
Bij	 het	 schrijven	 van	 deze	 nieuwsbrief	 is
het	 alweer	 herfst.	 Scholen	 zijn	 sinds	 de
zomervakantie	 weer	 volop	 bezig	 met	 het
geven	 van	 goed	 onderwijs	 aan	 alle
leerlingen	 in	 onze	 regio.	 Regelmatig
worden	 we	 geïnformeerd	 over	 mooie	 en
innovatieve	 trajecten	 op	 onze	 scholen.
Onze	 scholen	 laten	 zien	 dat	 ze	 bezig	 zijn
met	 het	 geven	 van	 toekomstbestendig
onderwijs.	 Daarbij	 zien	 we	 ook	 dat
(reguliere)	 scholen	 soms	 tegen	 grenzen
aanlopen	 wat	 betreft	 passend	 onderwijs.

Gelukkig	 hebben	 we	 speciale	 (basis)	 scholen	 in	 onze	 regio	 die	 deze
leerlingen	dan	een	passende	plek	kunnen	bieden.
	
In	 deze	 nieuwsbrief	 berichten	 we	 jullie	 over	 de	 toename	 van	 de
aanvragen	voor	een	toelaatbaarheidsverklaring	en	de	piek	aan	het	einde
van	het	schooljaar.	We	informeren	jullie	over	de	thuiszitters	tool	waar	we
mee	 gaan	 werken	 in	 TOMMY	 en	 tot	 slot	 willen	 we	 jullie	 nogmaals
attenderen	op	de	bijeenkomsten	 voor	 directeuren	 en	 intern	begeleiders
in	maart	2019.

Scholen	 kunnen	 voor	 leerlingen
een	 toelaatbaarheidsverklaring
aanvragen	 voor	 een	 passende
plek	 in	 het	 speciaal
basisonderwijs	 of	 het	 speciaal
onderwijs.	 Hiervoor	 hebben	 we
een	 heldere
(ondersteunings)route
afgesproken.	 Deze	 route	 en
afspraken	 voor	 aanmelding
staan	 beschreven	 in	 het
Handboek	 Passend	 onderwijs.
We	zien	net	als	afgelopen	jaren
een	 toename	 van	 het	 aantal
toelaatbaarheidsverklaringen
(tlv)	 aan	 het	 einde	 van	 het
schooljaar	 en	 deze	 piek	 wordt

steeds	hoger.	Voor	de	zomer	hebben	we	aangekondigd	dat	we	deze	piek
nader	gaan	analyseren.	We	nemen	jullie	mee	in	onze	analyse.

De	 laatste	 jaren	 zien	 wij
een	stijging	van	het	aantal
tlv-aanvragen.	 Dit	 is	 een
landelijke	 trend.	 Uit	 de
gegevens	 van	 DUO	 blijkt
dat	 na	 een	 aanvankelijke
daling	 aan	 het	 begin	 van
de	 invoering	 van	 passend
onderwijs	 er	 sinds	 2017
sprake	 is	 van	 een	 (lichte)
stijging.	De	afgelopen	jaren
is	 een	 groot	 aantal
(regionale	 en	 landelijke)
onderzoeken	 gedaan	 naar
achterliggende	 verklaringen	 voor	 verwijzingen	 en	 voor	 de	 trends	 in
het	verwijzingspatroon.	
	
Vaak	 worden	 deze	 (tal	 van	 mogelijke)	 verklaringen	 gegroepeerd	 in
‘kindgebonden	factoren,	gezinsfactoren	en	schoolgebonden	factoren’.	Wij
voegen	 hieraan	 toe	 de	 ‘beleidsfactoren’.	 We	 zagen	 een	 landelijke
terugloop	van	verwijzingen	bij	de	start	van	passend	onderwijs	en	er	lijkt
nu	sprake	te	zijn	van	een	‘inhaaleffect’.

