gericht op de inrichting van het onderwijsaanbod zodanig dat dit is afgestemd op de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling. Hierbij is het wel gewenst nadrukkelijk onderscheid te maken 
tussen ondersteuningsbehoeften op onderwijs en ondersteuningsbehoeften op zorg en begeleiding. 
Deze laatste behoren tot de verantwoordelijkheid van de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. 

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

Procedure: 
Het arrangement wordt toegekend door de CTLV. Dit impliceert dat in het voortraject de volgende activi-
teiten hebben plaatsgevonden: 

Inzet deskundigen:
• School 
• Ouders 
• Consulent passend onderwijs 
• Psycholoog/ orthopedagoog 
• Indien van toepassing de jeugdprofessional en leerplicht 

ONDEBOUWING VAN DE AANVRAAG

Bij de aanvraag van het integratie arrangement wordt gebruik gemaakt van  
• Het ‘aanvraagformulier arrangementen’.  
• Daarnaast worden de onderdelen zoals genoemd in ‘onderbouwing aanvraag OA’ ingevuld.  
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ARRANGEMENT   12
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VOOR WIE IS HET ARRANGEMENT BEDOELD?

Voor alle leerlingen waarvoor op basis van ondersteuningsbehoefte geen passend  arrangement is bin-
nen het RSV Breda. Het gaat hierbij om complexe casussen waarbij sprake is van (dreigend) thuiszitten.

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN? 

De duur van het arrangement is in overleg. Het beschikbare budget voor een maatwerk is afhankelijk van 
de ondersteuningsvraag, hierdoor zal het aangevraagde budget logischerwijs variëren (maar niet  hoger 
zijn dan de bekostiging van een plaats in SO of SBO).

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT?

Specifiek gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling,  gezien het maatwerk dat nodig is.

WAARAAN MOET DE SCHOOL VOLDOEN OM DE AANVRAAG TE ONDERBOUWEN?

De school kan inzichtelijk maken wat de ondersteuningsbehoefte is van deze leerling en wat men reeds 
gedaan heeft om hier aan tegemoet te komen. 
De school kan in overleg en samenwerking met de ondersteuningsorganisatie niet tot een passend 
aanbod komen voor deze leerling. 

HOE WORDT HET ARRANGEMENT AANGEVRAAGD?

De school stelt het maatwerkarrangement in dialoog met de casusregisseur van het samenwerkingsver-
band op.  De casusregisseur kent het arrangement toe.
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GROEPS-
ARRANGEMENT    13
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WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN GROEPSARRANGEMENT

Van een groepsarrangement is sprake wanneer de school de ondersteuning van een groep leerlin-
gen met eenzelfde ondersteuningsbehoefte wil versterken om hiermee een passend onderwijsaanbod 
thuisnabij te creëren. Het gaat hierbij echter om een samenstelling van een groep leerlingen, die extra 
ondersteuning nodig heeft en die de basis- en lichte ondersteuning overstijgt.  

WAT HOUDT HET ARRANGEMENT IN? 

Deze arrangementen kunnen gedurende het gehele schooljaar worden aangevraagd. De looptijd van een 
groepsarrangement bedraagt de tijd die nodig is om de groep te ondersteunen, met een looptijd van 
maximaal één schooljaar; op basis van een nieuwe aanvraag is verlenging mogelijk.
Het beschikbare budget voor een groepsarrangement is afhankelijk van de ondersteuningsvraag. Hier-
door kan het aangevraagde budget variëren.

WAAROP IS HET ARRANGEMENT GERICHT?

Het groepsarrangement kan gericht zijn om binnen de school met een groep leerlingen te werken. In dit 
geval wordt de werkeenheid op de hoogte gesteld van deze aanvraag. Eventueel kan een leerling van 
een andere school met dezelfde onderwijsbehoefte aansluiten.
Het groepsarrangement kan ook school overstijgend plaatsvinden binnen de werkeenheid. In geval van 
het laatste, wordt de aanvraag gedaan door de scholen in de werkeenheid gezamenlijk. 

