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Deze praktische samenvatting is gebaseerd op het Ondersteuningsplan en geeft
de intern begeleider hopelijk voldoende handen en voeten om te komen tot een
goede aanmelding. Mocht dit  niet  zo zijn neem dan a.u.b. contact op met de
helpdesk via info@swv2804.nl of tel: 0186-219050
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 Ter inleiding
Bij een aanmelding bij de Ondersteuningscommissie (OC) maken we onderscheid
in handelingsverlegenheid en handelingsbezorgdheid van de school.

Handelingsverlegenheid is het niet in voldoende mate tegemoet kunnen komen
aan  de  onderwijs-  en/of  opvoedingsbehoeften  van  het  kind.  De  school  heeft
gehandeld op niveau 1 en niveau 2, maar de doelen zijn niet bereikt.
Voorbeelden van handelingsverlegenheid:
School is handelingsverlegen in het realiseren van de juiste afstemming bij de
leerstof.            
School is handelingsverlegen in het realiseren van de juiste afstemming bij de
instructie.   
School  is  handelingsverlegen  in  het  realiseren  van  de  juiste  afstemming  bij
gedrag.
School is handelingsverlegen in het realiseren van welbevinden bij het kind.
Handelingsverlegenheid is het enige criterium voor aanmelding. 
Niet “wat heeft het kind” maar “wat heeft het kind nodig” staat daarbij centraal.
       
Handelingsbezorgdheid is de verwachting bij aanmelding van een kind dat u als
school niet tegemoet kunt komen aan de onderwijs- en/of opvoedingsbehoeften
van het kind.  Het betreft nieuwkomers, kinderen voor groep 1 en soms
een  verhuizing.   Dan  kan  er  helaas  geen  koppeling  plaatsvinden  met
ParnasSys.  In  dit  geval  moet  u  de  benodigde  gegevens  zoals  personalia
handmatig  invoeren in  Kindkans (zie  hieronder voor  de werkwijze).  U vult  de
benodigde  gegevens  in,  waaronder  het  OKR,  of  delen  daarvan  als  u  vanuit
Parnassys al notities heeft die een antwoord geven op vragen in het OKR in. Veel
vragen uit het OKR zullen niet van toepassing zijn. Van belang is, dat de OC een
duidelijk  beeld  krijgt  aan  welke  onderwijs-  en  opvoedingsbehoeften  u  niet
tegemoet  kunt  komen.  Ouders/verzorgers  zijn  op  de  hoogte  van  uw
argumentatie.

Ook  eventuele  verslaggeving  van  gesprekken  met  ouders,  PSZ  en  andere
instanties voegt u toe. Voorts,  indien aanwezig, relevante onderzoekgegevens.
De ouders ontvangen van de school het “aanmeldingsformulier voor ouders”. U
kunt  dit  via  Kindkans  aan  het  dossier  koppelen.  Vergeet  niet  om
ouders/verzorgers te laten tekenen voor akkoord en/of gezien. Scan dat in en
koppel dat in Kindkans ook aan het dossier. 

Werkwijze handmatig toevoegen Kindkans:
 Op de hoofdtab Hulpvragen, knop +Toevoegen rechts onderin, invoeren 

van leerling naam (in principe dus zonder resultaat) en Zoeken, knop 
+Dossier toevoegen.

 De intern begeleider voert de Persoonsgegevens in en klikt op Opslaan.
 De intern begeleider klikt op Nieuwe schoolgegevens toevoegen, voert 

gegevens in en klikt op Opslaan.
 De intern begeleider klikt op Nieuwe schoolgegevens toevoegen, voert 

gegevens in en klikt op Opslaan.

 Aanmelding bij handelingsverlegenheid.

Het ondersteuningstraject
0 De  school:  basiskwaliteit,  lichte  curatieve  interventies,  visie,

ondersteuningsstructuur, planmatig handelen. 
0’ Handelen van de leerkracht, haar of zijn handelingsbekwaamheid.
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1 Interne  ondersteuning  gericht  op  het  wegnemen  van  de
handelingsverlegenheid van de leerkracht.

