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Voorwoord  

______________________________________________________________________________ 

 

 
Het jaarplan 2017-2018 is de operationalisering van het beleid dat verwoord is in het ondersteunings-

plan 2015-2018 en de wijzigingen daarop waartoe in de loop van de planperiode is besloten.  Het is 

een werkplan voor de aangeslotenen. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

 

 1. De uitvoeringsorganisatie van het RSV Breda eo 

  1.1. Algemene gegevens 

  1.2. De uitvoeringsorganisatie in schema 

  1.3. De bemensing 

  1.4. Het RSV Breda eo als partner 

  1.5. Het vergaderschema 

 2. De doelen voor 2017-2018 

 3.  Financien 

3.1. Begroting 2015-2016 

  3.2. Bekostiging arrangementen 

  3.3. Het schoolondersteuningsbudget 

 4. Het aanvragen van een AV of TLV 

   4.1. Het aanvraagproces 

  4.2. Spreiding aanvragen  

  4.3. LWOO en PRO 

 

 Bijlagen:  

 - de basisondersteuning 

 - het aanvraagformulier 

  
Het beleid dat ten grondslag ligt aan deze afspraken is terug te vinden in het ondersteuningsplan 

2015-2018. Dit ondersteuningsplan is –evenals later vastgestelde beleidsstukken -  te downloaden van 

de website www.rsvbreda.nl/vo. 

  
 
6 september 2017 
 
 
L.C.J.M. Oomen 
voorzitter dagelijks bestuur 
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Hoofdstuk 1    De organisatie van het Samenwerkingsverband 
__________________________________________________________________________________ 
1.1. Algemene gegevens 
Naam    :   Stichting RSV Breda en omgeving 
Post- en bezoekadres  :   Ridderstraat 34,  4902 AB Oosterhout (NB) 
Telefoon    :   076 – 560 77 77 
Bestuursnummer (DUO)  :   21604 
BRIN-nummer:   :   VO3003 
E-mail-adres        :   vo@rsvbreda.nl 
Twitter/account   :   RSVBredaeo 
OPDC/Reboundlocatie  :   Mechelaarstraat 17, Oosterhout (NB) 
Plusvoorziening   :   Groene Woud 2, Breda   
 
1.2. De uitvoeringsorganisatie in schema 

        = adviserend = besluitvormend

Uitvoering
- arrangeren door 

commissie

- Coordinator 

ondersteuningstoe-

wijzing

- expertise inhuren/ 

detacheren

Directeur en secretaresse

Directeur, ambtelijk secretaris, is ambtelijk verantwoordelijk voor de 

aansturing van de uitvoering en de beleidsontwikkeling

Bovenschoolse 

voorziening(en)

ALGEMEEN BESTUUR
toezichthouder

DAGELIJKS

BESTUUR 

Spreekt directeur aan

Beleid

Voorbereiding 

en ontwikkeling

SCHOLEN

Eindverantwoordelijke

Schoolleiders 

Ondersteuningscoördinatoren
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1.3. Bemensing 
 
In het RSV Breda   is een aantal organisatieonderdelen te benoemen die ieder hun eigen rol hebben in 
de beleidscyclus: 
Het bestuur: 12 leden. Het bestuur bestaat uit een dagelijks (uitvoerend) bestuur en een algemeen 
(toezichthoudend) bestuur. De voorzitter van het algemeen bestuur is ook de voorzitter van het be-
stuur. Het db geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken in het samenwerkingsverband en bestaat 
uit 4 leden. Het algemeen bestuur bestaat uit 8 leden. Onderlinge verhoudingen, taken en bevoegd-
heden, inclusief het  toezichtskader, zijn statutair vastgelegd.  
De samenstelling van het bestuur per 1-8-2017: 
 

1. Het bestuur 

Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 

L. Oomen (voorzitter), Delta-onderwijs C. Reuvers (voorzitter), Ver. OMO 

P. van Heusden (penningmeester), KSE R. Palmen, ROC W-Brabant 

J. Baselmans, SKVOB e.o. P. Kokke, Mgr. Frencken College 

S. Hofkes, Driespan T. Metselaar (INOS) 

 R. Speetjens, Ver. Voor Christelijk onderwijs 

 G. Steenbakkers, St. Kath. Onderwijs in Donge-
mond gebied 

 H. Hoekjen*, Mytylschool Tilburg 

 D. Ensberg*, St. Biezonderwijs 

 
* bestuursleden op basis van opting-in: dit bestuur heeft geen vestiging in de regio van RSV Breda eo, 
maar heeft wel leerlingen uit de regio van RSV Breda eo op een van de eigen scholen. 
 

2. Directeur: stuurt de organisatie aan onder 
verantwoordelijkheid van het db. De direc-
teur is bestuurder van de Stichting Rebound. 

F. Hessels 

3. Commissie ondersteuningstoewijzing: voert 
het beleid ten aanzien van de afgifte van ar-
rangementen uit.  De commissie staat onder 
voorzitterschap van de Coördinator Onder-
steuningstoewijzing. 

J. van den Heijkant, voorzitter (tot 31-12-2017) 
M. Hekerman (vanaf 1-1-2018) 
B. van Gool 
Marjon Sips, vertegenwoordiger vo   

Vertegenwoordiger plaatsende school (adviseur) 

4. Schoolleidersoverleg: adviseert het dagelijks 
bestuur over beleidsvoornemens. Het 
schoolleidersoverleg bestaat uit 34 leden (1 
lid per deelnemende school) en staat onder 
voorzitterschap van de directeur. 

F. Hessels, voorzitter 
Overige leden agendacommissie: 
R. van Velthoven 
I. van Riel 
H. van het Hof 
P. van Beek 
J. van den Heijkant (tot 31-12-2017) 
M. Hekerman (vanaf 1-1-2018) 
M. Nobelen 

5. Overleg ondersteuningscoördinatoren: over-
legorgaan waarin alle 34 scholen op operati-
oneel niveau zijn vertegenwoordigd.  Dit 
overleg levert input voor het beleid. Het 
overleg van de ondersteuningscoördinatoren 
staat onder voorzitterschap van één van de 
schoolleiders. 