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

Er wordt een aanvraag gedaan via de documenten ‘groepsarrangement onderbouwing aanvraag’ waarin 
de inzet van de basis- en lichte ondersteuning duidelijk is beschreven. De school maakt inzichtelijk wat 
de ondersteuningsbehoefte is van deze groep leerlingen en wat er reeds gedaan is om hieraan tege-
moet te komen. In een plan van aanpak wordt beschreven aan welke doelen er wordt gewerkt en op wel-
ke wijze dit wordt georganiseerd. Bij een aanvraag is altijd de consulent Passend Onderwijs betrokken.
Bij een groepsarrangement ligt de nadruk op verantwoording achteraf, dit vindt plaats binnen de werkeen-
heid.

ONDERBOUWING VAN DE AANVRAAG

Voor de aanvraag is het document ‘Groepsarrangement onderbouwing aanvraag’ benodigd.

BEOORDELING VAN DE ARRANGEMENTSAANVRAGEN

Aanvragen voor een groepsarrangement worden beoordeeld door de directeur bestuurder van het sa-
menwerkingsverband. 
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BEKOSTING GROEPSARRANGEMENTEN

Het groepsarrangement wordt in één keer bekostigd, waarbij de kosten per leerling niet het budget SO/ 
SBO mogen overstijgen.
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SCHOOL-
ARRANGEMENT 
INCLUSIEVE 
SCHOOL    

14
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TOELICHTING 

Dit schoolarrangement probeert op drie vragen antwoord te geven:
1. Hoe nodigen we scholen uit om meer inclusief te worden?
2. Hoe kunnen we scholen uitnodigen om zich te profileren als inclusieve school?
3. Hoe kunnen we scholen uitnodigen om de samenwerking aan te gaan vanuit de inclusieve 
      gedachte?

Om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften binnen de scholen introduceert het RSV Breda 
het zogenaamde schoolarrangement. Dit arrangement is bedoeld wanneer scholen zich willen  ontwik-
kelen en profileren tot inclusieve school binnen een werkeenheid. Als inclusieve school wil je samen 
met ouders, volwassenen en leerlingen in hun directe leefomgeving onderwijs aanbieden wat tegemoet 
komt aan de diversiteit van behoeften van leerlingen, met of zonder beperkingen. Dit betekent dat er 
een leeromgeving gecreëerd wordt binnen één schoolgebouw, die optimale leerervaringen aanbiedt, die 
zowel de cognitieve, de creatieve als de sociale ontwikkeling van leerlingen bewust bevordert. 

Binnen inclusief onderwijs normaliseren we speciale onderwijsbehoeften. Door leerlingen met reguliere- 
en speciale onderwijsbehoeften bij elkaar in een school te plaatsen, leren leerlingen van jongs af aan 
om te gaan met diversiteit. 

Het betreft in de kern een onderwijskundige bijstelling van de ondersteuningsstructuur. Aangenomen 
mag worden dat daarmee het aantal aanvragen van arrangementen voor individuele leerlingen zal  ver-
minderen. Met de aanvraag van een schoolarrangement sluit je de school (na de eerste fase) uit van de 
aanvraag van individuele en groepsarrangementen. 

Een schoolarrangement vraag je aan voor één jaar en kan ieder jaar op basis van een evaluatie in april-
mei verlengd worden met één jaar. Per jaar vindt de bekostiging plaats op basis van de ingediende aan-
vraag en de daaraan gestelde doelen. Bekostiging kan aangevraagd worden ten gunste van het creëren 
van volwaardige en uitdagende leeromgeving en de professionalisering van het team.

Van ‘de inclusieve school’ wordt verwacht dat zij na de startfase een actieve rol gaat spelen binnen het 
samenwerkingsverband / de eigen werkeenheid, waar het gaat om onderwijs aan leerlingen met spe-
cifieke ondersteuningsbehoeften. De consulent passend onderwijs is als ‘critical friend’ in het traject 
betrokken. Daarnaast nodigt de school twee collega’s uit de werkeenheid uit om te komen visiteren. 
Tijdens deze visitatie kan de lijst ‘pijlers voor inclusief onderwijs’ gebruikt worden. Bron: schoolinclusie 
meter 2007 uit: Passend inclusief onderwijs: doen! (zie bijlage hoofdstuk 16, bijlage D).
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ONDERBOUWING VAN DE AANVRAAG

