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INLEIDING
De visie van PPO Rotterdam is om alle Rotterdamse leerlingen een passende
onderwijsplek te bieden. Waar het kan, met extra ondersteuning, op
(speciale) basisscholen in de eigen wijk, maar soms is er meer nodig en zijn
leerlingen (al dan niet tijdelijk) beter op hun plek in het speciaal onderwijs
(SO).Om de toeleiding naar het SO voor ouders, leerlingen en scholen zo
makkelijk, duidelijk en zo snel mogelijk te maken hebben de
samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam, Koers VO, (V)SO-besturen, (V)SOscholen en de gemeente Rotterdam de handen ineengeslagen.
Er is een nieuwe procedure voor aanmelding en toeleiding naar (voortgezet)
speciaal onderwijs in de PPO Rotterdam en de Koers VO regio: de centrale
aanmelding en toeleiding. Eén centrale voordeur voor aanmelding,
toeleiding en plaatsing op het SO, waarbij tegelijkertijd het proces m.b.t. de
beoordeling en afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SO
door PPO Rotterdam plaatsvindt.
Vanaf 1 oktober 2021 vinden de aanmelding en toeleiding naar het (V)SO
voor PPO Rotterdam via de centrale aanmelding en toeleiding plaats. Er is
sprake van een lerende invoering. Dit betekent dat alle betrokken partijen
de komende periode intensief het traject zullen monitoren en evalueren en
dat de procedure waar nodig aangepast kan worden. Let op: vooralsnog
geldt de nieuwe procedure (nog) niet voor aanmeldingen voor het speciaal
basisonderwijs (SBO) of de Overstaproute (PO-VSO).
In dit document wordt de voorlopige procedure zo concreet mogelijk
geschetst. Daar er sprake is van een lerende invoering zal deze procedure
regelmatig geëvalueerd worden met alle betrokkenen en aangepast worden
waar nodig.
Een schematisch overzicht van de gehele procedure van de centrale
aanmelding en toeleiding is hier te vinden.
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1. VOORTRAJECT CENTRALE AANMELDING
Het bevoegd gezag van de aanvragende school (school van herkomst) besluit
in overleg met de schoolcontactpersoon (SCP), na een op overeenstemming
gericht overleg met ouders tot de aanvraag van een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SO. De ondersteuning op de
huidige school en mogelijkheden in de wijk op het (speciaal) basisonderwijs
met extra ondersteuning zijn verkend en zijn ontoereikend gebleken. Dit is
het startpunt van het traject om de leerling een passende onderwijsplek in
het SO te bieden. Hieronder een omschrijving hoe de centrale aanmelding
en toeleiding SO veelal zal verlopen, zie voor afwijkende routes het kopje
‘ subroutes'.
Oriëntatie
In het voortraject bespreken de school van herkomst, schoolcontactpersoon
van PPO Rotterdam en de ouders de mogelijkheden binnen het speciaal
onderwijs. Er wordt georiënteerd op het type SO, de bekostigingscategorie,
de schoolvoorkeur van ouders en indien nodig een gezamenlijk traject met
de gemeente.
Bij de oriëntatie kan ondersteuning ingeschakeld worden van (bestuur
overstijgende, onafhankelijke) SO-deskundigen vanuit het speciaal
onderwijs, de SO-school, collega’ s vanuit PPO Rotterdam
(ouderfunctionarissen, ambulant begeleiders, schoolcontactpersonen van
SO-scholen etc.), onderwijszorg specialisten (ZOS) vanuit de gemeente
Rotterdam, het wijkteam en/of andere specialisten. Informatie kan in het
voortraject uitgewisseld worden via het digitale systeem Kindkans om
gegevensoverdracht veilig te laten verlopen. Ouders hebben hierbij de plicht
om de juiste informatie te delen, bijvoorbeeld over het gezag. Bij twijfel kan
hier eventueel onderzoek naar gedaan worden. Uitgangspunt is dat dit het
traject niet vertraagd.
Aan het eind van het voortraject bepalen de betrokkenen samen welke
toelaatbaarheidsverklaring (type SO, bekostiging) er aangevraagd zal gaan
worden en wat de school van voorkeur is. Aan ouders wordt hierbij actief de
SO-school/scholen van voorkeur gevraagd en wat hierbij voor hen van
belang is. Ouders hebben hierbij het recht tot vrije schoolkeuze.
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Om goed zicht te hebben op de ondersteuningsmogelijkheden van de
verschillende SO-scholen is het noodzakelijk dat er recente
schoolondersteuningsprofielen (SOP’ s) beschikbaar zijn. Deze zijn te vinden
op de websites van de SO-scholen en op de website van PPO Rotterdam. Op
de site van PPO Rotterdam zijn de SO-scholen op een scholenkaart te vinden
met de aangeleverde SOP’ s door de schoolbesturen (klik hier).
Het (bestuuroverstijgende) Dashboard Centrale Aanmelding (wordt nog
ontwikkeld) kan in de toekomst een ondersteunende rol spelen door inzicht
te geven in o.a. wachtlijsten van de verschillende SO-scholen, waardoor
betrokkenen in het voortraject dit mee kunnen nemen in gesprekken met
ouders en leerling.

