
 

Informatie van het Samenwerkingsverband  
 

Extra ondersteuning 
Het kan voorkomen dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan onze school vanuit de 
basisondersteuning kan bieden; de leerkracht en intern begeleider (het intern zorgteam van onze 
school) zullen dan hierover met u in gesprek gaan. Het doel van dit gesprek is u te vragen of u zich 
herkent in ons beeld en/of er bij u in de thuissituatie sprake is van eenzelfde beeld. Samen zoeken 
we naar de best passende oplossing voor uw kind. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de instructie in de 
klas wordt aangepast zodat uw kind meer of minder uitdagend werk krijgt. 
 
Indien na maximaal zes weken geen verbetering optreedt, kunnen wij –met uw toestemming- een 
beroep doen op één van de voorzieningen in het samenwerkingsverband. Elke school in Nederland is 
aangesloten bij een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs; voor onze school is dit 
Samenwerkingsverband Brabantse Wal. Ons samenwerkingsverband heeft een scala aan 
mogelijkheden leerkrachten/scholen te ondersteunen. Vanuit Samenwerkingsverband Brabantse Wal 
is een vaste gedragswetenschapper (psycholoog/orthopedagoog) verbonden aan elke school.  
Voor onze school is dit Eefje van Leeuwen. 
 
Leerlingen die zowel op school als thuis meer ondersteuning nodig hebben, worden besproken in het 
extern zorgteam: het Schoolondersteuningsteam (SOT). Dit team bestaat uit onze intern begeleider 
(voorzitter), de leerkracht, de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband en de 
jeugdprofessional van het Team Jeugd / Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het Team Jeugd/CJG 
heeft vaste jeugdprofessionals verbonden aan de scholen. De Jeugdprofessional is voor u en ons de 
eerste contactpersoon als het gaat om jeugdhulpverlening buiten school. Voor onze school is dit 
Stefanie Dekker. 
Op sommige scholen neemt ook de Jeugdverpleegkundige vanuit de GGD / JGZ deel aan het SOT.   
 
U wordt (zo mogelijk samen met uw kind) bij dit SOT-overleg uitgenodigd, zodat we gezamenlijk 
kunnen verkennen welke ondersteuningsbehoeften er zijn bij uw kind en u, zowel op school als thuis 
en bij de leerkracht/de school. Indien mogelijk wordt er tijdens het SOT een hulptraject opgesteld. 
Deze hulp kan bestaan uit een ondersteuningsvorm vanuit het samenwerkingsverband en/of een 
begeleidingstraject vanuit het CJG. Elk schooljaar worden de data en tijden van de SOT’s van tevoren 
vastgelegd. 
Indien u onverhoopt niet in de gelegenheid bent het SOT bij te wonen, kunt u toestemming geven 
dat bespreking zonder u plaatsvindt. De intern begeleider zal dan met u en uw kind een voorgesprek 
houden en na afloop de bespreking aan u terugkoppelen.  
Indien u geen toestemming geeft, kan in het SOT alsnog –op anonieme basis- worden besproken 
welke ondersteuningsbehoeften de school/leerkracht heeft.  
 
Indien tijdens het SOT blijkt dat meer tijd en/of aanvullende expertise nodig is, wordt een 
handelingsgericht integraal arrangeeroverleg (HIA) gepland. Tijdens een HIA wordt, o.l.v. de 
gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband, uitgebreid stilgestaan bij wat er goed gaat 
en waar welke ondersteuning nodig is. Het is de bedoeling dat aan het eind van een HIA het 
hulptraject duidelijk is, er heldere doelen en een duidelijk tijdpad zijn opgesteld en dat er –indien 
nodig- een vervolggesprek wordt gepland.  
 
Dit alles wordt vastgelegd in het OntwikkelingsperspectiefPlan (OPP) (v/h Groeidocument) van uw 
kind. Dit OPP wordt na elke aanvulling of wijziging aan u ter instemming/ondertekening aangeboden.  
 

https://www.swvbrabantsewal.nl/


 

De intern begeleider van onze school is uw eerste aanspreekpunt en zal voortdurend met u in 
gesprek zijn over de ontwikkelingen en de voortgang. Indien blijkt dat de ingezette ondersteuning 
niet leidt tot het gewenste resultaat en het lukt de school niet uw kind voldoende hulp te bieden dan 
kunnen we er samen met u voor kiezen uw kind te verwijzen naar een andere basisschool of een 
andere vorm van onderwijs. In alle gevallen geldt dat de lijnen met u zo kort zijn, dat het nooit een 
verrassing mag en kan zijn als we hiertoe over moeten gaan. 
 
Scholen hebben zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat de school / het schoolbestuur verplicht is 
een passende plek te vinden voor elk kind. Passend Onderwijs houdt echter niet in dat elke 
basisschool verplicht wordt kinderen te plaatsen als daartoe geen mogelijkheid is of wanneer 
plaatsing niet in het belang van het kind is. Dan wordt gezocht naar een alternatief.  
 
Tijdelijk naar het Speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) 
Indien gezamenlijk wordt besloten dat plaatsing op het SBO of SO noodzakelijk is, wordt op basis van 
het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) een deskundigenadvies geschreven door de 
gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. Dit advies leidt naar een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) waarmee uw kind toegang krijgt tot het SBO of het SO.  
Ook hier geldt dat de inhoud van het deskundigenadvies voor u geen verrassing mag en kan zijn 
omdat u bij het gehele traject zorgvuldig bent betrokken. 
Het deskundigenadvies wordt vervolgens beoordeeld door een tweede psycholoog/orthopedagoog 
van het samenwerkingsverband. Deze tweede onafhankelijke, toetsing is wettelijk verplicht en nodig 
om er zeker van te zijn dat het geformuleerde advies het best past bij wat uw kind nodig heeft. 
Indien beide deskundigen tot eenzelfde conclusie komen, wordt door het samenwerkingsverband de 
TLV afgegeven. Met deze verklaring heeft uw kind toegang tot een van de scholen voor speciaal 
(basis-)onderwijs. In onze regio zijn dit: 
- De Driemaster, school voor speciaal basisonderwijs (SBO); 
- De Kornalijn, school voor speciaal onderwijs, gespecialiseerd in gedrag, autisme; 
- De Mytylschool, school voor speciaal onderwijs, gespecialiseerd in lichamelijke beperking; 
- De Kameleon, school voor speciaal onderwijs, gespecialiseerd in verstandelijke beperking; 
- Montaal, school voor speciaal onderwijs, gespecialiseerd in auditieve en communicatieve 

beperking.  
Indien dichter bij een S(B)O-school buiten ons samenwerkingsverband woont, kunt u uw kind bij die 
school aanmelden. 
In ons samenwerkingsverband gaan we ervan uit dat plaatsing op een S(B)O-school tijdelijk is. Dat 
betekent dat de toelaatbaarheidsverklaring een beperkte looptijd heeft. Voorafgaand aan het 
aflopen van de termijn wordt met u besproken of en zo ja, hoe uw kind kan terugkeren naar de eigen 
reguliere basisschool. Terugkeer gebeurt altijd met begeleiding vanuit een arrangement. 
 
Bereikbaarheid 
Samenwerkingsverband Brabantse Wal: 0164 74 50 91 secretariaat@swvbrabantsewal.nl  
Team Jeugd Bergen op Zoom: 14 0164  www.bergenopzoom.nl 
Team Jeugd Woensdrecht:  140164 optie 3 www.woensdrecht.nl 
Centrum Jeugd en Gezin Steenbergen: 0167-54 11 31 www.cjgsteenbergen.nl 
GGD/JGZ: 076 528 20 51 
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