Het samenwerkingsverband wil dat de ontwikkelde expertise, passend bij zo’n schoolarrangement 
geborgd wordt binnen de school. Een schoolarrangement kan slechts voor aanvang van een nieuw 
schooljaar bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd. De looptijd van een schoolarrangement 
bedraagt maximaal één schooljaar. Hierna is jaarlijkse verlenging mogelijk.
Voor de aanvraag zijn drie zaken benodigd:
1. Het document schoolarrangement onderbouwing aanvraag, inclusief geformuleerde ontwikkeldoe-

len t.a.v. het creëren van een volwaardige en uitdagende leeromgeving en de professionalisering 
van het team. De inclusieve school (in wording) formuleert concrete leerdoelen/ ontwikkelpunten. 
Hiervoor kan de lijst ‘pijlers voor inclusief onderwijs’ ingezet worden. Bron: schoolinclusie meter 
2007 uit: Passend inclusief onderwijs: doen! Zie hoofdstuk 16, bijlage D.

2. Een onderbouwing van de huidige en gewenste leerlingpopulatie, gekoppeld aan specifieke onder-
steuningsbehoeften van de beoogde doelgroep(en). Hierbij wordt ook vermeld hoeveel kinderen 
gaan profiteren van dit schoolarrangement en welke kinderen worden uitgesloten (contra-indicatie).

3. Een onderbouwing van de bestuurder van het bevoegd gezag waar de school onder valt.

BEOORDELING VAN DE ARRANGEMENTSAANVRAGEN

Aanvragen voor een schoolarrangement worden beoordeeld door de directeur/bestuurder van het sa-
menwerkingsverband. Bij twijfel of afwijzing worden voorafgaand aan het definitieve besluit twee be-
stuurders geraadpleegd.

BEKOSTIGING SCHOOLARRANGEMENT

Het schoolarrangement wordt in één keer bekostigd, daarbij wordt uitgegaan van cofinanciering.
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AANVRAAG & 
VERLENING    15

Arrangement Afgifte door Formulieren 1e aanvraag Duur beschikking Verlenging Hoe verlengen?

1. SO3 CTLV Aanvraagformulier OA 
Onderbouwing aanvraag AO

1 jaar of langer Ja 1e en 2e keer op basis 
van overeenstemming, 
daarna als 1e aanvraag

2. SO4 CTLV Aanvraagformulier OA 
Onderbouwing aanvraag AO

1 jaar Ja 1e en 2e keer op basis 
van overeenstemming, 
daarna als 1e aanvraag

3. Terugplaatsing van-
uit SBO en SO

CTLV Aanvraagformulier OA 
Onderbouwing aanvraag AO

1 jaar Nee Nvt

4. Hoogbegaafd - 
kortdurd specifiek

CTLV Aanvraagformulier OA 
Onderbouwing aanvraag AO

Eenmalige bekos-
tiging

Nee Nvt

5. Hoogbegaafd - 
tijdelijke plaatsing

CTLV Aanvraagformulier OA 
Onderbouwing aanvraag AO
Eventueel symbiose
Overeenkomst HB

6 maanden Ja, 1x Op basis van overeen-
stemming, in overleg 
met het OT, waarbij een 
lid van de CTLV aanwe-
zig is

6. HSP preventief CTLV Aanvraagformulier OA 
Onderbouwing aanvraag AO

Eenmalig Nee Nvt

7. HSP re-integratie CTLV Aanvraagformulier OA 
Onderbouwing aanvraag AO

Eenmalig Nee Nvt

8. Observatie-plaats CTLV Aanvraagformulier OA 
Onderbouwing aanvraag AO
Symbiose overeenkomst
Observatieplaats SO/SBO

3 maanden Ja, 1x Als 1e aanvraag

9. Zieke leerlingen CTLV Aanvraagformulier OA 
Onderbouwing aanvraag AO

6 maanden, max 
5 uur per week

Ja, 1x Op basis van overeen-
stemming

10. Kortdurend verblijf 
SO

CTLV Aanvraagformulier OA 
Symbiose overeenkomst
Kortdurend verblijf

3 maanden Nee Nvt
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Arrangement Afgifte door Formulieren 1e aanvraag Duur beschikking Verlenging Hoe verlengen?

