
Het aanvragen van extra ondersteuning 
bij het SWV PO3002 in het kort 

1. Extra ondersteuning kan alleen dan worden aangevraagd als binnen de eigen klas, binnen de eigen school 

en binnen het eigen bestuur uitputtend is onderzocht of er mogelijkheden zijn om te voorzien in de 

benodigde extra ondersteuning (dus bovenop ondersteuning beschreven in het eigen SOP) voor de 

desbetreffende leerling. 

 

2. Nadat is vastgesteld dat de benodigde extra ondersteuning niet door de eigen school of binnen het eigen 

schoolbestuur kan worden aangeboden, wordt binnen het SWV gezocht naar scholen met een SOP, waarin 

de noodzakelijke ondersteuning wel aangeboden kan worden. Met die school wordt overlegd over het 

bieden van hulp terwijl de leerling op school blijft, of, indien de ouders hiermee akkoord zijn, over een 

overplaatsing van die leerling naar de desbetreffende school. 

 

3. Als de noodzakelijk geachte ondersteuning niet kan worden geboden op de eigen school, binnen het eigen 

bestuur of binnen het samenwerkingsverband in de vorm van lichte ondersteuning, kan het bestuur van de 

school waar de leerling is ingeschreven een aanvraag indienen voor een BBA of TLV bij de directeur van 

het samenwerkingsverband PO3002 (zie aanvraag formulier). 

 

4. De aanvraag voor een arrangement (digitaal via mdc@po3002.nl) bij het SWV PO3002 gaat vergezeld van 

alle relevante documentatie (zie checklist bijlage X). 

 

5. De directeur van het SWV PO3002 legt binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag het dossier voor 

aan de MDC van het SWV ter advisering. 

 

6. De MDC adviseert de directeur over het dossier. Het advies kent een drietal vormen. Bij onvoldoende  

onderbouwing van de aanvraag gaat het dossier terug naar de aanvrager. Bij voldoende onderbouwing zijn 

er twee mogelijke uitkomsten, ofwel de MDC ziet mogelijkheden binnen de basisondersteuning van de 

school, ofwel de commissie adviseert een aanvullend arrangement. De aanvullende arrangementen kunnen 

op dit moment zijn: TLV voor SBO, SO cluster 3 of 4 of BBA. 

 

7. De directeur van het SWV PO3002 neemt bij voorkeur binnen 3 weken na aanmelding van het dossier, 

maar in ieder geval binnen 6 weken op basis van het advies van de MDC een besluit. De directeur toetst de 

procedurele gang van zaken en doet geen inhoudelijke toetsing.  

 

8. Binnen twee dagen na het nemen van het besluit worden de aanvrager en de ouders op de hoogte gesteld 

van het besluit. 

 

9. De directeur van het SWV PO3002 deelt bij het besluit tevens mede dat de aanvrager en de ouders tegen 

het besluit in bezwaar kunnen gaan bij de bezwaarcommissie van het SWV PO3002. Tevens bevat het 

besluit een verwijzing naar het reglement, waarin de bezwaarprocedure staat toegelicht. 

 

10. Na afhandeling van de bezwaarprocedure staat tegen de aanvraag van een TLV bezwaar en beroep bij de 

bestuursrechter open. De stukken die de MDC heeft ontvangen ten behoeve van de dossiervorming worden 

verwijderd volgens privacyreglement. De directeur verzoekt de eigenaar deze gegevens volledig 

beschikbaar te houden voor de MDC gedurende de bezwaarschriftperiode van 6 weken na dagtekening van 

de beschikking. 
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