2. DOSSIERFASE
In de dossierfase wordt het digitale dossier voor zowel de TLV-aanvraag als
de aanmelding en toeleiding SO in orde gemaakt in Kindkans door de
aanvragende school (school van herkomst). De eisen van het dossier staan
verwerkt in de ‘ Checklist dossier TLV aanvraag & Centrale aanleiding en
toeleiding SO’ . Klik hier om naar de checklist te gaan. De SCP checkt of het
dossier volledig en juist is, en enkel relevante informatie bevat (en AVGproof is), zodat het in het vervolgproces bruikbaar is. Ouders hebben altijd
recht op inzage in het digitale dossier in Kindkans. Na akkoord van de SCP
wordt er begonnen aan de onderbouwing aanvraag TLV.

3. ONDERBOUWING AANVRAAG TLV
Om bureaucratie zoveel mogelijk te vermijden wordt er gebruik gemaakt van
één aanmeldformulier, welke verwerkt staat in de ‘ Aanvraag Onderbouwing
TLV’ . De SCP maakt dit formulier aan in Kindkans.
Het complete dossier wordt in Kindkans door de SCP doorgezet naar de TLVprocedure en (met toestemming van ouders) de centrale aanmelding en
toeleiding SO. Via Kindkans gaat het dossier dan automatisch naar
voorkeursschool 1.
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Toestemming:
De SCP informeert de school dat het formulier Aanvraag Onderbouwing
TLV getekend moet worden door de aanvrager (bevoegd gezag van de
school). Ouders/verzorgers tekenen voor gezien voor het feit dat ze
geïnformeerd zijn. Indien zij hiervoor niet willen tekenen, maakt de SCP
hier melding van (op het formulier) en geeft deze aan op welke wijze
ouders geïnformeerd zijn. Klik hier voor het formulier.
Ouders worden geïnformeerd over de werkwijze van de centrale
aanmelding en toeleiding SO. Er wordt aan ouders toestemming gevraagd
de gegevens te delen met voorkeursschool 1. Deze toestemming wordt
genoteerd in het dossier. Ouders behouden het recht om ten alle tijde
mee te kijken in het dossier en te bepalen wie het dossier in mag zien
(met uitzondering van de medewerkers van PPO Rotterdam die de
wettelijke taak hebben de TLV af te geven). Klik hier om de rechten van
ouders te bekijken.

4. CENTRALE AANMELDING EN TOELEIDING SO & TLVPROCEDURE
In stap 4 vinden twee processen tegelijk plaats. Namelijk de centrale
aanmelding en toeleiding SO & de aanvraag TLV. Indien er al een TLV
afgegeven is, wordt enkel de procedure van de aanmelding en toeleiding SO
gestart. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor mytyl, tyltyl- of
Recon onderwijs wordt het aanbod slechts door één school aangeboden en
wordt de procedure van voorkeursschool 1 (altijd) doorlopen. Dit geldt ook
als de SO-school van voorkeur al betrokken is en de leerling zou kunnen
plaatsen.
LET OP: kijk voor een overzicht van afwijkende routes bij ‘subroutes’.
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De fase van aanmelding en toeleiding SO & de TLV-procedure duurt
maximaal 6 weken (+ 4 weken in uitzonderingsgevallen) en aan het eind van
deze fase is de TLV afgegeven en (indien hiervoor toestemming was) is er
bekend op welke SO-school de leerling ingeschreven kan worden. Dit kan
ook betekenen dat een leerling op de wachtlijst wordt geplaatst.