11. Integratie arrange-
ment

CTLV Aanvraagformulier OA
Onderbouwing aanvraag AO

1 jaar Ja 1e en 2e keer op basis 
van overeenstemming, 
in overleg met het 
OT, waarbij een lid 
van de CTLV aanwe-
zig is, daarna als 1e 
aanvraag

12. Maatwerk Casusregis-
seur

In overleg In overleg In overleg In overleg

13. Groepsarrangement Directeur 
bestuurder

Groepsarrangement
Onderbouwing aanvraag

1 jaar Ja Zoals 1e aanvraag met 
evaluatie

14. Schoolarrangement Directeur 
bestuurder

Onderbouwing aanvraag
Schoolarrangement

1 jaar Ja Zoals 1e aanvraag met 
evaluatie
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Arrangement Afgifte door Formulieren 1e aanvraag Duur beschikking Verlenging Hoe verlengen?

11. Integratie arrange-
ment

CTLV Aanvraagformulier OA
Onderbouwing aanvraag AO

1 jaar Ja 1e en 2e keer op basis 
van overeenstemming, 
in overleg met het 
OT, waarbij een lid 
van de CTLV aanwe-
zig is, daarna als 1e 
aanvraag

12. Maatwerk Casusregis-
seur

In overleg In overleg In overleg In overleg

13. Groepsarrangement Directeur 
bestuurder

Groepsarrangement
Onderbouwing aanvraag

1 jaar Ja Zoals 1e aanvraag met 
evaluatie

14. Schoolarrangement Directeur 
bestuurder

Onderbouwing aanvraag
Schoolarrangement

1 jaar Ja Zoals 1e aanvraag met 
evaluatie

16 BIJLAGEN
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ARRANGEMENTEN 
HOOGBEGAAFDHEIDA

INLEIDING

Uitgangspunt is dat voor zoveel mogelijk leerlingen zo thuisnabij mogelijk een passend onderwijsaanbod 
wordt gerealiseerd. Dit geldt ook voor hoogbegaafde leerlingen. Om die reden heeft het samenwerkings-
verband er bij de oprichting voor gekozen om in principe de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en 
de ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen te beleggen in de basisondersteuning. De praktijk van 
de afgelopen jaren heeft echter laten zien dat dit lang niet in alle gevallen als toereikend wordt ervaren. 
Vandaar dat het bestuur van het samenwerkingsverband er voor heeft gekozen om voor hoogbegaafde 
leerlingen die meer nodig hebben dan in de basisondersteuning kan worden gerealiseerd een arrange-
ment te ontwikkelen.

HET ARRANGEMENT ALS ONDERDEEL VAN HET ONDERSTEUNINGSCONTINUÜM

Het arrangement HB kan kortdurend zijn en gericht op een specifieke ondersteuningsbehoefte van de 
leerling, of langdurig gericht op de totale ontwikkeling van de leerling in een specifieke setting. Hierbij 
onderscheiden we de volgende mogelijkheden:
• Kortdurend en specifiek
• Plaatsing tijdelijke voorziening
• Meer permanente plaatsing SO4

TOELICHTING BASIS- EN LICHTE ONDERSTEUNING BINNEN DE BASISSCHOOL  M.B.T 
HOOGBEGAAFDHEID 

‘‘Passend onderwijs bieden voor alle leerlingen, dat voldoet aan de specifieke behoeften van deze leerlin-
gen.’’ 

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht kunnen inspelen 
op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn school-brede 
onderwijsaanpassingen noodzakelijk, die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijs-
behoeften. 
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Het gaat hierbij zowel om leerlingen die minder begaafd zijn als leerlingen met een bovengemiddelde 
tot hoge intelligentie. Dit stroomschema is toegespitst op deze laatste doelgroep. Om bovengenoemde 
doelstelling te bereiken is het belangrijk dat de scholen en besturen voldoen aan de voorwaarden zoals 
deze hieronder zijn geformuleerd.

