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Onderwijs  
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Leerling volgt onderwijs 
 

Onderwijssituatie stagneert 
School/BPO/ouders komen 
niet tot overeenstemming 

qua vervolg/advies 
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Aanmelding VSO 
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Auris 

 
Poortwachter 

 
Docentenpool /AV-1 

 

AT-VO registreert en 
monitort uitvoering 
onderwijsgedeelte 
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1. Stroomschema zorgroute Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden 

 



 
 

2. Checklist aanmelding AT-VO voor bovenschoolse ondersteuning 

 

Wettelijke opdracht passend onderwijs inzake extra ondersteuning SWV 

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen 

en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs 

krijgen.  

De visie van het samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband wil zoveel mogelijk leerlingen in thuisnabijheid een passende pedagogische/didactische 

plek bieden. Het samenwerkingsverband wil in deze regio de verbindende schakel zijn tussen de diverse partijen 

binnen het domein van onderwijs en jeugd. 

Het toekennen van extra ondersteuning dient maatwerk te zijn en het verwijzen van een leerling naar een school voor 
speciaal onderwijs is een ingrijpende maatregel. Om te borgen dat daarin voor iedere leerling de juiste route wordt 
bewandeld en de optimale keus binnen Passend Onderwijs wordt gemaakt, dienen de volgende stappen door het SWV 
nauwgezet te worden gevolgd:  
 
 

1. Leerling is, vanwege handelingsverlegenheid in de basisondersteuning (HGW) besproken in het (interne) 

ondersteuningsteam waarin Begeleider Passend Onderwijs zitting heeft. (OPP) 

2. Leerling is besproken in het team van lesgevende docenten (mail/informatiebijeenkomst). (OPP) 

3. Leerling is (als er sprake is van onderwijs overstijgende problematiek) besproken in (externe) zorgadvies 

team met externe hulpverlenende instanties, waarin ook de Begeleider Passend Onderwijs zitting heeft. 

(OPP) 

4. De ondersteuningsbehoefte van de leerling is (indien nodig) medisch besproken met arts via BPO 

plusexpertise. (OPP) 

5. Intern zorg arrangement is geboden naar aanleiding van geconstateerde ondersteuningsbehoefte en 

geëvalueerd door betrokkenen, waaronder leerling, ouders en lesgevende docenten. (OPP) 

6. Verzuimregistratie * is up to date. (OPP) 

7. Het ontwikkelingsperspectief (OPP), zoals bedoeld Wet op Passend Onderwijs (augustus 2014) is compleet, 

up to date en ondertekend. 

8. De aanvraag is inhoudelijk voorbereid door de school en voorzien van advies. De Begeleider Passend 

Onderwijs ondertekent de aanvraag indien vraag 1 tot en met 7 inhoudelijk gecheckt is. 

9. De zorgcoördinator van de school meldt de leerling aan in Sharepoint, middels het aanmeldformulier. 

10. De AT-VO maakt binnen twee weken een afspraak met de zorg coördinator. Deze nodigt ouders, leerling  en 

begeleider passend onderwijs om gezamenlijk de situatie van de leerling te bespreken, de adviezen te wegen 

en vervolgens te adviseren wat de best passende pedagogische, didactische aanbod/plek is. 
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Verzuim: 
 
*Ongeoorloofd verzuim: Leerlingen die gedurende een aaneen gesloten periode van meer dan 4 weken zonder 
geldige reden  zoals ziekte niet deelnemen aan enige vorm van onderwijs of naar een onderwijs terugleidende  
vorm van hulp of begeleiding. 
 
 *Geoorloofd verzuim: Leerlingen die meer dan 60 dagen ziekteverzuim hebben (fysiek of psychisch). 
 
 

 



 
 

3. Preventieve inzet van medewerker Goal op indicatie van BPO-er 

Goal in de school, bedoeld als interventie voor een klas waarin grote groepsdynamische problemen zijn 
Aanbod Goal: 

▪ Observatie van de groepsdynamiek in de klas 
▪ Analyse van de observaties in gesprek met het team 
▪ Ondersteuning in de uitvoering van de acties die moeten leiden te verandering van de groepsdynamiek. 
▪ Gesprekken met team, schoolleiding, leerlingen en ouders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V(S)O onderwijs 
 
 

 

MBO (traject) 
 

 
 

Hulpverlening 

 
 

Uitstroomprofielen GOAL 
 

 
 

• Terug naar eigen school, eigen 
klas, andere klas, ander niveau. 

