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1. Inleiding 

Op 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Het bestuur van het 

samenwerkingsverband PO De Kempen, waar SKOzoK deel van uitmaakt, heeft besloten 

dat vanaf 01-08-2016 alle schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting en 

de financiering van alle vormen van ondersteuning. Deze verantwoordelijkheid heeft er 

toe geleid dat er enkele wijzigingen in de ondersteuningsstructuur zijn aangebracht. De 

visie van waaruit we Passend Onderwijs vorm geven en de ondersteuningsstructuur 

alsmede de werkwijze en procedures, worden in dit document nader beschreven.  

 

1.1 Visie SKOzoK 

We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodat 

zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

1.2 Wat verstaan we onder Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is in onze visie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs voor 

alle kinderen. Dat begint bij een sterke basis. De sterke basis wordt geboden door onze 

leerkrachten. De impact van het handelen van de leerkracht staat centraal en zorgt 

ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Waar nodig worden 

de leerkrachten ondersteund om die sterke basis te kunnen bieden. 

Het gedachtengoed van HGW (Handelingsgericht werken) dient als onderlegger van het 

beleid m.b.t. Passend Onderwijs. 
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1.3 Organisatiemodel aansturing Passend Onderwijs 

We hebben de ambitie om de taken die betrekking hebben op Passend Onderwijs 

binnen onze organisatie met elkaar te verbinden. De 3 lagen van de piramide van 

Passend Onderwijs (basis-, speciale ondersteuning en SBO) worden aangestuurd 

door een leidinggevend team wat in gezamenlijkheid de taken van de totale piramide 

uitvoert. Hierdoor:   

 Worden taken inhoudelijk en organisatorisch maximaal verbonden; 

 Is de organisatie minder kwetsbaar; 

 Benutten we talenten en kwaliteiten optimaal; 

 Stimuleren we leren met en van elkaar. 
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2. Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie 
 

Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit. Dit model zal in de 

volgende hoofdstukken in concrete stappen toegelicht worden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In het bovenstaande schema zijn diverse afkortingen opgenomen. In bijlage A is een lijst met afkortingen en 

betekenissen toegevoegd. 



 
 

5 
Versie: 22 december 2017 

 

 

3. Ondersteuningsstructuur op school  

Middels de cyclus van handelingsgericht werken volgt de 

leerkracht samen met KO de didactische en sociaal-emotionele 

ontwikkeling op school-, groep, en kindniveau. Er wordt 

gestreefd naar een passend onderwijsaanbod voor alle 

kinderen. Ouders worden actief betrokken bij het vaststellen 

en uitvoeren van het onderwijsaanbod. 

De directeur is eindverantwoordelijk voor de ondersteuningsstructuur op school. Per 

casuïstiek maakt KO de afweging (eventueel na overleg met directeur) of de directeur 

betrokken en/of geïnformeerd dient te worden.    

  

Acties:  

Wat gebeurt er? 

Documenten: 

Welke formulieren? 

Communicatie 

Stap 1  

Groepsbespreking 

 Groepsoverzicht 

 Groepsplan 

KO voert 2 of 3 keer per jaar een 

groepsbespreking met de leerkracht. Er 

wordt gesproken over hoe de leerkracht 

deze groep zo optimaal mogelijk kan 

begeleiden (pedagogisch en didactisch).   

Stap 2 

Leerling(en)bespreking 

 Groeidocument deel 

onderwijskundige 

informatie 

(optioneel) 

De leerkracht heeft vanuit een 

verdiepende analyse, indien nodig 

m.b.v. de KO-er, helder gekregen wat 

de specifieke onderwijsbehoeften van 

de leerling(en) vragen van zijn/haar 

handelen. Samen met de KO-er wordt 

verkend of de leerkracht hier 

ondersteuning bij nodig heeft.  

De leerkracht informeert betrokken 

ouders over de inhoud van de 

bespreking of nodigt ouders uit om aan 

te sluiten bij de bespreking. 

