Nadere informatie over de CAT binnen afdeling Slagharen
De toeleiding naar SBO en SO vindt binnen ons samenwerkingsverband plaats binnen de afdeling, via
de Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) van de afdeling. In deze paragraaf is in de vorm van
aandachtspunten en richtlijnen beschreven binnen welke door het samenwerkingsverband
afgesproken kaders de toeleiding binnen de afdelingen vorm krijgt.
1. Aan een toeleiding naar SBO/SO gaat het nodige vooraf. Ieder ondersteuningstraject, uiteindelijk
al dan niet leidend tot een verzoek tot plaatsing in het SBO of SO, dient zich te laten
omschrijven met sleutelbegrippen als preventief werken, handelingsgericht inzetten van extra
ondersteuning rond leerling en leerkracht, betrokkenheid van ouders en het vroegtijdig inzetten
van externe deskundigheid.
2. De Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) van afdeling Slagharen beslist over aanvragen voor
SBO/SO-toelaatbaarheidsverklaringen. De formele, administratieve afhandeling van SOplaatsingen vindt plaats op het niveau van het samenwerkingsverband. (De
toelaatbaarheidsverklaring wordt centraal afgegeven)
Ook wanneer er een combiplaatsing 1 aan de orde is waarbij het de bedoeling is de leerling in te
schrijven in het S(B)O, beslist de CAT over de toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring.
3. Scholen kunnen zich eveneens wenden tot de CAT voor advies over complexe vragen rond het
onderwijs– en zorgaanbod voor kinderen met aanvullende onderwijsbehoeften.
4. De commissieleden handelen binnen de commissie op persoonlijke titel, zonder last of
ruggespraak.
De beslissingsbevoegdheid t.a.v. het afgeven van SBO/SO-toelaatbaarheidsverklaringen is door
de in een afdeling samenwerkende schoolbesturen m.a.w. belegd bij de CAT van de afdeling.
5. Altijd worden ouders en school uitgenodigd aanwezig te zijn bij de CAT-bespreking. Het laatste
deel van de bespreking, wanneer de CAT haar besluiten neemt / haar adviezen formuleert, vindt
zonder school en ouders plaats.
6. Wanneer een CAT een toelaatbaarheidsverklaring SBO heeft afgegeven en de ouders besluiten
om hun kind aan te melden bij de SBO-school van een andere afdeling, hoeft er geen bespreking
binnen de CAT van die afdeling plaats te vinden, maar beslist de betreffende SBO-school over de
toelating op basis van het aannamebeleid van de school.
(NB: Wanneer een aangrenzend samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring SBO heeft
afgegeven en de ouders verzoeken om plaatsing op een SBO-school van ons
samenwerkingsverband, dan wordt de leerling besproken in de CAT van de betreffende afdeling.
De CAT formuleert dan een advies, dat de SBO-school kan gebruiken bij haar afweging om de
leerling al dan niet toe te laten).
7. De samenstelling van de CAT is dusdanig dat
- er voldoende deskundigheid op het gebied van leerlingen met aanvullende
onderwijsbehoeften aanwezig is
- er voldoende kennis voorhanden is van de ondersteuningsmogelijkheden op de scholen binnen
het samenwerkingsverband én van de SO-scholen buiten de regio van het
samenwerkingsverband waar samenwerkingsafspraken mee worden onderhouden
- er voldoende kennis is van de sociale kaart wat betreft ondersteuningsmogelijkheden voor
kind, ouders en gezin
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Bij een combiplaatsing gaat een leerling een deel van de week naar een reguliere school en het andere deel naar een speciale
school.

Afdeling Slagharen kent twee CAT’s: een voor de scholen in Drenthe en een voor de scholen in
Overijssel.
In de CAT’s van de afdeling Slagharen hebben zitting:
a. een orthopedagoog (afkomstig van een ander schoolbestuur dan waaronder de school ressorteert
die de vraag inbrengt bij de CAT)
b. een medewerker van SBO-school de Vonder
c. (op afroep) een functionaris met expertise op het gebied van SO (gedrag, ZML, lichamelijke
beperkingen, langdurig zieke kinderen, ESM / gehoorproblemen)
d. een jeugdarts (afkomstig van de GGD)
e. een deskundige op het gebied van psychosociale problematiek in relatie tot opvoeden en
opgroeien (afkomstig van het sociale wijkteam van de gemeente)
f. een onafhankelijk voorzitter (in de persoon van de afdelingscoördinator)
Toelichting:
- De deskundige vanuit het sociale wijkteam dient in voorkomende gevallen ouders snel toe te
leiden naar lichte en/of zware zorg gericht op kind en/of ouders/gezin.
- In de CAT participeren medewerkers van de sociale wijkteams van Hardenberg en Coevorden. In
het geval er leerlingen uit de gemeente Ommen of Dalfsen worden besproken is het de
verantwoordelijkheid van de CAT om ervoor te zorgen dat er –indien nodig– zorgvuldig wordt
afgestemd met een sociaal wijkteam uit de woonplaats van de leerling, zodat voor ieder kind dat
het betreft passende ondersteuning vanuit de eigen gemeente ingezet wordt.