• Naar andere school in of buiten 
het Samenwerkingsverband, al 
dan niet op een ander niveau. 

• Naar Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. 

 

Aanbod Goal: 

• Leerling volgt de vakken van de 
school van herkomst. 

• School levert toetsen en 
beoordeelt deze. 

• Goal ondersteunt de leerling in 
het uitwerken van de lessen en 
het maken van een planning. 

• Als extra ondersteuning volgt de 
leerling een PMC programma en 
heeft de leerling individuele 
(coachings-) gesprekken om te 
zoeken naar mogelijkheden om 
succesvol terug te keren in de 
school of te starten op een 
andere school. 

 

Leerlingen in de examenklas begeleiden naar 
het examen. 
 
Aanbod Goal: 
Leerling volgt het PTA van de school van 
herkomst. 

• School levert toetsen en 
beoordeelt deze, eventueel 
worden tentamens en praktijk 
opdrachten op school gemaakt, 
eventueel onder begeleiding van 
een Goal-docent 

• Goal ondersteunt de leerling in 
het uitwerken van de lessen en 
het maken van een planning, op 
basis van het PTA 

• Als extra ondersteuning volgt de 
leerling een PMC programma en 
heeft de leerling individuele 
(coaching-) gesprekken om 
succesvol diploma te halen en te 
starten in het vervolgonderwijs 

 

 

Naar MBO niveau 1 (entree) voor leerlingen 
die (bijna ) 16 zijn. 
 
 
 Aanbod Goal: 

• Leerlingen volgen via Deviant de 
vakken Nederlands, Engels, 
Rekenen en Burgerschap als 
voorbereiding op het MBO niveau 
1. Zij maken daarbij gebruik van 
de methode die ook op het MBO 
(Da Vinci College te Dordrecht) 
wordt gebruikt. 

• De leerlingen volgen een 
stagetraject en worden daarin 
door een docent van Goal 
begeleid. 

 

 
Het traject ‘Slim genoeg’ is voor leerlingen 
die 16 jaar zijn en niet in staat lijken hun 
vmbo-t diploma te behalen. 
 
Aanbod Goal: 

• Leerlingen volgen via Deviant de 
vakken NL, Eng, Rekenen en 
Burgerschap als voorbereiding op 
het MBO. Zij maken daarbij 
gebruik van de methode die ook 
op het MBO wordt gebruikt. Er 
wordt vanuit gegaan dat de 
leerling de vakken NL en Rekenen 
op niveau 2F afsluit. (toets via 
Deviant). Aanbod voor het volgen 
van de cursus VCA. 

• De leerlingen volgen een 
stagetraject en worden daarin 
door een docent van Goal 
begeleid.  

• Leerlingen krijgen Leerling 
coaching aangeboden om op die 
manier te werken aan 
persoonlijke ontwikkeling om 
weer schoolvaardig te worden. 

• De leerling is toelaatbaar op MBO 
niveau 2 BBL. De leerling is actief 
op zoek naar betaald werk, 
eventueel via stage.  

• Lukt het programma niet dan 
vervolgt de leerling via MBO 
entree zijn onderwijs 
(vangnetconstructie) 

 
 

 

In samenwerking met hulpverlening volgt de 
leerling een deeltijd onderwijstraject in 
combinatie met dagbehandeling. 
 

• Leerling volgt onderwijs bij Goal 
ter overbrugging tussen reguliere 
school en 3 milieus voorziening. 

• Re-integratie traject om vanuit 
hulpverleningsinstelling terug te 
keren in regulier onderwijs. 

• De onderwijsbelastbaarheid van 
de leerling is dermate laag dat er 
ook bij Goal geen onderwijs en 
samenwerking mogelijk is, de 
leerling wacht thuis op 
hulpverlening 

 
Aanbod Goal : 

• Op basis van het 
behandelprogramma bij de 
behandelaar een traject op maat, 
met als speerpunt:  

• Het zoveel mogelijk in stand 
houden van het onderwijs. 

• Op basis van de psychosociale 
mogelijkheden van de leerling 
zoveel mogelijk het onderwijs in 
stand houden of weer 
opbouwen. 

