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GEGEVENS
Het dossier is compleet (onderbouwing en ontwikkelingsperspectief)
ingestuurd via Kindkans
In de onderbouwing staan voor en achternaam, geboortedatum, adres,
postcode en woonplaats van de leerling vermeld
In de onderbouwing staat informatie over het wettelijk gezag vermeld
In de onderbouwing staan de voor- en achternamen, volledige adres(sen)
van ouders, verzorgers vermeld, indien van toepassing voor- en
achternaam, betrokken instantie met volledig adres van de voogd
vermeld
Bovenstaande gegevens staan tevens in Kindkans tabblad basisgegevens
vermeld
In de onderbouwing staat de naam, het brinnummer en het betrokken
bestuur van de aanvragende school vermeld
In de onderbouwing staat vermeld de school van voorkeur + indien nodig
een 2e en/of 3e voorkeur
In de onderbouwing staat vermeld voor welk type onderwijs er een
toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd (SBO, SO cluster 3 ZML, SO
cluster 3 LG, SO cluster 3 LZ, SO cluster 3 MG, SO cluster 4). Tevens
aankruisen indien van toepassing of het Leerrecht betreft of inclusief
onderwijs of grensverkeer.
In de onderbouwing staat vermeld welke bekostigingsfactor van
toepassing is op de aanvraag . Bij afwijking van de normale
bekostigingsfactor voor dat type onderwijs moet regiomanager akkoord
hebben gegeven en moet de onderbouwing dit duidelijk maken
In de onderbouwing staat vermeld tot welke datum de
toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd.

PROCEDURE
De aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring is afgehandeld binnen
Kindkans en voldoet daarmee aan de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming mei 2018)
De eerste deskundige (orthopedagoog of psycholoog) van het
samenwerkingsverband PPO heeft het dossier beoordeeld en een
schriftelijk advies gegeven ten aanzien van de aanvraag volgens de
criteria voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen van PPO
Rotterdam
De tweede deskundige (pedagoog WO, psycholoog, arts, maatschappelijk
werkende of kinderpsychiater), die onafhankelijk is van het Onderwijs
Arrangeer Team dat de aanvraag indient, heeft het dossier bestudeerd en
geeft een schriftelijk advies ten aanzien van de meeste passende
onderwijssetting
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De onderbouwing is ondertekend voor gezien door gezaghebbende
ouders of voogd (niet noodzakelijk, wel gewenst)
De onderbouwing is ondertekend door het bevoegd gezag van de school,
onder vermelding van de naam en functie
Het handelingsdeel van het OPP is voor akkoord getekend door bevoegd
gezag van de leerling.

INHOUD
In het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) staan stimulerende en
belemmerende factoren van de leerling beschreven
In het OPP staan stimulerende en belemmerende factoren van de
leerkracht / groep / school beschreven
In het OPP staan de doelen voor de leerling (met betrekking tot
didactisch, sociaal-emotioneel, executief en talig functioneren) voor de
komende periode geformuleerd
In het OPP is een eenduidig uitstroomperspectief bepaald (vanaf groep 3,
PPO heeft besloten dit niet te vragen voor kleuters
De ouders / voogd van de leerling zijn/is aantoonbaar akkoord met het
handelingsdeel van het OPP, aantoonbaar middels een handtekening voor
akkoord onder het handelingsdeel
Aantoonbaar is dat er met ouders / voogd een op overeenstemming
gericht overleg heeft plaatsgevonden over het gehele OPP
De school heeft aantoonbaar plangericht de ondersteuning ingezet die op
school beschikbaar is
De ondersteuningsmogelijkheden van school, het bestuur, het
samenwerkingsverband, de gemeente (integraal arrangeren) en/of
jeugdhulpverlening zijn waar mogelijk ingezet en staan beschreven in het
OPP
Indien mogelijk en voorradig is het dossier aangevuld met recente
externe verslagen
De school heeft met redenen onderbouwd dat de inspanningen om het
onderwijs aan te passen aan de onderwijsbehoeften van de leerling
onvoldoende effect hebben gehad (1)
In de onderbouwing staat beschreven wat er van de toekomstige Speciaal
(Basis) Onderwijs school wordt verwacht aan ondersteuning
De ouders / voogd zijn / is aantoonbaar meegenomen in het
ondersteuningsproces van de leerling en de toeleidingsroute naar de
aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring
De zienswijze van ouders / voogd is voldoende meegenomen in de
onderliggende onderbouwing en documentatie
(1) Indien er sprake is van een verlengingsaanvraag hoeft de
handelingsverlegenheid van school niet te worden beschreven, wel de
ondersteuning die geboden zal worden in de volgende periode
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