Stroomschema (speciaal) (basis)onderwijs
Uw kind volgt onderwijs op een reguliere basisschool.
Uw kind heeft geen extra begeleiding nodig
op de reguliere basisschool (basisondersteuning).

Uw kind heeft wel extra begeleiding nodig
op de reguliere basisschool (extra ondersteuning).

School krijgt middelen om de basisondersteuning vorm te geven.

School krijgt middelen om de extra ondersteuning vorm te geven.

School is van mening dat de
middelen voor basis- en extra
ondersteuning wel toereikend zijn
om aan de onderwijsbehoeften
van uw kind tegemoet te komen.

School is van mening dat de
middelen voor basis- en extra
ondersteuning niet toereikend zijn
om aan de onderwijsbehoeften
van uw kind tegemoet te komen.

School doet een aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het Samenwerkingsverband.
Het Samenwerkingsverband controleert de aanvraag op volledigheid en verzamelt daar waar nodig aanvullende informatie. Op basis
van deze informatie wordt een schooladvies geformuleerd en een bijbehorende Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven.

Mogelijke schooladviezen

Afwijzing Toelaatbaarheidsverklaring

TLV SO

TLV SBO

Kind blijft op regulier onderwijs.

Met bekostigingscategorie
laag, midden of hoog.

Meest lichte vorm van specialistisch
onderwijs, voor kinderen die op
meerdere gebieden extra
ondersteuning nodig hebben maar niet
zijn aangewezen op speciaal onderwijs.

Er zijn verschillende typen
speciaal onderwijs:
Cluster 1

Voor kinderen met een visuele beperking.

Cluster 2

Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of auditieve beperking.

Aanvraag voor plaatsing op een cluster 1 school of
ambulante begeleiding via de landelijke instellingen
voor blinde en slechtziende kinderen.
Aanvraag voor plaatsing op een cluster 2 school of
ambulante begeleiding via de instelling voor cluster 2.
In Amsterdam zijn dat VierTaal en Kentalis.

Voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK).
Voor langdurig zieke kinderen (LZK).
Cluster 3
Voor kinderen met een meervoudige beperking.
.(MG)
Voor lichamelijk gehandicapte kinderen (LG).
Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare
kinderen (ZMOK)
– voor kinderen met externaliserend gedrag.
Cluster 4

PI (pedologisch instituut)-scholen
– scholen voor kinderen met psychiatrische
problematiek (bijvoorbeeld autisme, ADHD,
angststoornis) of ernstige sociaal-emotionele
problemen. Voor kinderen met in de kern
meest internaliserende problematiek.

Professor Waterinkschool of Van Detschool
Pionier (school verbonden aan het Centrum
voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule)