 
Leerling wordt aangemeld bij Meldpunt 
Thuiszitters/ AT-VO 
 
 
 

MBO (toeleidingstraject) 
Stage of Dagbesteding voor jongeren met 
een afstand tot onderwijs en de arbeids- 
markt. 
Aanbod Goal-oov: 

• Stage begeleiding 

• Loopbaanoriëntatie 

• Dagstructuur 

• Onderwijsprogramma op maat, 
aansluitend bij de stage 

 

 



 
 

5. Procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op het voortgezet speciaal 
onderwijs  

 

Inleiding 
Voor leerlingen van wie de onderwijsondersteuningsbehoeften de (basis- en extra) ondersteuningsmogelijkheden 
van de school overstijgen, kan er een toelaatbaarheids-verklaring voor plaatsing op het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs worden aangevraagd.  
Sinds 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband (SWV) of een leerling toelaatbaar is voor het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs. 
Voor het SWV Noordelijke Drechtsteden is de omslag vanuit het Passend Onderwijs ‘van diagnosegericht naar 
handelingsgericht onderwijs’ richtinggevend bij de toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het 
toekennen van een TLV VSO gebeurt op basis van de combinatie van vastgestelde kindkenmerken en de 
onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling. Leerlingen komen in aanmerking voor Voortgezet Speciaal 
Onderwijs wanneer sprake is van dermate ernstige problematiek en beperking in de onderwijsparticipatie dat het 
niet mogelijk is de noodzakelijke ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs te kunnen bieden. 
In de beslissing over de toelaatbaarheid van een leerling voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs is het voor het SWV 
Noordelijke Drechtsteden voorwaardelijk dat er voldaan wordt aan de onderstaande procedure en criteria: 
 

Procedure 
Voor een plaats op een vso-school is conform de wet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het 
samenwerkingsverband nodig. De aanvraag voor een TLV is afkomstig van het bevoegd gezag van een school waarbij 
de leerling is ingeschreven. 
Bij het SWV Noordelijke Drechtsteden dient de aanvraag TLV te worden ingediend bij de beoordelingscommissie van 
de toelaatbaarheid (TLV commissie) van het SWV.  
De TLV commissie is de commissie die deze wettelijk taak voor het samenwerkingsverband uitvoert. De TLV 
commissie fungeert als toewijzingscommissie voor de toelaatbaarheid VSO. Bij het toekennen van de 
toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) is de TLV commissie gehouden aan wettelijk vastgelegde bepalingen voor 
zorgplicht, vraagvereisten, beslissingstermijnen en bezwaarprocedure.  
De TLV commissie toetst de ingediende aanvraag aan de hand van criteria.  
De TLV commissie van het SWV Noordelijke Drechtsteden wordt gevormd door twee orthopedagogen en een 
maatschappelijk werkende. Zij komen, ieder vanuit de eigen beroepscode en deskundigheid, gezamenlijk tot een 
onpartijdig, objectief en onafhankelijk geformuleerd besluit op basis van de uit het aangeleverde dossier blijkende 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het is aan de commissie om te beoordelen of het aanvraagdossier 
voldoende informatie bevat of dat er aanvullende informatie, onderzoek of observatie nodig of wenselijk is. 
De TLV commissie van het SWV Noordelijke Drechtsteden neemt binnen zes weken een beslissing over de 
toelaatbaarheid nadat het bevoegd gezag van de school een verzoek daartoe heeft ingediend.  
De toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring vindt plaats namens dhr. C. Nugteren, directeur bestuurder van 
het SWV Noordelijke Drechtsteden. De toekenning van de TLV commissie omvat: het besluit over de toelaatbaarheid 
tot het VSO in algemene zin,  de categorie waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft (laag, midden of 
hoog) en de duur van de toelaatbaarheidsverklaring.  
Het SWV deelt het besluit over de toelaatbaarheid per e-mail mee aan de belanghebbenden, onder gelijktijdige 
melding van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit.  
Bezwaar aantekenen tegen het besluit staat open voor zowel de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling voor 
wie een beslissing over toelaatbaarheid wordt aangevraagd als door het bevoegd gezag van de school waar de 
leerling is ingeschreven of aangemeld. Een bezwaar kan binnen zes weken nadat de beslissing bekend is gemaakt, 
worden ingediend bij dhr. C. Nugteren, directeur bestuurder van het SWV Noordelijke Drechtsteden. Dhr. C. 
Nugteren zal na heroverweging een hernieuwd besluit toesturen. De belanghebbenden kunnen hiertegen binnen zes 
weken bezwaar indienen. Dit bezwaar zal vervolgens worden doorgestuurd naar de Landelijke Bezwaar 
Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (de LBT commissie). Deze commissie toetst of het SWV Noordelijke 
Drechtsteden de procedure en criteria voor het afgeven van de betreffende toelaatbaarheidsverklaring juist heeft 
toegepast. De LBT commissie zal vier weken na de hoorzitting, waarvoor beide partijen worden uitgenodigd, advies 
uitbrengen.  

