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Inleiding 

 

Naar aanleiding van de bespreking van het jaarverslag van de Commissie Toelaatbaarheids-
verklaringen 2015-2016 in het bestuur van het RSV Breda PO3003 is er voor gekozen om een 
beknopt verslag ter beschikking te stellen. Dit beknopte verslag bevat alle relevante informatie voor 
besturen en hun scholen op hoofdlijn. Voor nadere analyses op het niveau van het bevoegd gezag 
en de ressorterende scholen kan het uitgebreide verslag worden geraadpleegd, zoals dat 
beschikbaar is gesteld via de website van het RSV Breda PO3003. 

 

Omdat de commissie na invoering Tommy en de verwerking van de administratieve gegevens in 
Afas beschikt over een veel nauwkeuriger systeem van dataverwerking zijn niet alle gegevens van 
het schooljaar 2016-2017 met van het voorgaande schooljaar vergelijkbaar. Desalniettemin zal de 
beschikbare informatie zo volledig mogelijk worden geduid. 

We doen dit aan de hand van de infographic die integraal onderdeel uitmaakt van dit jaarverslag. 
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Kwantitatieve informatie 

 

Tabel 1  Aantal aanvragen TLV 

De informatie in tabel 1 laat zien dat het aantal aanvragen voor plaatsing SBO is toegenomen in 
vergelijking tot schooljaar 2015-2016. Het aantal nieuwe aanvragen voor SO4 en SO3 is afgenomen. 
Over het algemeen zijn er ook minder aanvragen voor verlenging ingediend door zowel SBO als 
SO3 en 4. 

 

Tabel  2 Herkomst aanvragen TLV 2016-2017 

De meeste aanvragen voor een TLV zijn afkomstig van de eigen basisscholen. Hierbij zijn de meeste 
aanvragen gericht op plaatsing SBO, daarna op SO4 en tenslotte met minste op SO3. De aanvragen 
vanuit SBO en SO3 en 4 hebben overwegend te maken met aanvragen voor verlenging van de 
beschikking. Verwijzing van SBO naar SO, visa versa, of van SO naar SO komen slechts in geringe 
mate aan de orde. In het afgelopen schooljaar heeft SO4 12 leerlingen verwezen naar het speciaal 
basisonderwijs. Het SBO heeft in totaal bij 14 leerlingen moeten constateren dat zij niet kan 
voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van deze kinderen en dat zij een beter aanbod krijgen in 
het speciaal onderwijs. 

 

Tabel 3  Aantal leerlingen vanuit de voorschoolse voorzieningen 

In het schooljaar 2015- 2016 zijn in totaal 17  aanvragen ingediend door voorschoolse voorzieningen. 
In het afgelopen schooljaar was dat beduidend meer ( 31). Het aantal aanvragen vanuit het MKD is  
gedaald ( van 14 naar 8).  Maar de aanvragen vanuit de overige voorzieningen is toegenomen. In 5 
gevallen zijn leerlingen gelijk na aanmelding bij een basisschool in een traject bij de CTLV beland.  

 

Tabel 4  Totaal aantal toegewezen arrangementen zware ondersteuning 

Gedurende het schooljaar zijn meer arrangementen SO4 aangevraagd dan arrangementen SO3. 
Overwegend worden arrangementen aangevraagd in de laagste bekostigingscategorie. Ditzelfde 
geldt voor de verlengingen van arrangementen.. 

 

Tabel 5  Totaal toegewezen per schooljaar 

In het schooljaar 2015-2016  zijn 221 nieuwe aanvragen voor een ondersteuningsarrangement 
ingediend en  79 aanvragen van een verlenging of omzetting naar een toelaatbaarheidsverklaring. 
Het totale volume aanvragen is in het afgelopen  schooljaar bijna gelijk gebleven. Het aantal nieuwe 
aanvragen is echter gedaald met 71, daarentegen is het aantal verzoeken voor verlenging gestegen 
naar 158. Vanwege nieuw beleid zijn in het afgelopen schooljaar voor het eerst ook specifieke 
arrangementen ( observatieplaats, zieke leerlingen, hoogbegaafd en hoogsensitief) toegekend. 
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De hierna volgende tabellen brengen de verschillen tussen de sub-regio’s in beeld. In tabel 6 is het 
aantal leerlingen per sub-regio weergegeven. Verwijzingspercentages zijn uiteraard gerelateerd aan 
het aantal leerlingen in het basisonderwijs.  