4A. CENTRALE AANMELDING EN TOELEIDING SO
Voorkeursschool 1
Het dossier wordt in het formulier centrale aanmelding in Kindkans door
de SCP gekoppeld aan voorkeursschool 1 van ouders. Bij het aangeven
van de betreffende school krijgt Bureau Instroom of een andere
betrokkene van de school/het schoolbestuur automatisch een signaal dat
er een nieuw dossier klaar staat. In principe zit alle benodigde informatie
in het dossier in Kindkans en hoeven er geen nieuwe dossierstukken
aangevraagd worden door de school. Er kan wel worden besloten dat er
een observatie vanuit de SO-school plaatsvindt.
Voorkeursschool 1 onderzoekt de ruimte op de school/binnen het
schoolbestuur, mogelijk in samenwerking met de (eerder betrokken)
ZOS’ er en/of andere deskundigen.
Voorkeursschool 1 geeft vervolgens via Kindkans een terugkoppeling aan
de aanvragende school (school van herkomst) en de SCP: het aanbod is
wel/niet passend voor deze leerling en er is wel/geen ruimte. Het aanbod
kan ook een plek op de wachtlijst van de school zijn (zolang de verwachte
startdatum hier ook bij vermeld wordt). Eventueel kan er aangegeven
worden dat een andere bekostigingscategorie noodzakelijk is en/of
gewacht wordt op een deskundigenadvies. Voor de terugkoppeling wordt
als richtlijn een periode van twee weken gehanteerd, waarin de
schoolvakanties niet meetellen. De SCP bespreekt het aanbod met
ouders.
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Uitkomsten:
Er is een geschikt aanbod en ouders gaan akkoord: Ouders geven aan dat ze
instemmen met de plek die aangeboden wordt, dit wordt door de SCP
geregistreerd in het formulier in Kindkans. Eventueel kunnen
schoolbezoek en kennismakingsgesprek georganiseerd worden als dat
nog niet gebeurd is. Soms kunnen leerlingen door de afstand tussen huis
en school of door hun beperking niet zelf naar school reizen. Het is dan
de verantwoordelijkheid van ouders om hun kind te begeleiden. Wanneer
dat niet lukt, kunnen ouders op de site van de Gemeente Rotterdam
kijken welke ondersteuning de gemeente kan bieden. Klik hier om naar de
website te gaan van Gemeente Rotterdam.
Er is geen geschikt aanbod of geen akkoord van ouders (bijvoorbeeld bij een
te lange wachtlijst): SCP geeft in het formulier aan dat ouders niet
akkoord gaan en geeft alvast een richting aan welke andere
mogelijkheden er zijn (bijv. welke scholen ook thuisnabij zijn, of passend
bij de onderwijsbehoeften lijken). Dossier wordt met toestemming van
ouders via de SCP doorgezet naar het ‘ matchingsoverleg’ :
'Matchingsoverleg'
In het ‘ matchingsoverleg’ neemt voorkeursschool 1 deel, samen met andere
mogelijk passende scholen (bijvoorbeeld voorkeurschool 2 en 3), de
coördinator centrale aanmelding en andere mogelijk betrokkenen (indien
nodig de onafhankelijke SO-deskundige). Er is wekelijks een vooraf gepland
moment beschikbaar waarop ‘ matchingsoverleggen’ kunnen plaatsvinden.
Het ‘ matchingsoverleg’ is altijd in wisselende samenstelling aangezien er
casus-specifiek gewerkt wordt. De afgevaardigden van de SO-scholen/schoolbesturen hebben mandaat. De afgevaardigden kunnen
gedragswetenschappers vanuit de commissie van begeleiding (CvB), de SOdeskundige, bureau instroom en/of een andere specialist zijn. Per school is
er één contactpersoon (in Kindkans) die de specialisten van de school/het
schoolbestuur uitnodigt. Deze contactpersoon kan schooloverstijgend
werken. Vanuit de Gemeente Rotterdam kan door de school en/of SCP een
ZOS’ er ingeschakeld worden om te verkennen welke zorg er nodig is.
De coördinator centrale aanmelding faciliteert het matchingsoverleg door de
afgevaardigden toegang te geven tot het digitale dossier in Kindkans
(uiteraard alleen als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven). Het
dossier wordt tijdens het matchingsoverleg door voorkeursschool 1
ingebracht.
Het (bestuur overstijgende) Dashboard Centrale Aanmelding (nog in
ontwikkeling) kan hier in de toekomst een ondersteunende rol in spelen
door o.a. inzicht te geven op wachtlijsten.
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Op basis van het voortraject wordt bepaald welke scholen in aanmerking
komen (voorkeursschool 2 en 3 en/of andere mogelijk passende SOscholen). De scholen onderzoeken binnen twee weken het dossier en de
mogelijkheid tot aanbod en plaatsing (op redelijke termijn) op de eigen
school. Desgewenst kan er dan een observatie plaatsvinden door de SOscholen.
Tijdens het ‘ matchingsoverleg’ (twee weken later) worden de uitkomsten
van de onderzoeken van de scholen besproken. Vervolgens wordt
ingeschat of deze scholen (op redelijke termijn) plek hebben voor deze
leerling. De uitkomst van het ‘ matchingsoverleg’ is dan in de meeste
gevallen een concreet aanbod voor de leerling. Dit kan een specifieke
school zijn, maar er kunnen ook meerdere opties zijn.
Het concrete aanbod (minimaal één SO-school en voorziene startdatum)
wordt door de coördinator centrale aanmelding beschreven in Kindkans
en aan ouders teruggekoppeld door de SCP. Als er (nog) geen concreet
SO-aanbod beschikbaar is wordt in het matchingsoverleg afgesproken