R. van Velthoven, voorzitter 
Overige leden agendacommissie: 
A. Verschuren 
J. den Reyer 
I. Hartmans 
E. van Loon 
J. van den Heijkant (tot 31-12-2017) 
M. Hekerman (vanaf 1-1-2018) 
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6. Kenniskring gedragswetenschappers 
 

Voorzitter:    
Alle gedragswetenschappers die verbonden zijn 
aan een van de scholen van RSV Breda eo. 

 
1.4. Het RSV Breda eo als partner 
 
Het RSV Breda eo participeert als partner in twee beleidsoverleggen die direct gerelateerd zijn aan 
‘passend onderwijs’: 
 
1. Stuurgroep Scholen en Veiligheid: deze geeft sturing aan de activiteiten die voortvloeien uit het 
convenant Scholen en Veiligheid, dat in 2012 door de rechtsvoorganger van RSV Breda eo mede is 
ondertekend.  
De samenstelling van de Stuurgroep Scholen en Veiligheid: 
 
Lid Organisatie 

R. Meertens HALT Zuidwest Nederland 

C. Kluvers  Gem. Oosterhout (namens de tien gemeenten) 

M. de Bruijn Gem. Etten-Leur (namens de tien gemeenten) 

M. Delgijer Gem. Breda (namens de tien gemeenten) 

E. van Erven Politie, district Z-W-Nederland 

J. Segers Politie, district Z-W-Nederland 

S. Verheijen  Openbaar Ministerie 

P. van Beek RSV Breda eo 

H. van het Hof RSV Breda eo 

F. Hessels RSV Breda eo 

 
2. Regiegroep voortijdig schoolverlaten:  
 
In deze regiegroep overleggen vertegenwoordigers van de convenantpartners (de besturen)  over de 
voorbereiding, voortgang, monitoring en evaluatie van de maatregelen uit het regionaal programma 
voortijdig schoolverlaten. De regionale regiegroep wordt voorgezeten door of namens de wethouder 
van de contactgemeente Breda en bestaat  uit: 
 

M. Haagh Voorzitter, wethouder contactgemeente 

L. van der Lee RMC-coördinator  

L. de Rond vertegenwoordiger van het swv Brabantse Wal (Bergen op Zoom) 

M. Broodbakker vertegenwoordiger van het wwv Roosvo (Roosendaal) 

E. Messing vertegenwoordiger van de VO-scholen in de regio Land van Heusden en 
Altena 

F. Hessels vertegenwoordiger van het RSV Breda eo 

H. Pranger vertegenwoordiger van ROC West-Brabant, 
de regionaal projectleider voortijdig schoolverlaten RMC-regio 34 

D. Norbart Vertegenwoordiger van ROC West-Brabant 

J. van Alphen Vertegenwoordiger van MBO De Rooi Pannen 

T. Melisse vertegenwoordiger van de tot de RMC-regio 34 behorende gemeenten 

E. van de Haterd vertegenwoordiger van de tot de RMC-regio 34 behorende gemeenten 

E. Dijkstra vertegenwoordiger van de tot de RMC-regio 34 behorende gemeenten 

E. Klap Accountmanager OC&W 
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1.5.  Vergaderschema 2017-2018 

 
 
Gremium 

 
Tijd 

 
plaats 

dagelijks bestuur en db plus 10.30-12.00 uur Tessenderlandt 
bestuur 15.00-17.00 uur ROC West-Brabant Centraal Kantoor 
studiedag bestuur gehele dag Nader te bepalen 
agenda-cie schoolleidersoverleg 08.30-10.30 uur Newmancollege 
schoolleidersoverleg 08.30-10.30 uur KSE, kantine leshuis 6 
commissie ondersteuningstoewijzing 09.00-11.00 uur RSV Breda e.o. 
agenda-cie ondersteuningscoördinatoren 08.30-10.30 uur Newmancollege 
overleg ondersteuningscoördinatoren 08.30-10.30 uur KSE, kantine leshuis 6 
themabijeenkomst toelating 08.30-10.30 uur KSE 
studiedag ondersteuningscoördinatoren 08.45-15.30 uur Nader te bepalen 
collegiale consultatie oc’s 08.30-10.30 uur Verschillende scholen 
stuurgroep Scholen en Veiligheid 09.00-10.30 uur Hanze College 
studieochtend Scholen en Veiligheid 08.45-12.30 uur De Koutershof 
ondersteuningsplanraad 19.30-21.30 uur Tessenderlandt 
ambtelijk overleg met elf gemeenten 09.30-11.00 uur RSV Breda e.o. 
OOGO 15.30-17.00 uur RSV Breda e.o. 
actietafel thuiszitters wisselend Kantoor RBL 
kenniskring gedragswetenschappers 11.30-14.00 uur (m.u.v 29-3: 9.00 uur) wisselend 
kenniskring rekenspecialisten 14.30-16.00 uur RSV Breda e.o. 

 
 
 
 

 sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli 

dagelijks bestuur 6 4 15 
 

10 21 28 
 

16 20 
 

dagelijks bestuur plus  11  13    4    

bestuur 
  

27 
     

28 
  

studiedag bestuur      5      

treasury-commissie bestuur 
           

agenda-cie schoolleidersoverleg 12 31 
 

5 9 
 

6 3 
 

5 
 

schoolleidersoverleg 26  14 19 23  20 17  19  

commissie ondersteuningstoewijzing 7 5 2 7 11 1 1 5 17 7 5 

agenda-cie ondersteuningscoördinatoren 5 24 28 
 

30 27 27  15 12 
 

overleg ondersteuningscoördinatoren 19 
 

7 12 
  

13 10 22 26 
 

themabijeenkomst toelating        20      

studiedag ondersteuningscoördinatoren 
     

6 
     

collegiale consultatie oc’s   21      29   

stuurgroep Scholen en Veiligheid 
  

2 
 

15 
  

9 
 

7 
 

studieochtend Scholen en Veiligheid 
 

3 
         

ondersteuningsplanraad 21  13  24   5  12  

ambtelijk overleg elf gemeenten 4 23 
  

8 
 

19 
 

28 
 

2 

OOGO    2     12      

actietafel thuiszitters 
           

kenniskring gedragswetenschappers  3   16    29     11  

kenniskring rekenspecialisten   24      18   
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Hoofdstuk 2    Doelen 2017-2018 
___________________________________________________________________ 

 
Het samenwerkingsverband dient een aantal wettelijke taken uit te voeren. Op de uitvoering van die 
taken wordt toegezien door de Inspectie van het Onderwijs, die daartoe een specifiek toezichtkader 
heeft opgesteld. Daarin zijn aan de drie kwaliteitsaspecten ‘Resultaten’, ‘Management en organisatie’ 
en ‘kwaliteitszorg’  een aantal prestatie-indicatoren benoemd.  Deze vormen het uitgangspunt bij het 
vaststellen van de doelen voor 2017-2018.   
 
