Informatie voor scholen over het aanmeldingstraject bij SBO De Súdwester in Sneek
1. Voortraject op de basisschool
Voorafgaand aan een aanmelding bij de Commissie van Toelating (CVT) van SBO De Súdwester
heeft op de basisschool een traject van basis- en/of extra ondersteuning plaatsgevonden.
2. Aanmeldingsformulieren CVT Súdwester
De aanmeldingsformulieren voor school en ouders zijn van deze website te downloaden.
3. Handelingsgerichte analyse van de probleemsituatie
Vooraf aan de SBO-aanmelding bij de Commissie van Toelating (CVT) moet de basisschool voor
zichzelf de volgende vragen beantwoorden:
 Is er voldoende basis- en/of extra ondersteuning geboden en zijn de interventies
systematisch uitgevoerd en geëvalueerd?
 Welke specifieke ondersteuningsbehoeften heeft deze leerling?
 Is er een ontwikkelingsperspectief vastgesteld volgens de criteria van wet- en regelgeving?
Dit geldt bij een aanmelding bij de CVT (en CVA) voor alle leeftijdsgroepen!
 Is er een deskundigenadvies van psycholoog of orthopedagoog gevraagd?
In het eerste deskundigheidsadvies wordt van de psycholoog of orthopedagoog gevraagd
een integratief beeld te schetsen en vanuit dat beeld de ondersteuningsbehoeften te
beschrijven. In het advies moet duidelijk worden waarom het niet (meer) lukt op deze
reguliere basisschool. Er hoeft geen uitspraak te komen wat het gewenste schooltype is.
 Is het advies van een tweede deskundige gevraagd?
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling is dit een psycholoog, een
pedagoog, een maatschappelijk werker, een (school)arts of een kinderpsychiater.
Een ambulant begeleider, intern begeleider of logopediste mag ook.
De tweede deskundigheidsverklaring wordt geschreven vanuit de specifieke expertise en is
aanvullend op de eerste deskundigheidsverklaring van de psycholoog of orthopedagoog.
Op basis van beide verklaringen doet de CVT een weging waar de aangemelde leerling
passend kan worden opgevangen.
 Zijn de ouders betrokken bij het opstellen van de ondersteuningsvragen en de verwijzing?
4. Het leerlingendossier
Om te komen tot een goede afweging voor de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
voor SBO of mogelijk SO is een compleet beeld nodig van de leerling.
Voor de aanmelding bij de Commissie van Toelating (CVT) is onderstaande documentatie nodig.
Zie voor een toelichting op onderdelen paragraaf 3.
A. Wettelijk verplicht
 Een eerste deskundigenadvies geschreven door een psycholoog of orthopedagoog.
 Een tweede deskundigenadvies (zie 3).
 Een ontwikkelingsperspectief van de leerling, gebaseerd op onderliggende documenten.
De aanlevering van het ontwikkelingsperspectief geldt voor alle leeftijdsgroepen!
B. Overig
 Een aanmeldingsformulier CVT SBO De Súdwester ingevuld door de verwijzende
basisschool / instelling.
 Een informatieformulier CVT SBO De Súdwester ingevuld door de gezaghebbende ouders.
Indien bij één van de ouders het gezag is ontnomen dan ontvangen wij graag een kopie
van de rechtbank waarin staat wie de gezaghebbende ouder is.
 Een ingevuld Vraag Profiel Instrument (VPI) door de school.
 Een ingevuld VPI door de ouders.
Naar behoefte kunnen ouders ook (nog) hun visie verwoorden en meesturen.
 Een psychologisch of psychodiagnostisch onderzoek niet ouder dan 2 jaar.
 Een overzicht van de resultaten uit het LOVS.

C. Desgewenst
 Bij een complexe aanmelding is een chronologisch overzicht van acties, ontwikkelingen,
hulpverlening (intern en extern) die hebben plaatsgevonden zeer wenselijk.
Opmerkingen
 Soms komt het voor dat een externe instelling onderzoek uitvoert waarbij het accent wordt
gelegd op de thuissituatie en de schoolsituatie hieraan ondergeschikt is. Gevolg is dan dat
de onderwijsbehoeften niet in kaart worden gebracht.
Wanneer dit het geval is zal in de tweede deskundigheidsverklaring de onderwijsbehoeften
wel een plek moeten krijgen.
 Bij relevante situaties wordt gevraagd medische informatie toe te voegen aan het dossier.
Dit vindt dan plaats met toestemming van ouders.
5. Aanleveren digitale dossiers
Het verzoek is de dossiers voor de CVT digitaal aan te leveren door de documenten te rubriceren
en apart van elkaar aan te leveren.
6. Intern traject aanmelding op Súdwester
Betrokkenen bij een aanmelding zijn voorzitter CVT, orthopedagoog, intern begeleider en
medewerker leerlingenadministratie. Er zijn intern op De Súdwester afspraken gemaakt over het
traject van aanmelding, inboeking, verwerking van gegevens, bespreking, informatieverstrekking
en plaatsing.
7. De Commissie van Toelating (CVT) op De Súdwester
De CVT bestaat uit een voorzitter, orthopedagoog en intern begeleider van SBO De Súdwester.
