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1ste deskundigenadvies wordt 

geformuleerd door de onderwijsspecialist  

school betrekt via routebegeleider 
onderwijsspecialist voor advies. 

> De ondersteuningsbehoefte wordt 
(met hulp van  externen1) geformuleerd 

in het OPP 
 

> Toelaatbaarheidsverklaring 
noodzakelijk? 

 

school vraagt, een 2de  deskundige  voor 
aanvullend 2de  deskundigenadvies 

tweededeskundige@onderwijsadvies.nl 
 

Toelichting: 
1 indien noodzakelijk:  

- onderwijsondersteuner 
- JGTer (CJG) 
- jeugdarts 

2 Bao, SBo of SO 

3 * via JGTer: jeugdwet, PGB of  

          zorg in natura. 
   * wet langdurig zorg  

* via ouders ziektekostenverzekeraar 
4 Instemming onderwijsinspectie 
5 leerplicht betrokken 

START 

de leerling is schriftelijk aangemeld of ingeschreven op een 

basisschool of een school voor speciaal (basis) onderwijs 

TLV 

heeft de leerling 
aanvullende 

ondersteuning nodig? 

onderwijsarrangement 

door andere school   

 

school en ouders kunnen (met externen1) 

de ondersteuningsbehoefte formuleren in 

het OPP 

“symbiose-arrangement” 
onderwijs met andere school   

jeugdhulp/zorg3 is 
voorwaarde om aan 
onderwijs te kunnen 

deelnemen 

samenwerking met een 
andere school biedt 

een passend 
onderwijsarrangement 

school kan  
(met externen1) 

ondersteuning zelf  

arrangeren 
onderwijsarrangement 

door de school  

begeleiding binnen 
aanbod op reguliere 

school  
of met TLV op  

gespecialiseerd onderwijs 

jeugdhulp /zorgarrangement  
of behandeling 

 
 

een andere school  van 

‘t zelfde type2  is 

beschikbaar voor dit 
onderwijsarrangement 

 

school kan de 
ondersteuning samen 

met jeugdhulp/-zorg3 

arrangeren 

toekomstperspectief 
dagbesteding5 

 

onderwijs-/jeugdhulp 
zorgarrangement  
onderschrijding 
onderwijstijd 4 

 

school vraagt toelaatbaarheidsverklaring aan 
tlc@swv-db.nl 

 

ZORGPLICHT 
= 

ONDERZOEKSPLICHT 
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