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Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 hebben alle kinderen recht op Passend Onderwijs. Dat is vooral van
belang voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om te zorgen dat elk kind de
ondersteuning krijgt die het nodig heeft, werken de basisscholen, de scholen voor speciaal
basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) samen in de regio. Zij zorgen
er samen voor dat kinderen optimale onderwijskansen krijgen en de ondersteuning die ze
nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Soorten scholen en onderwijszorg
Elke basisschool is anders. Zo heeft de ene basisschool een speciaal aanbod voor leerlingen
die over het algemeen wat moeilijker meekunnen. De andere school heeft speciale
programma's voor kinderen met leesproblemen of hoogbegaafde leerlingen. De scholen
weten dat van elkaar en kunnen elkaar steunen in het bieden van een passend aanbod.
Wanneer dit niet lukt, kan school bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning
aanvragen in de vorm van een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal
(basis)onderwijs.
Er zijn drie scholen voor speciaal basisonderwijs. Dit zijn basisscholen waarvan de
organisatie helemaal op extra onderwijszorg en ondersteuning is gericht.
Scholen voor speciaal onderwijs verzorgen onderwijs aan kinderen met specifieke
ondersteuningsbehoeften vanwege bijvoorbeeld ernstige problemen met leren,
lichamelijke handicaps of ziekte en gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen.

De beste plek voor uw kind
De beste plek voor een kind is meestal op een basisschool dichtbij huis. Daar kan extra
onderwijsondersteuning worden gegeven, indien nodig met hulp van specialisten van
binnen en buiten de school.
De school waar uw kind is aangemeld moet ervoor zorgen dat uw kind de beste
onderwijskansen krijgt. Dat noemt men de "zorgplicht". De school heeft de
verantwoordelijkheid om te signaleren en te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de
leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven.
Uiteraard overlegt de school vanaf het begin met de ouders, maar ook met andere
basisscholen en eventuele externe deskundigen. Ouders, school en externe deskundigen
kunnen samen tot de conclusie komen dat bepaalde ondersteuning nodig is en of de
overstap naar een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs. In dat
geval wordt een aanvraag ingediend bij de regionale Commissie ToeLaatbaarheidsVerklaringen (CTLV). En die commissie beslist of een aanvraag voor toelaatbaarheid of
extra ondersteuning wordt toegekend.
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De Commissie toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV)
De CTLV bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger namens de
basisscholen en een vertegenwoordiger namens het speciaal basisonderwijs. De commissie
wordt ondersteund door deskundigen vanuit de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en is
verantwoording schuldig aan het bestuur van het samenwerkingsverband.
De CTLV kan besluiten tot het verstrekken van
 een arrangementsverklaring SO3 of SO4: extra ondersteuning op de huidige school
die binnen de basis- en lichte ondersteuning van deze school niet geboden kan
worden;
 een arrangementsverklaring: extra ondersteuning binnen een outreach- of
integratievoorziening binnen de sub-regio (m.n. de parelklas);
 een arrangementsverklaring: een tijdelijke observatie van de leerling binnen het
speciaal (basis)onderwijs;
 een arrangementsverklaring: zieke leerlingen, nadat de leerling het traject van OZL
doorlopen heeft;
 een arrangementsverklaring: hoogbegaafdheid (voor criteria zie: specifieke
arrangementen binnen RSV Breda PO3003);
 een arrangementsverklaring: hoogsensitieve leerlingen (voor criteria zie: specifieke
arrangementen binnen RSV Breda PO3003);
 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs;
 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs cluster 3 en 4.
Met een TLV kan de leerling worden aangemeld bij een school waarvoor deze toelaatbaarheidsverklaring geldt: een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor
speciaal onderwijs cluster 3 en cluster 4. Zonder de beschikking van de CTLV kunnen er
geen kinderen worden ingeschreven bij deze scholen.
De toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs is alleen regionaal te
gebruiken. Dus alleen in te zetten voor een van de drie SBO-scholen in onze regio. De
toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4 is landelijk geldig. Ouders
mogen kiezen waar ze hun kind aanmelden. Maar de gemeente, die verantwoordelijk is
voor het vervoer van de leerling naar de school voor speciaal onderwijs hoeft dat alleen
maar te bekostigen voor de dichtstbijzijnde voorziening. De meerkosten zijn dan voor
rekening van de ouders.
Een toelaatbaarheidsverklaring betekent niet automatisch dat een leerling ook geplaatst
wordt. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om een leerling te plaatsen. Als een
school tot de conclusie komt dat de leerling niet geplaatst kan worden, is deze verplicht om
een goed alternatief te bieden.
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Hoe werkt de Commissie toelaatbaarheidsverklaringen?
Aanmelding bij de CTLV
 De school waar de leerling verblijft, meldt de leerling aan bij de CTLV.
 De school van herkomst heeft een groeidocument ingevuld. Dit document bevat
(onderwijs-)gegevens over de leerling en maakt duidelijk wat de school gedaan heeft
om aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling te voldoen. Tevens maakt de
school duidelijk wat er aanvullend moet gebeuren om voor deze leerling een
passend arrangement in te richten of waarom plaatsing op een andere school een
beter alternatief is. De ouders worden steeds bij dit proces betrokken. De ouders
ondertekenen het groeidocument en ontvangen een afschrift van de school.
 Documenten, bijvoorbeeld onderzoeksverslagen, rapporten en behandelplannen
van externen (psycholoog/orthopedagoog schoolbegeleidingsdienst, artsen,
psychiater, logopedist, GGD, ambulant begeleiders, fysiotherapeut etc.) die de
aanmelding ondersteunen, kunnen met toestemming van de ouders als bijlage
toegevoegd worden.
 De school stuurt de noodzakelijke gegevens inclusief een aanvraagformulier naar de
CTLV. Zij doet dat digitaal met het programma Tommy.
Behandeling van de aanvraag
 De CTLV ontvangt de informatie, schrijft in en archiveert op basis van de AVG-wet
(wet algemene verordening gegevensbescherming).
 De CTLV controleert of de aangeleverde informatie procedureel en inhoudelijk
compleet is en vraagt zo nodig ontbrekende gegevens op. De CTLV beoordeelt de
procedure die de school heeft gevolgd en de noodzaak van toelating S(B)O of extra
ondersteuning.
 Het besluit tot een toelaatbaarheids- of arrangementsverklaring wordt door de
commissie genomen binnen 6 weken na aanmelding en de ontvangst van het
compleet ingevulde groeidocument met de bijlage(n). De CTLV vergadert
maandelijks. Het besluit van de CTLV wordt gemotiveerd en schriftelijk aan de
school meegedeeld. De ouders ontvangen een kopie van de beschikking.
 In de verklaring staat of de leerling wel of niet in aanmerking komt voor toelating tot
een school voor speciaal (basis)onderwijs of voor de toekenning van een
ondersteuningsarrangement. Tevens staat de geldigheidsduur van de verklaring
erop vermeld.
 Soms is de informatie niet volledig. In dat geval wordt de aanmelding aangehouden
en aanvullende informatie opgevraagd. De termijn van 6 weken wordt in dit geval
opgeschort.
De CTLV kan overgaan tot het beleggen van een hoorzitting met de ouders en de
school, wanneer ze een ander besluit wil nemen dan in de aanvraag wordt
aangegeven. Tijdens de hoorzitting kunnen standpunten worden uitgewisseld en
toegelicht.
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Indien ouders het niet eens zijn met de aanvraag bij de CTLV, is de school toch gerechtigd
om deze te verzenden ook als de ouders de aanvraag niet hebben ondertekend. In
voorkomende gevallen zal de CTLV voor het in behandeling nemen van de aanvraag zowel
ouders als school uitnodigen voor een gesprek.

