Stroomschema
Routes ondersteuningstoewijzing SWV Driegang
Aanbod
1

A. Leerling staat ingeschreven op een
basisschool

2

De leerkracht in de groep observeert,
signaleert en werkt handelingsgericht

Is de leerkracht handelingsverlegen?

B. Leerling wordt aangemeld bij een
basisschool

C. Leerling wordt rechtstreeks aangemeld bij
SBO/SO, bijv. vanuit MKD, KDC

Basisondersteuning

Is er waarschijnlijk sprake van
ondersteuningsbehoefte?

nee

Plaatsing op de school van
aanmelding

nee

De leerling wordt verder
bewaakt in de groep.

ja

De leerling wordt verder
bewaakt in de groep

ja
Collegiale consultatie/ gesprekken ouders
ja
Probleem opgelost?
nee
3

De leerkracht bespreekt de eigen
hulpvraag m.b.t. de leerlingen tijdens een
overleg met de IB'er.
Probleemverklaringen en
handelingsgerichte acties (plan). Actief
betrekken visie en ervaringen van ouders.

De IB'er geeft na overleg met de
ouders een advies over plaatsbaarheid
en aanpak

Komen de leerkracht en IB'er er samen
uit binnen de basisondersteuning?

Arrangement in de basisondersteuning
te realiseren?

nee

nee

Inschakeling SOT: IB'er, leerkracht, PAB,
ouders voor advies over aanpak

Inschakeling SOT: IB'er, leerkracht,
PAB, ouders voor advies over aanpak

Alsnog een arrangement in de
basisondersteuning te realiseren?

Alsnog een arrangement in de
basisondersteuning te realiseren?

ja

Plaatsing op de school van
aanmelding
ja

4

ja

6

Voor de leerlingen:
• Algemeen: observaties,
adviezen, oudergesprekken.
• Een aanpak op het gebied
van sociale
vaardigheidstraining.
• Een aanpak t.a.v. ernstige
leesproblemen/dyslexie.
• Inzetten compenserende
middelen.
• Hulp bij dyscalculie.
• Onderzoek op diverse
gebieden.
• Begeleiden trajecten naar
SBO/SO inclusief
deskundigenadvies.
Voor de leerkrachten/IB:
• Collegiale consultatie/
’leren van elkaar’.
• PAB/AB.
• Specifieke scholing.

Plaatsing op de school van
aanmelding

nee
5

• Basiskwaliteit.
• Plangericht Werken/
handelingsgericht werken.
• Onderwijsondersteuningsstructuur.
• Preventieve en licht
curatieve interventies.

ja

Opstellen OPP (met instemming ouders
op handelingsdeel)

nee

Arrangement in de extra ondersteuning
te realiseren?

Arrangement in de extra
ondersteuning te realiseren?

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

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

ja

Plaatsing op de school van
aanmelding
ja

ja

Plaatsing op andere
basisschool

Beroep op middelen SWV
voor extra ondersteuning
Extra ondersteuning:

ja
nee

7

Bijvoorbeeld:
• Binnen de basisschool met
extra financiële middelen
van het SWV (RMNL/AWW)
• Binnen de basisschool met
inzet van arrangementen
gedrag, taal/lezen, rekenen
en inclusief (ECR)

nee
Tijdelijke plaatsing op school van
aanmelding (zorgplicht)

Deskundigenadvies voor toelaatbaarheid SBO/SO met inschakeling van minimaal een orthopedagoog en een tweede specifieke
deskundige.

TKC (RMNL en AWW), diverse
adviesrondes (ECR)

Akkoord kamer m.b.t. TLV-aanvraag?

nee

Beroep op middelen SWV
voor extra ondersteuning
of

Procedurele toets TLV-aanvraag SWV
Driegang

Toelaatbaarheidsverklaring SWV
afgegeven?
nee

Bezwaar ouders bij landelijke
bezwaaradviescommissie

ja

Toelating door bevoegd gezag
SBO/SO?

SBO/SO