2 Externe  ondersteuning  gericht  op  het  wegnemen  van  de
handelingsverlegenheid van de leerkracht. 

3 Aanmelden Ondersteuningscommissie 
Bij handelingsverlegenheid dient de school bovenstaand ondersteuningstraject 
volledig te hebben doorlopen. Alleen bij zwaarwegende argumenten en met een 
onderbouwing van de externe deskundige (niveau 2 expert), ondertekend door 
de directie van uw school, kan je bij de OC aanvragen of er beredeneerd kan 
worden afgeweken. We vragen hierbij ook een korte zelfevaluatie, waarom het zo
is gelopen.   

Niveau  0’:  Dit  het  niveau  van  de  leerkracht.  Het  betreft  haar  of  zijn
handelingsbekwaamheid, die niet  toereikend is.  Elke leerkracht komt vroeg of
laat  een kind tegen waarbij  hij  of  zij  niet  (meer)  weet  wat  te  doen.  Dat kan
variëren van een ernstig stagnerende rekenontwikkeling tot ongewenst gedrag.
Dit is inherent aan het vak. Onderwijzen en opvoeden is vallen en opstaan door
samen  creatief  te  zijn  bij  het  zoeken  naar  een  antwoord  met  de  ouders  en
eventueel collega’s. Blijft de leerkracht handelingsverlegen ondanks door hem of
haar ondernomen interventies dan volgt niveau 1.

Niveau 1: Als de gegeven ondersteuning door de leerkracht op niveau 0’ niet het
gewenste  resultaat  geeft,  wordt  vervolgens  op  schoolniveau  gezocht  naar
adequate ondersteuning gericht op het optimaliseren van het handelen van de
leerkracht.  Hierbij  vervult  de  ib’er  van  de  school  een  centrale  rol.
Ouders/verzorgers zijn betrokken middels overleg. Blijft de leerkracht met interne
ondersteuning handelingsverlegen dan volgt niveau 2. 

Niveau 2:  Als de gegeven ondersteuning op niveau 0’ en 1 niet het gewenste
resultaat  oplevert,  wordt  vervolgens  buiten  de  school  gezocht  naar  adequate
ondersteuning gericht  op het  handelen van  de leerkracht.  Hierbij  schakelt  de
school een extern deskundige in, om te komen tot een aanpak gericht op het
handelen van de leerkracht  afgestemd op onderwijs-  en opvoedingsbehoeften
van het kind en uiteraard de mogelijkheden van de leerkracht. Ouders/verzorgers
zijn betrokken middels overleg. Intelligentieonderzoek is voor aanmelding bij de
OC niet noodzakelijk. 
Blijft  er  na  ondersteuning  van  een  extern  deskundige  sprake  van
handelingsverlegenheid,  dan  ontstijgt  de  problematiek  de  basisondersteuning
van de school. De externe ondersteuner beschrijft haar interventies gericht op
het  handelen  van  de  leerkracht  en  de  effectiviteit  daarvan  (zgn.  CLB/HGW-
traject) en school voegt dit via Kindkans toe aan het dossier. Vanaf dat moment
kan de school  een beroep doen op de Ondersteuningscommissie (OC) en een
leerling aanmelden via Kindkans door het dossier open te stellen en het OKR in te
vullen. 

Betreft de aanmelding een kind dat zeer goed kan leren dan dient het kind naast
het  repertoire  van  verrijken,  compacten  en  eventuele  deelname  aan  een
plus/kangoeroegroep  minimaal  1  x  te  hebben  versneld.  Onder  versnellen
verstaan we de jaarversnelling en de leerstofversnelling.
Bij jaarversnelling wordt de tijd gereduceerd dat het kind op het basisonderwijs 
zit door het kind een groep  te laten overslaan. 
Bij leerstofversnelling gaat het kind sneller door de leerstof. Voorbeeld : het kind 
zit in groep 4 en doet de leerstof van groep 5 of 6 afgestemd op zijn /haar 
mogelijkheden. 
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Wil de school aanmelden  bij de Ondersteuningscommissie, dan kan dit pas als  
de versnelling minimaal een half jaar heeft geduurd, waarvan drie maanden met 
ondersteuning door een deskundige op niveau 2. Ook hier geldt de beredeneerde
afwijking. 