Achter	 verwijzingen	 gaan	 vaak	 complexe
vraagstukken	 schuil,	 zeker	 op	 het	 gebied
van	 gedrag.	 Uit	 de	 gesprekken	 met	 de
besturen	 blijkt	 dat	 een	 aantal	 tlv
aanvragen	kan	worden	verklaard	op	grond
van	 diverse	 oorzaken	 binnen	 de	 school.
Leraren	 kunnen	 handelingsverlegen	 raken
vanwege	 complexe	 problematieken,	 vooral
die	met	een	gedragscomponent.	Soms	kan
een	 proces	 van	 ‘verwijzing’	 worden
versneld	wanneer	de	veiligheid	van	andere

leerlingen	 in	 gevaar	 komt.	 Ook	 kwam	 naar	 voren	 dat	 ouders	 zich	 in
toenemende	bewust	zijn	van	hun	 invloed	en	hun	 ‘zeggingskracht’	bij	de
aanvraag	van	een	tlv.	Niet	alleen	kunnen	ouders	tot	de	conclusie	komen
dat	ze	het	op	school	niet	meer	zien	zitten	(en/of	 in	conflict	zijn	geraakt
met	 de	 school),	 sommige	 ouders	 kiezen	 ook	 bewust	 voor	 het	 s(b)o
omdat	zij	positieve	ervaringen	hebben	(zelf	of	van	een	ander	kind	in	het
gezin).	 Tot	 slot	 kunnen	 ook	 externen	 een	 rol	 spelen	 bij	 het	 aanvragen
van	een	tlv.	Dit	speelt	ook	nadrukkelijk	in	onze	regio.	Zonder	deugdelijk
onderzoek	geven	zij	soms	te	snel	en	buiten	hun	verantwoordelijkheid	aan
ouders	mee	een	andere	school	te	kiezen.

Conclusies
Uit	 ons	 onderzoek	 trekken	wij
de	 conclusies	 dat	 de	 toename
van	 het	 aantal	 tlv’s	 in	 2017-
2018	niet	of	nauwelijks	afwijkt
van	 landelijke	 ontwikkelingen.
Verklaringen	voor	de	 toename
zijn	 niet	 eenduidig	 te	 geven.
Daarvoor	 is	 de	 achtergrond
van	 verwijzingen	 te	 divers	 en
te	complex.	De	toename	aan	het	einde	van	het	schooljaar	is	voornamelijk
te	 verklaren	 uit	 de	 jaarorganisatie	 van	 het	 basisonderwijs	 in	 leerjaren,
(toets)-periodes,	 momenten	 van	 besluitvorming	 en	 gewoonten.	 In	 de
rapportage	 over	 het	 ozl	 blijkt	 dat	 de	 kwaliteit	 van	 de
‘onderwijsondersteuning’	 verder	 kan	 worden	 verbeterd	 In	 het
ondersteuningsplan	en	de	concretisering	hiervan	in	de	activiteitenplannen
worden	deze	punten	aangepakt.

Nog	 niet	 alle	 directeuren	 en	 intern
begeleiders	 hebben	 zich	 aangemeld
voor	één	van	de	twee
bijeenkomsten	 voor	 directeuren	 en
intern	 begeleiders.	 Graag	 vragen	 wij
nog	 even	 jullie	 aandacht	 hiervoor.
Aanmelden	 kan	 bij	 het	 secretariaat
van	 het	 swv
(secretariaat@swvdoetinchem.nl).	 De
bijeenkomsten	zijn	op	19	en	26	maart
van	9.00	–	12.00	met	aansluitend	een

lunch.	 Naast	 een	 informatief	 deel	 over	 relevante	 ontwikkelingen	 in	 ons
swv	hebben	we	een	centraal	 thema	dit	keer	met	een	spreker.	We	gaan
met	 elkaar	 in	 gesprek	 over	 het	 thema	 ‘gedrag’.	Gedragsproblemen	 van
en	 met	 kinderen	 zijn	 een	 belangrijke	 verklaring	 voor	 verwijzing.	 Een
actueel	 onderwerp	 dus,	 dat	 iedereen	 aangaat.	 We	 hebben	 Harry
Velderman	 uitgenodigd	 om	 dit	 thema	 met	 ons	 te	 bespreken.	 Harry
verzorgt	 dit	 schooljaar	 bij	 ons	 swv	 alle	 scholingsbijeenkomsten	 op	 het
gebied	 van	 ’gedrag’	 en	 ‘ouders’.	 Veel	 collega’s	 uit	 de	 scholen	 zijn
aanwezig	bij	deze	bijeenkomsten	en	waarderen	de	expertise	van	Harry.

