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AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SO GEDRAG (Cluster 4) 

ernstige gedragsproblemen 

 

Landelijk vastgestelde criteria 

a. Er dient aangetoond te worden dat in het voortraject sprake is geweest van diverse 

besprekingen in het ondersteuningsteam van de school, waarbij handelingsgericht werken 
is toegepast. 

b. Er dient aangetoond te worden dat in het voortraject gebruik is gemaakt van de inzet van 
externen van buiten de school (o.a. orthopedagoog of psycholoog),  die daadwerkelijk 
hebben meegedacht voor het handelen in de klas of bij het aansluiten van de 
onderwijsbehoeften van de leerling. 

c. Er dient (d.m.v. geëvalueerde handelingsplannen) aangetoond te worden dat de ingezette 
hulp geen duidelijk merkbare verbeteringen heeft opgeleverd of dat het eindresultaat nog 
steeds niet voldoende is om met het basisarrangement verder te kunnen.    

d. Er dient aangegeven te worden welke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften het kind 
heeft.  

e. Er dient aangetoond te worden dat de school handelingsverlegen is en/of het welbevinden 
van het kind in de knel komt. 

f. Er dient aangetoond te worden dat de ouders reeds in het voortraject betrokken zijn. 
g. Er dient een verslag aanwezig te zijn met daarin een vastgestelde DSM- classificatie of 

geïndiceerde jeugdhulpverlening. 
h. Er dient aangetoond te worden dat de problematiek zich voordoet in  minimaal 2 van de 3 

milieus (thuis, school, omgeving). 
 
Inleveren in Kindkans 

Vanuit ParnasSys: 

• Persoonsgegevens, Leerlingstamkaart 

• Leerlingnotities (leerlingbesprekingen en oudercontacten) 

• Gegevens niet-methode toetsen 

• Handelingsplannen 

• Gegevens pedagogisch leerlingvolgsysteem (ZIEN! bijvoorbeeld) 

Verder vereist: 

• Aanvraagformulier voor een toelaatbaarheidsverklaring (zie bijlage op site) 

• Verslag bespreking schoolondersteuningsteam 

• Consultatieverslagen/evaluatieverslagen van orthopedagoog/psycholoog  

met daarin opgenomen verslag van oudergesprek 

• Verslag van psychologisch/psychiatrisch onderzoek met daarin een vastgestelde DSM-

classificatie 

• Verslag waaruit blijkt dat de problematiek zich voordoet in minimaal twee van de drie 

milieus (thuis, school, omgeving) 

• Overige verslagen (wanneer van toepassing), zoals: 

verslagen logopedie, fysiotherapie 

• OPP bij voorkeur vanuit ParnasSys 

 

 
 

 


