AANMELDING EN ZORGPLICHT BIJ S(B)O
VANUIT SPECIALISTISCHE
VOORZIENINGEN
bijlage B5a
Toelichting bij codes



Aanmelding bij (S)BO
(Opmerking: het is voor Specialistische Voorzieningen belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium,
in afstemming met ouders, contact te leggen met de beoogde (S)BO- school).
Onder Specialistische Voorziening (SV) wordt verstaan: Medisch Kinderdagverblijf, Beatrixoord,
Therapeutische Kindergroep Scheperziekenhuis, Mytylschool, Accàre, Kentalis of NOVO.
De aanmelding geschiedt door de ouders op uitdrukkelijk advies van de Specialistische Voorziening.
Het merendeel van de kinderen is 4 jaar of ouder. De SV geeft onderwijsadvies op basis van
onderzoek en behandelresultaten. Volgens de bestaande regels geldt: de termijn om een passende
plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de schriftelijke
aanmelding heeft ontvangen. Vervolgens heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek te
vinden. Dit zijn gewone
weken, geen schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4 weken verlengd worden.
In het geval van instroom vanuit SV worden de termijnen flexibel toegepast met als doel een deze
jonge kinderen op korte termijn een passende plek te bieden, met als doel de leerling te plaatsen
binnen 2 weken na het afgeven van de TLV.


School onderzoekt welke ondersteuning nodig is

De school overlegt met de Specialistische Voorziening en ontvangt met schriftelijke toestemming van
de ouders alle relevante en beschikbare informatie. De school is zich hierbij bewust dat dit binnen de
termijn van de 6 en de eventuele 4 weken verlenging moet liggen. Als de termijn van 10 weken wordt
overschreden, is er sprake van tijdelijke plaatsing vanaf de 1e dag dat genoemde termijn verstreken is.



Past de ondersteuningsvraag binnen het SOP van de school?

De school maakt interne afweging of het kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de
betrekkende leerling. Wanner de schriftelijke aanmelding bij het SBO is gedaan, maar het SBO
beoordeelt in de uitvoering van de zorg- en onderzoekplicht dat de problematiek beter passend is
binnen het ondersteuningsprofiel van het SO cluster 4 dan die van het SBO (of vice versa) dan kan in
overleg vanuit de schoolsoort van aanmelding de aanvraag worden afgebogen naar de meest
passende schoolsoort.



De school vraagt een TLV bij de CvA

Binnen de gestelde termijn van de 6 weken vraagt (S)BO de TVL aan bij de CvA, de integrale
onderbouwing is een gezamenlijk opgemaakt door de school en de Specialistische Voorziening. De
aanvraag draagt het label “solidariteitsfonds”.



De CvA geeft de TLV af met voorrang, de school plaatst

Volgens gezamenlijke afspraken worden de aanvragen TLV vanuit Specialistische Voorzieningen met
voorrang behandeld en wordt er gestreefd naar het afgeven van de TLV binnen 2 weken na ontvangst.
De school plaatst de leerling vervolgens binnen 2 week en ontvangt vanuit samenwerkingsverband de
middelen bij plaatsing.
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n.b. wanneer ik vanuit kind- (en ouder-) perspectief kijk, dan kan het dus als volgt lopen: een kind is
in voorschoolse setting opgevallen (psz,kdv of CJG etc), na aanmeld/hulptraject (vaak al van enkele
maanden tot half jaar) vervolgens is kind toen op SV terecht gekomen, hier is gewerkt aan doelen
(vaak gericht op diagnostiek en behandeling), duur van deze diagnostiek/behandelfase zal in toekomst
korter worden, gemiddeld half jaar. Er wordt in zo’n fase ook gewerkt aan helderheid te verkrijgen over
ondersteuningsbehoeften van het kind
Eea houdt in dat bij plaatsing op een SV vrijwel direct gestart moet worden met het
verwijs/aanmeldtraject. Immers we willen met elkaar voorkomen dat er een gat zit tussen SV en
school.
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