Stap 3 

Formuleren 

ondersteuningsvraag  

 Formulier 

Ondersteunings-

vraag 

Wanneer de leerling(en)bespreking of 

groepsbespreking onvoldoende 

inzichten en handvatten heeft geboden, 

kan een ondersteuningsvraag bij het 

Team passend onderwijs ingediend 

worden. De ondersteuningsvraag wordt 

door KO en leerkracht samen 

geformuleerd. 

Mail het formulier naar 

passendonderwijs@skozok.nl. 

Het Team passend onderwijs neemt 

n.a.v. de ontvangen ondersteunings-

vraag tel. contact op met KO. 

N.a.v. van dit gesprek enkele opties: 

 Toekenning 

Leerkrachtondersteuning (LO) 

kortdurend of intensief 
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 Inzet Ambulante begeleiding (AB) 

 Advies inplannen OT gesprek 

 Anders: inzet vanuit CJG, 

Onderzoek, actie op school enz. 
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4. Ondersteuningsteam (OT) 

Wanneer een leerkracht/school vragen heeft over afstemming 

op de onderwijsbehoeften van leerling(en), kan een OT 

gesprek worden gepland. Bij dit gesprek zijn aanwezig: lkr, 

KO, betrokken ouders en TB. Ook andere betrokken 

professionals kunnen van meerwaarde zijn in het gesprek. De 

KO-er initieert het gesprek. Het OT vindt plaats op de 

betreffende school. 

De directeur wordt door de KO-er geïnformeerd wanneer er een OT gesprek plaats gaat 

vinden. KO en directeur stemmen samen af of het zinvol is dat de directeur aansluit bij 

het gesprek.  

  

Acties:  

Wat gebeurt er? 

Documenten: 

Welke formulieren? 

Communicatie 

Stap 1  

Inplannen OT gesprek  

 Gezamenlijke 

agenda OT 

gesprekken op 

intranet.skozok.nl 

(werkomgeving 

KOLO). 

KO plant een datum voor het OT in de 

agenda. Indien het een 

ondersteuningsvraag van een leerkracht 

in relatie tot een individuele leerling 

betreft, wordt in de agenda de voor- en 

achternaam van de leerling en de 

schoolnaam gezet.  

Wanneer het een groepje leerlingen 

betreft of een vraag op schoolniveau, 

dan wordt dit in de agenda vermeld. 

Voor het gesprek wordt 1,5 uur 

gereserveerd.  

KO zorgt dat alle betrokkenen een 

uitnodiging en een folder ontvangen 

zodat iedereen vooraf goed 

geïnformeerd is. 

Vervolggesprekken in principe plannen 

bij dezelfde TB. Mocht dit een probleem 

zijn: contact met de betreffende TB. 

Stap 2 

Aanleveren 

groeidocument 

Groeidocument deel: 

 onderwijskundige 

informatie (indien 

het een ind. leerling 

betreft) 

 ondersteuningsteam 

voorbereiding 

(indien het een ind. 

leerling betreft ook 

getekend door 

ouders). 

 OPP is optioneel. 

Wanneer het OT betrekking heeft op 

een ind. leerling, wordt minimaal 1 

week voorafgaand aan het OT gesprek 

de voorbereiding door KO of leerkracht 

in Parnassys geplaatst. 

Wanneer het OT betrekking heeft op 

een groep- of schoolvraag dan 

verstuurt KO de voorbereiding naar de 

betreffende TB.  

In het groeidocument deel 

voorbereiding ondersteuningsteam, 

formuleert de leerkracht zijn/haar 
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ondersteuningsvraag (eventueel samen 

met KO). Wanneer het een individuele 

leerling betreft, vullen de ouders het 

deel van het formulier in wat gaat over 

de thuissituatie. De ouders formuleren 

hun ondersteuningsvraag en 

ondertekenen  het formulier. 

Als de informatie niet tijdig (1 week 

voorafgaand aan het gesprek) wordt 

ontvangen, kan het gesprek niet 

plaatsvinden. 

Stap 3 

Contact TB met KO 

 TB neemt telefonisch contact op met 

KO-er om het OT gesprek kort voor te 

bereiden. 