 

Tabel 7 en 8 Verwijzingspercentage per sub-regio en aantal aanvragen TLV 

De cijfers van het schooljaar 2016-2017 maken duidelijk dat de sub-regio Oosterhout het laagste 
verwijzingspercentage heeft m.b.t. het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs SO3. 
Daarentegen heeft deze sub-regio meer aanvragen voor een toelaatbarheidsverklaring speciaal 
onderwijs SO4.  In de sub-regio Etten-Leur is het verwijzingspercentage SO3 en SO4 exact aan 
elkaar gelijk. 

Bij het vergelijken van de kengetallen van schooljaar 2015-2016 met die van 2016-2017 zijn de 
volgende zaken opvallen, te weten: 

Sub-regio Breda: 

 Het verwijzingspercentage SBO is gestegen van 0, 29% naar 0,38% 

 Het verwijzingspercentage SO3 is licht gedaald ( van 0,15% naar 0,12%) 

 Het verwijzingspercentage SO4 is licht gestegen ( van 0,11% naar 0,14%) 

Sub-regio Oosterhout: 

 De verwijzingspercentages voor deze sub-regio zijn voor zowel SBO als SO 3 en 4 nagenoeg 
gelijk gebleven. Het aantal verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs is licht gedaald ( 
van 0,36% naar 0,30%) 

Sub-regio Etten-Leur: 

 Voor zowel het speciaal basisonderwijs alsook het speciaal onderwijs zien we een stijging 
van het aantal verwijzingen. Het aantal verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs is 
verdubbeld ( van 0,19% naar 0,38%). In het schooljaar 2015-2016  waren er geen 
verwijzingen naar SO3 en vorige schooljaar 0,11%. Het verwijzingspercentage naar SO4 is 
gestegen van 0,7% naar 0,11%. 

 

Tabel 10 en 11 Totaal aantal aanvragen OA per sub-regio en percentage toegekende OA. 

De drie sub-regio’s kennen een vrijwel gelijk percentage aan toegekende ondersteunings-
arrangementen voor SO3. Het percentage toegekende arrangementen SO4 is in de sub-regio 
Etten-Leur het hoogst. Wanneer de percentages voor aanvraag nieuw arrangement en verlening 
SO4 bij elkaar worden opgeteld kent de sub-regio Breda een percentage van 0,42%, Oosterhout 
van 0,47% en Etten-Leur van 0,74%.  

 

Constateringen die vragen om nader overleg 

 Het aantal aanmelding bij de CTLV vanuit voorschoolse voorzieningen neemt toe en 
basisscholen melden in sommige gevallen direct aan bij de CTLV op basis van de zorgplicht. 
Dit signaal geeft aanleiding tot de vraag of de samenwerking tussen het RSV Breda en de 
voorschoolse jeugdhulpvoorzieningen niet moet worden geïntensiveerd. Tevens betekent 
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dit dat in voorkomende gevallen reeds eerder de samenwerking moet worden gevonden 
tussen de voorschoolse voorziening, de jeugdhulp en de ondersteuningsorganisatie van het 
samenwerkingsverband om te onderzoeken of op basis van arrangement met onderwijs 
voor meerdere kinderen thuisnabij kan worden georganiseerd. In het kader van de LEA zien 
we in enkele gemeenten een goede beweging naar preventie en vroeg-signalering. 

 Het aantal aanvragen voor een TLV SBO is afgelopen jaar in sub-regio Breda en Etten-Leur 
nadrukkelijk gestegen. Het verdient aanbeveling om met elkaar te verkennen waar deze 
stijging door wordt veroorzaakt en wat dat betekent voor de positionering van het speciaal 
basisonderwijs in het ondersteuningscontinuüm. 

 De sub-regio Etten-Leur kende afgelopen schooljaar een groei in het aantal aanvragen TLV 
en ondersteuningsarrangementen. Hierbij lijkt het realiseren van een passend aanbod voor 
leerlingen met gedragsproblemen binnen de reguliere basisscholen nog niet goed te 
lukken. 