hoe deze periode overbrugd gaat worden: wat gaat er gebeuren in de
periode dat de SO-school nog niet beschikbaar is?
Ouders ontvangen via de SCP de informatie in één keer zodat zij
duidelijkheid hebben over de toelaatbaarheid van hun kind tot het SO en
waar (en wanneer) het kind terecht kan. Aan ouders wordt gevraagd of zij
akkoord gaan met een aanbod.
Uitkomsten:
Er is een geschikt aanbod en ouders gaan akkoord: Ouders geven aan wat
hun voorkeur is en/of dat ze instemmen met de plek die aangeboden
wordt, dit wordt door de SCP geregistreerd in het formulier in Kindkans.
Eventueel kunnen schoolbezoek en kennismakingsgesprek georganiseerd
worden als dat nog niet gebeurd is. Soms kunnen leerlingen door de
afstand tussen huis en school of door hun beperking niet zelf naar school
reizen. Het is dan de verantwoordelijkheid van ouders om hun kind te
begeleiden. Wanneer dat niet lukt, kunnen ouders op de site van de
Gemeente Rotterdam kijken welke ondersteuning de gemeente kan
bieden. Klik hier om naar de website te gaan van Gemeente Rotterdam.
Er is een geschikt aanbod en ouders gaan niet akkoord: Als ouders niet
akkoord gaan met de aangeboden onderwijsplek, wordt leerplicht
ingeschakeld. De verantwoordelijkheid voor het melden bij leerplicht ligt
bij de school van herkomst. Indien het gaat om een thuiszitter voor wie
na overleg met alle betrokkenen nog steeds geen oplossing gevonden is,
kan de Taskforce Thuiszitters ingeschakeld worden. De toeleiding naar de
Taskforce verloopt via PPO Rotterdam of Koers VO. Gedurende het traject
bij de Taskforce blijft het aanbod voor (V)SO voor de leerling beschikbaar.
Klik hier voor meer informatie.
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Het matchingsoverleg biedt geen uitsluitsel: Dossier wordt door de
coördinator centrale aanmelding, met toestemming van ouders,
doorgezet naar de Arbitragecommissie.
SUBROUTES
De aanvrager van een TLV voor het SO is het bevoegd gezag van de
aanvragende school (de school van herkomst). Gezien de diversiteit aan
behoeften van de leerlingen, specialismen van de scholen en routes
waarlangs leerlingen op een SO-school terechtkomen, zijn er verschillende
invullingen van het traject denkbaar. Hieronder een korte omschrijving van
mogelijke subroutes. Bij aanvullende vragen over de betreffende routes kan
er contact worden opgenomen met de coördinator centrale aanmelding:
Aanmelding van jonge kinderen direct bij het SO (onderinstroom).
Bijvoorbeeld vanuit een Dagbehandeling Jonge Kind (DJK: voorheen MKD).
In deze gevallen vraagt de SO-school van aanmelding de TLV aan.
Aanmeldingen vanuit de zorg of een instelling. Deze kinderen komen als
externe aanmelding binnen bij PPO Rotterdam en doorlopen dan de TLV
route én centrale aanmelding en toeleiding SO.
Leerlingen die al een TLV hebben. Bijvoorbeeld verhuisleerlingen of
leerlingen die een overstap van SO naar SO maken. In deze gevallen hoeft
de TLV-procedure niet doorlopen te worden en kan het dossier direct
naar de centrale Aanmelding (stap 4b). Er wordt een digitaal formulier
ontwikkeld waarin door de huidige school de essentiële informatie kan
worden ingevuld om de volledigheid van de dossiers te waarborgen.
Leerlingen die een SO-school buiten Rotterdam zoeken. Voor deze
leerlingen start enkel de TLV –procedure, de centrale aanmelding hoeft
dan niet te worden gestart omdat deze alleen betrekking heeft op SOscholen binnen Rotterdam. Mocht er later toch een school worden
gezocht in Rotterdam kan de procedure centrale aanmelding alsnog
worden gestart.
Voor cluster 3 leerlingen kan in het voortraject duidelijk worden dat
slechts één school passend is (bijv. de Mytylschool). Vaak kijkt een SOschool dan al intensief mee (als ‘ poortwachter’ ) in het voortraject. In dat
geval wordt deze school aangegeven als voorkeursschool 1 in het
formulier van de centrale aanmelding en kan gestart worden met
dossieruitwisseling nog voordat de TLV route wordt gestart.
Wat te doen als ouders geen voorkeur hebben? Indien ouders geen
voorkeur hebben zal er in het voortraject besproken worden welke
scholen passend zijn bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Aan
de hand hiervan zal in overleg met ouders een school benaderd worden
als voorkeursschool 1. Hierbij wordt het thuisnabijheids-principe
gehanteerd en zal meestal de passende SO-school het meest thuisnabij
de voorkeur hebben.
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Er is geen toestemming van ouders. Het kan gebeuren dat ouders niet
willen dat hun kind onderwijs zal gaan volgen op het SO en hun kind niet
willen aanmelden. Dan kan er zonder toestemming van ouders wel een
TLV worden afgegeven maar zal de procedure centrale aanmelding (nog)
niet worden gestart. De school van herkomst en PPO Rotterdam zullen
met ouders in gesprek blijven om tot een gewenste oplossing te komen.
Als ouders alsnog akkoord gaan, kan de centrale aanmelding en
toeleiding SO hierna plaatsvinden. Als dit niet gebeurt is het mogelijk dat
de ombudspersoon van PPO Rotterdam en/of onderwijsconsulent
benaderd wordt. Klik hier om de procedure te bekijken.