TOMMY
Sinds	 de	 zomer	 werken	 we	 met	 een	 digitaal
systeem	voor	het	 indienen	van	aanvragen	voor
een	 tlv.	Dit	 systeem	heet	 TOMMY	en	 is	 een	 op
maat	 gemaakt	 systeem	 voor	 ons	 swv.	 Wij
streven	 naar	 het	 afhandelen	 van	 tlv’s	 ‘als
hamerstuk’.	 Dit	 betekent	 wel	 dat	 aanvragen
zorgvuldig	en	goed	onderbouwd	moeten	worden
aangeleverd	 (volledig	 dossier,	 toets	 door
bestuur,	 deskundigenoordeel	 e.d.).	 Vervolgens
kan	het	ozl	de	aanvragen	op	een	zorgvuldige	manier	beoordelen.	Met	de
invoering	van	TOMMY	kan	dit	effectief	en	efficiënt	en	is	het	AVG	proof.	Tot
de	 zomer	 draaiden	we	 ‘proef’	met	 een	 aantal	 besturen	 en	 nu	 verlopen
alle	 aanvragen	 via	 TOMMY.	 De	 invoering	 verloopt	 voorspoedig.
Vanzelfsprekend	 zijn	 er	 vragen	 bij	 scholen,	maar	 tot	 op	 heden	 zijn	 we
heel	 tevreden	over	de	 invoering.	Vanaf	1	 januari	gaan	we	ons	 systeem
uitbreiden	met	een	tool	om	de	(gedeeltelijke)	thuiszitters	te	registreren.
Dit	is	een	blijvend	aandachtspunt	voor	ons.	Alle	scholen	worden	hierover
in	december	geïnformeerd.
	
Tot	 zover	 informatie	 van	 het	 samenwerkingsverband.	 Mede	 namens
Corine	Huisintveld,	Yvette	Harders	en	Alice	Bongers	een	hartelijke	groet
vanuit	de	Bachlaan.
	
Petra	Heegsma
directeur
	

Volop	aan	de	slag!

Aanvragen	toelaatbaarheidsverklaringen	nemen	toe

Landelijke	trends

Complex

De	piek

Uit	de	cijfers	blijkt	dat	zich	jaarlijks	een	piek	voordoet	 in	juni.	Dit	komt
overeen	 met	 het	 landelijke	 beeld	 maar	 onze	 piek	 was	 afgelopen
schooljaar	 wel	 erg	 hoog.	 Grofweg	 zijn	 er	 drie	 verklaringen	 te	 geven.
Scholen	proberen	het	met	een	 leerling	 ‘uit	 te	 zingen’	 tot	het	einde	van
het	schooljaar.	Dat	is	een	redelijk	ingeslepen	gewoonte	in	het	onderwijs.
Beslissingen	 over	 leerlingen	 worden	 meestal	 genomen	 op	 vaste
momenten	die	samenhangen	met	de	organisatie	van	het	basisonderwijs.
Beslissingen	 worden	 bijvoorbeeld	 genomen	 in	 leerlingbesprekingen	 na
afloop	van	de	(halfjaarlijkse)	toetsen.
	
Ook	is	ons	opgevallen	dat	er	in	de	piek	aanvragen	zitten	die	mogelijk	op
andere	 momenten	 van	 het	 jaar	 kunnen	 worden	 ingediend,	 zoals
aanvragen	 van	 voorschoolse	 instellingen.	 Zij	 kunnen	 mogelijk	 in	 de
maanden	 februari	 en	maart	 starten	met	het	 zoeken	naar	een	passende
onderwijsplek.	Ook	verlengingen	van	tlv’s	(	door	het	sbo	en	so)	kunnen
gelijkmatiger	 over	 het	 jaar	 worden	 verdeeld.	 Ten	 slotte	 kunnen	 ook
basisscholen	 eerder	 aanvragen	 indienen	 of	 aankondigen	 ook	 als	 de
daadwerkelijke	 overgang	 na	 afronding	 van	 het	 schooljaar	 plaats	 gaat
vinden.	Graag	jullie	aandacht	hiervoor.

Vooraankondiging	directie	en	IB	bijeenkomst(en)	2019

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	secretariaat@swvdoetinchem.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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