Procedure t.b.v. aanmelding tot plaatsing (externe partners)
1. Algemeen
Een aanmelding is definitief als er een compleet schriftelijke dossier is aangeleverd via een digitaal
groeidocument (Onderwijstransparant of Groeidocument).
De huidige school van de leerling vraagt met inzet vanuit het eigen samenwerkingsverband (SWV) en
met inzet van een onderwijsadviseur die bij het SWV werkt, een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.
Een TLV afgegeven door een SWV is voor alle leerlingen een vereiste om onderwijs binnen De
Strandwacht te kunnen volgen.
De Strandwacht werkt samen met meerdere samenwerkingsverbanden. Het merendeel van de
leerlingen komt uit het verzorgingsgebied van de regio’s van het SPPOH (Haaglanden), PPO Delflanden
en SPOW (Westland). De SWV hanteren verschillende criteria. Tevens is de route om tot
besluitvorming naar een TLV te komen, verschillend.
Het ‘Handelingsgerichte werken’ staat bij alle samenwerkingsverbanden centraal; de
ondersteuningsbehoeften en het ontwikkelingsperspectief van de leerling zijn de pijlers waarop het
dossier is gebouwd. Vanuit deze gedachte kan er passend onderwijs worden geboden.

2. Procedure tot eventuele plaatsing






Op basis van het dossier volgt er door de directie een voorlopige beoordeling of het een
plaatsbare leerling betreft, leidraad hiervoor is het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De
Strandwacht;
o Bij een voorlopige positieve beoordeling wordt er een Plaatsingsonderzoeksweek (PLOZ
week) ingepland;
o Bij een negatieve beoordeling wordt er een beargumenteerd alternatief advies
geformuleerd; dit kan zijn een andere reguliere basisschool, SBO, ander type Speciaal
Onderwijs1 of een behandelsetting;
Na de PLOZ week volgt het overleg binnen de Commissie van Begeleiding (CvB) en wordt er
een definitieve toelaatbaarheidsbeslissing genomen;
o Bij een positieve toelaatbaarheid kan de TLV aangevraagd worden;
o Bij een negatieve toelaatbaarheid wordt er een beargumenteerd alternatief advies
geformuleerd; dit kan zijn een andere reguliere basisschool, een SBO, ander type SO
of behandelsetting2.
Dan volgt het adviesgesprek met ouders waarin het besluit wordt toegelicht.

De leerling gaat na de PLOZ week terug naar de school waar de leerling is ingeschreven of terug naar
huis (als het een thuiszitter betreft). Dit moet vooraf duidelijk met de huidige school en ouders
gecommuniceerd worden.
De TLV wordt vervolgens aangevraagd door de school waar de leerling is ingeschreven. Bij enkele
samenwerkingsverbanden wordt de TLV al in een eerder stadium afgegeven. Zodra de huidige school
de uitslag van het SWV ontvangt, laten zij dit z.s.m. aan De Strandwacht weten. Er volgt plaatsing in
een passende groep.
Is er geen plaats in een passende groep, dan wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.
De ouders van de leerlingen die op de plaatsingswachtlijst staan, worden elke 3 maanden op de hoogte
gehouden op welke termijn er plaatsing verwacht wordt.
Definitieve plaatsing volgt alleen met een geldige TLV (toelaatbaarheidsverklaring).
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SBO: speciaal basisonderwijs, SO: speciaal onderwijs: Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen,
Cluster 2 (spraak/taal)
2 Bv. De Jutters of Banjaard
Procedure van aanmelding tot plaatsing (voor externen)