8. Om bij verwijzing te kunnen beslissen over de meest passende onderwijsplek voor een leerling is
het nodig dat de CAT een goed zicht heeft op de ondersteuningsmogelijkheden van de
verschillende speciale voorzieningen.
De kennis hieromtrent wordt ingebracht door de medewerker van de Vonder en/of de
betreffende SO-functionaris die aanwezig is bij de CAT-bespreking. De CAT heeft bovendien het
schoolondersteuningsprofiel van de S(B)O-scholen tot haar beschikking.
Door de betrokkenheid van SO-/SBO-vertegenwoordigers is gewaarborgd dat de S(B)O-school
redelijkerwijs bereid is de afgegeven S(B)O-toelaatbaarheidsverklaring om te zetten in een
inschrijving op de school.
9. De CAT gaat handelingsgericht te werk bij het nemen van beslissingen over S(B)O-plaatsingen.
Daarbij maakt ze –eenvoudig gezegd– een match tussen de onderwijsbehoeften van de leerling en
de ondersteuningsmogelijkheden van de reguliere en speciale (basis) scholen.
In werkelijkheid gaat het hier om een complex proces waar bij iedere casus een breed scala aan
factoren gewogen wordt.
NB: Er zijn dus geen nadere afspraken gemaakt over criteria/richtlijnen die gehanteerd worden
bij verwijzingen. Voor het bespreken van leerlingen die vanuit de voorschoolse periode / vanuit
een zorgsetting worden aangemeld voor plaatsing in het speciaal onderwijs volgt het
samenwerkingsverband de landelijke richtlijnen t.a.v. leerlingen met ernstige meervoudige
beperkingen. (‘Richtlijn toelaatbaarheid ernstig meervoudig beperkte leerlingen tot het SO na 1
augustus 2014’)
10.Alle aanmeldingen voor SO-/SBO-plaatsingen afkomstig van scholen uit de afdeling Slagharen
worden behandeld door de CAT van afdeling Slagharen. Ook rechtstreekse aanmeldingen vanuit
de voorschoolse periode en aanmeldingen als gevolg van verhuizingen worden in de CAT van de
afdeling besproken.
Hierbij geldt:
● Wanneer de ouders zich rechtstreeks melden bij de school voor speciaal onderwijs wordt in
overleg met de ouders bepaald waar hun kind besproken zal worden; daarbij zijn postcode
(van het huisadres) en de voorkeur van de ouders wat betreft denominatie leidend.
● Ouders van leerlingen bij wie het op voorhand duidelijk is dat alleen een SO-school een
mogelijke optie is (we denken aan de kinderen op de grens van onderwijs en
kinderdagcentrum) en die hun kind rechtstreeks aanmelden bij de betreffende SO-school
ervaren het mogelijk als omslachtig en bureaucratisch dat er een bespreking in een commissie
plaats moet vinden. De toeleiding naar en de bespreking binnen een CAT wordt daarom zo
georganiseerd dat het zo weinig mogelijk belastend voor de ouders is. Zo zal de uitnodiging
om bij de CAT-bespreking aanwezig te zijn zo geformuleerd worden dat de ouders het
bijwonen van de bespreking niet als verplicht ervaren.

● Alle instellingen in de voorschoolse periode op het gebied van dagopvang gehandicapte
kinderen worden goed geïnformeerd over werkwijze en procedures binnen ons
samenwerkingsverband. Zij zijn de eersten die met ouders in gesprek gaan. Als deze
instellingen goed op de hoogte zijn kan onduidelijkheid in het latere proces voorkomen
worden.
● Bij de bespreking van leerlingen die rechtstreeks vanuit de voorschoolse periode / anderszins
van buitenaf worden aangemeld voor plaatsing in het SO heeft het SO een belangrijke rol bij
het voorbereiden van de CAT-bespreking. Via een gestandaardiseerde werkwijze / een
standaardformulier brengt een SO-functionaris in beeld wat de onderwijsbehoeften van de
leerling zijn en welke consequenties dit heeft voor de ondersteuning die op school geboden
moet worden.
● Een leerling kan binnen ten hoogste één afdelings-CAT besproken worden.
● De kosten van SO-plaatsingen vanuit de voor- en zijinstroom komen niet ten laste van de
afdeling, maar worden gezamenlijk – op het niveau van het samenwerkingsverband –
gedragen.
● SO-verwijzingen vanuit deze directe instroom komen m.a.w. ten laste van het
samenwerkingsverband en worden daarom (licht) getoetst op het niveau van het
samenwerkingsverband.
11.De CAT van onze afdeling heeft eveneens de functie van zorgadviesteam. Vragen rond kinderen
met aanvullende onderwijsbehoeften worden altijd eerst besproken binnen het zorgteam van de
school. Wanneer meer en/of andere expertise vereist is dan het zorgteam van de school kan
bieden, is het mogelijk om de CAT om advies te vragen.

