ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING EN TOELAATBAARHEID
LEESWIJZER INTEGRALE BELEIDSNOTITIE 2017
De oorspronkelijke notitie over ondersteuningstoewijzing en toelaatbaarheid S(B)O (vastgesteld medio mei 2014)
en daarop gebaseerde vervolgnotities op onderdelen (oa zorgplicht, herbeoordeling, onderinstroom, etc) hebben
wij verwerkt in een integraal document en geactualiseerd waar aangewezen. Hierdoor is alle informatie over
toelaatbaarheid tot extra ondersteuning gebundeld in één document. Deze nieuwe notitie is te raadplegen via
onze website www.passendonderwijszuid.nl
De beleidslijn is gelijk gebleven; een viertal wijzigen is doorgevoerd en betreft:
•

Rol en positie trajectbegeleiding
Door de inrichting van bovenschoolse ondersteuningsstructuren in ondersteuningsniveau 1-4 is de positie van
trajectbegeleiders heroverwogen. Schoolbesturen kunnen kiezen om (het moment van) de inzet van
Trajectbegeleiders

afhankelijk

te

stellen

van

het

interne

ontwikkelproces

en

hun

bovenschoolse

ondersteuningsstructuren. De Trajectbegeleider werkt onder aansturing en onder verantwoordelijkheid van het
Samenwerkingsverband. Voor Westelijke Mijnstreek is dit laatste geen wijziging. Voor Heerlen en Maastricht
betekent e.e.a. dat de Trajectbegeleiders onder aansturing van het Samenwerkingsverband komen te vallen.
Ter voorkoming van misverstanden, mogen functionarissen die door schoolbesturen worden ingezet voor de begeleidende
werkzaamheden bij een toelaatbaarheidsverklaring niet de naam Trajectbegeleider dragen; deze tenaamstelling is exclusief
voor het begeleiden van het proces vanuit het samenwerkingsverband.

•

Korttijdelijke plaatsingen
Op grond van gewijzigde wet- en regelgeving is het mogelijk om korttijdelijk (< 3 maanden) onderwijs te volgen
op een andere locatie. Indien er sprake is van een korttijdelijke plaatsing in niveau 5 dan valt deze
onderwijsplaatsing

onder

verantwoordelijkheid

van

de

basisondersteuning.

Wij

hebben

scholen

en

schoolbesturen in niveau 5 gevraagd om voor de vormgeving hiervan voorstellen te doen. Zodra de invulling van
de korttijdelijke plaatsingen vorm en inhoud gekregen hebben, zullen wij u hiervan in kennis stellen.
•

Categorie indeling SO
Ten aanzien van de categorie-indeling SO is afgesproken dat het uitgangspunt doelgroepfinanciering is.
Onderwijsondersteuning anders dan SO categorie 1, is alleen mogelijk in combinatie met zorginzet vanuit JW,
WLZ en ZVW. Het geleidelijk in de tijd vrijvallend budget wordt ge(re)alloceerd ten behoeve van onderwijszorgarrangementen in niveau 5 in een procentuele verdeling over de betreffende voorzieningen.

•

Residentiële plaatsingen
De uitvoeringspraktijk voor residentiele plaatsingen heeft verder vorm en inhoud gekregen.
De overige onderwerpen zijn geïntegreerd, herschikt en aangescherpt op basis van opgedane ervaringen in de
afgelopen 3 jaar, maar bevatten geen wezenlijke beleidswijzigingen.
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