
 
 

Procedure herindicaties rugzak naar arrangement 
 

Volgens afspraak loopt de rugzak (LGF) voor leerlingen die vóór 1 augustus 2014 een geldige indicatie 

hadden door tot en met 31 juli 2016. Aan het eind van schooljaar 2015-2016 dienen alle rugzakken , 

waarvoor continuering gewenst is, geherindiceerd te worden en omgezet te worden naar een 

arrangement (BBA). Dit document legt de procedure daartoe vast.  

Het samenwerkingsverband PO3002 vraagt besturen nadrukkelijk deze toestroom van dossiers 

geleidelijk te laten verlopen om de doorlooptijd van drie weken, maximaal 6, te kunnen garanderen. 

Wanneer kunnen leerlingen aangemeld worden? 
We verzoeken vriendelijk om leerlingen waarbij de ondersteuningsbehoefte nauwelijks verandert en 

waarbij de ondersteuning op een vergelijkbare manier noodzakelijk blijft, zo snel mogelijk aan te 

melden bij het samenwerkingsverband. Liefst voor december 2015. 

Voor leerlingen waarbij de ondersteuningsbehoefte regelmatig verandert, vraagt het 

samenwerkingsverband deze dossiers vast te houden totdat in ieder geval het leerlingoverleg in 

januari/ februari 2016 geweest is. Tijdens dit overleg kan afgestemd worden op de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheid van de school. Op basis 

van de evaluatiegegevens van dit gesprek kan een arrangement aangevraagd worden voor een 

volgend schooljaar. 

Voor een enkele leerling kan het raadzaam zijn om te wachten tot het laatste leerlingoverleg (mei-

juni 2016). Dit is bijvoorbeeld in gevallen waarbij onderwijsbehoeften nog niet helemaal duidelijk zijn 

of waar grote sprongen in ontwikkeling gezien worden. Deze dossiers  beperken zich echter tot een 

minimum. Dit om te kunnen garanderen dat het dossier voor de zomervakantie nog behandeld 

wordt.  

Kortom: dossier graag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor december 2015; bij sommige dossiers 

de tussenevaluatie afwachten en een enkel dossier aan het eind van het jaar indienen.  

Aan te leveren documenten 
De volgende gegevens dienen kort en bondig via het groeidocument/ dossier aangeleverd te worden:  

1. Het aanmeldformulier, voorzien van de juiste handtekeningen. 

2. Het ontwikkelingsperspectief met recente evaluatiegegevens, inclusief stimulerende en 

belemmerende factoren. 

3. Beschrijving van de onderwijsbehoeften van de leerling op de IVO velden en daaruit 

voortvloeiend concrete doelen voor de komende periode. 

4. Beschrijving van de ondersteuningsmogelijkheden van de school op de IVO velden. 



 
 

5. Conclusie wat er nodig is vanuit het samenwerkingsverband om te komen tot een passende 

plaats voor deze leerling (m.a.w. motivering voor BBA). Denk hierbij ook aan de 

onderbouwing ontoereikende mogelijkheden vanuit:  

a. eigen SOP  

b. SOP’s van scholen uit eigen bestuur  

c. lichte ondersteuningsmiddelen van eigen bestuur  

6. Bij verlenging BBA wordt duidelijk omschreven wat de inhoud van het BBA moet zijn 

(gespecificeerd in uren per week) en wordt ook de duur van het BBA aangegeven. Omdat 

kinderen en school voortdurend in ontwikkeling zijn, kunnen BBA’s ons inziens slechts voor 

kortere periodes afgegeven worden (maximaal 2 jaar).  

Bij het bovenstaande wordt ervan uitgegaan dat van deze leerlingen gelet op de langdurige 

begeleiding die al heeft plaatsgevonden de genoemde documenten beschikbaar zijn. Verder wordt 

nogmaals benadrukt dat voor leerlingen waarvoor ondersteuning beschikbaar gesteld wordt door het 

samenwerkingsverband passend onderwijs wettelijk verplicht een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

aanwezig dient te zijn. Hierover is op zijn minst overleg geweest met de ouders.  

De aan te leveren stukken dienen te voldoen aan de checklist, zoals opgenomen op de website 

(www.po3002.nl). Werk met concrete, kernachtige doelen en concrete evaluaties (product en 

proces). Neem de gegevens van het afgelopen half jaar op, aangezien deze recent zijn en nog het 

meest van toepassing zijn op de huidige aanvraag. Om het dossier helder en leesbaar te houden, kan 

vanaf stap 3 uit de ondersteuningsketen ingestapt worden. Waar nodig kan de betrokken ambulant 

begeleider, in overleg, meekijken naar het groeidocument/ dossier, maar het aanvragende bestuur 

blijft verantwoordelijk voor de aanvraag en dus ook voor het invullen van het dossier. 

Insturen dossiers 
Het is raadzaam om met de scholen van uw bestuur afspraken te maken over de spreiding van de 

dossiers en het aanleveren van de dossiers bij of via het bestuurskantoor. Zodra duidelijk is welke 

begeleiding voor het schooljaar 2016-2017 (en evt. verder) nodig is kan het dossier worden 

ingestuurd. Op die manier kan het samenwerkingsverband c.q. de MDC de maximale doorlooptijd 

van 6 weken garanderen. Gelieve wel rekening te houden met de uiterste inleverdatum van dossiers 

bij de MDC (1 juni 2016). Van dossiers die na 1 juni 2016 worden aangeleverd kan niet worden 

gegarandeerd dat deze vóór het einde van het schooljaar worden afgehandeld. 

Ingangsdatum BBA 
Het BBA gaat in op de datum dat de oude rugzak volgens de overgangsregeling afloopt (1 augustus 

2016). Blijkt de huidige rugzak (LGF)  al dit schooljaar niet meer toereikend dan kan de ingangsdatum 

van het BBA eerder gezet worden en wordt de bekostiging van het BBA verrekend met de reeds 

toegekende oude rugzak. 


