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Addendum 2020 bij het Ondersteuningsplan 20tB-2022
Waar in het Ondersteuningsplan 2018-2022 een wijziging op tekst, inhoud en/of uitwerking heeft
plaatsgevonden, worden die in dit addendum (Addendum 2020) opgenomen. Dit addendum is de
eerste toevoegi n g b ij het O n d e rsteu n i n gsp a n 201,8-2022.
I

ln dit addendum worden de belangrijkste onderwerpen, waarop aanvullingen of wijzigingen zijn
gemaakt, kort samengevat.
De beleidshoofdlijnen, met de daaraan verbonden ambities zoals in het Ondersteuningsplan

beschreven staan zijn ongewijzigd gebleven, evenals de basisbegroting en afdrachten.
ln dit addendum komen de volgende twee thema's aan de orde
I
Deskundigenadvies

ll

Uitgangspuntenaanvraagtoelaatbaarheidsverklaring

Bijlage

r

De uitgangspunten voor een aanvraag van een TLV (maart 2020)
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Deskundigenadvies

De begeleider PoA (orthopedagoog/psycholoog) van het samenwerkingsverband PO was

tot

november 201-9 altijd betrokken bij de aanvraag tlv en had tevens de taak van de eerste deskundige.
De teksten in de WPO/WVO en WEC verplichten bij een overstap of instroom naar het speciaal
(basis)onderwijs ook gebruik te maken van twee deskundigen. De eerste deskundige moet een
orthopedagoog of een kinderpsycholoog zijn, en de tweede een kinder- of jeugdpsycholoog, arts,

kinderpsychiater, pedagoog of maatschappelijk werker. Beiden zijn verantwoordelijk voor het
opstellen van het desku ndigenadvies.
Voor de totstandkoming van een zelfstandig en helder deskundigenadvies is het nodig dat de rol van
de deskundigen beperkt blijft tot hun rol van onpartijdige deskundigen, die op basis van het door het
samenwerkingsverband samengestelde dossier hun advies geven.

ln november is besloten dat de medewerker PoA verbonden aan de scholen niet meer de taak uitvoert
van eerste deskundige, omdat zij in het voortraject reeds betrokken is bij de leerlingen met een extra
ondersteu

n

i

ngsbehoefte.

Vanuit de afdeling toeleiding wordt sinds november 2019 twee onafhankelijke deskundigen betrokken
bij de aanvraag.
Deze aanpassing betreft een uitwerkingsaanpassing, zonder tekstuele en inhoudelijke aanpassing van

het Ondersteuningsplan
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Toelaatbaarheidsverklaring

De richtlijnen voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en SO zijn per maart 2020 gewilzigd. De

voornaamste wijziging is het criterium, bestaande uit drie onderdelen, die schriftelijk onderbouwd zijn

in het OPP van de leerling:

1..

2.
3.

De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn duidelijk en concreet omschreven.
De inzet van de aanvragende reguliere school heeft onvoldoende effect gehad:

basisondersteuning, extra ondersteuning in eigen school of arrangement bij andere reguliere
school.
Er is binnen het regulier basisonderwijs van het samenwerkingsverband geen aanbod dat aansluit
bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Verder is de duur van een tlv, daar waar mogelijk, maximaal

I

of 2 jaar. Het samenwerkingsverband

hanteert vanuit haar visie zo thuisnabij mogelijk onderwijs bij een plaatsing stedelijke voorziening de
stelling: 'Zo kort ols mogelijk, zo lang ols nodig'. De aanvragende school blijft betrokken tijdens de
plaatsing in speciaal (basis) onderwijs om terugkeer te vergemakkelijken.

Voor Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB) leerlingen hanteert het samenwerkingsverband de landelijk
vastgestelde richtlijnen bij de aanvraag tlv en duur.
Het samenwerkingsverband heeft de wijzíging in de uitgangspunten voor de tlv-aanvraag

gepresenteerd in het Onderwijswijsnetwerk (ONW) van juni 2020.
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