Een school die:
Gebruik maakt van een signaleringsinstrument, bijv. het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DDHH-
PO), voor signalering, diagnostiek en begeleiding. 
• Gebruik maakt van een instrument als de versnellingswenselijkheidslijst of het DHH-PO wanneer er 

sprake is van mogelijk versnellen.
• Een leerlijn voor compacten en verrijken voor groep 1 t/m 8 heeft, welke is geïntegreerd in de da-

gelijkse werkwijze. 
• Een goed en transparant pedagogisch klimaat heeft, waarin leerlingen geen uitzondering vormen. 
• Duidelijke toelatingseisen hanteert voor toelating van een plusvoorziening.
• Een aanspreekpunt heeft op gebied van hoogbegaafdheid.

Een leerkracht die:
• Een brede blik heeft op de ontwikkeling van kinderen.
• Voldoende kennis heeft van hoogbegaafdheid. 
• Een reëel beeld heeft van begaafdheid en begrijpt hoe het ontwikkelingsproces van begaafde  

leerlingen (onder gunstige omstandigheden) kan verlopen.
• Begrijpt welke educatieve behoefte de leerling heeft. 
• Een geïntegreerde, gedifferentieerde aanpak hanteert voor de leerlingen in de groep.
• Hogere orde denkvaardigheden stimuleert.
• Rekening houdt met de eigenheden en behoeften op het gebied van sociaal-emotionele ontwikke-

ling.  

Materialen die:
• Voldoende beschikbaar zijn voor leerlingen van groep 1 t/m 8. 
• Aansluiten op de zone van naaste ontwikkeling van de leerling.

Een schoolbestuur dat:
• Zorgt draagt voor uitvoering van het beleid zoals is vastgesteld in het beleidsplan van de school en 

opgenomen in het schoolondersteuningsplan. 
• Een plaats in een (bovenschoolse) plusvoorziening faciliteert voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 

waarvoor dit noodzakelijk is.
• Een netwerk van schoolspecialisten/coördinatoren faciliteert die zich geprofessionaliseerd hebben 

op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.
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De basisondersteuning op het niveau van de school en de aanpassingen voor de leerlingen op school 
niveau behoren tot de basisondersteuning zoals afgesproken binnen het RSV Breda. Dit geldt eveneens 
voor het realiseren van mogelijk een plusvoorziening, of voltijds hoogbegaafdheids-onderwijs of de inzet 
van expertise en een netwerk. Pas wanneer de ondersteuningsbehoefte van de hoogbegaafde leerling 
meer is dan vanuit de basisondersteuning kan worden geleverd, ligt er een opdracht voor het samenwer-
kingsverband om deze extra ondersteuning te leveren.

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR MET BETREKKING TOT MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID BINNEN RSV 
BREDA

                             
 ARRANGEMENT, AAN TE VRAGEN DOOR MIDDEL VAN EEN GROEIDOCUMENT: 

• Kortdurend: op een specifieke onderwijsbehoefte + expertise HB specialist
• Langdurig: voor twice exceptional/ drop out + expertise HB specialist + expertise SO 4 

 
 
 

          PLUSVOORZIENING        VOLTIJDS                            INZET EXPERTISE EN  
Schoolniveau of bestuursniveau         HOOGBEGAAFDHEIDSONDERWIJS          NETWERK BINNEN HET BESTUUR 
 

   

AANPASSING VOOR DE LEERLING OP SCHOOLNIVEAU:

• Een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8
• Compacten en verrijken op 1 of meerdere vakgebieden.

• Versnellen 
 
 
 

BASISONDERSTEUNING OP SCHOOLNIVEAU: OPGENOMEN IN HET  
SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN (SOP) EN BELEIDSPLAN VAN DE SCHOOL: 

• Signalering en diagnostiek (basis)
• Kennis bij leerkrachten

• Aanspreekpunt op gebied van hoogbegaafdheid
• Duidelijke toelatingseisen voor toegang tot de plusvoorziening* 

en/of en/of en/of
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TOELICHTING INHOUD ARRANGEMENT KORTDUREND EN SPECIFIEK

• Training van vaardigheden vooral op het gebied van de executieve functies: 