Kwaliteitsaspect 1: Resultaten 
Prestatie-indicator:    Uitwerking: 

Het samenwerkingsverband realiseert passende 
ondersteuningsvoorzieningen voor alle leer-
lingen die extra ondersteuning nodig hebben.  

- RSV Breda eo vormt de bestaande rebound- en 
plusvoorziening om naar een opdc. Realisatie 1-
8-2018 of zoveel eerder als mogelijk. 
- Het RSV Breda eo realiseert een passende aan-
sluiting op MBO en arbeidsmarkt voor de meest 
kwetsbare jongeren. Hiertoe wordt het project 
‘Talenten zonder papieren’ uitgevoerd. 
- De ambities van het RSV en de weg waarlangs 
die ambities gerealiseerd gaan worden staan 
beschreven in het ondersteuningsplan. In 2017 
wordt het ondersteuningsplan 2018-2022 voor-
bereid met het oog op vaststelling ervan in het 
voorjaar van 2018. 

Het samenwerkingsverband realiseert de toewij-
zing van de extra ondersteuning en de plaatsing 
van de leerling tijdig en effectief. 

- Alle aanvragen voor een arrangement en/of 
TLV worden via Tommy verwerkt.  

Het samenwerkingsverband realiseert de beoog-
de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten die 
het voor leerlingen met extra ondersteuningsbe-
hoeften heeft opgesteld.  

- Het percentage leerlingen in vso daalt door de 
inspanningen van de individuele scholen. Het 
RSV faciliteert deze ontwikkeling door scholen 
budget ter beschikking te stellen.  
 

Binnen het samenwerkingsverband is geen 
schoolverzuim door leerlingen die (mogelijk) 
extra ondersteuning nodig hebben.  

-  In samenwerking met het Regionaal Bureau 
Leerplicht en RSV Breda PO  worden trajecten 
ontwikkeld met het doel het aantal  thuiszittende 
leerlingen terug te brengen. 

Het samenwerkingsverband stemt goed af met 
jeugdzorg en WMO-zorg. 

- Het RSV Breda eo voert informeel en formeel 
OOGO met de betrokken gemeenten aan de 
hand van de ontwikkelagenda en realiseert een 
goede aansluiting onderwijs-jeugdhulp. 
- Het RSV Breda voert ambtelijk overleg met de 
elfgemeenten in samenwerking met het RSV 
Breda PO3003. 

 
Kwaliteitsaspect 2: Management en organisatie 
 
Prestatie-indicator:    Uitwerking: 
 

Het samenwerkingsverband heeft een doelmati-
ge overlegstructuur. 

- De bestuurlijke overlegstructuur is in 2016-2017 
gewijzigd en zal in 2017-2018 worden voortgezet. 
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Het samenwerkingsverband heeft eenduidige 
procedures en termijnen voor het plaatsen van 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
en het toewijzen van extra ondersteuning. 

 - Het proces van toewijzing van de ondersteu-
ning wordt in 2017-2018 geevalueerd en daar 
waar nodig aangepast. 

Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 
van de deelnemers aan het samenwerkingsver-
band en van degenen die voor het samenwer-
kingsverband taken (al dan niet in mandaat) uit-
voeren, zijn helder vastgelegd. 

- Deze worden vastgelegd in het Ondersteu-
ningsplan 2018-2022. 

Het samenwerkingsverband voert een actief 
voorlichtingsbeleid over taken en functies van 
het samenwerkingsverband. 

- De website www.rsvbreda.nl is het een belang-
rijkste communicatiemiddel voor externen.  
- Jaarlijks wordt een informatieve tekst voor de 
schoolgids van de scholen opgeleverd. 
 

 
Kwaliteitsaspect 3: Kwaliteitszorg 
 
Prestatie-indicator     Uitwerking: 
 

Het samenwerkingsverband voert zelfevaluaties 
uit.  

De directeur voert op iedere school een gesprek 
met schoolleiding/oc aan de hand van het door 
de school ingevulde zelfevaluatieformat (bijlage) 
of eventueel de door de school ingevulde scan 
(www.scanpassend-onderwijs.nl). Aan de orde 
komen o.a.: 
- welke ervaringen heeft de commissie met de 
aanvragen van deze school? 
- hoe staat het met de indaling van ‘passend on-
derwijs’ tot op de werkvloer? 
- hoe staat het met de basisondersteuning? 
- welke ondersteuning heeft de school nodig van 
het RSV? 
- verantwoording ondersteuningsbudget 2016-
2017. 
  Het DB presenteert een ‘overall-rapportage’ aan 
het bestuur in het voorjaar 2018. 
 

Het samenwerkingsverband legt jaarlijks ver-
antwoording af van gerealiseerde kwaliteit 

- Het RSV Breda eo monitort een groot aantal 
gegevens. Deze vormen de basis voor  
a) de verantwoording naar externen en 
b) het bepalen of de doelstellingen gerealiseerd 
zijn. 
Deze gegevens zijn zichtbaar in het Dashboard 
zoals ontwikkeld in opdracht van de VO-raad en 
worden deels zelf verzameld. 

Het samenwerkingsverband onderzoekt bij de 
belanghebbenden de tevredenheid over het sa-
menwerkingsverband. 

- het RSV Breda eo houdt in de periode novem-
ber 2017 – februari 2018 een tevredenheidson-
derzoek onder direct betrokkenen bij de afgifte 
van een tlv voor vso of een arrangementsverkla-
ring specifieke school of opdc. 