 Met betrekking tot de verwijzingspercentages eerste aanvraag TLV SBO, SO3 en SO4 in 
vergelijking met de landelijke verwijzingspercentages worden verschillen met de landelijke 
tendens waargenomen. Binnen RSV Breda is er een lichte toename ten aanzien van de TLV 
SBO terwijl er landelijk sprake is van een afname.  Bij de afgifte TLV SO 3 en SO4 is binnen 
het RSV een kleinere toename waarneembaar dan dat de landelijke tendens aangeeft. 

 Met betrekking tot de eerste aanvraag ondersteuningsarrangement is het aantal 
ondersteuningsarrangementen SO4 twee keer zoveel als  ondersteuningsarrangementen 
SO3. In vergelijking met vorig schooljaar kan men spreken van een verschuiving.  Nader 
onderzoek door de schoolbesturen met betrekking tot de redenen deze verschuiving in 
aanvragen ondersteuningsarrangementen is wenselijk. 

 
 

Procesinformatie 

Ingetrokken TLV-aanvragen. 

In afgelopen periode is er geen ingediende aanvraag, lopende de procedure bij de commissie, door 
een betreffende school ingetrokken.  

Bezwaarprocedures 

In het schooljaar 2016-2017 heeft de bezwarencommissie achttien bezwaarschriften ontvangen. Bij 
acht bezwaarschriften had dit betrekking op de toekenning van een lagere bekostigingscategorie 
TLV speciaal onderwijs SO3 dan was aangevraagd. Vanuit het schooljaar 2015-2016 lagen er nog 13 
bezwaarschriften met betrekking tot de bekostigingscategorie TLV speciaal onderwijs SO3. In 
totaal waren er 21 bezwaarschriften met betrekking tot de bekostigingscategorie TLV speciaal 
onderwijs SO3. De commissie en speciaal onderwijs SO3 hebben in een transparante dialoog vanuit 
wederzijds respect de bezwaarschriften besproken en zijn tot afhandeling van de 21 bezwaar-
schriften gekomen.  

Er zijn vijf bezwaarschriften ontvangen op toekenning van een lagere bekostigingscategorie 
ondersteuningsarrangement. Stijgende loonkosten zijn van invloed op de toekenning van de 
bekostigingscategorie, zonder dat er sprake is van meer ondersteuningsactiviteit. Door middel van 
gesprekken met de CTLV zijn vier bezwaarschriften ingetrokken. Eén bezwaarschrift is niet in 
behandeling genomen omdat de wettelijke termijn overschreden was.  

Eén bezwaarschrift heeft betrekking op de afgifte van een TLV SBO. Na afgifte hebben de ouders 
de huisarts geconsulteerd, die heeft vastgesteld dat er mogelijk sprake was van een gehoor-
probleem. Het samenwerkingsverband heeft een observatieplaats  beschikbaar gesteld. Tijdens die 
observatieperiode kunnen de ouders hun kind bij Auris voor onderzoek aanmelden.  
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In schooljaar 2015-2016 heeft één bezwaarschrift ten aanzien van de hoogte van de 
bekostigingscategorie speciaal onderwijs tot een gerechtelijke procedure geleid. Dit bezwaarschrift 
dient nu bij de Raad van State en wordt mogelijke in behandeling genomen juni 2018. 

Het samenwerkingsverband is naar tevredenheid door Verus, advocaten en juristen, juridische 
ondersteund.  

 

Afstemming aanpalende beleidskaders 

De dialoog omtrent de inzet van ondersteuning vanuit de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet en de 
Wet Langdurig Zorg in aansluiting op het onderwijsaanbod moet duidelijk maken of daadwerkelijk 
een hogere bekostigingscategorie noodzakelijk is. De aansluiting onderwijs en zorg is landelijk nog 
steeds een punt van discussie omdat de nieuwe wettelijke kaders blijkbaar ruimte bieden voor 
verschillende interpretatie. Momenteel wordt het aanzien van deze vraagstelling de verbinding 
tussen samenwerkingsverband, gemeenten (m.n. jeugdzorgregio West Brabant West, West 
Brabant Oost en Hart van Brabant) en (V)SO3 (m.n. SO3 Het Kasteel en VSO Breda College) steeds 
concreter. In overleg is een matrix ontwikkeld waarin per deelgebied aangegeven is wat er van 
onderwijs en wat er van de gemeenten verwacht mag worden. Een speciale werkgroep gaat door 
middel van een steekproef de werkzaamheid van de matrix onderzoeken. De verwachtingen zijn 
positief. 

