Informatie voor ouders/verzorgers
die hun zoon/dochter
willen aanmelden bij

het

OnderSteuningsLoket
Dynamiek Scholengroep

Inleiding
Elke school heeft zijn eigen manier om kinderen goede ondersteuning te bieden, in een
veilige omgeving. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillen
tussen kinderen en de mogelijkheden die de school heeft.
In de meeste gevallen sluit het onderwijs, dat een kind in de groep krijgt, goed aan bij
zijn of haar ontwikkeling. Dit noemen we ondersteuningsniveau 1.
Maar er zijn kinderen bij wie het leren op school niet zo vanzelfsprekend verloopt.
Soms kan de school dan zelf extra hulp bieden. Dit noemen we ondersteuningsniveau 2.
De school kan ook deskundigheid of begeleiding van buitenaf inroepen. Dit noemen we
ondersteuningsniveau 3.
Soms weet de school wel hoe ze de ondersteuning voor het kind zou willen uitvoeren
maar komt ze handen tekort. De Intern Begeleider van de school kan deze extra
ondersteuning aanvragen in het clusteroverleg.
Soms heeft de school, of u, behoefte aan een specifieke deskundige van het
ondersteuningsteam van het cluster, die kan helpen bij het zoeken of toepassen van de
juiste ondersteuning.
Soms is het nog niet duidelijk met welke ondersteuning het kind nu het beste geholpen
kan worden, of is het zelfs nog niet duidelijk wat nu maakt dat het op school niet zo
goed gaat. Het kan ook zijn dat de school twijfelt, of ze in staat is het kind op eigen
kracht verantwoord te begeleiden.
Dat is het moment, waarop een gesprek binnen het ondersteuningsloket aangevraagd
kan worden.
Het OnderSteuningsLoket (OSL)
Het OSL is een commissie, die is ingesteld door Dynamiek Scholengroep. Deze commissie
bestaat uit drie vaste leden:de Bovenschools Ondersteuningscoördinator (BOC-er), en
een medewerker van BCO-onderwijsadvies; beiden gedragswetenschapper en een
secretaresse. Bij elk overleg zijn de ouders en de leerkracht en/of de intern begeleider
van de school aanwezig.
Afhankelijk van de vragen, die door de ouders en de school worden gesteld kunnen er
verdere deskundigen uitgenodigd worden om mee te denken over mogelijke vormen van
ondersteuning. U kunt hierbij denken aan leerplichtambtenaar, gezinscoach, schoolarts,
logopediste, een behandelaar, etc.
Dit gesprek vindt plaats op de school van uw kind.
Aan het OSL kan bij aanmelding gevraagd worden:
- Na te gaan of en welke begeleidingsmogelijkheden er binnen de school zijn, of dat
een andere basisschool de benodigde ondersteuning wel kan bieden.
- Te besluiten of een kind toelaatbaar is tot de speciale school voor basisonderwijs
(SBO)
- Te besluiten of een kind toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs (SO)
Aanmelding
Aanmelding van kinderen bij het ondersteuningsloket gebeurt door de ouders of
wettelijke vertegenwoordigers, met een aanmeldformulier. In de praktijk zal het vaak zo
zijn dat de ouders in overleg met de school, of de instelling waar het kind ingeschreven
is, besluiten om bij het OSL aan te melden. Een aanmeldingsformulier is op school
aanwezig, of kan aangevraagd worden bij ons secretariaat.
Goed overleg tussen ouders en school, uitmondend in een gezamenlijke aanmelding,
heeft sterk de voorkeur.
Als ouders willen aanmelden, maar school staat hier niet achter, dan wordt de
aanmelding wel in behandeling genomen en is school verplicht om mee te werken.
Als de school wil aanmelden, maar ouders staan hier niet achter, dan zoekt de school de
ruimte bij de ouders, zo nodig in overleg met de Bovenschoolse
Ondersteuningscoördinator (bijvoorbeeld in een driegesprek). Als dit alsnog niet leidt tot
aanmelding door de ouders en er is sprake van ernstige zorgen over de ontwikkeling van
het kind, waarbij de grenzen van de begeleidingsmogelijkheden van de school (dreigen
te) worden bereikt, dan wordt de aanmelding alsnog in behandeling genomen.
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Werkwijze van het ondersteuningsloket
Het ondersteuningsloket ontvangt het aanmeldformulier en het dossier (HGPD-verslag)
van de school. Na bestudering hiervan heeft ze zicht op de ondersteuningsvragen, welke
ondersteuning de school tot nu toe heeft geboden, welke onderzoeken er hebben
plaatsgevonden en verdere relevante informatie.
Na het lezen van het dossier zullen er ook nog vragen zijn.
Deze worden, samen met de uitnodiging voor het overleg, naar alle betrokkenen
gestuurd. Het overleg wordt tussen 2 en 6 weken gepland.
In het geplande overleg met alle betrokkenen wordt gezocht naar de verklaringen, naar
belemmerende- en compenserende factoren. En vervolgens worden de ondersteuningsbehoeften vastgesteld. Op basis daarvan wordt in het overleg een bindend advies
gegeven over het best passende aanbod. Dit kan variëren van extra ondersteuning om
passend onderwijs op de eigen school te realiseren tot het afgeven van een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor SBO of SO.
Rechten en plichten









Het OSL is conform de wet op privacy verplicht de beschikbare gegevens
vertrouwelijk te behandelen. Dit betekent onder andere, dat de gegevens
zorgvuldig bewaard worden en niet zonder toestemming van de ouders aan
derden mogen worden verstrekt.
Ouders ontvangen bij de TLV een schriftelijke motivering op basis waarvan het
OSL tot haar besluit is gekomen.
Ouders hebben inzage in alle rapportages die door het OSL worden gebruikt bij
haar afwegingen.
Het OSL is verplicht op een aanmelding binnen 6 schoolweken te reageren.
Wanneer de aanvrager het niet eens is met de beslissing van het OSL dan moet
dit binnen 6 weken schriftelijk aan het OSL kenbaar gemaakt worden. Een besluit
over het afgeven van een TLV S(B)O is niet eerder definitief, dan dat ouders in de
gelegenheid zijn gesteld hierop te reageren en hun inbreng is meegenomen in de
afweging.
In het geval dat het OSL niet ontvankelijk is voor de bezwaren van de ouders
kunnen de ouders bezwaar aantekenen tegen dit besluit bij een door het
samenwerkingsverband aangewezen commissie van bezwaren, die een bindend
advies geeft. Het samenwerkingsverband heeft zich hiertoe aangesloten bij de
Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so.
(http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/landelijkebezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso )
Als ouders het daarmee niet eens zijn is er nog een landelijke geschillencommissie
(http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/geschillen-oplossen) of kunnen de
ouders het besluit voorleggen aan de rechter.

Contact opnemen met het OSL
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de
Bovenschools Ondersteunings-Coördinator van Dynamiek Scholengroep:
Annemie Vullings  077-3981005  06-51071901  a.vullings@dynamiek.nu

Secretariaat:
Marie-José Schins  077-3981005

 OSLdynamiek@detwister.nu
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