 

http://www.rsvbreda.nl/
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Hoofdstuk 3     Financien 
___________________________________________________________________ 

   
3.1. Begroting 2017-2018                        

       
Baten:  

lichte ondersteuning algemeen  €    2.145.123  
lichte ondersteuning LWOO   €  10.850.563 
lichte ondersteuning PrO   €   2.1182.953 
verevening lichte ondersteuning algemeen        €                     0 
zware ondersteuning   €  12.670.847 
verevening zware ondersteuning                 - €      1.003.051  
overige baten    €           43.958  
 
Totaal:     € 26.890.393 

 
Lasten: 
 afdracht lwoo (via DUO)     €  11.420.798 

afdracht pro (via DUO)     €     2.158.907 
afdracht VSO (via DUO)     €     8.594.460 
afdracht vso (groeiregeling)     €           49.084 
  
P1:  overhead      €        299.083 

 P2:  uitvoeringskosten     €          22.650  
        P3:  bijeenkomsten en overleg    €          11.000   
 P4:  tussenvoorzieningen     €        505.000 
 P5:  specifieke scholen     €        412.000 
 P6:  specifieke doelgroepen     €           20.000 
 P7:  ondersteuning binnen de school    €      2.466.667 
 P8:  herbesteding bij vso     €          720.833 
 P9:  afstemming met jeugdzorg    €              3.000 
 P10: reintegratie thuiszitters                                                                            €           95.000 
 P11: aansluitingen met po, mbo en arbeidsmarkt  €              9.292 
 P12: ondersteuningsplanraad                                                          €               2.708 
 
 Totaal:       € 26.790.482 
 
 Resultaat:      €        99.911 
  
 

Het resultaat zal worden toegevoegd aan het Eigen Vermogen met de intentie deze midde-
len toe te voegen aan het ondersteuningsbudget van de scholen. 
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3.2. Bekostiging arrangementen 
 
Inleiding  
 
Het RSV Breda e.o. is verantwoordelijk voor het totale ondersteuningsbudget. Dit ondersteunings-
budget is gebudgetteerd: het RSV Breda e.o., heeft voor zowel de lichte als de zware ondersteuning 
een vast bedrag per vo-leerling tot haar beschikking. Dit budget wordt deels rechtstreeks uitgekeerd 
aan de scholen (VSO, PRO, LWOO), deels uitgekeerd aan het RSV Breda e.o. 
De basisbekostiging van alle scholen wordt door DUO rechtstreeks aan de scholen overgemaakt en is 
niet gebudgetteerd. Alle afspraken binnen het RSV Breda eo betreffen steeds de ondersteuningsbe-
kostiging. 
   
3.2.1. Het beleid van RSV Breda eo 
 
Het samenwerkingsverband ontvangt het deel van het ondersteuningsbudget dat niet rechtstreeks 
door DUO afgedragen wordt aan de scholen voor VSO, PRO en LWOO. Het RSV Breda eo kent vol-
gens een verdeelmodel een deel van deze middelen toe aan de individuele scholen. De scholen leggen 
achteraf verantwoording af over de inzet van deze middelen. In het RSV Breda eo is besloten dat bij  
de doorverwijzing van een leerling naar een zwaardere voorziening de plaatsende school het betref-
fende arrangement deels mee bekostigt. Hiervoor geldt een standaardbedrag dat nagenoeg gelijk is 
aan de lwoo-bekostiging. 
Deze regeling geldt niet voor leerlingen die bij de eerste aanmelding afkomstig zijn van buiten de 
regio en waarvan onvoldoende voorinformatie voor handen is (ter beoordeling van de commissie on-
dersteuningstoewijzing). 
In dat geval wordt het bedrag voor de extra ondersteuning bekostigd door het samenwerkingsver-
band.  
 
3.2.2. Procedure overdracht bekostiging 
 
De bekostiging van het VSO verloopt deels via DUO en deels via het samenwerkingsverband. 
Voor de leerlingen die op 1 oktober zijn ingeschreven bij een VSO-school ontvangt de betreffende 
school de bijbehorende extra ondersteuningsmiddelen rechtstreeks via DUO. De groei van een VSO-
school tussen 1 oktober en 1 februari daaropvolgend wordt via de groeiregeling door het samenwer-
kingsverband met de betreffende vso-school verrekend. 
Om die reden wordt er voor gekozen de verrekening van doorverwijzingen via het samenwerkings-
verband te laten verlopen. 
 
De bekostiging van PRO en LWOO verloopt grotendeels via dezelfde procedure, met dien verstande 
dat er in PRO en LWOO geen groeiregeling is. 
 
Bij de verplaatsing van leerlingen zijn er diverse opties.  
De verschillende opties en de te volgen procedure: 
 

1. Een leerling wordt verwezen naar een andere vo-school (naastgelegen): de directies maken 
voor de overdracht een afspraak over de financiële consequenties en leggen die vast. Het RSV 
staat geheel buiten deze afspraak. 
Er vindt alleen overdracht van  de basisbekostiging plaats op basis van de afspraken zoals 
vastgelegd in het ondersteuningsplan: 
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PLAATSING IN DE LOOP VAN  PLAATSING IN DE LOOP VAN 

Oktober € 5000,--  Maart € 2500,-- 

November € 4500,--  April € 2000,-- 

December € 4000,--  Mei € 1500,-- 

Januari € 3500,--  Juni € 1000,-- 

Februari € 3000,--  Juli € 500,-- 

 
Voor leerlingen met een beschikking lwoo of pro geldt de volgende afspraak: 

 

PLAATSING IN DE LOOP VAN  PLAATSING IN DE LOOP VAN 

Oktober € 9100,--  Maart € 4570,-- 

November € 8190,--  April € 3640,-- 

December € 7280,--  Mei € 2730,-- 

Januari €  6370,--  Juni € 1820,-- 

Februari € 5460,--  Juli € 910,-- 

 
Het samenwerkingsverband is hierin geen partij. Scholen regelen dit (desgewenst) onderling. 
 

