In vijf stappen naar aanmelding voor onderwijs-zorg-arrangementen

Om te zorgen dat de volledige ondersteuning van tevoren goed wordt geregeld,
is er het Toetsingspunt speciaal onderwijs
(TSO). Voor u uw kind aanmeldt bij een
school voor speciaal onderwijs, toetst het
TSO:
• welke ondersteuning uw kind nodig heeft;
• wat daarvoor al op de school aanwezig is;
• wat er aanvullend nog nodig is.
Het TSO is een initiatief van het RSV Breda
e.o. en de gemeenten die vallen onder de
regio Passend Onderwijs (zie onderaan).
Het TSO is bereikbaar via het
samenwerkingsverband (po@rsvbreda.nl,
076-5607778)
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Toetsingspunt speciaal onderwijs brengt benodigde onderwijsondersteuning en zorg in beeld
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4. Besluit

5. Aanmelden bij school

In de periode vóór de basisschool kan blijken dat uw
kind zoveel extra ondersteuning nodig heeft dat het is
aangewezen op plaatsing in
het speciaal onderwijs. Dat
ziet u zelf en/of het consultatiebureau of het (medisch)
kinderdagverblijf. Samen
met betrokken medewerkers
en hulpverleners (bijvoorbeeld een CJG-medewerker,
jeugdarts of fysiotherapeut)
brengt u in kaart welke ondersteuning voor uw kind nodig
is. Dat legt u samen vast in een
zogenaamd groeidocument.

De aanmelding van uw kind
voor speciaal onderwijs gebeurt via het Toetsingspunt
speciaal onderwijs – TSO.

Het TSO stelt daarna een
advies op over de benodigde
ondersteuning. Hierbij kan
het gaan om twee adviezen:
één advies aan het onderwijs
(het samenwerkingsverband-RSV) over welke inzet
vanuit het onderwijs nodig
is. En een advies aan uw
gemeente over de ondersteuning die nodig is vanuit
de jeugdhulp.

Een commissie van het RSV
neemt op basis van het
advies een besluit over de
toelaatbaarheid tot speciaal
onderwijs en de benodigde
ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband.

Met de afgegeven
beschikkingen kunt u uw
kind aanmelden op een
passende school met de
juiste ondersteuning.
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Uw kind heeft extra
ondersteuning nodig
Opstellen
groeidocument

Het groeidocument stuurt u
naar het TSO. Het TSO is te
bereiken via: po@rsvbreda.nl
Bij het TSO wordt gecheckt of
het document compleet en
duidelijk is. Vervolgens kijkt
het TSO welke ondersteuning
de school voor speciaal
onderwijs zelf kan bieden en
of er aanvullende onder
steuning nodig is.

TOETSINGSPUNT

Soms heeft uw kind ondersteuning nodig
die de gewone basisschool niet kan bieden.
Dan komt het speciaal onderwijs in beeld.
De kans bestaat dat uw kind ook in het
speciaal onderwijs nog andere hulp nodig
heeft. Dat kan gaan om hulp bij het
onderwijs, maar ook om bijvoorbeeld hulp
bij lichamelijke beperkingen of sociaal
emotionele problemen. Het is belangrijk dat
het onderwijs, de jeugdhulp en eventuele
zorgpartners dan op de juiste manier
samenwerken.
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Hebt u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan wordt
met u de inzet van dit pgb
besproken.
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Advies aan
onderwijs

Document
compleet?

De gemeente volgt een
zelfde procedure om te
komen tot een besluit over
de inzet van de jeugdhulp.
Over beide besluiten
ontvangt u een beschikking.
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Toelaatbaarheidsverklaring

ONDERWIJS - ONDERSTEUNING
JEUGDHULP
Advies aan
uw gemeente

Jeugdhulpbeschikking
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Aanmelden bij de
school voor speciaal
onderwijs

