VAN JEUGDH LPSETTING NAAR
SCH OL
KIND GAAT DEELS NAAR DAGBEHANDELING OP
BASIS VAN INDICATIE JEUGDHULP UITGAANDE VAN
EEN GEMIDDELDE PERIODE VAN 9 MAANDEN (*1)

Einde fase 1:
aanmelding in
Indigo

A
Extra ondersteuningsbehoefte
is bekend, vastgelegd in een
dossier met andere relevante
stukken (alles in indigo)

Onderwijsbehoefte in
kaart gebracht
(*2)

Ouders melden
aan bij Speciaal
(Basis) Onderwijs

Fase 2: in kaart brengen ondersteuningsbehoefte bij uitstroom SO: door
SO-school.
Fase 2: in kaart brengen onderwijsbehoefte bij uitstroom naar SBO of
regulier: door SWV.

B
Extra ondersteunings-behoefte
is niet / onvoldoende bekend
Indien er nog verder diagnostisch
onderzoek moet worden verricht is een
verwijzing nodig van huis/jeugdarts.

Steunpunt
nodigt uit voor
gesprek

ZORGPLICHT START
Bij meerdere aanmeldingen: school
van voorkeur heeft zorgplicht

A

B

C

Extra ondersteuning
in reguliere school

(tijdelijk) aanbod
S(B)O is nodig =
aanvraag TLV

Aanvraag TLV met inzet
jeugdhulp in de school:
integrale toeleiding met
JGZ (*3)

Aanvraag
tlv swv
POA

Indien nodig via
integrale tafel
POA en JGZ (*4)

D
In overleg met JGZ
of CIZ en leerplicht
(tijdelijke) voortzetting
jeugdhulpaanbod

School waar aangemeld is,
vraagt tlv aan

Positief besluit tlv

START
ONDERWIJS

START ONDERWIJS
MET JEUGDHULP
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VAN JEUGDH LPSETTING NAAR
SCH OL

TOELICHTING FASEN
*1 = 	Werkwijze van een jeugdhulpsetting: Deze werkt in

3 fasen van 3 maanden gebaseerd op gemiddelde
indicatie van 9 maanden. De volgende fasen zijn hier te
onderscheiden.

	FASE 1: Intake, analyse, (onderzoek), opstellen behandelplan door
jeugdhulpsetting. Bij haalbaarheid uitstroom naar onderwijs worden de
onderwijsbehoeften in kaart gebracht.
	FASE 2: In kaart brengen van onderwijsbehoeften.
Bij uitstroom naar SO: het SO wordt hiervoor benaderd.
Bij uitstroom naar SBO of regulier: het SWV wordt hiervoor benaderd.
Tevens in deze fase aanzet geven tot dossiervorming voor aanvraag TLV.
De onderwijsbehoeften die in kaart gebracht zijn, kunnen hier een
onderdeel van zijn.
	FASE 3: Toekomstige onderwijsplek betrekken bij jeugdhulpsetting.
Uitstroom naar SBO: SBO Betrekken. In geval van uitstroom naar regulier
onderwijs de toekomstige basisschool betrekken.

*2 =

accountindigo@passendonderwijs-almere.nl

*3 = 	In geval van aanvraag TLV met inzet jeugdhulp in de

school, dan is dit met JGZ. Het betreft plaatsen op De
Kolibrie (te Soest) en Passiebloem (de Klimop, Almere).

*4 = 	Vanuit JGZ sluiten jeugdarts en JGZ-medewerker aan bij
de integrale tafel.
Aanmeldingen hiervoor kunnen alleen door JGZ,
jeugdarts en afdeling Toeleiding worden gedaan.

* Deze route geldt niet voor kinderen met slechthorendheid/doofheid/taalontwikkelingsstoornissen. Zie voor meer informatie over
route voor deze doelgroep: passendonderwijs-almere.nl/documentenpagina/cluster-2-auditieve-en-of-communicatieve-beperking
postadres Postbus 10130 • 1301 AC Almere bezoekadres Grote Markt 2 • 1315 JG Almere
www.passendonderwijs-almere.nl T 036 76 70 200 E info@passendonderwijs-almere.nl

Versie november 2021