Bezwaar en beroep
Indien de ouders of de school het met de uiteindelijke verklaring niet eens zijn, kunnen ze
binnen zes weken na verzending schriftelijk bezwaar maken bij de interne
bezwarencommissie van het RSV Breda PO 3003, onder vermelding van het kenmerk, de
datum van de verklaring en de redenen van bezwaar. Het adres voor bezwaarschriften is:
Interne bezwaar- en adviescommissie van RSV Breda PO 3003
Ridderstraat 34,
4902 AB Oosterhout.
Een onafhankelijke commissie bekijkt de gegevens en brengt een advies uit aan de directeur
van RSV Breda PO. De directeur onderneemt vervolgens gepaste maatregelen.
Als men het vervolgens alsnog oneens is met het besluit, kan men in beroep gaan bij de
landelijke geschillencommissie. Het adres:
Onderwijsgeschillen, t.a.v. Geschillencommissie Passend Onderwijs,
Postbus 85191,
3508 AD Utrecht.

Bijlage
Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband
met vermelding van vestigingsplaats

Scholen voor speciaal basisonderwijs
Ons sbo
Ruusbroecstraat 21
4819GD Breda
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SBO het Kompas
Hobodreef 3,
4876 XB Etten-Leur

SBO De Wissel
Van Oldeneellaan 18,
4902 ZC Oosterhout
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School voor speciaal onderwijs cluster 3
Het Kasteel
Rijnauwenstraat 201
4834 LD Breda

Scholen voor speciaal onderwijs cluster 4
Algemeen aanmeldadres:
Het Driespan
Hof van Houte 61
4873 AZ Etten-Leur
De Kei
Poolseweg 190
4818 CG Breda

Ouderbrochure CTLV

De Koperakker
Montenslaan 2a
4891 SN Rijsbergen

De Singel
Adriaan van
Bergenstraat 428
4811 SZ Breda

De Muldersteeg
De Muldersteeg 8
4901 ZG
Oosterhout
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