2. Een leerling wordt doorverwezen naar een zwaardere voorziening: 
    
Doorverwijzing naar een zwaardere voorziening verloopt via de Commissie ondersteu-
ningstoewijzing. De toekenning van de aanvraag wordt daar geregistreerd en tegelijkertijd 
wordt vastgesteld welke financiële consequentie deze doorverwijzing heeft voor de verwij-
zende school. Deze wordt daarvan op de hoogte gesteld. Na afloop van het schooljaar wordt 
door het samenwerkingsverband gefactureerd. 
Bij een doorverwijzing naar een zwaardere voorziening vergoedt de school die doorverwijst 
het bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld en dat nagenoeg gelijk is aan het LWOO-budget. 
Voor 2017-2018 is dit bedrag vastgesteld op € 4275,-- 
  

 
3.3. Ondersteuningsbudget scholen  
 
In het schooljaar 2017-2018 wordt een nieuwe verdelingssystematiek gehanteerd bij het vaststellen 
van het ondersteuningsbudget. In het vigerende ondersteuningsplan is de systematiek tot en met 
schooljaar 2016-2017 verwoord. 
De nieuwe verdelingsystematiek betreft een toekenning van € 125,-- per leerling voor alle deelne-
mende scholen, zoals bij de ILT van 1-10 voorafgaand aan het schooljaar wordt vastgelegd. 
Er vindt geen weging plaats. 
Voor het aantal leerlingen in het vso geldt dat het de leerlingen zijn waarvoor het RSV Breda eo finan-
cieel verantwoordelijk is. De scholen leggen na afloop van het schooljaar verantwoording af over de 
inzet van deze  middelen. 
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  Ondersteuningsbudget 2017-2018 

  ILT 2016 School Bestuur 

 Stichting KSE €           306.500,00 

00KV00 KSE 2452 € 306.500,00  

 Stichting Katholiek VO in Dongemondgebied €           289.125,00 

01WO Dongemond College 2313 € 289.125,00  

 Stichting Mgr. Frencken €            171.125,00 

02GF Mgr. Frencken College 1369 €  171.125,00  

 Vereniging OMO €            184.750,00 

21GZ06 Hanze College 378 € 47.250,00  

04YX Munnikenheide College 1100 €      137.500,00  

 Stichting Delta Onderwijs €              24.375,00 

13VV00 De Zwaaikom 195 €   24.375,00  

 Vereniging voor Christelijk Onderwijs €            218.125,00 

16QH De Nassau 1745 €    218.125,00  

 ROC West-Brabant €           645.750,00 

15NY00 Praktijkschool Breda 315 €        39.375,00  

19XV00 Prinsentuin van Cooth  823 €     102.875,00  

03AV00 Stedelijk Gymnasium 970 €   121.250,00  

19XV01 Graaf Engelbrecht 796 €       99.500,00  

19XV02 De Rotonde 397 €       49.625,00  

25LX33 Scala 911 € 113.875,00  

25LX41 Effent 799 € 99.875,00  

25LX48 ISK Breda 155 € 19.375,00  

 SKVOB e.o. €         1.060.000,00 

02QO00 Sint Oelbert Gymnasium 776 € 97.000,00  

14SZ00 Newmancollege 1363 € 170.375,00  

16RF00 OLV Breda 1584 € 198.000,00  

25GC00 Markenhage  1146 € 143.250,00  

25GC01 Tessenderlandt 681 € 85.125,00  

25GC02 Mencia de Mendoza  1575 € 196.875,00  

25GC03 Mencia Sandrode 279 € 34.875,00  

25GC08 De la Salle 252 € 31.500,00  

25GC09 Christoffel 378 € 47.250,00  

25GC10 Michael College 298 € 37.250,00  

25GC11 Orion Lyceum 148 € 18.500,00  

 Het Driespan €                51.500,00 

02RH00 Het Berkenhofcollege 106 € 13.250,00  

02RH12 De Kei 25 € 3.125,00  

02RH14 Het Berkenhofcollege 266 € 33.250,00  

23GY00 Het Warandecollege 15 € 1.875,00  

23GY01 Ginneken College 0 € 0  

 INOS €                35.875,00 

21RO00 Breda College 287 € 38.875,00  
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Hoofdstuk 4 Het aanvragen van tlv of av   
 ___________________________________________________________________ 

 
4.1. Het aanvraagproces 
 
Iedere school binnen het samenwerkingsverband beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. Als 
blijkt dat de basiskwaliteit en de basisondersteuning voor een leerling in de reguliere setting onvol-
doende toereikend zijn, kan er extra ondersteuning ingezet worden door de school. Mocht ook die 
ontoereikend zijn dan kan er een aanvraag om extra ondersteuning ingediend worden bij het samen-
werkingsverband. 
Die extra ondersteuning kan bestaan uit: 
1. een arrangementsverklaring voor een specifieke school of rebound/opdc 
2. een toelaatbaarheidsverklaring tot het vso (voormalig cluster 3 of 4) 
3. een toelaatbaarheidsverklaring tot het praktijkonderwijs (PRO) 
4. een aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 
 
De afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring of arrangementsverklaring kent de volgende proces-
stappen: 

1. Het voortraject 

Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan inhoudelijke keuzes gemaakt ten aan-

zien van de inrichting van het voortraject en het beleggen van de verantwoordelijkheid. Hierbij is na-

drukkelijk gekozen voor het Handelingsgericht Werken, werken volgens het indiceren voor onder-

steuningsbehoeften, het OPP en het groeidocument. Dit voortraject is er op gericht om samen met 

de ouders te komen tot het opstellen van een begeleidingsplan voor een leerling met extra onder-

steuningsbehoeften. Het begeleidingsplan is gericht op wat de leerling nodig heeft en niet op wat de 

leerling mankeert.   

Het geheel wordt vastgelegd in een groeidocument. Dat wordt opgesteld in overleg tussen school en 

ouders,  eventueel aangevuld met  een jeugdhulpprofessional of externen met specifieke expertise. 

Hierbij wordt gedacht aan gedragswetenschappers, trajectondersteuners (AB-ers), logopedisten, 

fysiotherapeuten, jeugdverpleegkundigen, ergotherapeuten etc.   

