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Huidige situatie 
Binnen het SWV is het volgende ontstaan: 

 Dreigende thuiszitters m.n. in de jonge leeftijd (4 t/m 6) jaar, omdat er 

geen passende onderwijsplek is. 

 Toename van het aantal aanmeldingen bij de Loep van jonge leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoefte (cluster 4) en zorgvraag, waar de Loep 

in de basis niet voor bedoeld is. 

 

Het SWV heeft De Kameleon benaderd om mee te willen denken in een oplossing 

voor de huidige situatie. De Kameleon wil een coöperatieve houding aannemen 

en graag meedenken in oplossingen en mogelijkheden. 

 

Doelgroep 
Het betreft kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar, met een gesignaleerde 

achterstand of beperking op meerdere ontwikkelingsgebieden.  

Kenmerkend voor deze kinderen is de gecombineerde hulpvraag op het gebied 

van onderwijs en zorg. Er is sprake van ‘leerbaarheid’, maar tevens van ‘een 

stevige sociaal emotionele zorgvraag’. 

Deze kinderen hebben meer individuele aandacht en ondersteuning nodig om tot 

leren te komen. In veel gevallen zijn dit gediagnostiseerde leerlingen op zeer 

jonge leeftijd. 

Binnen een MKD vallen deze kinderen bijvoorbeeld op doordat zij naast een 

behandelaanbod ook een grote ‘leerbaarheid’ vertonen en zeker behoefte hebben 

aan een meer didactisch gericht aanbod. 

Binnen het onderwijs vallen deze leerlingen op door hun expliciete zorgvraag en 

hun behoefte aan (individuele) begeleiding. Veelal komen ze hierdoor 

onvoldoende toe aan het daadwerkelijk leren.  

Met het samenbrengen van kinderen met een duale ondersteuningsvraag (vanuit 

ons Samenwerkingsverband) kan een passender onderwijs-zorgaanbod in een 

kleine groep  gerealiseerd worden. 

Er zal een individueel ondersteuningsaanbod op maat worden gerealiseerd 

uitgaande van kenmerkende basisvoorwaarden, te weten: 

 kleine groep ( maximaal 10 leerlingen) 

 1 WTF gespecialiseerde personele bezetting leerkracht,  

 1 WTF gespecialiseerde personele bezetting assistent, 

 betrokken orthopedagoog 

 orthopedagogisch en orthodidactisch leerklimaat (duidelijke visuele 

dagstructuur, groepsregels, kindplannen voor het toewerken naar het 

kunnen functioneren in een grotere onderwijssetting; regulier, SBO, SO) 

 Didactische- en sociaal-emotionele begeleiding, vanuit intensieve 

samenwerking tussen zorg en onderwijs 

 

Tussenvoorziening voor jonge leerlingen 
De Kameleon ziet mogelijkheden in het arrangeren van een tussenvoorziening 

voor deze jonge leerlingen.  
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Sinds maart 2016 heeft De Kameleon al een tussenvoorziening voor leerlingen in 

de middenbouw. Het beschreven beleid van de tussenvoorziening dient als 

uitgangspunt. Deze notitie beschrijft een uitbreiding van het reeds bestaande 

model. Dit is vergelijkbaar met De Steenen Kamer waar er ook een uitbreiding 

heeft plaatsgevonden, maar dan richting bovenbouw. 

 

Het verschil tussen het arrangement voor een middenbouw en voor de 

onderbouw is de zorgvraag en -behoefte. De kinderen die in beeld zijn bij het 

SWV hebben allemaal een zorgvraag zoals de constante nabijheid van een 

volwassenen, begeleiding en verzorging bij toiletgang etc. Hierbij valt te denken 

aan individueel arrangeren vanuit de jeugdwet. Door het bij elkaar brengen van 

onderwijs en zorg kan er thuis nabij een doelgroep bediend worden. 

Personeel 
De groep vraagt een fulltime leerkracht en onderwijsassistent uitgebreid met een 

zorgmedewerker op basis van behoefte (noodzaak) van de leerlingen.  

Groepsgrootte 
Op basis van bovengenoemde  doelgroep beschrijving is een groepsgrootte van 

maximaal 10 leerlingen verantwoord. 

Hierbij gaan we er wel vanuit dat voor de leerlingen vanuit de zorgvraag op basis 

van een individueel arrangement de zorgondersteuning verzekerd is. 

Kan de zorg niet meegeleverd worden, dan is een groepsgrootte van maximaal 8 

leerlingen verantwoord. 

Randvoorwaarden 

materialen 
Naast de basale randvoorwaarden om onderwijs te kunnen geven zoals tafels, 

stoelen, kasten vraagt deze groep ook specifieke randvoorwaarden. Te denken 

valt aan: 

 Veiligheidsvoorwaarden (knip op de deur, veiligheidssloten, -strips e.d.) 

 Teach-model (ladekastjes) 

 Aangepaste leermiddelen 

 Uitbreiding OVM (OntwikkelingsVolgModel Memelinck) 

 Etc. 