Uitleg executieve functies ( Smits & Huizinga) 
De executieve functies worden ook wel de uitvoerende aandacht genoemd. 
1. Inhibitie
2. Werkgeheugen
3. Planning en organisatie
4. Cognitieve flexibiliteit
5. Emotieregulatie
6. Gedragsevaluatie

• Coaching t.b.v. inzicht in de mindset en verandering daarvan. De leerling bewust maken van zijn 
eigen belemmeringen in het bereiken van de juiste resultaten en het leren omgaan met HB-ken-
merken 

Uitleg mindset ( Carol Dweck)
Onderzoek van Dweck wijst uit dat mensen twee verschillende zelfbeelden kunnen hebben en duidt deze 
aan in twee verschillende mindsets; de growth mindset en de fixed mindset. Dweck verklaart hiermee hoe 
het kan dat niet onze capaciteiten of ons talent leiden tot succes, maar dat onze benadering een belang-
rijke factor tot succes is. 

De fixed mindset, ook wel de statische mindset genoemd, gaat er van uit dat intelligentie, persoonlijkheid 
en karakter vaststaande gegevens zijn. De Growth mindset, ook wel de op groei gerichte mindset genoemd, 
gaat er vanuit dat basiskwaliteiten te ontwikkelen zijn door er moeite voor te doen. Net zoals bij de ‘locus 
of control’ is er geen sprake van óf een growth óf een fixed mindset, maar van een continuüm. De mindset 
van een bepaalde persoon is geen vaststaand gegeven, maar is te beïnvloeden door de omgeving of door 
het bijstellen van de eigen gedachte.
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B PLAATSING 
FLOWKIDS

Indien sprake is van schooluitval en re-integratie niet binnen korte termijn wordt verwacht,  kan plaat-
sing op OPDC Flowkids bijdragen aan het proces, voordat re-integratie op de eigen school opgestart 
kan worden. Vaak is het niet mogelijk om het kind tijdig in balans te brengen. Het gaat hierbij om een 
plaatsing van maximaal 6 maanden, eventueel te verlengen met 3 maanden in geval van burn-out of 
depressiviteitsklachten. Er moet een intake plaatsvinden bij jeugdzorg ten behoeve van een mogelijke 
beschikking jeugdhulp voor dagbesteding en begeleiding  en plaatsing parttime of tijdelijk fulltime bij het 
OPDC Flowkids, specifieke jeugdvoorziening voor hoogsensitieve leerlingen.

Plaatsing dagbesteding  is altijd gericht op re-integratie, hetgeen inhoudt dat gestreefd wordt tijdens het 
verblijf van maximaal 6 maanden in de dagbesteding het traject van terugplaatsing basisschool zal wor-
den opgestart. Gedurende de plaatsing wordt onderwijs verzorgd door het RSV Breda onder de noemer 
van plaatsing in het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum). Dit veronderstelt de aanwezigheid 
van een ontwikkelingsperspectief. Er hoeft voor de plaatsing OPDC Flowkids geen Toelaatbaarheids-
verklaring en/of arrangement aangevraagd te worden. Een verwijzing door de huisarts of de jeugdpro-
fessional is daarvoor voldoende. Het RSV Breda moet wel toestemming geven voor de plaatsing. Voor 
het re-integratietraject dat daarop volgt kan uiteraard wel een arrangement worden aangevraagd. Zie 
hierboven: “re-integratie-arrangement hoogsensitieve leerlingen”.

Voorwaarden aanvraag plaatsing dagbesteding  OPDC Flowkids:
Dit schoolarrangement probeert op drie vragen antwoord te geven:
1. Beschikking Jeugdzorg of verwijzing huisarts
2. Vrijstelling geregeld schoolbezoek leerplicht
3. Opstellen ontwikkelingsperspectief (OPP)
4. Positief advies RSV Breda, op basis van het beschikbare informatie en OPP. 
5. Bij plaatsing Flowkids wordt door de school van inschrijving op basis van de Variawet een 
melding gedaan bij de inspectie van onderwijs (zie documenten Variawet website RSV Breda)
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C ACHTERGRONDINFOR-
MATIE ARRANGEMENT 
ZIEKE LEERLINGEN

INLEIDING

In Nederland is het onderwijs aan zieke leerlingen voor het primair onderwijs wettelijk geregeld in de 
WPO, artikel 9a, waarin is opgenomen:
• Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in verband 

met ziekte thuis blijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund.
• De ondersteuning bedoeld in het eerste lid wordt verzorgd door:

1. een educatieve voorziening als bedoeld in artikel 1.4, tweede lid, van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek indien de leerling is opgenomen in een acade-
misch ziekenhuis;

2. een schoolbegeleidingsdienst, indien de leerling is opgenomen in een ziekenhuis, zijnde 
niet een academisch ziekenhuis, dan wel indien de leerling in verband met ziekte thuis 
verblijft.

