
Mededelingen IB netwerk 16 en 21 februari 2023 

 

a. OT 2.0. Ons plan tot doorontwikkeling van het OT komt niet voort uit ontevredenheid 

over de huidige werkwijze. De bedoeling van coaching on the job is om effectiever en 

efficiënter te werken in het OT. De coach observeert het OT, reflecteert hier op en 

adviseert bij het maken van een verdiepingsslag.  

Om de coaches meer inzicht te geven in de werkwijzen van OT’s sturen we een 

vragenlijst aan de IB-ers.  

b. Buitengewoon onderwijs. In een vorig IB-netwerk heeft Seleke Steehouwer iets 

verteld over Buitengewoon Onderwijs. Daardoor is er veel bekendheid gekomen om 

deze voorzieningen in Bleskensgraaf en Dordrecht. Ook in de regio Gouda wordt 

nagedacht over het realiseren van zo’n voorziening. Door de bekendheid nemen 

basisscholen ook contact op met het Buitengewoon Onderwijs om te vragen of een 

leerling geplaatst kan worden, terwijl het ingeschreven blijft op de basisschool. Het 

samenwerkingsverband hoeft niet inhoudelijk bij dit proces betrokken te worden. Wel 

verwachten we van de intern begeleiders, dat de zorgmakelaar wordt geïnformeerd. 

De reden hiervan is, dat bij plaatsing ook de bekostiging van deze plaatsing een rol 

gaat spelen. Een melding dat het gesprek gevoerd wordt en daarna informatie dat de 

leerling al of niet geplaatst is, is voldoende.  

c. Aanvraag EOA en TLV. De documenten voor een aanvraag van een 

toelaatbaarheidsverklaring en voor de aanvraag van een extra 

ondersteuningsarrangement zijn verbeterd. Deze documenten zullen voor 1 april op de 

website van Berséba staan.  

d. OP in ParnasSys. Nu de documenten voor de aanvraag van een EOA en TLV zijn 

aangepast maken we de keuze voor het OP in ParnasSys. Nadere berichtgeving volgt 

zo spoedig mogelijk.  

e. TLV voor 2023-2024. De laatste vergadering voor het aanvragen van een 

toelaatbaarheidsverklaring voor het schooljaar 2023-2024 vindt plaats op 12 mei 2023. 

De aanvraag voor een TLV moet op 25 april 2023 bij het Loket zijn ingeleverd. 

Aanvragen die we na deze datum ontvangen, behandelen we na de zomervakantie, 

waardoor plaatsing met ingang van het nieuwe schooljaar niet plaats kan vinden. 

f. TOS. Posters over TOS vind je hier: https://simea.nl/tos-herken-de-signalen  

g. Onderzoek leerling met hoogbegaafdheid (HB). De formulering van de 

onderzoeksvraag bij het onderzoek van een leerling met het vermoeden van HB vraagt 

zorgvuldigheid. De orthopedagoog peilt, bij het vermelden van een vermoeden van HB, 

vanuit een brede focus de onderwijsbehoeften. Benoem daarom in de aanvraag van 

een onderzoek het vermoeden van HB. 

h. Ouder- en jeugdsteunpunt. Informatie over het Ouder- en jeugdsteunpunt staat op 

de website. Op deze pagina kunnen ouders doorklikken naar Vertellis?!, een platform 

om hun ervaringen over passend onderwijs te delen.  

Wij adviseren de IB-ers kennis te nemen van ‘De stem van de ouders in passend 

onderwijs’.  

https://simea.nl/tos-herken-de-signalen


i. Dyslexie. IB-ers hebben belangstelling voor een digitale informatiebijeenkomst over 

de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. dyslexie. Jolanda Roefsma verzorgt dit 

informatiemoment voor de IB-ers van Berséba. Nadere informatie volgt. 

j. Teamdag Op 20 september 2023 organiseert Randstad een studiemiddag voor alle 

teamleden van de regio. We houden een Pareltjesmarkt, waarop de collega’s uit onze 

regio mooie praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs presenteren. Gabriël 

Anthonio verzorgt een inspirerende masterclass over Persoonlijk en verbindend 

leiderschap.   


