
AANLEIDING
Op dit moment zijn er in Rotterdam veel thuiszitters en staan veel leerlingen op de
wachtlijst voor het Speciaal Onderwijs (Cluster 3 en Cluster 4).
Leerlingen op de wachtlijst ontvangen hierdoor niet de benodigde ondersteuning.
Wens ouders, leerlingen, visie PPO Rotterdam: thuisnabij onderwijs

DOEL
Eerste doel is het creëren van bewustwording binnen het Rotterdamse scholenveld en PPO
Rotterdam op het gebied van terugplaatsingen vanuit het speciaal (basis) onderwijs. Tweede
doel is het terugplaatsen van leerlingen vanuit speciaal (basis)onderwijs naar het regulier of
speciaal basisonderwijs te vergemakkelijken. Deze handreiking is in te zetten wanneer er aan
een terugplaatsing gedacht wordt. Derde doel is de doorstroming vanuit het speciaal
(basis)onderwijs te vergroten.

HANDREIKING: TERUG - EN
DOORPLAATSINGSBELEID

HANDREIKING: TERUG- EN DOORPLAATSINGSBELEID -  SCHOLEN EN SCHOOLBESTUREN 1

NOVEMBER 2020

STAPPENPLAN
Op de volgende pagina's in deze handreiking beschrijven wij het stappenplan. Op basis van
de input ingewonnen bij het scholenveld en de collega’s is het volgende voorstel van een
stappenplan geformuleerd. Per stap worden verschillende aandachtspunten beschreven.



STAP 1:  SIGNALEREN/ORIËNTATIE OP HET OVERSTAPPEN

Tijdens een OPP bespreking blijkt dat een kind de (didactische, sociaal-emotionele,
werkhoudings-) doelen heeft behaald om in aanmerking te komen voor terugplaatsing.
De SCP-er van de verwijzende S(B)O school observeert in de huidige groep of terugplaatsing
wenselijk is en van de onderwijsbehoeften verduidelijken.
Ouderfunctionaris kan worden ingezet om ouders te begeleiden tijdens dit proces.

AANDACHTSPUNTEN:
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STAP 2:  VERKENNEN PASSENDE PLEK

SCP S(B)O school neemt contact op met het OAT waar de leerling woont, om te onderzoeken
welke school een passend aanbod heeft (denk aan de inclusieve school in de wijk!).
De S(B)O school kan aansluiten bij een PPO netwerkbijeenkomst of een plaatsingsoverleg om
met elkaar te onderzoeken welke school het beste kan aansluiten bij de onderwijsbehoeften
van de leerling.
Bij een mogelijke match: de ontvangende en de verwijzende school observeren bij elkaar <->
De SCP van de school wordt hierbij betrokken. 
Delen van het OPP ontvangende scholen middels Kindkans.
De mogelijk ontvangende school bespreekt met zijn team of er draagvlak is voor een
terugplaatsing binnen de school.
Ouders bezoeken de school voor een oriënterende kennismaking. Het kan ook zijn dat
ouders hun kind schriftelijk aanmelden bij een school. De zorgplichtprocedure treedt dan in
werking.

AANDACHTSPUNTEN:



STAP 3:  BESLUIT TERUGPLAATSING/OPSTELLEN
TERUGPLAATSINGSPLAN

Alle partijen gaan met elkaar in gesprek over de verwachtingen m.b.t. de terugplaatsing:
Wanneer is de terugplaatsing succesvol?
Keuze maken voor directe inschrijving of observatieplaatsing (symbioseregeling).
Overweging hybride vormen* van terugplaatsing!
Bij observatieplaats: opstellen contract (zie Voorbeeld contract symbioseregeling).
Mogelijk afspraken maken over financiële tegemoetkomingen.
Ambulante begeleiding/begeleiding vanuit budget start voor de daadwerkelijke
terugplaatsing!
Eventueel ondersteuning vanuit OZA.
Voorbereiding leerling en toekomstige klas op terugplaatsing.
Bij een negatief besluit: ouders worden terugverwezen naar de huidige school, de SCP en/of
de ouderfunctionaris.