In uitzonderlijke gevallen kan er een Plaatsingsonderzoeksweek gepland worden zonder
Groeidocument. Dit kan het geval zijn bij leerlingen die zijn aangemeld en nog geen onderwijs gevolgd
hebben. Dit kunnen (meestal jonge) leerlingen zijn die uit een behandel- of voorschoolse setting
komen. Bij een positieve toelaatbaarheidsbeslissing voor De Strandwacht, wordt het groeidocument in
orde gemaakt in samenspraak met de voorschoolse instelling en ouders. Hiermee wordt door De
Strandwacht de TLV aangevraagd. Als de TLV is afgegeven, volgt plaatsing op De Strandwacht.
Bij aanmeldingen vanuit een andere cluster of SBO3 wordt er door een orthopedagoog - vóórdat er een
eventueel plaatsingsonderzoeksweek wordt ingepland - een observatie uitgevoerd op de huidige
school.
Het uitvoeren van een Plaatsingsonderzoek waarbij alleen het in kaart brengen van de
onderwijsbehoeften het doel is (bv. Wat is de voorliggende problematiek en/of wat is de best passende
school voor de leerling: een SBO, cluster 2, 3, of 4) en plaatsing niet het primaire doel is, zullen de
kosten aan de aanvragende school gefactureerd worden. Deze kosten bedragen € 1250,00.

3. Plaatsingsonderzoeksweek
Het doel van de Plaatsingsonderzoeksweek is beoordelen of De Strandwacht kan voldoen
aan de onderwijsbehoeften van de leerling en de leerling past binnen het
schoolondersteuningsprofiel van De Strandwacht.
Het plaatsingsonderzoek wordt uitgevoerd in een week waarin de leerling meeloopt in een groep die
waarschijnlijk passend is.
De leerkracht observeert de leerling tijdens het functioneren in de klas. Er wordt gekeken hoe de
leerling contact maakt met medeleerlingen en de leerkracht, hoe hij/zij de regels oppakt en reageert
op de instructies van de leerkracht. Tevens wordt er gekeken naar het leerniveau en de werkhouding.
De orthopedagoog/psycholoog doet een observatie in de klas en voert een gesprek met de leerling.
De schoolmaatschappelijk werkster heeft een gesprek met ouders/verzorgers waarin het functioneren
van de leerling in de thuissituatie besproken wordt.
De schoolarts heeft een gesprek met de ouders en de leerling betreffende de fysieke gezondheid.
De intern begeleider (IB-er) brengt het didactische niveau in kaart.
De verschillende disciplines (leerkracht, gedragsdeskundige, IB-er, maatschappelijk werk en
schoolarts) schrijven een verslag ter voorbereiding van de bespreking door de Commissie van
Begeleiding (CvB). Er wordt een “Conclusie en deskundigenadvies” geschreven waarin een definitieve
toelaatbaarheidsbeslissing wordt gegeven voor plaatsing op De Strandwacht of voor plaatsing elders.
Bij een afwijzing wordt er alternatief advies geformuleerd. Een ander advies kan zijn een andere
reguliere basisschool, een SBO, ander type SO of behandeling bij een instelling.

4. Adviesgesprek
Een à twee weken na de CvB-bespreking volgt een adviesgesprek met ouders, waarin de “Conclusie &
deskundigenadvies” met de ouders wordt besproken. Dit gesprek wordt gehouden door de voorzitter
van de CvB (teamleider of directeur). Eventuele opmerkingen worden op het aantekenblad bij het
plaatsingsonderzoek vermeld. De ouders tekenen de verslagen voor akkoord. Hierna wordt de
rapportage gekopieerd en aan de ouders verstrekt.
Alle formulieren die ingevuld moeten worden ten behoeve van de definitieve plaatsing, de zogenoemde
administratieve inschrijving, vindt plaats zodra de TLV is afgegeven. Dit is eventueel ook mogelijk na
het adviesgesprek, als bekend is dat de leerling op korte termijn zal starten.
Mocht blijken dat een passende groep vol is, dan wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. De
leerling blijft op de huidige school tot er plaats is op De Strandwacht.
Privacyreglement
Alle gegevens die voor het onderzoek gebruikt worden en alle gegevens die uit het onderzoek naar
voren komen zijn vertrouwelijk. Ouders tekenen voor akkoord om het verslag met de huidige school en
het samenwerkingsverband te delen ten behoeve van het aanvragen van de
Toelaatbaarheidsverklaring.
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