Stap 4 

Het OT gesprek 

 Flappen met daarop 

de stappen van het 

OT gesprek 

TB neemt na een opening door KO de 

leiding in het gesprek. KO-er is actief 

betrokken en legt verbindingen en 

schrijft tijdens het gesprek mee op 

grote flappen om “samenzicht” te 

bevorderen.  

Uitkomsten van een OT gesprek kunnen 

zijn: 

 Nieuw inzicht wat op schoolniveau 

verder uitgevoerd kan worden. 

 Leerkrachtondersteuning (LO) 

 OO (ondersteuningsovereenkomst) 

 Andere bao 

 Reguliere setting is niet passend 

S(B)O wordt verkend 

 Enz. 

Stap 5 

Verslaglegging OT 

gesprek 

Groeidocument deel: 

 ondersteuningsteam 

verslaglegging 

KO zorgt voor de verslaglegging na het 

OT. Wanneer het OT betrekking heeft 

op een ind. leerling, wordt binnen 1 

week het verslag door KO in Parnassys 

geplaatst. 

Wanneer het OT betrekking heeft op 

een groep- of schoolvraag wordt het 

verslag binnen 1 week verstuurd naar 

de betreffende TB.   

Ook de andere betrokkenen ontvangen 

een verslag van het gesprek.  

Stap 6  

Evt. toekenning LO of 

Ondersteunings-

overeenkomst 

 Format toekenning 

Speciale 

Ondersteuning 

 

LO: 

TB formuleert toekenning LO en deze 

wordt door administratie verstuurd naar 

de school. Vervolgens neemt 

betreffende LO contact op KO.  
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Wanneer LO verlengd moet worden 

gelden de volgende afspraken: 

 LO formuleert doel (leerkracht, 

leerling, school) aanpak en 

tijdsinvestering van het traject dat 

verlengd dient te worden. 

 Formulering wordt verstuurd ter 

goedkeurig naar 

passendonderwijs@skozok.nl. Het 

Team passend onderwijs neemt een 

besluit en bij een positief besluit 

formaliseert zij de verlenging en 

wordt deze door administratie 

verder verwerkt. 

 

OO 

Ondersteuningsovereenkomst wordt 

vastgesteld in een maandelijks 

gezamenlijk overleg van TB. Na dit 

overleg wordt de toekenning OO naar 

de directie en KO verstuurd door de 

administratie. Hierin wordt de OO nader 

beschreven. 

Wanneer een OO betrekking heeft op 

een individuele leerling, wordt voor die 

leerling een OPP opgesteld. Dit dient in 

BRON vermeld te worden. 

 

mailto:passendonderwijs@skozok.nl
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5. OT TLV  

Wanneer in het OT vast is gesteld dat een arrangement op de 

basisschool onvoldoende is voor een leerling, kan plaatsing op 

S(B)O overwogen worden. Er volgt dan een OT/TLV. In het 

OT/ TLV wordt in gezamenlijkheid nagedacht over een 

passende onderwijssetting voor de leerling en wat vervolgens 

in die setting geboden moet worden. Indien S(B)O kan bieden 

wat de leerling nodig heeft, is dit gesprek tevens een warme  

overdracht naar het S(B)O. In het OT TLV wordt de TLV voorbereid  

die door het SWV PO De Kempen geformaliseerd wordt.  

  

  

Acties:  

Wat gebeurt er? 

Documenten: 

Welke formulieren? 

Communicatie 

Stap 1  

Aanvullen 

groeidocument 

Groeidocument deel: 

 NAW 

 Onderwijskundige 

informatie 

 Ondersteuningsteam 

 OPP 

 Aanvullende 

informatie 

KO vult het groeidocument aan en zorgt 

dat de documenten voorzien zijn van de 

benodigde handtekeningen.  

Aanvullende info (zie checklist deel 

NAW) wordt toegevoegd aan het 

groeidocument. Alle documenten 

worden in een PDF bestand gebundeld.  

Stap 2 

Aanleveren 

groeidocument 

 Groeidocument 

compleet 

Groeidocument met aanvullende info 

wordt door KO gemaild naar: 

passendonderwijs@skozok.nl. 

