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1. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SBO
a.  Het ondersteuningsteam van de verwijzende 

school is leidend bij de beslissing over duur van 
de eerste toelaatbaarheidsverklaring tot het 
speciaal basisonderwijs.

b.  Het ondersteuningsteam van de school waar de 
leerling op enig moment staat ingeschreven is 
leidend bij de beslissing tot al dan niet verlengen 
van een toelaatbaarheidsverklaring.

c.  Toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal 
basisonderwijs worden in principe afgegeven 
voor onbepaalde tijd (tot datum schoolverlaten).

d.  De mogelijkheid tot terugplaatsing naar het re-
gulier basisonderwijs wordt, ongeacht het soort 
toelaatbaarheidsverklaring, tenminste elke drie 
jaar geëvalueerd aan de hand van het OPP.

e.  Beredeneerd kan worden gekozen voor een 
toelaatbaarheidsverklaring voor bepaalde tijd. 
Het ondersteuningsteam geeft in dat geval aan 
wat het beoogde doel van het tijdelijke ver-
blijf is. Een toelaatbaarheidsverklaring heeft 
een minimale duur van één schooljaar. Als de 
toelaatbaarheidsverklaring in de loop van een 
schooljaar wordt afgegeven, moet deze ook het 
schooljaar daarna nog geldig zijn.

f.  Aan het einde van een tijdelijke toelaatbaar-
heidsverklaring wordt altijd in eerste instantie 
bezien of terugplaatsing in het regulier onderwijs 
realistisch en wenselijk is en/of het speciaal ba-
sisonderwijs nog de meest toereikende onder-
wijsplek is.

2. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SO
a.  Het ondersteuningsteam van de verwijzende 

school is leidend bij de beslissing over duur, de 
bekostigingscategorie en het soort speciaal on-
derwijs van de eerste toelaatbaarheidsverklaring 
tot het speciaal onderwijs.

b.  Het ondersteuningsteam van de school waar de 
leerling op enig moment staat ingeschreven is 
leidend bij de beslissing tot al dan niet verlengen 
van een toelaatbaarheidsverklaring.

c.   Toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal 
onderwijs worden in principe afgegeven voor 
onbepaalde tijd (tot datum schoolverlaten).

d.  De mogelijkheid tot terugplaatsing naar het 
regulier of speciaal basisonderwijs wordt, 
ongeacht het soort toelaatbaarheidsverklaring, 

tenminste elke drie jaar geëvalueerd aan de 
hand van het OPP.

e.   Beredeneerd kan worden gekozen voor een 
toelaatbaarheidsverklaring voor bepaalde tijd. 
Het ondersteuningsteam geeft in dat geval aan 
wat het beoogde doel van het tijdelijke verblijf is.

f.  Aan het einde van een tijdelijke toelaatbaarheids-
verklaring wordt altijd in eerste instantie bezien of 
terugplaatsing in het regulier onderwijs realistisch 
en wenselijk is en/of het speciaal onderwijs nog 
de meest toereikende onderwijsplek is.

g.  Lid 2d en 2f zijn niet van toepassing op leer-
lingen die behoren tot de zogenaamde ‘recht-
streekse instroom.

3. AMBULANTE BEGELEIDING
a.   Het ondersteuningsteam van de verwijzende 

school is leidend bij de beslissing over duur en 
inhoud van het arrangement uit de Ambulante 
Begeleiding.

b.   Arrangementen Ambulante Begeleiding worden 
toegekend voor de duur van maximaal één jaar.

c.   Lid 3b is niet van toepassing op leerlingen die 
behoren tot de zogenaamde rechtstreekste 
instroom.

d.   Aan het einde van ieder schooljaar evalueert 
het ondersteuningsteam de ABarrangementen 
op de eigen school inhoudelijk en neemt zij per 
leerling een beredeneerd besluit over continue-
ring, danwel wijziging van het arrangement.

4. SECOND OPINION EN ZIJ-INSTROOM
a.  In het geval van een structureel meningsverschil 

tussen ouders en school over de in te zetten 
ondersteuning, kan gebruik worden gemaakt 
van een inhoudelijke second opinion (in samen-
werking met samenwerkingsverband Dordrecht 
PO).

b.   In het geval een SBO-leerling vanuit een ander 
samenwerkingsverband instroomt, wordt het 
deskundigenadvies verzorgt door een door het 
samenwerkingsverband samengesteld Onder-
steuningsteam zij instroom. Dit orgaan wordt 
ook gevraagd de vanuit SWV Drechtsteden PO 
te verzorgen second opinions voor samenwer-
kingsverband Dordrecht PO voor haar rekening 
te nemen.
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