2. De aanvraag 

De aanvraag zelf wordt gedaan bij de Commissie Ondersteuningstoewijzing via de digitale aan-

meldapplicatie ‘Tommy”. Er is één aanvraagformulier ontwikkeld, met daarbinnen de verschillende 

opties. 

3. Beoordeling van de aanvraag 

De Commissie ondersteuningstoewijzing  toetst de aanvragen als duidelijk is dat de school in het 
voortraject de stappen heeft gezet die worden verwacht en de school de deskundigen heeft betrok-
ken die van belang zijn bij het opstellen van de extra ondersteuning die moet leiden tot een passend 
onderwijs aanbod. De commissie beoordeelt de aanvragen als volgt: 

Centraal staat de vraag of de leerling noodzakelijk is aangewezen op vso, pro, lwoo,  op een specifieke 
school of op het OPDC; daartoe worden de volgende zaken nagegaan: 

 heeft de school de extra mogelijkheden die beschikbaar zijn in de school doelmatig ingezet 
(denk aan remediale hulp, trainingen, schoolmaatschappelijk werk e.d.)? 

 heeft de school een psychodiagnostisch onderzoek dat ondersteunend kan zijn ten aanzien 
van het bepalen en formuleren van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften uit-
gevoerd? 

 is de leerling in het (multidisciplinaire) zorg- en adviesteam (of soortgelijk orgaan) van de 
school besproken? 
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 is er gewerkt met handelingsplannen en zijn deze recentelijk geëvalueerd en besproken met 
ouders? 

 is er gewerkt vanuit een integrale benadering waarbij de drie leefwerelden steeds zijn betrok-
ken: de school, het gezin en de vrije tijd? 

 is de school op grond van alle gegevens, zoals kindkenmerken, gegevens testen en toetsen, 
ontwikkeling, communicatie met ouders en eventueel externen tot de conclusie gekomen dat 
de school, binnen de basiskwaliteit en basisondersteuning, niet in voldoende mate tegemoet 
kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling? 

 voldoet de aanvraag aan de landelijke criteria (alleen voor lwoo en pro)? 
  

Aan de hand van bovenstaande aspecten kan de commissie Ondersteuningstoewijzing beoordelen   of 
de basisondersteuning en de ingezette extra ondersteuning ontoereikend is om een antwoord te ge-
ven op de ondersteuningsvraag van de leerling en de leerling noodzakelijk is aangewezen op een indi-
vidueel arrangement, plaatsing op het OPDC, een specifieke school, het pro, het vso of het lwoo. In 
dat geval wordt een positief advies gegeven voor een toelaatbaarheids- of arrangementsverklaring of 
een aanwijzing lwoo. 
 
4.2. Spreiding aanvragen 

 
De Commissie Ondersteuningstoewijzing hanteert een jaarschema voor het indienen van de diverse 
soorten aanvragen. 
Dit schema houdt rekening met: 
- de wettelijke termijnen die gelden voor de besluiten van het RSV, voortkomend uit de adviezen van 
de Commissie 
- de tijd die en vso/school nodig heeft om met leerlingen/ouders een zorgvuldig traject te gaan indien 
een aanvraag voor de verlenging van een TLV wordt afgewezen 
- de aanmeldperiode voor de onderinstroom in het VO en VSO als zijnde de periode waarin de meer-
derheid van de aanvragen gedaan wordt 
- spreiding van de werkzaamheden voor de Commissie Ondersteuningstoewijzing.  
 
Het hierna volgende schema is leidend, uitzonderingen blijven mogelijk! 
 
Tijdschema aanmelding en afhandeling toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementsverklaringen. 
 
A= aanvraag ingediend 
Afg= aanvraag afgerond  
 

2017-2018 sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul 

Toelaatbaarheidsverklaringen            

TLV cluster 3 verlengingen    A  Afg      

TLV cluster4 verlengingen    A  Afg      

TLV cluster 3 eerste aanmeldingen     A A A  Afg   

TLV cluster 4 eerste aanmeldingen     A A A  Afg   

TLV PRO      A A A  Afg  

Arrangementsverklaringen            

OPDC/Rebound A A A A A A A A A A A 

Specifieke school       A A A  Afg 

LWOO       A A A  Afg 
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 4.3. LWOO en PRO 

 
Per 1 januari 2016 is de bevoegdheid tot het afgeven van een TLV PRO en aanwijzing lwoo overgehe-

veld van de Regionale VerwijzingsCommissie naar het samenwerkingsverband. 

Het beleid rondom de inpassing van lwoo/pro in het samenwerkingsverband is uitvoerig beschreven in 

de aanvulling op het ondersteuningsplan d.d. 2-12-2015. Deze is –tesamen met alle overige beleids-

documenten- terug te vinden in de documentenbibliotheek op onze website:  www.rsvbreda.nl 

 
 De meest relevante zaken: 
1. Het tot 1-1-2016 bestaande beleid ten aanzien van de lwoo- en pro blijft bestaan, met dien verstan-
de dat de Commissie Ondersteuningstoewijzing de uitgiftebevoegdheid overneemt van de RVC. 
2. Het RSV Breda eo heeft de keuze gemaakt de landelijke criteria voor lwoo en pro vooralsnog te 
blijven handhaven. 
 

Een leerling komt in aanmerking voor een aanwijzing LWOO of tlv pro o.b.v. de landelijke 

criteria:  

- Capaciteiten: totaal IQ.  

- Leerachterstand: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. 

 De leerachterstand van de leerling is de uitkomst van 1 minus (DLE/DL), waarin: 

- DLE de afkorting is van didactische leeftijdseenheden: het aantal maanden onderwijs dat 

behoort bij het niveau dat de leerling feitelijk heeft bereikt, en 

- DL de afkorting is van didactische leeftijd: het aantal maanden dat een leerling vanaf groep 

3 in de perioden van september tot en met juni was ingeschreven bij een school voor primair 

onderwijs. 

- Sociaal-emotioneel: faalangst, prestatiemotivatie, emotionele instabiliteit.  

 

Indicatiecriteria voor pro:  

- IQ 55-80.  

- 50% of meer leerachterstand op 2 of meer gebieden, waarbij begrijpend lezen en/of inzichtelijk re-

kenen.  