KO ontvangt een ontvangstbevestiging 

via administratie met daarin de 

vermoedelijke datum van de bespreking 

in het OT TLV.  

 

Indien het een TLV voor de Zonnewijzer 

betreft: 

Voorafgaand aan het OT TLV wordt een 

observatie gepland door de 

orthopedagoog van de Zonnewijzer. 

 

Andere S(B)O scholen hebben ook de 

mogelijkheid een orthopedagoog te 

laten aan sluiten bij het OT/TLV en om 

voorafgaand een observatie te plannen. 

Het initiatief ligt bij de betreffende 

S(B)O school. 

Stap 3 

Uitnodiging OT TLV 

 Het OT TLV vindt plaats op 

woensdagen. De woensdag voorafgaand 

aan het OT TLV wordt de agenda van 

het OT TLV definitief vastgesteld. Alle 

mailto:passendonderwijs@skozok.nl
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dossiers die op dat moment compleet 

ontvangen zijn, kunnen op de agenda 

geplaatst worden. Administratie stuurt 

een uitnodiging naar de deelnemers van 

het OT TLV. 

Stap 4 

OT TLV 

 Bij het OT TLV zijn de volgende 

personen aanwezig: 

 Voorzitter OT TLV  

 Ouders of voogd 

 KO en/of directeur 

 Betreffende TB van het OT  

 

Betreft het een TLV SBO De 

Zonnewijzer dan sluit de orthopedagoog 

Zonnewijzer aan.  

Betreft het een TLV SO of een andere 

SBO school dan sluit 

vertegenwoordiging (orthopedagoog) 

van de betreffende school aan.  

 

Locatie OT TLV: Frontoffice SKOzoK 

(Kromstraat 12, Valkenswaard) 

Stap 5 

TLV en 

deskundigenadvies 

 Format TLV 

 Format 

deskundigenadvies 

 Handtekeningenblad 

Op basis het aangeleverde 

groeidocument en het gesprek OT TLV 

wordt een deskundigenadvies 

geformuleerd door een 1e deskundige 

(orthopedagoog/pedagoog SKOzoK) en 

een 2e deskundige (orthopedagoog 

betreffende school). Bij een positief 

advies, wordt een TLV opgesteld. Deze 

TLV wordt vervolgens door het SWV 

geformaliseerd. School ontvangt de TLV 

via administratie. School geeft de TLV 

aan ouders. Ouders kunnen vervolgens 

hun kind inschrijven bij de betreffende 

school en vervoer aanvragen bij de 

gemeente. 
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6. Samenwerkingsverband PO De Kempen  

1. De secretaris en de directeur van het Samenwerkingsverband 

PO de Kempen formaliseren de TLV die in het OT TLV is 

afgegeven. Zij beoordelen een dossier niet inhoudelijk maar 

bekijken wel of de juiste procedure gevolgd is. 

 

Een uitzondering hierop vormt de 6 maanden regeling. De 6 

maanden regeling wordt wel inhoudelijk beoordeeld door de CCT (Centrale 

Commissie Toelaatbaarheid van PO De Kempen).  

2. Bij een positief advies kent de CCT de 6 maanden regeling toe. Deze regeling is 

relevant voor alle scholen. 

 

Wat houdt de 6 maanden regeling in?  

Wanneer na minder dan 6 maanden na plaatsing op de (speciale) basisschool blijkt 

dat een plaatsing op SO op termijn noodzakelijk kan worden, dient de 6 maanden 

regeling aangevraagd worden bij de CCT. Als de CCT besluit dat de 6 maanden 

regeling van toepassing is, wordt een eventuele latere plaatsing op het SO voor de 

hele verblijfsduur op het SO bekostigd door het SWV en niet door SKOzoK. 

Bijvoorbeeld: Een leerling met syndroom van Down. De beperking van de leerling 

moet helder onderbouwd worden. 

 

Dit geldt overigens niet voor mogelijke plaatsingen SO cluster 1 en 2 omdat deze 

buiten de wetgeving Passend Onderwijs vallen.  