De CVT kan, casusafhankelijk, vragen aan overige disciplines (bv logopedie) een advies uit te
brengen. De CVT wordt secretarieel ondersteund door de medewerker leerlingenadministratie.
De CVT beslist onafhankelijk.
8. Data CVT SBO De Súdwester
De CVT vergadert in schooljaar 2017-2018 op de volgende data:
woensdag 20 september 2017, dinsdag 10 oktober 2017, woensdag 15 november 2017,
woensdag 6 december 2017, woensdag 17 januari 2018, woensdag 14 februari 2018,
woensdag 21 maart 2018, woensdag 11 april 2018, dinsdag 15 mei 2018,
woensdag 6 juni 2018, woensdag 20 juni 2018, woensdag 4 juli 2018.
Aanmeldingen moeten 14 dagen voor deze data zijn ingeleverd.
Scholen (of instellingen) nemen het initiatief voor aanmelding.
In overleg kan afgeweken worden van de aangegeven data.
Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van een crisisplaatsing of bij thuiszitters.
9. Soorten besluiten
De CVT kent 2 soorten besluiten:
 Toelaatbaar tot SBO De Súdwester.
 Niet toelaatbaar tot SBO De Súdwester.
Doorverwijzing naar de toelatingscommissie voor het Speciaal Onderwijs voor plaatsing in
Cluster 3 (zeer moeilijk lerend) of Cluster 4 (zeer ernstige gedragsproblemen).
Wanneer het kind toelaatbaar is op SBO De Súdwester dan wordt er een
Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Het kind kan vervolgens worden ingeschreven.
Soms blijkt het dossier onvolledig of roept het dossier de nodige vragen op. De aanmelding wordt
dan aangehouden tot een volgend overleg.
Ook komt het voor dat de CVT twijfelt of SBO De Súdwester verantwoord de ondersteuning kan
bieden die het kind nodig heeft. Er wordt dan gekozen voor een observatieperiode (bijvoorbeeld
een half jaar) om uit te zoeken of SBO De Súdwester voor het kind de juiste plek is.
Wanneer de CVT de inschatting maakt dat de hulpvraag van het aangemelde kind de
ondersteuningsmogelijkheden van SBO De Súdwester overstijgt dan wordt er een doorverwijzing

naar Speciaal Onderwijs afgegeven (zie criteria voor plaatsing). Ouders en school worden hierover
geïnformeerd. Er vindt een gesprek plaats waarin de onderbouwing wordt toegelicht.
10. Trapsgewijze aanmelding leerlingen Speciaal Onderwijs in relatie tot
EMB-leerlingen
In het provinciale ondersteuningsplan 2014-2018 van het samenwerkingsverband 21.01 is
beschreven dat leerlingen eerst aangemeld worden bij de Commissie van Toelating (CVT) van het
SBO, voordat de Commissie van Advies (CVA) van het Speciaal Onderwijs Cluster 3 en 4 een
dossier in behandeling neemt.
Uitzondering hierop zijn de Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB-leerlingen), volgens de
‘motie Elias’. Bij EMB-leerlingen gaat het om kinderen met:
 Een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking
(IQ < 35), vaak met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige
sensomotorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen
zitten/staan), of
 Een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag
ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of
 Een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met
moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische
stoornissen.
11. Criteria voor plaatsing
Kinderen kunnen worden toegelaten tot SBO De Súdwester wanneer in redelijkheid mag worden
verwacht dat:
 Er sprake is van beïnvloedbaarheid. Dit betekent dat leerlingen moeten kunnen profiteren
van instructie, leiding en begeleiding.
 Ze op bepaalde momenten kunnen afzien van direct contact met
of directe ondersteuning van de leerkracht.
 Ze in een groep van ongeveer 15 leerlingen kunnen functioneren.
12. Plaatsing op SBO De Súdwester na afgifte Toelaatbaarheidsverklaring
Als er een Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan het kind worden geplaatst op
SBO De Súdwester. Plaatsing vindt veelal plaats na een vakantie.
Van ouders wordt gevraagd het inschrijvingsformulier van SBO De Súdwester in te vullen.
Tevens vindt er een gesprek plaats tussen de IB-er en ouders, maximaal 6 weken na plaatsing.
Bij dit gesprek kunnen, wanneer het dossier hiertoe aanleiding geeft, ook anderen aanschuiven, bv
de adjunct-directeur, de psycholoog, de orthopedagoog of de logopediste.
In dit gesprek wordt besproken:
 De gegeven onderbouwing van de CVT voor toelating
 Het voorlopige ontwikkelingsperspectief
 De cyclus van werken op SBO De Súdwester
 De onderlinge verwachtingen, ouders en school
Vervolgens komt de ontwikkeling van het kind weer aan de orde tijdens de leerlingbespreking.
13. Vragen, onduidelijkheden, raad of advies
Bij vragen, onduidelijkheden, raad of advies over bovenstaande kan contact worden gezocht met
Johannes Feenstra. Hij is voorzitter van de Commissie van Toelating (CVT).
Zijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag.
Hij is telefonisch te bereiken op 0515 – 42 94 82.
Zijn e-mailadres is j.feenstra@sbo-sudwester.nl
versie september 2017

