Routes vanaf 2014 bij ondersteuningsbehoefte kind

Aanbod vanaf 2014

Voorschoolse periode of
Overplaatsing
3) Leerling wordt
rechtstreeks aangemeld bij
SBO / SO, bijv. vanuit MKD,
KDC

2) Leerling wordt
aangemeld bij een
basisschool

BASISONDERSTEUNING

In de groep:
Signaleren door de
leerkracht handelingsgericht
werken in de groep – Signalering
door de leerkracht
(groepsbespreking)

De leerkracht in de groep
observeert, signaleert en
werkt handelingsgericht

Groepsbespreking
lkr en IB-er

-

* Leerkracht / ouders
Handelingsverlegen.
* Verklarend beeld
onduidelijk.

-

Er is waarschijnlijk sprake
van een
ondersteuningsbehoefte.

Plaatsing op de school van
aanmelding

Nee

-

Leerlingbespreking
Opstellen groeidocument
Aanwezig:
Leerkracht, IB-er, (directie)
en ouders.

(Voor)onderzoek IB-er:
- geeft advies over plaats
baarheid en aanpak
- maakt afspraken over
terugkoppeling
- betrekt ouders bij traject
- is verantwoordelijk voor
dossiervorming

-

Ja

Het ondersteuningsarrangement is in de reguliere
basisondersteuning te realiseren.

Arrangement op de school
van inschrijving / aanmelding

Basiskwaliteit
plangericht werken /
handelingsgericht werken
preventieve en licht curatieve
interventies
kortdurend, licht ambulant
aanbod (vm. PAB)
psychodiagnostisch onderzoek
georganiseerd / ingekocht
door scholen / besturen
verantwoording naar het swv
verplicht

In de school:
Aanvullende ondersteuning in
de groep/school – In gesprek
met de IB-er of andere
functionaris van de school
( leerlingbespreking )

Aanvullend
ondersteuningsarrangement
is te realiseren:>

op de basisschool
op een andere basisschool

Schoolnabije ondersteuning in
groep of school met
ondersteuningsteam en
deskundigenadvies
Arrangement op de school
van inschrijving / aanmelding

Ja
Ja

op de basisschool

intensief ambulant aanbod
(b.v. uit pool van deskundigen)
uitgevoerd door specialisten
georganiseerd / ingekocht
door (samenwerkende)
scholen

-

verantwoording naar het swv
verplicht

-

evalueren doelen en
opbrengsten met
ondersteuningsteam (HGW)

-

enkel inzetten naar behoefte

-

combinatie onderwijs/daghulp

Plaatsing op andere
basisschool

nee
Er is observatie noodzakelijk
om de ondersteuningsbehoefte(n)
vast te stellen: >

-

Ja

Observatiearrangement op
de school van
inschrijving / aanmelding

op Speciaal (Basis) Onderwijs

Bij TLV naast bovengenoemden aanwezig:
afgevaardigde van SBO/SO, Orthopedagoog
Mogelijkheid aanvraag
second opinion door ouders
(organisatie e.v.t. onder regie
van commissie TLV)

Jeugd- en Gezinshulp

nee
Ondersteuningsteam (verplicht bij TLV aanvraag)
Naar behoefte en/of bij vermoeden van aanvullende
ondersteuning
Opstellen groeidocument /OPP
Aanwezig:
IB-er, (directie) en ouders,
Routebegeleider / Onderwijsspecialist
en/of Jeugd-Gezinswerker,
eventueel aangevuld met andere deskundigen.

Jeugd- en Gezinshulp

1) Leerling staat
ingeschreven op een
basisschool

nee

Ja

Verwijzing en plaatsing speciaal
(basis) onderwijs

Trajectbegeleidng SWV
Doorzettingsmacht SWV

nee

Ja
Aanvraag TLV en Procedurele toets commissie TLV

Toelaatbaarheidsverklaring SWV wordt afgeven door
Commissie TLV.
Mogelijkheid indienen bezwaarschrift (Bezwaarschrift regeling)

nee

ja

Tijdelijke hulp op maat
(leerling blijft ingeschreven
op basisschool)
observatieplaats, combi
SO/daghulp, etc.

EXTRA ONDERSTEUNING

Gespecialiseerd (basis)onderwijs

Toelating door bevoegd
gezag SBO / SO
nee

ja

gezamenlijke zorgplicht betrokken schoolbesturen en directie SWV

Overweging terugplaatsing

Combinatie onderwijs/daghulp

Jeugd- en Gezinshulp

Extra
ondersteuningsarrangement
is te realiseren op SBO / SO