 

3. SBO De Zonnewijzer heeft vaker met de CCT te maken. Het betreft situaties waarin 

niet SKOzoK maar het SWV PO De Kempen verantwoordelijk is voor de bekostiging 

van de plaatsing van een leerling op het S(B)O. In die situaties besluit de CCT of een 

TLV afgegeven kan worden.  

 Onderinstroom 

Leerlingen die niet afkomstig zijn van een onderwijssetting en aangewezen zijn op 

een plaatsing S(B)O.  

Bijvoorbeeld: Leerlingen afkomstig van het MKD of een behandelgroep bij Kentalis. 

 Zij-instroom 

Leerlingen die afkomstig zijn van een onderwijssetting buiten het 

Samenwerkingsverband en aangewezen zijn op een plaatsing S(B)O. 

Bijvoorbeeld: Een leerling verhuist en wordt aangemeld op één van onze scholen. 

 SBO+ arrangement 

Leerlingen die vanuit onder- en zij instroom gestart zijn op het SBO en naast de 

reguliere SBO plaatsing extra ondersteuning nodig hebben, kunnen een arrangement 

toegewezen krijgen van de CCT. 

  

Hieronder de beschrijving van het proces wanneer de CCT een besluit dient te nemen over – 

- een TLV  

- of een 6 maanden regeling 

- of een toewijzing arrangement op het SBO 
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Acties:  

Wat gebeurt er? 

Documenten: 

Welke formulieren? 

Communicatie 

Stap 1  

OT 

Groeidocument deel: 

 Onderwijskundige 

informatie 

 Ondersteuningsteam 

 OPP (optioneel) 

  

Net als bij het OT TLV is er altijd een OT 

voorafgaand aan een aanvraag bij de 

CCT. 

  

Stap 2 

Aanvullen 

groeidocument 

Groeidocument deel: 

 NAW 

 Onderwijskundige 

informatie 

 Ondersteuningsteam 

 OPP 

  

KO vult het groeidocument aan en zorgt 

dat de documenten voorzien zijn van de 

benodigde handtekeningen. Wanneer 

een groeidocument naar de CCT gaat, 

dient er al door 2 deskundigen 

ondertekend te zijn. 

Aanvullende info (zie checklist deel 

NAW) wordt toegevoegd aan het 

groeidocument. Alle documenten 

worden in 1 PDF bestand gebundeld.  

Stap 3 

Aanleveren 

groeidocument bij de 

CCT 

Groeidocument 

compleet 

Groeidocument met aanvullende info 

wordt door KO gemaild naar secretaris 

PO De Kempen. 

KO ontvangt een ontvangstbevestiging 

van de secretaris. 

Stap 4 

Uitnodiging CCT 

 Eén week voorafgaand aan de CCT  

wordt de agenda van het overleg 

definitief vastgesteld en ontvangen 

ouders en school een uitnodiging.  

Stap 5 

CCT 

 Bij de CCT zijn de volgende personen 

aanwezig: 

 Ouders of voogd 

 KO en/of directeur 

 Voorzitter  

 Secretaris  

 Materiedeskundige 

Stap 6 

TLV/6 

maandenregeling en 

deskundigenadvies 

Format TLV  Bij een positief advies van de CCT, 

wordt een TLV/6 maandenregeling 

opgesteld door SWV.  

School ontvangt de TLV via 

administratie. School geeft de TLV aan 

ouders. Ouders kunnen vervolgens hun 

kind inschrijven bij de betreffende 

school en vervoer aanvragen bij de 

gemeente. In geval van een 6 maanden 

regeling wordt een leerling pas 

aangemeld bij het SO wanneer een 
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plaatsing daadwerkelijk noodzakelijk 

wordt. 
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4. Wat te doen als een TLV afloopt?  

Een TLV is niet zoals voorheen geldig voor de rest van de schoolloopbaan van een 

leerling. Op de TLV wordt vermeld wanneer de TLV afloopt.  

De verwijzende school/schoolbestuur (dat is dus niet de huidige school en soms ook niet 

het huidige schoolbestuur) is mede verantwoordelijk voor de aanvraag van een nieuwe 

TLV. 

