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Naar het speciaal basisonderwijs
of het speciaal onderwijs

Wil ik het, hoe werkt het
en bij wie kan ik terecht?

Naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs
U bent met de school in gesprek over een overstap van uw kind naar het speciaal
(basis)onderwijs. Hoe zo’n overstap gaat staat in deze folder.
1. Het besluit
De school waar uw kind nu naartoe gaat, kan hem niet goed helpen. U praat hierover met de
school. U bent het erover eens dat uw kind op een andere school onderwijs kan krijgen dat
beter bij hem past. Samen met de school vindt u dat een overstap naar het speciaal (basis)
onderwijs op dit moment een goede keus is voor uw kind.
Twijfelt u of het speciaal (basis)onderwijs een goede keus is? Voordat u beslist, kunt u contact
opnemen met Henriëtte Lemmen. Zij kan u helpen bij het maken van een keuze. Mevrouw
Lemmen werkt bij het Onderwijsloket. Het adres en telefoonnummer vindt u op de achterkant van
deze folder.
2. Welke scholen zijn geschikt?
Samen met de basisschool heeft u vastgesteld wat de onderwijsbehoefte van uw kind is.
U heeft samen de volgende vragen beantwoord:
- Waar heeft uw kind behoefte aan?
- Waarom kan de basisschool daar nu niet aan voldoen?
- Wat is nu een goede school voor uw kind?
- Wilt u dat uw kind later weer terug gaat naar een basisschool? Zo ja, wat moeten
de leerkrachten op de basisschool leren en wat moet uw kind leren?
Samen met de school kijkt u welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn.
3. Samenwerking
U heeft een nieuwe school gekozen. De basisschool neemt contact op met de gekozen
school. Een medewerker van de nieuwe school komt uw kind observeren in zijn huidige
klas. Als de medewerker denkt dat uw kind goed begeleid kan worden op de nieuwe school,
wordt overlegd over:
- Wat heeft uw kind nodig?
-H
 oe lang gaat uw kind naar het speciaal (basis)onderwijs, gaat hij weer terug naar
de basisschool?
- Zijn de scholen en u het met elkaar eens?

U vult samen met de basisschool en de nieuwe school en een tweede deskundige een
toelaatbaarheidsverklaring, een TLV, in. Een TLV heeft uw kind nodig om naar het speciaal
(basis)onderwijs te kunnen gaan. Ria Robison (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs)
belt naar de basisschool, de nieuwe school en naar u als ouder, om te vragen of u het een
goede oplossing vindt.
Als iedereen het eens is met de oplossing, krijgt u binnen tien werkdagen de TLV van het
Samenwerkingsverband. U moet bij het invullen van de TLV altijd een tweede deskundige
raadplegen. Dit kan een een kinder-jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater,
een arts of een maatschappelijk werker zoals een CJG-coach zijn. U kiest samen met de
school welke extra deskundige er bij het traject betrokken wordt. Na ontvangst van de
bevestigingsbrief van het samenwerkingsverband mag uw kind starten op de nieuwe school.
4. Naar het Speciaal (Basis)Onderwijs
Uw kind gaat onderwijs volgen op de nieuwe school. De oude school informeert de nieuwe
school over uw kind. Ook spreken zij samen met u af wanneer uw kind op de nieuwe school
gaat beginnen.
Als u ervoor heeft gekozen om uw kind tot en met groep acht op de school voor speciaal
(basis)onderwijs te laten blijven, zal er geen contact meer zijn met de basisschool.
Als u heeft gekozen voor een terugkeer van uw kind naar de basisschool, zullen de twee
scholen elkaar op de hoogte houden van de voortgang. Een half jaar voordat uw kind terug
gaat naar de reguliere basisschool, vindt er weer een gesprek plaats tussen u en beide
scholen. U maakt gezamenlijk een plan voor de terugplaatsing. Als het mogelijk is en uw kind
wil bij het gesprek zijn, kan ook hij zijn mening geven.
5. Terug naar de basisschool als iedereen dat wil
Volgens afspraak gaat uw kind terug naar de basisschool. De basisschool en u kunnen de
school voor speciaal (basis)onderwijs vragen om tijdelijke ondersteuning.
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Het Onderwijsloket
Het Onderwijsloket is er voor ouders die onafhankelijk advies willen. Voor vragen zoals:
- Welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs zijn er in de regio?
- Wat zijn de verschillen tussen de scholen?
- Ben ik verplicht mee te werken aan een overplaatsing?
- Mogen wij extern advies aanvragen?
- Wat als ik wil dat mijn kind op een speciale school blijft?
- Wat als ik wil dat mijn kind eerder terug gaat naar de basisschool?
Voor deze, en andere vragen kunt u terecht bij:
Henriëtte Lemmen
Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem
Tel: 023 5430114
h.lemmen@po-zk.nl
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