 

Evaluatie CTLV ( overleg directeur RSV met IB’ers december 2017) 

Op grond van het overleg zijn  de volgende conclusies  geformuleerd, te weten: 

a) De CTLV is telefonisch goed bereikbaar en men wordt op een juiste wijze aangesproken. 
b) De bezoeken van de CTLV aan de netwerken IB worden als prettig en informatief ervaren. 

Er is een behoefte om dat jaarlijks structureel te plannen. 
c) Als je ondersteuning nodig hebt omdat er een casus is waar je moeilijk aan uit komt, krijg je 

die ondersteuning. Leden van de CTLV brengen zelfs een bezoek aan school op om vanuit 
de werkvloer de informatie op te halen. 

d) Voor kinderen met ondersteuningsbehoeften in de lichte ondersteuning kan geen 
arrangement worden aangevraagd bij het RSV Breda. De middelen hiertoe zijn 
overgedragen aan de schoolbesturen die de verantwoordelijkheid hebben om het passende 
aanbod te realiseren. Er bestaat een neiging om er een bijkomende problematiek bij te 
slepen om in aanmerking te kunnen komen voor een arrangement ZO. Wederom blijkt dat 
intern begeleiders onvoldoende op de hoogte zijn omtrent de beschikbaarheid van 
middelen vanuit het RSV Breda en de inzet daarvan binnen het eigen schoolbestuur en de 
scholen. 

e) Bij vragen krijgt men overwegend een goed antwoord van de CTLV. Soms lijkt het echter 
alsof er onvoldoende begrip is voor de werkzaamheden op de werkvloer van de school en er 
niet voldoende vertrouwen is in de deskundigheid van de intern begeleider. Uiteindelijk zijn 
het de werkdruk en de administratie die allemaal nodig is, die meeste frustratie oproepen. 

f) De intern begeleiders hebben een paar verzoeken gerelateerd aan Tommy, een instrument 
waar men tevreden over is. Deze verzoeken hebben betrekking op: 

a. Het aangeven in welke vergadering de aanvraag aan de orde komt 
b. Het vermelden van de looptijd van een arrangement 
c. Automatisch bericht vier weken voor afloop arrangement 
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g) Sommige intern begeleiders hebben meer behoefte aan feedback vanuit de CTLV op het 
ingediende groeidocument ongeacht of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd. 

h) Bij sommige casussen is de problematiek zo evident en permanent dat het fijn zou zijn als er 
vanuit het RSV Breda voor een langere periode van 1 schooljaar een arrangement zou 
kunnen worden toegekend. 

i) Verzoek om in de start van het nieuwe kalenderjaar de tabellen van de leerroutes t.b.v. het 
uitstroomperspectief bij te stellen. 

j) Het belang van de ouderbetrokkenheidsmonitor moet binnen de netwerken-IB opnieuw 
aan de orde worden gesteld. Ouders van kinderen waarvoor een arrangement of een TLV is 
aangevraagd krijgen automatisch een vragenlijst aan de hand waarvan de tevredenheid met 
de ondersteuning door school en het RSV Breda in beeld wordt gebracht. Het is gewenst 
dat het invullen van deze web based vragenlijst wordt gestimuleerd. 

 

Constateringen die vragen om nader overleg 

 Mogelijk is het gewenst om de bekostigingscategorieën voor arrangementen af te schaffen 
en over te gaan naar reële bekostiging van de ondersteuning die nodig is. 

 Er moet meer duidelijkheid komen over welke ondersteuning door schoolbesturen en hun 
eigen scholen verwacht mag worden op basis van de reeds  structureel beschikbare 
middelen. Sommige schoolbesturen hebben afgelopen schooljaar afscheid genomen van 
een eigen arrangement lichte ondersteuning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