 
 



 
 

Criteria 
Het SWV Noordelijke Drechtsteden hanteert onderstaande criteria bij de beoordeling of een leerling toelaatbaar is 
voor het VSO:  
 

1. Er is sprake van een grote onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling waar de huidige reguliere VO-
school met de beschikbare basis- en extra ondersteuning niet aan kan voldoen.  

 
2. De school heeft aanpassingen gedaan om de leerling te ondersteunen. Uit het door de school aangeleverde 

dossier blijkt dat de school planmatig heeft gewerkt en dat de geboden extra ondersteuning gericht op de 
onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling onvoldoende effect heeft gehad. De school heeft een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, waarmee het cyclisch proces van planmatig handelen 
inzichtelijk is gemaakt. Het OPP is binnen zes weken na signalering van de zorg omtrent een leerling 
opgesteld.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. De zienswijze van de wettelijke vertegenwoordigers met betrekking tot de 
onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling zijn aantoonbaar meegenomen in het 
ondersteuningsproces van de leerling en in de procedure aanvraag TLV. Het OPP is minimaal 1 keer per jaar 
geëvalueerd en besproken met wettelijke vertegenwoordigers en leerling (>16 jaar). Het OPP wordt steeds 
door alle betrokkenen ondertekend. De wettelijke vertegenwoordigers hebben instemmingsrecht op het 
handelingsdeel (beschrijving van individuele ondersteuning, inzet van betrokkenen en hulpmiddelen). 

 
4. Andere reguliere VO scholen van het SWV Noordelijke Drechtsteden kunnen, zoals zichtbaar gemaakt wordt 

in het dossier, niet aan de ondersteuningsbehoefte voldoen. 
 

5. Plaatsing op GOAL, de onderwijsopvangvoorziening van het SWV Noordelijke Drechtsteden, is niet wenselijk 
omdat de leerling structurele en langdurige ondersteuning nodig heeft. 

 
6. De begeleider passend onderwijs is als professionele deskundige aantoonbaar betrokken geweest. Uit diens 

meegestuurde advies blijkt in welke mate de onderwijsondersteunings-behoeften van de leerling de basis- 
en extra ondersteuning van de school overstijgen en welke extra aanpassingen of (onderwijs)zorg de leerling 
nodig heeft die de reguliere school niet (meer) kan bieden. De begeleider passend onderwijs fungeert in dit 
opzicht als poortwachter.  

 
7. De aanvraag VSO wordt ondersteund door een geraadpleegde orthopedagoog of een psycholoog die voor 

deze leerling middels een schriftelijke onderbouwing het VSO onderwijs adviseert.  
 

8. Bij de overstap SO naar VSO is de orthopedagoog en of psycholoog (namens de CvB/OT) aantoonbaar 
betrokken geweest en uit diens schriftelijke advies blijkt waarom de leerling structurele en intensieve extra 
ondersteuning nodig heeft binnen een school voor voortgezet speciaal onderwijs.  

 
9. Bij herbeoordeling VSO wordt door de orthopedagoog en of psycholoog een schriftelijk advies voortzetting 

VSO geformuleerd met aandachtspunten ten aanzien van de benodigde ondersteuning meegestuurd. 

Het OPP bevat de volgende onderdelen: 

- Het uitstroomprofiel; de onderwijssoort of het vervolgonderwijs waarnaar de leerling naar 
verwachting zal uitstromen; 

- De stimulerende en belemmerende factoren van de leerling die van invloed zijn op het 
onderwijs aan de leerling. Dit zijn kind gebonden en omgevingsfactoren die (mede) bepalen of 
een leerling een bepaalde uitstroombestemming kan bereiken; 

- De onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling; 
- Het handelingsdeel; een omschrijving van de specifieke begeleiding en eventuele afwijking 

van het onderwijsprogramma afgestemd op de onderwijs-ondersteuningsbehoeften van de 
leerling; 


