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1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom. In het bijzonder aan Niels, hij is 

voor de eerste keer aanwezig en aan Dries Emmen en Danielle 

Kamerman van de CTLV. Iedereen stelt zich kort voor. 

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

 

 

 

2. Toelichting CTLV. 

Dries en Danielle lichten het volgende toe: 

 

Sinds de Wet passend onderwijs is ingevoerd heeft het SWV een 

commissie ingesteld.  De CTLV werkt voor de drie sub-regio’s. Zij 

vergadert elke week om en om met een andere sub-regio. Iedere regio 

heeft vaste leden in de commissie bestaande uit: een onafhankelijk 

voorzitter CTLV, deskundige SO3, deskundige SO4, deskundige SBO, 

1 vertegenwoordiger namens de basisscholen uit de regio en een 

vertegenwoordiger namens het speciaal basisonderwijs uit de regio.  

De CTLV kan besluiten tot het verstrekken van: 

 een arrangementsverklaring: extra ondersteuning op de huidige 
school die binnen de basis- en lichte ondersteuning van deze 
school niet geboden kan worden. Bij basisondersteuning moet 
gedacht worden aan dyslexie. Bij lichte ondersteuning aan 
ondersteuning buiten de klas bv. RT.  

 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal 
basisonderwijs, voor het speciaal onderwijs cluster 3 en 4. 

 

De middelen lichte ondersteuning zijn overgedragen aan de besturen 

en moeten ook ingezet worden voor leerlingen. Door de besturen 

moet aangegeven hoe dit wordt besteed.  
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Zware ondersteuning valt onder cluster 3 en 4. Dit betreft 

gedragsproblemen, motorische problemen en ZML. Een gedeelte van 

deze middelen zijn ook overgedragen aan de besturen. School kan een 

arrangement aanvragen als de ondersteuning die nodig is, de lichte en 

de zware ondersteuning overschrijdt. Als dit niet voldoende is dan is 

een aanvraag TLV SO en SBO de volgende stap.  

 

Alleen scholen kunnen aanmelden, ouders tekenen wel voor akkoord. 

Als zij niet tekenen, kan de school toch aanvragen. Dan gaat de CTLV 

altijd in gesprek met ouders en school. Het is wel aan ouders om het 

kind aan te melden bij de SO of SBO school.  

Het aanmelden gebeurt via het digitale systeem Tommy. Verplichte 

documenten zijn het aanvraagformulier en het groeidocument. Daarin 

wordt beschreven wat de ondersteuningsbehoefte is en wat de school 

heeft gedaan. Het aangeven van het ontwikkelingsperspectief is een 

wettelijk vereiste. Er moeten ook 2 deskundigen/personen 

(orthopedagoog of psycholoog) meekijken. Zij moeten ook getekend 

hebben op het groeidocument. De CTLV kijkt procedureel en 

inhoudelijk. 

 

Met de 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 tot 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.  

Dit geldt ook voor basisscholen. Als ouders hun kind aanmelden bij 

een school heeft de school de zorgplicht. De school heeft 6 weken de 

tijd met de mogelijk van verlenging tot 10 weken om te kijken of het 

kind past op de school. Instemmingsrecht hebben ouders niet meer. 
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Als het kind niet past binnen de school van aanmelding dan is de 

school verplicht actief te zorgen voor een andere passende school. 

School kan gefundeerd afwijzen en dan gaat het kind terug naar de 

vorige school. Scholen kunnen zeggen dat ze vol zit.  

 

De CTLV heeft als extra taak van de gemeente de toetsing voor 

aanvragen ernstige enkelvoudige dyslexie gekregen. De CTLV geeft 

hierover advies aan de gemeente. Binnen ons SWV zijn 11 gemeenten.  

 

Er is een bijeenkomst voor IB-ers geweest over het groeidocument. De 

uitkomst is niet bekend. Er is weer een nieuwe werkgroep geformeerd. 

Scholen werken met verschillende administratiesystemen Dit geeft 

problemen.  

Er is een pilot met SO en SBO over de verlengingen. De CTLV neemt 

een paar steekproeven van een paar dossiers.  

De toekenning van ondersteuningsarrangementen vindt voortaan 

plaats in 3 cohorten met als einddatum 1 november, 1 februari en 1 

mei. Als het ondersteuningsarrangement is afgegeven, komt de 

Ambulant begeleider van cluster 3 of 4 in beeld. Zij worden dan 

ingezet als ondersteuning. School moet dit aanvragen en in gang 

zetten.  

 

Er zijn wel kinderen die thuis komen te zitten omdat er geen passende 

plek is. De CTLV gaat niet over terugplaatsingen. Als de CTLV toevallig 

iets hoort over een terugplaatsing geeft zij het advies aan de 

basisschool om een arrangement of een schakelmoment aan te 

vragen. Er kan geen arrangement worden aangevraagd bij een 

terugplaatsing van SBO naar Bao, want dit valt onder de lichte 

ondersteuning. Het SWV is wel bezig om te bekijken of dit mogelijk is.  

 

3. Verslag 3e OPR vergadering d.d. 24-01-2017. 

Het verslag wordt verder zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld, 

met dank aan Marie-Louise. 