 

Klimaat: onderwijskundige aanpak met zorg-component 
Het klimaat moet naast een veilig pedagogisch en didactische klimaat met een 

duidelijke structuur en aanpak ook een specifiek aanbod hebben op bevorderen 

van de zelfstandigheid en het verwerven van schoolse vaardigheden naast de 

zorgvraag van de (individuele) leerling. 
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Bijlage  
 

 

 

 

Papendrecht, 20 september 2017 

 

Betreft: nieuw arrangement SBO+ jonge kinderen 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Net voor de kerstvakantie hebben wij groen licht ontvangen voor de inrichting 

van een SBO+ groep voor Jonge Kinderen. 

Het betreft een groep voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar, met een 

gesignaleerde achterstand of beperking op meerdere ontwikkelingsgebieden.  

Kenmerkend voor deze kinderen is de gecombineerde hulpvraag op het gebied 

van onderwijs en zorg. Er is sprake van ‘leerbaarheid’, maar tevens van ‘een 

stevige sociaal emotionele zorgvraag’. 

Deze kinderen hebben meer individuele aandacht en ondersteuning nodig om tot 

leren te komen. In veel gevallen zijn dit gediagnostiseerde leerlingen op zeer 

jonge leeftijd. 

Zoals u heeft vernomen via de ambulant begeleider van het 

samenwerkingsverband of internbegeleider van de school staat uw zoon/dochter 

op de lijst voor deze groep. 

Middels deze brief brengen we u op de hoogte van de stappen die wij gaan 

nemen: 

 Werven van personeel; de sollicitatiegesprekken vinden de komende 2 

weken plaats. 
 Opvragen van de leerling dossiers.  

 Uitnodigen voor kennismakingsgesprek met de internbegeleider en de 
directeur van de Kameleon; u wordt de komende week hierover gebeld.  

 Kennismakingsmoment voor ouders en kinderen; deze zal plaatsvinden als 
we weten wanneer we exact kunnen gaan starten. Het streven is 1 
februari maar zal afhangen van het personeel wat aangenomen gaat 

worden. 
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Om geplaatst te kunnen worden binnen deze groep heeft uw zoon/dochter een 

toelaatbaarheidsverklaring SBO+JK nodig. Deze wordt afgegeven door het SWV 

28.09. 

Hiervoor heeft het SWV een compleet dossier nodig van uw zoon/dochter.  

Daarnaast vraagt uw zoon/dochter extra inzet van zorg. Dit zullen wij tijdens het 

kennismakingsgesprek met u bespreken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Connie Pesschier, internbegeleider 

Netty Gruiters, directeur 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aanvullende informatie SBO+JK 

 

Welke kinderen komen in aanmerking voor deze groep? 

Het betreft kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar, met een gesignaleerde 

achterstand of beperking op meerdere ontwikkelingsgebieden.  

Kenmerkend voor deze kinderen is de gecombineerde hulpvraag op het gebied 

van onderwijs en zorg. Er is sprake van ‘leerbaarheid’, maar tevens van ‘een 

stevige sociaal emotionele zorgvraag’. 

Deze kinderen hebben meer individuele aandacht en ondersteuning nodig om tot 

leren te komen. In veel gevallen zijn dit gediagnostiseerde leerlingen op zeer 

jonge leeftijd. 

 

Criteria 

De leerlingen die geplaatst worden in deze groep; 

- Moeten het perspectief hebben om te kunnen deelnemen aan groepsgewijs 

onderwijs op pedagogisch en didactisch niveau. 
- Zijn (meerdere keren) besproken in het OT(ondersteuningsteam) 
- Of zijn besproken in een overlegorgaan binnen de zorg met daar aan 

toegevoegd een externe (ambulant begeleider) uit het onderwijsveld. 
- Plaatsing moet worden onderbouwd met gedragsvragenlijsten 

geïnterpreteerd onder verantwoordelijkheid van een gedragsdeskundige. 
- Maken gebruik van onderzoek/begeleiding van externe zorgpartners. 

- Diagnose is niet verplicht, op basis van diagnose ook geen uitsluiting; 
ernst en aard van de beperking zijn bepalend. 

- Hebben een zorgindicatie waaruit extra ondersteuning op school ingezet 

kan worden. 
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Procedure 

 

Aangeleverd dossier incl.:  BAO, SBO en 

SO 

MKD 

Aanvraagformulier TLV SBO met 

arrangement extra ondersteuning  

(deel C van het ABC-formulier) 

X X 

Een gedragsvragenlijst X X 

Verslaglegging vanuit OT/overlegorgaan 

zorg 

X X  

Een geldig ontwikkelingsperspectief 

(OPP) 

X - 

Eventuele individuele 

handelingsplannen 

X X  

Onderzoeksverslagen X X  

 

 De aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring zal worden afgegeven voor 

de duur van één schooljaar. Per schooljaar zal er een evaluatie binnen het 

OT van het SBO plaatsvinden of de TLV verlengd wordt. 

 Tijdens de OT bespreking in het BAO zijn t.b.v. de besluitvorming tot 

toelating tussenvoorziening, behalve de kernleden van het OT, ook een lid 

vanuit het OT van  het SBO en de AB-er aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