N.B.:  

- bij IQ 75-80 en/of tegenstrijdige criteria: motiveren waarom Pro gevraagd wordt;  

- ouders moeten een schriftelijke zienswijze geven (aanwezig op de pro-school);  

 

Indicatiecriteria voor lwoo:  

- IQ 75-120.  

- 25-50% leerachterstand op 2 of meer gebieden, waarbij begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen.  

- Bij IQ 91-120 moet belemmerende sociaal-emotionele problematiek worden aangetoond.  

N.B.:  

- Bij IQ 75-80en/of tegenstrijdige criteria: motiveren waarom aanwijzing LWOO gevraagd wordt.  

 - Opstroom: een toelaatbaarheidsverklaring voor het pro is ook geldig in het vmbo.  

 

Noot: 
De aanwijzing lwoo moet op teldatum 1-10 fysiek in het bezit zijn van de aanvragende school, om 
voor bekostiging in aanmerking te komen. 
De aanvraag voor een aanwijzing LWOO dient daarom uiterlijk 31-7 aangeleverd te zijn bij de Com-
missie, zodat de toewijzingsprocedure,m inclusief bezwaarprocedure, op 1-10 is afgerond. 
 
 

https://www.rsvbreda.nl/voortgezet-onderwijs/2/documentenbibliotheek
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4.4. Toewijzingsprotocol 
 
Het RSV Breda eo heeft een “Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing vastgesteld 
voor de afgifte van diverse arrangementen. Ook voor deze belidsnotitie (uit mei 2016) verwijzen wij 
naar onze website. 
 
De meest relevante aanvullingen/aanscherpingen op het ondersteuningsplan 2015-2018: 
 

- Geldigheidsduur TLV VSO:  

De geldigheidsduur van een TLV VSO is minimaal één schooljaar. Wordt een TLV tijdens een school-

jaar afgegeven dan geldt als minimale geldigheidsduur het restant van het lopende schooljaar en het 

schooljaar daarop.  

Voor het bepalen van de geldigheidsduur van een toelaatbaarheidsverklaring In het RSV Breda eo 

gelden de volgende aanvullende bepalingen:  

- Indien de Commissie ondersteuningstoewijzing van mening is dat het groeidocument en het daarin 

opgenomen ontwikkelingsperspectief daartoe aanleiding geeft, dan kan een TLV VSO voor de duur 

van maximaal drie schooljaren worden afgegeven.  

- De geldigheidsduur van een TLV VSO loopt niet verder dan het schooljaar waarin de leerling 18 jaar 

wordt. Mocht de Commissie ondersteuningstoewijzing van mening zijn dat het groeidocument en het 

daarin opgenomen ontwikkelingsperspectief daartoe aanleiding geeft, dan kan een TLV VSO met 

maximaal twee maal één schooljaar verlengd worden. 
 
- Bekostigingsniveau  

Bij de afgifte van een TLV VSO bepaalt de Commissie Ondersteuningstoewijzing ook de bekosti-

gingscategorie zoals die in BRON opgenomen moet worden door de VSO-school. Dat zijn de waarden 

Laag, Midden en Hoog. Dit correspondeert met de bekostigingscategorieën 1, 2, 3 zoals genoemd in 

het Besluit bekostiging WEC. 

 

Aanvulling: bedragen 2017-2018: 

 

  
personeel 16-17 materieel 2017 totaal 

vso cat 1 (CLUSTER 4, ZMLK, LZ) € 9.205,10 € 611,69 € 9.816,79 

vso cat 2 (LG) € 16.327,59 € 952,92 € 17.280,51 

vso cat 3 (MG) € 20.304,60 € 1.105,30 € 21.409,90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rsvbreda.nl/voortgezet-onderwijs/2/documentenbibliotheek
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Bijlage:  de basisondersteuning 

 
Domein: Onderwijs 
Standaarden Indicatoren 
Veiligheid De scholen voeren een eenduidig veiligheidsbeleid, ze voeren het conve-

nant “Scholen en Veiligheid” uit. 
 Op basis van het convenant “Scholen en Veiligheid” werken de scholen 

aan het doorontwikkelen van het thema sociale veiligheid. 

 De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid door leer-
lingen en personeel. 

 De medewerkers zorgen voor een veilig klimaat in de school. 

Afstemming De leraar verzorgt onderwijs op maat voor alle leerlingen.   

 De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af 
op de verschillen tussen leerlingen. 

Opbrengstgericht wer-
ken 

De school stelt voor de leerlingen een ambitieus onderwijsarrangement 
op.  

 De scholen van RSV Breda eo streven in gezamenlijkheid na: voor elke 
leerling de kwalificatie die past bij zijn mogelijkheden. 

 De school stelt ambitieuze normen a.h.v. referentieniveaus. 

 De school hanteert een samenhangend leerlingvolgsysteem waarin van 
iedere leerling wordt bijgehouden: 

 a. de resultaten van de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde; 

 b. de resultaten van genormeerde toetsen; 
 Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt opgeno-

men: 
 c. de resultaten van aanvullende testen, toetsen en observaties en infor-

matie  m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 d. het ontwikkelingsperspectief en de documenten behorend bij de ont-
wikkelingsplanning. 

 De leraren analyseren systematisch de resultaten van hun leerlingen.  

Handelingsgericht en 
planmatig werken 

De leraren voeren systematisch en planmatig het individueel ontwikke-
lingsplan uit voor de leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is 
vastgesteld.  

 De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning 
nodig hebben. 

 De leraren gaan in gesprek met leerling en ouders de mogelijkheden en 
ondersteuningsbehoeften na. 

Deskundigheid De school onderhoudt in een cyclisch proces de deskundigheid van lera-
ren t.a.v. ondersteuning. 

 De deskundigheid van de commissie van toelating is vastgelegd. 
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Standaarden Indicatoren 
Ontwikkelingsperspectief Voor leerlingen die (ondanks incidentele) ondersteuning een afwijkend 

curriculum moeten volgen stelt de school een ontwikkelingsperspectief 
op. 

 Voor leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben wordt 
ook een ontwikkelingsperspectief opgesteld (zoals nu voor de leerlingen 
met een pro-beschikking, een lwoo beschikking, een REC indicatie of een 
toekenning uit het regionaal zorgbudget van de PCL). 

