Ondersteuningsstructuur binnen BePO
Met de inwerkingtreding van de wet Passend onderwijs in 2014 zijn de samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan
met het vormgeven en uitvoeren van zo goed als mogelijk passend onderwijs op de scholen. Samen met de
schoolbesturen wordt beleid gemaakt dat het beste aansluit bij de vraagstukken en specifieke situatie van de regio.
Het vormgeven van ondersteuning heeft vanuit de wet een verdeling gekregen in drie niveaus. Het gaat hierbij om
de basisondersteuning, de extra ondersteuning en de ondersteuning in de vorm van gespecialiseerd onderwijs door
het SBO en het SO.
Om tot een samenhangend geheel te komen van deze drie niveaus van ondersteuning moet de inhoud van de
basisondersteuning worden vastgelegd. Dit is alle ‘licht curatieve en preventieve ondersteuning’, die alle scholen
kunnen inzetten voor al hun leerlingen. Als deze basis ondersteuning niet toereikend is in het bieden van passende
ondersteuning kan er voor een leerling extra ondersteuning worden ingezet. Extra ondersteuning is er dus altijd voor
een individuele leerling en wettelijk gezien is daar een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) voor nodig. Dit OPP
heeft een aantal wettelijke eisen, waaronder een handtekening van de ouders bij een gedeelte van het plan en
vervolgens de registratie van dit plan in BRON (sinds 1 augustus 2015).
De ontwikkeling van de ondersteuningsvraag van de leerling met extra ondersteuning zal bepalen hoe het verder
verloopt. In het meest wenselijke scenario is de extra ondersteuning effectief en heeft de leerling dit op enig
moment niet meer nodig. De leerling blijft verder op de eigen school en kan weer gebruik maken van de
basisondersteuning, net als alle andere leerlingen. Als de ondersteuningsvraag van de leerling zich ondanks de extra
ondersteuning in een meer zorgelijke perspectief ontwikkeld, kunnen er grenzen ontstaan aan de ondersteuning van
de leerling op de eigen school. Een meer gespecialiseerdere school kan dan beter passen. Hiervoor is een
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Zodra de school deze heeft aangevraagd bij het samenwerkingsverband, en
deze de TLV heeft afgegeven, is de leerling toelaatbaar tot een vorm van gespecialiseerd onderwijs.
Binnen BePO is er geen duidelijk omschrijving van de basisondersteuning. Hiermee is dus ook niet duidelijk wanneer
er sprake is van extra ondersteuning, waardoor de registratie van extra ondersteuning niet in alle gevallen helder is.
Dit raakt vervolgens weer de inhoud van een TLV aanvraag, mocht dit nodig zijn.
Voor bestuurders en schooldirecteuren is in het licht van het bovenstaande dan ook onvoldoende helder hoe je deze
extra middelen dan kan inzetten en verantwoorden.
Om tot een vaststelling van de basisondersteuning te komen, zal er in nauw overleg met de scholen gezocht gaan
worden naar de samenhang tussen de drie niveaus. Tevens zullen we bespreken wat er allemaal in de
basisondersteuning in optimale zin zou moeten zitten. Of er wellicht verschillen zijn per gemeente of werkgebied?
En wat de inhoud van de basisondersteuning betekent voor de aansluitende twee niveaus.
In navolging van deze ordening van de drie niveaus zal ook de opdracht, rol en positie van de schoolconsulent
worden besproken. Ook het werkproces van het aanvragen van een TLV en de opdracht, rol en positie van het
deskundigenadvies gaan we in deze lijn heroverwegen.
De uitnodigingen voor de scholen om hierover in gesprek te gaan, worden begin november verstuurd. Hiermee
hopen we een sterke verbinding tussen werkvloer en beleid te maken.
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