Niveau  3:  Mocht  onverhoopt  de  geboden  ondersteuning  op  bovenstaande
niveaus niet toereikend te zijn, dan wordt het kind aangemeld bij de OC door de
school. Hiervoor vult de school het OKR in via Kindkans (sommige velden kunnen
leeg worden gelaten als Parnassys notities de vraag beantwoorden en worden
ingevoegd in het dossier). In Kindkans wordt ook de schriftelijke onderbouwing
van niveau 0’, 1 en 2 toegevoegd (niet ouder dan twee jaar). Ook verslaggeving
van gesprekken met ouders/verzorgers en eventueel het kind zijn van belang.
Voorts,  indien aanwezig, relevante onderzoekgegevens en het verslag van het
CLB/HGW traject van de externe expert.
De ouders/verzorgers ontvangen van de school  het aanmeldingsformulier voor
ouders.  U  voegt  het  ingevulde  document  toe  aan  Kindkans.  Let  op  de
handtekening voor gezien en/of akkoord. 
Het vervolg.
Een intakemedewerker van de OC komt in de klas kijken, gaat in gesprek met de
ouders/verzorgers, met het kind, de leerkracht en/of ib’er en neemt indien nodig
contact op met de extern deskundige niveau 2. Het werk van de OC kan bestaan
uit nader onderzoek, het realiseren van pre ambulante begeleiding*, een andere
basisschool  adviseren,  alsmede  het  verwijzen  naar  een  school  voor  speciaal
basisonderwijs of speciaal  onderwijs als meest optimale onderwijsarrangement
waarvoor een toelaatbaarheid verklaring (TLV) noodzakelijk is. .
Het traject van aanmelding tot  afgifte van een TLV mag maximaal 10 weken
duren. De wettelijke termijn is 6 weken, met een optie voor een verlengde intake
van 4 weken. De school waar de leerling zich aanmeldt heeft vervolgens ook 6
weken de tijd om uit te zoeken of ze de leerling inschrijven. Ook hier geldt dat
met 4 weken verlengd mag worden. 
Indien noodzakelijk verzoekt de OC de school een intelligentieonderzoek te laten
doen. 

*In  het  geval  van pre  ambulante  begeleiding ontvangt  de school  begeleiding
gericht  op  het  handelen  van  de  leerkracht,  op  het  opheffen  van  de
handelingsverlegenheid.  Bij  pre  ambulante  begeleiding  is  de  school
verantwoordelijk  voor  het  opstellen  van  het  Ontwikkelingsperspectief  (OPP)
binnen 6 weken na aanvang. De school kan daarbij worden ondersteund door de
pre ambulant begeleider.

Bij  het  advies  speciaal  basisonderwijs  of  speciaal  onderwijs  zal  door  de
Toelaatbaarheidscommissie (TLC ) een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden
verstrekt. De TLC kijkt bij de aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring of de
handelingsverlegenheid  voldoende  is  beargumenteerd  door  de  OC.  Het  is
namelijk het enige criterium wat het SWV 28.04 hanteert.
Zonder deze TLV is plaatsing op speciaal  basisonderwijs of speciaal  onderwijs
niet mogelijk.

Dr. N.J. de Ronde-Davidse, directie van het SWV is tevens lid van de TLC.

Dr. N.J. de Ronde-Davidse
Johannes Kolfstraat 1
3273 CE Westmaas
nderonde@swv2804.nl 

4

mailto:nderonde@swv2804.nl


                        

 Tot slot.
Sommige scholen wachten niet tot niveau 2 met het inroepen van een extern 
deskundige. Deze scholen hebben regelmatig een zgn. zorgoverleg met een 
extern expert opdat er meer een preventieve insteek kan worden gerealiseerd. 
Dit zorgoverleg valt onder niveau 0 of niveau 1 en hoeft niet meteen gericht te 
zijn op de directe factoren bij de huidige leerkracht. Bij niveau 2 is dat juist de 
kern. Dus bij aanmelden OC dient er altijd een geactualiseerd verslag te zijn van 
de interventies gericht op de directe factoren bij de leerkracht waar het kind in 
de klas zit.
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