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Scholen



Het samenwerkingsverband Zeeluwe is verantwoordelijk voor de invoering van Passend Onderwijs in de 

gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. In het Ondersteuningsplan 

is vastgelegd op welke wijze de 38 aangesloten schoolbesturen deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk 

uitvoeren. 

Leidend daarbij is het motto 

Al le kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past!

Alle informatie over het samenwerkingsverband vindt u op www.zeeluwe.nl, inclusief het 

Ondersteuningsplan 2016 – 2020: www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplan.



Bestuursmodel

Het samenwerkingsverband Zeeluwe legt de verantwoordelijkheid voor Passend Onderwijs bij de 

schoolbesturen. Zij ontvangen daarvoor de ondersteuningsmiddelen waarmee de benodigde extra-

ondersteuning van kinderen bekostigd kan worden. Over de inzet en resultaten zijn zij jaarlijks 

verantwoording verschuldigd aan Zeeluwe. Schoolbesturen maken verder zelf beleid over de inhoud van de 

extra-ondersteuning binnen de school. 

In het Ondersteuningsplan zijn alle afspraken hierover vastgelegd. Namens ouders en leerkrachten heeft de 

Ondersteuningsplanraad (OPR) ingestemd met het Ondersteuningsplan.

Dekkend netwerk

Zeeluwe verwacht van schoolbesturen dat zij op lokaal (gemeentelijk) niveau gezamenlijk zorgdragen voor 

een dekkend netwerk van voorzieningen en expertise. Hierbij speelt de samenwerking met de gemeentelijke 

jeugdhulp een belangrijke rol. Een aantal voorzieningen (zeker die van het Speciaal Onderwijs) heeft een 

bovenlokale functie, enkelen een bovenregionale functie zoals bijvoorbeeld De Twijn en De Kleine Prins.



Expertise

De huidige expertise binnen het Steunpunt wordt afgebouwd; schoolbesturen moeten ervoor zorgen dat 

hun scholen blijvend kunnen beschikken over de benodigde deskundigheid op het gebied van observatie, 

diagnostiek, leer- en gedragsproblemen, specifieke expertise lichamelijke en verstandelijke beperkingen, 

enz.  Schoolbesturen kunnen deze expertise opnemen in de eigen formatie (via een eigen Kenniscentrum 

bijvoorbeeld), via detachering en/of betrekken van inkoopcontracten bij externe aanbieders.

Deze expertise is nodig bij ondersteuning en advisering in de vorm van Handelingsgerichte 

Procesdiagnostiek (HGPD), bij arrangementen en ontwikkelingsperspectieven (OOP). 

Bij de aanvragen van Toelaatbaarheidsverklaringen Speciaal (Basis)Onderwijs is advisering en ondertekening 

door minimaal twee deskundigen wettelijk verplicht.

Aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring

De basis voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt gevormd door Handelingsgericht 

Werken (HGW) en het groeidossier of arrangeerdocument. Beide veronderstellen de vroegtijdige 



betrokkenheid van expertise en van ouders/verzorgers. Een arrangement kan uiteindelijk leiden tot de 

aanvraag van een TLV. Als het traject goed is doorlopen, zullen ouders instemmen met de aanvraag van een 

TLV en zullen ook de betrokken externe deskundigen de aanvraag ondersteunen. Daarmee is ook voldaan 

aan de verplichte advisering en ondertekening door twee deskundigen.

NB De eerste deskundige moet een orthopedagoog of kinder- of jeugdpsycholoog zijn, de tweede 

deskundige kan een psycholoog (indien niet de eerste deskundige), psychiater, pedagoog, arts of 

maatschappelijk werker zijn (afhankelijk van de vraagstelling van het kind).

In de toelaatbaarheidsverklaring dient een korte motivatie opgenomen te worden, waarin duidelijk 

gemaakt wordt waarom voor deze leerling een TLV nodig is. Deze motivatie wordt vervolgens bij de afgifte 

overgenomen op de TLV.  Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring hanteert Zeeluwe een 

standaard formulier: www.zeeluwe.nl/scholen/formulieren.

Onderinstroom en verlengde onderinstroom

Alleen aangesloten scholen bij Zeeluwe kunnen een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. De wettelijke 

verplichting daarvan geldt ook voor jonge kinderen die als 4- of 5-jarige leerling instromen in het 

basisonderwijs of Speciaal (Basis)Onderwijs. Buiten de regio van Zeeluwe kunnen alleen scholen voor 

Speciaal Onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. De bekostiging van de plaatsing van een 

onderinstroom-leerling wordt centraal door Zeeluwe gedaan.

Basisscholen kunnen, als er op het moment van inschrijving gerede twijfel aan de 

ondersteuningsmogelijkheden voor een kind bestaat, gebruik maken van de periode van verlengde 

onderinstroom. Zij hebben dan maximaal drie jaar de mogelijkheid deze leerling intensief te ondersteunen, 

gebruik makend van de benodigde expertise.

Als binnen deze periode school, ouders en betrokken deskundigen het eens zijn dat voor deze leerling het 

Speciaal (Basis)Onderwijs de juiste plaats is, dan kan alsnog een TLV Onderinstroom aangevraagd worden. 

Zie voor meer informatie over de juiste procedure: http://www.zeeluwe.nl/scholen/observatieperiode.

De commissie Onderinstroom adviseert de directeur-bestuurder over de afgifte van 

toelaatbaarheidsverklaringen Onderinstroom.



Bekostiging toelaatbaarheidsverklaring

Schoolbesturen ontvangen de ondersteuningsmiddelen en kunnen daarmee ook de plaatsing van leerlingen 

in het Speciaal (Basis)Onderwijs bekostigen. 

In het Ondersteuningsplan is een generaal pardon opgenomen voor alle leerlingen die vóór 1 augustus 

2014 een plek hadden in het Speciaal (Basis)Onderwijs. Voor de leerlingen die vanaf 1 augustus 2014 een TLV 

Speciaal (Basis)Onderwijs van Zeeluwe hebben gekregen, geldt dat:

• 1% van de TLV’s Speciaal Onderwijs door Zeeluwe wordt bekostigd

• 2% van de  TLV’s Speciaal Basisonderwijs door de overheid wordt bekostigd

Hierbij wordt gerekend op bestuursniveau. 

Voorbeeld: Een schoolbestuur met 1.000 leerlingen wordt pas voor de 11de leerling, waarvoor na 1 augustus 2014 
een TLV is aangevraagd, verantwoordelijk voor de bekostiging. Voor een TLV Speciaal Basisonderwijs begint de 

verantwoordelijkheid in dit voorbeeld vanaf de 21ste leerling. 

Verdere informatie
Alle informatie is ook te vinden op www.zeeluwe.nl

 Ceintuurbaan 2 - 70

 3847 LG Harderwijk

 0341 740 007
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