 

 

 

 

 

4. Bespreking aanvulling van het ondersteuningsplan 

Naar aanleiding van het ondersteuningsplan wordt het volgende 

opgemerkt: 

 Blz. 5, 1.1. bij het niet nakomen van afspraken spreken besturen 

elkaar hier op aan. Is dit vrijblijvend? De vraag is of er vooruitgang 

zit in het aanspreken van elkaar?  

 Blz. 5, 1.1. over samenwerking en concurrentie bij scholen. Hoe 

gaat men hiermee om als de scholen in de wijk ook nog onder 

verschillende besturen vallen? Deze vraag wordt aan Jacques 

 

 

 

 

 

Jacques 
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voorgelegd. 

 Blz. 8, arrangementen voor observatieplaatsen. Er is zorg over dat 

deze nieuwe arrangementen nog heel veel werk geeft voor de 

scholen. De vraag hoe ziet men de praktijkuitwerking hiervan? 

Deze vraag wordt aan Jacques voorgelegd. 

 Blz. 9, 1.4 de aanvullende bevoegdheden voor de CTLV zijn nieuw. 

Dit kan het proces vertragen. Observatie vraagt om snelheid. Dit is 

nog niet ingeregeld. De OPR houdt dit in de gaten.  

 Blz. 10, pilot binnen de wijken. Hoe wordt de wijk gekozen, en 

waar wordt dat uitgevoerd. Deze vraag wordt aan Jacques 

voorgelegd. 

 Blz. 11, ieder sub-regio heeft nu eigen coördinator. In Etten-Leur is 

hiervoor vacature, omdat de huidige coördinator gaat stoppen. 

Wat zijn de taken? Wat heeft de AB of OPR er mee te maken. De 

OPR wil 1 coördinator uitnodigen in de volgende OPR vergadering.  

 Hfd. 2. Wat is het tijdspad bij de genoemde doelen? Er wordt nog 

een werkplan gemaakt.  

 Hfd. 2, onderzoek hoogbegaafdheid. Scholen hebben zich 

aangemeld. Hoever staat het nu en de ontwikkelingen? Deze vraag 

wordt aan Jacques voorgelegd. 

 Blz. 18, samenwerking onderwijs-jeugdzorg. De OPR hoort 

geluiden over de lange wachttijd bij het regelen van vervoer. Deze 

vraag is niet voor de OPR. De OPR kan wel haar zorg uitspreken.  

 Blz. 20 schrik over groei in SO. Wat is de oorzaak hiervan? Deze 

vraag wordt aan Jacques voorgelegd. 

 Yasmijn heeft ook nog vragen. Deze vragen worden eventueel 

toegevoegd. Ben vraagt aan Yasmijn om de vragen te mailen naar 

Marie-Louise.  

 Tijdens de OPR informatieavond is de zorg over werkdruk van 

leerkrachten genoemd. Dit hoort niet in dit document. Het SWV 

gaat wel onderzoek doen naar de werkdruk.  

 

De bovengenoemde vragen worden aan Jacques voorgelegd met het 

verzoek in de volgende OPR vergadering hierop een toelichting te 

geven.  

Na beantwoording van de vragen wordt door de OPR instemming 

gegeven.  

 

Jacques 

 

 

 

Jacques 

 

 

 

 

 

Jacques 

 

 

 

Jack 

 

 

 

 

Jacques 

 

 

 

 

Jacques 

 

 

Ben 

 

 

 

 

 

 

Jack 

 

5.  Presentatie nulmeting. 
Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.  
 

 
 

6. Terugkoppeling informatie-dialoogavond OPR. 
Over het algemeen is deze avond als positief ervaren en hebben de 
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OPR-leden heel veel positieve reacties ontvangen. De MR was heel 
enthousiast en blij met het document wat daarna is uitgedeeld. Er is in 
ieder geval reclame gemaakt voor de OPR.  
 
Binnenkort krijgt de MR in Rijen het zorgplan gepresenteerd. Een 
vraag die de MR dan kan stellen is of de doelen van het zorgplan 
binnen de begroting passen. Waar liggen de risico’s in het plan? 
Het is helder geworden hoe de verdeling van de financiële middelen 
gaat. Deze middelen zijn nog niet op de schoolbegroting terug te zien. 
Alles wordt boven schools geregeld.  
 
Verder bleek dat de uitnodigingen niet overal goed waren 
doorgekomen. Het is blijven hangen bij de besturen. Als OPR moet 
men hier alert op blijven.  
 

7. Staat op de jaarplanning OPR van maart. 
Jaarrekening RSV 
Begroting RSV. 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
 

 
 
 
Jack 
 

8. Rondvraag en sluiting.  

Voorstel gastspreker: een coördinator sub-regio, een school CJG-er 

(Iwona kan dit regelen) of een AB-er cluster 3 of 4. 

 

Er wordt een OPR app aangemaakt voor functioneel gebruik.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om  

21.45 uur.  

 

 

Jack 

 

Jack 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

13. 201015.4 Afgesproken wordt dat de rapportage Nulmeting in 

volgende vergadering OPR gepresenteerd wordt.  

 

 
Jacques 

 