Vanuit onze organisatie hanteren we de volgende procedure bij TLV’s die aflopen: 

 

Acties:  

Wat gebeurt er? 

Documenten: 

Welke formulieren? 

Communicatie 

Stap 1  

Check welke TLV’s 

aflopen 

Administratie TLV’s 

SKOzoK 

In het begin van het nieuwe 

kalenderjaar checkt administratie Team 

passend onderwijs welke TLV’s m.i.v. 

het nieuwe schooljaar verlopen. 

Stap 2 

Contact met de 

betreffende scholen 

S(B)O. 

 Team passend onderwijs legt contact 

met de S(B)O scholen waar de 

betreffende leerlingen zitten en plant 

een gesprek waarin alle leerlingen 

besproken worden die op die school 

zitten.    

Stap 3 

Aanleveren informatie 

door S(B)O 

OPP 

Deskundigenadvies 

S(B)O levert OPP en één 

deskundigenadvies aan via 

passendonderwijs@skozok.nl   

Stap 3 

OT TLV 

OPP 

Deskundigenadvies 

Bij deze bespreking zijn aanwezig:  

 Voorzitters OT TLV 

 Orthopedagoog van de betreffende 

S(B)O school 

Stap 4 

TLV of terugplaatsing 

Format TLV Wanneer in het gesprek helder is dat de 

betreffende leerling nog steeds 

aangewezen is op een plaatsing op het 

S(B)O, wordt een format TLV ingevuld 

en door vertegenwoordiging SKOzoK en 

huidige school/bestuur ondertekend. 

Deze TLV wordt vervolgens door het 

SWV geformaliseerd. De huidige school 

informeert de ouders. 

 

Wanneer in het gesprek kansen worden 

gezien voor een eventuele 

terugplaatsing naar regulier 

basisonderwijs volgt een nieuw 

gesprek. Daarbij zijn aanwezig: 

 Voorzitters OT TLV 

 Orthopedagoog van de betreffende 

S(B)O school 
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 Ouders  

 Verwijzende school 

In het gesprek worden de 

mogelijkheden voor een eventuele 

terugplaatsing verkend.  
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Bijlage A: Taal Passend Onderwijs 

 

KO Kwaliteitsondersteuner 

LO Leerkrachtondersteuner 

TB Trajectbegeleider 

OT Ondersteuningsteam 

AB Ambulante begeleiding 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

CCT Centrale Commissie Toelaatbaarheid 

CJG Centrum Jeugd en Gezin 

SWV Samenwerkingsverband 

SO Speciaal onderwijs 

SBO Speciaal Basisonderwijs 

NAW Naam, adres en woonplaatsgegevens 

Lkr Leerkracht 

OPP Ontwikkelingsperspectief 

OO Ondersteuningsovereenkomst 

HGW Handelingsgericht werken 

 

 

Bijlage B: Functies en contactgegevens 

 

Functie: Naam:  E-mail 

TB José Ansems 

Tjarda Smits 

Esther Chatrou 

Vrony Elschot 

Lieke Kessels 

Tonnie van Geel 

jansems@skozok.nl 

tsmits@skozok.nl 

echatrou@skozok.nl 

velschot@skozok.nl 

lkessels@skozok.nl 

tvangeel@skozok.nl 

Administratie Loes van Eekelen lvaneekelen@skozok.nl  

Team Passend Onderwijs Tonnie van Geel 

Nicole Meurkens 

Lieke Kessels 

tvangeel@skozok.nl 

nmeurkens@skozok.nl 

lkessels@skozok.nl 

Voorzitter OT TLV Lieke Kessels en/of  

Vrony Elschot 

lkessels@skozok.nl 

velschot@skozok.nl  

Orthopedagoog van  

De Zonnewijzer 

Margo Fuentes mdenuylfuentes@Skozok.nl 

 

Secretaris PO De 

Kempen 

Janine van Os jvanos@podekempen.nl 

Algemeen mailadres 

Team passend onderwijs 

 passendonderwijs@skozok.nl 
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