• De ondersteuning in het eerste lid kan in overeenstemming tussen de educatieve voorziening dan 
wel de schoolbegeleidingsdienst en de school waarbij de leerling is ingeschreven, mede het geven 
van onderwijs aan de leerling betreffen.

Hierbij is de verantwoordelijkheid van de school expliciet geduid, als een leerling lange tijd afwezig is 
door ziekte. De school zorgt ervoor dat:
• Het onderwijs doorgang vindt, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling, zowel in het zieken-

huis als thuis.
• De zieke leerling zich verbonden blijft voelen met zijn klasgenoten.
• Er regelmatig contact is met de ouders van de zieke leerling.
• Iedereen goed geïnformeerd wordt en blijft, in overleg met ouders en leerling.

UITVOERING BELEID 

Op basis van Rijkssubsidie is de ondersteuning het onderwijs aan zieke leerlingen uitbesteed aan 
Ziezon, een landelijk netwerk voor onderwijs aan zieke leerlingen. Binnen dit netwerk functioneren op 
regionaal niveau voorzieningen Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) voor (psycho)somatisch 
zieke leerlingen (www.ziezon.nl), die onder reguliere medische behandeling zijn en die daardoor, nu of in 
de toekomst, aangewezen zijn op onderwijs op maat binnen het primair onderwijs. 
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Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs aan een zieke leerling en kunnen hierbij ondersteu-
ning krijgen van een consulent OZL, die verbonden is aan een onderwijsadviesbureau. Hieraan liggen 
overeenkomsten ten grondslag tussen Ziezon en Edventure (de branche-organisatie van de onder-wijs-
adviesbureaus).

De ondersteuning van de consulenten OZL verbonden aan de Onderwijsadviesbureaus (OABs1) kan 
bestaan uit:
• Samen met de ouders en de school in kaart brengen wat het kind/de jongere in relatie tot zijn ziekte 

aan kan.
• Verstrekken van informatie over mogelijke gevolgen van een bepaalde ziekte, de consequentie van 

een behandelmethode en/of de invloed van medicatie op het onderwijsleerproces.
• Wanneer relevant, met toestemming van betrokkenen, als intermediair informatie opvragen bij der-

den. Te denken valt aan de kinderarts, kinderpsycholoog, revalidatiecentrum, (universitaire) zieken-
huizen, paramedici e.a.

• Mede met de school in kaart brengen welke onderwijsbehoefte het zieke kind/de jongere nodig 
heeft.

• Samen met de school verkennen welke mogelijkheden er zijn tot het verzorgen van onderwijs.
• Verstrekken van informatie over aanpassingen van regelgeving en/of voorschriften voor zieke leer-

lingen. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van informatie over het afnemen van schoolon-
derzoek, examens enz.

• Samen met de school opstellen van een begeleidings-/handelingsplan en helpen bij het realiseren, 
coördineren en bewaken van de uitvoering.

• Het verzorgen van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van jongeren met een chronisch (psy-
cho)somatische en/of ernstige ziekte. (geldt voor VO)

• Bemiddelen bij het inzetten van ICT-hulpmiddelen bij afstandsleren, o.a. KPN Klasgenoot
• Zo nodig in beperkte mate tijdelijk overnemen van de onderwijstaak. 
1 Voor ons samenwerkingsverband betreft dit Edux Onderwijspartners te Ulvenhout.
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D SCHOOL INCLUSIE 
METER
DEZE BIJLAGE VOLGT BINNENKORT
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RSV Breda PO
Ridderstraat 34

4902 AB Oosterhout (NB)

www.rsvbreda.nl


