Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Drechtsteden

Zorgplicht Samenwerkings
verband Passend Onderwijs
Drechtsteden Stroomschema

1. Leerling staat ingeschreven op
een basisschool

Is de leerkracht
handelingsverlegen?

2. Leerling wordt aangemeld bij
een basisschool

BASISONDERSTEUNING
• basiskwaliteit
• planmatig werken
• onderwijsondersteunings
structuur
• preventieve en licht curatieve
interventies
• licht ambulant aanbod
(vm. PAB)

3. Leerling wordt rechtstreeks
aangemeld bij SBO of SO

Is er waarschijnlijk sprake van
een ondersteuningsbehoefte?

Ja

Ja

Leerkracht schakelt IB-er in

ARRANGEMENTEN PLUS
• aanvullende aanpakken /
arrangementen scholen obv.
schoolondersteuningsprofiel

(Voor)onderzoek IB-er

De IB-er:
• geeft advies over
plaatsbaarheid en aanpak
• maakt afspraken over
terugkoppeling
• betrekt ouders bij traject
• is verantwoordelijk voor
dossiervorming

De IB-er:
• geeft advies over aanpak
• maakt afspraken over
terugkoppeling
• betrekt ouders bij traject
• is verantwoordelijk voor
dossiervorming

Arrangement in de
basisondersteuning te realiseren?

Arrangement in de
basisondersteuning te realiseren?

Plaatsing op
de school van
aanmelding
Ja
Ja

Nee

Nee

Ondersteuningsteam
Collegiaal netwerk van de IB-er:
• Orthopedagoog/schoolpsycholoog (samenwerkingsverband)
• Gezinsspecialist (gemeente)

Opstellen OPP
(met instemming ouders)

Arrangement in de extra
ondersteuning te realiseren?

Nee

Arrangement in de extra
ondersteuning te realiseren?

Ja

Plaatsing op
de school van
aanmelding

Andere basisschool die de
leerling kan en wil plaatsen
met arrangementen speciale
ondersteuning?

Beroep
op SWV
voor extra
ondersteuning

EXTRA ONDERSTEUNING
• intensief ambulant aanbod
(specialistische ondersteuning)
• uitgevoerd door specialisten
samenwerkingsverband

Ja

Nee

Andere basisschool die de
leerling kan en wil plaatsen
met arrangement speciale
ondersteuning?

Nee

Opstellen OPP
(met instemming ouders)

Ja

Plaatsing op
de school van
aanmelding

Beroep
op SWV
voor extra
ondersteuning

Ja

Nee

Tijdelijke plaatsing op school van
aanmelding (zorgplicht!)
Mogelijkheid aanvraag second
opinion door ouders en school
(organisatie in samenwerking
met SWV Dordrecht PO)

Fysiek overleg met ouders, collegiaal netwerk (orthopedagoog) en deskundige van de betreffende SBO- of
SO-school over duur, intensiteit arrangement en mogelijkheden eventuele terugplaatsing op termijn.

Advies deskundigen aan directeur samenwerkingsverband.

Directeur SWV voert procedurele toets TLV-aanvraag uit.

Toelaatbaarheidsverklaring SWV door procedurele toets?
Ja

Toelating door
bevoegd gezag
SBO / SO?

Nee
Nee
Blijvende zorgplicht voor school van inschrijving / aanmelding

Ja

EXTRA ONDERSTEUNING
• Speciaal basisonderwijs
• Speciaal onderwijs