Preventieve en licht cura-
tieve interventies  

De school signaleert – al dan niet in samenwerking met ketenpartners – 
tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen. 

 De school is verantwoordelijk voor een adequate transfer bij schoolwisse-
ling. 

 De school hanteert het protocol dyslexie voor het voortgezet onderwijs. 

 De school hanteert het protocol dyscalculie voor het voortgezet onder-
wijs. 

 De school is fysiek  toegankelijk voor mensen met een lichamelijke be-
perking. 

 De school hanteert medische protocollen voor leerlingen die dit nodig 
hebben. 

 De school heeft aangepaste werk- en instructieruimtes voor leerlingen 
die dit nodig hebben.  

 Er is een faalangstreductietraining en een training sociale vaardigheden 
voor leerlingen die dit nodig hebben. 

Overdracht De scholen van RSV Breda hanteren eenduidige, duidelijk omschreven 
aannamecriteria voor de verschillende segmenten van het voortgezet 
onderwijs, die gebaseerd zijn op de slagingskans van de gekozen oplei-
ding. 

 De school houdt zich bij de toelating aan de termijnen vastgelegd in de 
wetgeving passend onderwijs.  

 De scholen vullen de gezamenlijke verantwoordelijkheid in door over-
plaatsingen in een gezamenlijke inspanning uit te voeren volgens een 
vaste procedure. 

Ouders en kind School en ouders leggen wederzijdse inspanningsverplichting vast. 

 De school gebruikt de driehoek ouders, kind en school als basis voor een 
sterke samenwerkingsrelatie en hanteert daarom als uitgangspunt: niet 
spreken over het kind, maar met het kind en zijn ouders.  

 De school heeft een communicatieplan met daarin expliciet aandacht 
voor ouders. 
 

Domein: Beleid  
Standaarden Indicatoren 
Beleid ondersteuning De school heeft een omschreven visie op de ontwikkeling van het onder-

steuningsaanbod in de school, waarbij specifiek aandacht wordt besteed 
aan het bevorderen van deskundigheid en draagvlak voor het ondersteu-
ningsbeleid van de school. 

Evaluatie ondersteuning  De school evalueert jaarlijks het beleid t.a.v. de ondersteuning. 
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 De school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn inge-
zet. 

Organisatie van de on-
dersteuning 

De mentor is de spil in de begeleiding. 

 De school heeft een goede ondersteuningscoördinatie 

 De school heeft een omschreven plan t.a.v. leerlingbesprekingen, die 
gericht zijn op de onderlinge versterking van het team t.a.v. de zorg 
waaronder: 

 a. overleg over studievorderingen, gesignaleerde problemen, functione-
ren van jaargroepen; 

 b. een procedure m.b.t. opstelling, uitvoering en controle t.a.v. het ont-
wikkelingsperspectief; 

 c. collegiale ondersteuning of intervisie gericht op het vergroten van des-
kundigheid. 

 De school heeft een duidelijk herkenbare ondersteuningsstructuur voor 
leerlingen en teamleden. 

 De school hanteert een vaste procedure als problemen worden gesigna-
leerd. 

  De school heeft een goed georganiseerde loketfunctie voor de hulp die 
niet door de school zelf kan worden aangeboden. 

Ketenpartners De school  betrekt tijdig  ketenpartners die passen binnen het schoolon-
dersteuningsprofiel.  

 De school heeft een multidisciplinair overleg, het zorg advies team 
(ZAT), waarin ketenpartners (standaard, of op uitnodiging) participeren.  

 De school heeft de taken en verantwoordelijkheden van het intern zorg-
team en het multidisciplinair team met ketenpartners  omschreven in het 
ondersteuningsplan. 
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Bijlage: AANVRAAGFORMULIER 

S.v.p. aankruisen welke van de volgende aanvragen het betreft: 
           1 Toelaatbaarheidsverklaring vso 
           2 Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs 
           3 Arrangementsverklaring aanwijzing lwoo 
           4 Arrangementsverklaring specifieke school 
           5 Arrangementsverklaring opdc / rebound 
Deze aanvraag wordt in behandeling genomen indien deze is voorzien van een volledig ingevuld en onderte-
kend groeidocument. 

Leerling (conform Gemeentelijke Basisadministratie Personen) 

Achternaam, voorvoegsels  

Voornamen (voluit)  

Roepnaam  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

Geslacht (Man/Vrouw)  

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)  

Burgerservicenummer  

 
Aanvragende school 

Naam school  

Brinnummer vestiging  

Huidige tlv/arrangementsverklaring  Nummer:                                                                              Afloopdatum: 

 

Ondertekenaars 

Naam en functie  

Handtekening 
 
 
 

Naam en functie  

Handtekening 
  
 
 

Naam en functie    

Handtekening 
 
 
 

 
 1 Bij aanvraag tlv vso te ondertekenen door gemandateerde namens bevoegd gezag aanvragende school en 2 deskundi-
gen. 
2a Bij aanvraag tlv pro te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd gezag van de  aanvragende school en 
door 1 deskundige. Indien de aanvrager geen praktijkschool is ook door gemandateerde van het bevoegd gezag van de 
praktijkschool. 
2b Bij aanvraag tlv pro bij plaatsing in het vmbo te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd gezag van de  
plaatsende school en door gemandateerde van het bevoegd gezag van de praktijkschool en door 1 deskundige.  
2c Bij aanvraag tlv pro i.h.k.v. de bijzondere regeling te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd gezag 
van de aanvragende school en door gemandateerde van het bevoegd gezag van de praktijkschool en door 1 deskundige.  
3 Bij aanvraag arrangementsverklaring aanwijzing lwoo te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd ge-
zag van de aanvragende school en door 1 deskundige. 
4 Bij aanvraag arrangementsverklaring specifieke school te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd 
gezag van de  aanvragende school en door 1 deskundige.  Indien dit geen specifieke school is ook door gemandateerde van 
het bevoegd gezag van de specifieke school. 
5 Bij aanvraag van een arrangementsverklaring opdc /rebound te ondertekenen door gemandateerde namens het be-
voegd gezag van de  aanvragende school en door 1 deskundige. 