AANDACHTSPUNTEN:

* Een mooi voorbeeld van een meer hybride vorm van onderwijs gebeurt bij Openluchtschool de
Recon. Wanneer leerlingen aan het einde van de medische leerlijn zitten, lopen zij gedurende een
periode twee dagen per week stage op Montessorischool Tuinstad Schiebroek, voordat zij de overstap
maken naar geheel regulier onderwijs op een meer thuisnabije school. Gedurende het stagelopen
op Tuinstad Schiebroek komt er een onderwijsassistent vanuit de Openluchtschool mee, die ook voor
meerdere leerlingen van Tuinstad Schiebroek ingezet kan worden.
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STAP 4:  START OP SCHOOL | UITVOERING
TERUGPLAATSINGSPLAN

Evaluatiemomenten inplannen
De visie van de ontvangende school is leidend bij wel of geen doorgang observatieplaatsing.
Voorrang bij een mogelijke wachtlijst bij onverhoopte terugkeer naar het S(B)O

AANDACHTSPUNTEN:

STAP 5:  NAZORG

SCP/ambulant begeleider monitort voortgang van de leerling en de ondersteuningsbehoeften
van de school.

AANDACHTSPUNTEN:

https://pporotterdam.sharepoint.com/port-kwaliteit/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Fpporotterdam%2Esharepoint%2Ecom%2Fport%2Dkwaliteit%2F%5Flayouts%2F15%2Fdoc2%2Easpx%3Fsourcedoc%3D%257B2B424396%2DA4DF%2D45B6%2D95D8%2DDDA593836DF4%257D%26file%3DVoorbeeld%2Bcontract%2Bsymbioseregeling%2Edocx%26action%3Ddefault%26mobileredirect%3Dtrue%26cid%3D8c1806d2%2D953a%2D4b78%2Da3c8%2Db630511b7813&correlation=8e217c9f%2D9051%2Da000%2D301f%2D539d3ec78237


AANDACHTSPUNTEN VOOR WERKWIJZE PPO ROTTERDAM EN DE
S(B)O SCHOLEN

Bij een verwijzing naar het S(B)O wordt duidelijk met ouders besproken dat het gaat om een
tijdelijke plek en dat bij OPP besprekingen geëvalueerd wordt of terugplaatsing naar een
lichtere vorm van onderwijs mogelijk is. Enkele uitzonderingen daar gelaten. De wens/visie
van ouders met betrekking tot mogelijke terugkeer naar een lichtere vorm van onderwijs in
het eindadvies vastleggen.
De afweging mogelijke terugplaatsing is onderdeel van elke OPP-bespreking. Het Mytyl-,
Tyltyl- en ZMLonderwijs (leerstroom 1,2 en 3) vormen hier een uitzondering op vanwege de
specifieke ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep.
Voor zowel jonge als oudere leerlingen worden terugplaatsingsmogelijkheden naar een
lichtere vorm van onderwijs gezien. Op dit moment zijn er meerdere SBO kleuterklassen in
Rotterdam. Het aantal uitstromers vanuit het SO naar regulier VO laat zien dat hier wellicht
ook leerlingen tussen zitten die eerder zouden kunnen terugstromen naar een lichtere
onderwijssetting. Daarnaast zouden stappen die leerlingen binnen de zorg hebben gemaakt
er toe kunnen bijdragen dat een lichtere vorm van onderwijs tot de mogelijkheden behoort.
Bij het opstellen van de aanvraag onderbouwing TLV/OPP worden doelen benoemd die
nagestreefd of behaald dienen te worden om een mogelijke terugplaatsing te ondersteunen.
Op gedragsmatig gebied zouden de leerlijnen ‘Leren leren’ en ‘Sociaal gedrag’ van het CED
gebruikt kunnen worden.
Registratie terug- en doorplaatsingen zal middels Kindkans gebeuren, zodat sturing op cijfers
mogelijk wordt.

Voor de werkwijze binnen PPO Rotterdam en de S(B)O scholen zien wij de volgende
mogelijke aandachtspunten:
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SLIMME VOORBEELDEN EN HANDIGE DOCUMENTEN
Zoek je voorbeelden of handige documenten om in te werken? Klik op de knop voor een directe
koppeling naar een document op onze SharePoint omgeving. Klik dan hier. 

https://pporotterdam.sharepoint.com/:w:/g/port-kwaliteit/EZZDQivfpLZFldjdpZODbfQBbq_jdD0xfS8WuQn-Rt6UFg?e=4%3AMBQmvA