4B. TLV-PROCEDURE
De TLV-procedure van PPO Rotterdam wordt gevolgd. Klik hier voor meer
informatie over de TLV-procedure. Het dossier wordt beoordeeld door de
eerste en tweede (onafhankelijke) deskundige van PPO Rotterdam. Na
akkoord vindt de afgifte van de TLV plaats.

5. INSCHRIJVING OP SO-SCHOOL
Ouders schrijven de leerling met TLV in op de desbetreffende SO-school. Alle
inhoudelijke informatie is reeds beschikbaar via Kindkans en de
ontvangende school is al op de hoogte van de inhoud. Voor de definitieve
inschrijving op de VSO-school is het alleen nog noodzakelijk dat er door
ouders een kort inschrijfformulier met noodzakelijke gegevens wordt
ingevuld, welke door de VSO-school wordt toegevoegd aan het dossier. De
SCP koppelt de inschrijvingsdatum terug via Kindkans.

6. START OP DE SO-SCHOOL
De leerling start op de SO-school. Het bureau instroom (cluster 4) of de
school (cluster 3) koppelt de daadwerkelijke startdatum terug aan de SCP.
De SCP zet de startdatum in Kindkans.
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ARBITRAGECOMMISSIE
ARBITRAGE COMMISSIE
3.1 Voorzitter
verzamelt alle
informatie en licht
commissie in

3.2 Onderzoekstijd

De voorzitter
verzamelt info uit
dossier en licht de
Arbitragecommissie
in over de ontstane
situatie

Commissieleden
onderzoeken dossier
en hebben contact
met betrokken (V)SOscholen, plek van
herkomst, centraal
aanmeldpunt,
onderwijsconsulent
en ouders

In principe wordt er
alles aan gedaan om de
Arbitragecommissie te
voorkomen.
De Arbitragecommissie
wordt slechts
ingeschakeld als (V)SOscholen er onderling
niet uitkomen waar het
kind geplaatst moet
worden (uitgaande van
een geschikt type
onderwijs).

3.3 Bijeenkomst
commissie

3.4 Uitspraak
commissie over
vervolgstap

Onafhankelijk
voorzitter heeft
gesprek met
betrokken (V)SOscholen om
uitspraak toe te
lichten

Deelnemers commissie:
Onafhankelijk
voorzitter
Directeur-bestuurder
PPO/CvB Koers VO
Coördinator centraal
aanmeldpunt
Afgevaardigde
taskforce Thuiszitters

Let op: indien ouders
niet akkoord zijn met
TLV, kunnen ze naar de
Landelijke
Bezwaaradviescommissie
Toelaatbaarheidsverklaring.
Indien ouders niet
akkoord zijn met
aangeboden
onderwijsplek, kan
Leerplicht worden
ingeschakeld.
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