
 
 
 
 

 
 

  

 

 

Sinds schooljaar 2018-2019 zijn de koersklassen ingericht. Voorjaar 2018 en 2019 vormden de vergaderingen van de 

toeleidingscommissies een belangrijke stap in het toekennen van de koersklasarrangementen voor het daarop 

volgende schooljaar. Door een overleg te organiseren waarin de school van aanmelding, beoogde school van 

uitvoering en het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn was de verwachting dat besluitvorming efficiënt zou 

geschieden omdat het zo dicht mogelijk bij de uitvoering plaatsvond. De ervaringen uit de eerste twee jaren leren 

echter dat de meerwaarde van een dergelijk breed overleg voor het merendeel van de aanvragen nihil is, terwijl het 

voor scholen en ACTA leidt tot een behoorlijke verhoging van de werkdruk. Daarom is de ACTA in overleg met de 

koersklascoördinatoren gekomen tot een alternatief voorstel. Aangezien de procedure middels toeleidingscommissies 

beschreven staat als werkwijze in het ondersteuningsplan betreft het hier een beleidswijziging.  

Naast het beleid is op dit overzicht de praktische uitwerking voor 2020 beschreven. Dit komt in de plaats van het 

eerder gehanteerde ‘protocol toeleiding koersklassen’. 
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Het organiseren van een toeleidingscommissie wordt vervangen door de algemene werkwijze bij het toekennen van 

arrangementen, zoals beschreven in hoofdstuk 10 van het ondersteuningsplan (geactualiseerd t.a.v. terminologie): 

“Binnen SWV VO 30 06 is de adviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen (ACTA) ingericht voor 

een onafhankelijke beoordeling van de aanvragen. Wettelijk gezien heeft de ACTA een rol bij aanvragen voor 

toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor VSO en praktijkonderwijs. In deze regio wordt de ACTA tevens betrokken bij 

het beoordelen van aanvragen voor een arrangement koersklas en een arrangement Past. Voor alle TLV’s en 

arrangementen geldt dat toekenning door het SWV voorwaarde is voor plaatsing binnen de betreffende school of 

voorziening. De ACTA bestaat uit minimaal twee leden, waarvan minimaal één gedragswetenschapper en minimaal 

één deskundige ten aanzien van het betreffende ondersteuningsniveau. De ACTA adviseert de directeur over de afgifte 

van TLV’s en arrangementen. Indien de procedures juist zijn doorlopen en de aanvragen vallen binnen de 

beleidskaders, dan wordt dit advies gezien als bindend. In andere gevallen neemt de directeur een besluit, waarbij het 

advies van de ACTA nadrukkelijk wordt meegenomen in de afweging. 

[…] 

Een samenwerkingsverband moet binnen 6 weken een besluit nemen over de aanvraag van een 

toelaatbaarheidsverklaring. Tijdens een vakantie loopt de aanvraagtermijn door. Het samenwerkingsverband mag de 

termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Deze termijnen worden eveneens gehanteerd voor de 

arrangementen.” 

 

Aanvullend op bovenstaande worden de volgende uitgangspunten toegevoegd: 

- Indien de school op basis van haar informatie twijfelt over de meest passende vorm van ondersteuning, dan 

kan de school een beroep doen op de schoolondersteuners van het samenwerkingsverband voor consultatie en 

advies. De rol van de schoolondersteuner is onafhankelijk van de rol van de ACTA. Mocht blijken dat een 

aanvraag voor een arrangement* desondanks lastig te onderbouwen is, dan kan er zowel op verzoek van de 

school en/of de ACTA een gezamenlijk overleg plaatsvinden met als doelstelling om de aanvraag te 

verhelderen.  

-   Bij evidente aanvragen voor arrangementen** wordt volstaan met het advies van één ACTA-lid. Complexe 

aanvragen worden behandeld door minimaal twee ACTA-leden.  

 

* Dit geldt in principe niet alleen voor arrangementen koersklas, maar ook voor andere arrangementen en TLV’s. 

** Voor afgifte van een TLV VSO is het wettelijk verplicht om twee deskundigen te raadplegen. Voor afgifte van 

arrangementen hebben samenwerkingsverbanden beleidsvrijheid om daarvan af te wijken.  

BELEIDSWIJZIGING (actualisatie Ondersteuningsplan 2018-2022) 

 

De locatie van aanmelding (bij onderinstroom) of inschrijving (bij zittende leerlingen) neemt vanuit haar zorgplicht de verantwoordelijkheid voor 

dossiervorming en het tijdig aanvragen van een arrangement bij het samenwerkingsverband. Indien de uitvoering van het koersklasarrangement 

plaatsvindt op een andere school, dan stemt de school met zorgplicht vóór het indienen van de aanvraag af met de  beoogde school van uitvoering, 

uiteraard met betrokkenheid van ouders/jongere en inachtneming van de AVG. De (beoogde) locatie van uitvoering coördineert het verdere 

toeleidingsproces, omdat deze school eveneens moet bepalen of de jongere toelaatbaar is tot de school én verantwoordelijk is voor de organisatie 

van de koersklas. Leerlingen met een arrangement koersklas worden ingeschreven op de school van uitvoering. In overleg met ouders/leerling 

worden afspraken gemaakt over het informeren en betrekken van de oorspronkelijke school van aanmelding i.v.m. beoogde doorstroom op 

termijn. 
 

Onderinstroom 

Bij onderinstroom geldt een strak tijdspad voor de VO-scholen in verband met de wettelijke termijnen die gelden voor besluitvorming over 

toelating. In 2020 vinden de formele aanmeldingen begin maart plaats, waardoor de besluittermijn net voor de meivakantie (16 april) afloopt. 

Indien alle betrokkenen zich maximaal inspannen en termijnen respecteren dan is het haalbaar om het besluit van het SWV over afgifte van een 

arrangement koersklas mee te delen voordat de wettelijke termijn voor besluitvorming over toelating verstrijkt. Indien de aanvragen volledig en 

juist ingediend zijn uiterlijk een week voor de hieronder vermelde bespreekmomenten, dan zal de ACTA zo snel mogelijk en uiterlijk 16 april in de 

middag haar advies uitbrengen aan de directeur SWV met kennisgeving aan de betrokken school/scholen. Schriftelijke afhandeling van de 

arrangementen vindt plaats zo snel mogelijk na de meivakantie. In andere gevallen wordt de reguliere termijn (zie beleid) aangehouden. 

Overzicht per locatie van koersklascoördinatoren en bespreekmomenten voor het verhelderen van aanvragen: 

Het Hooghuis locatie Mondriaan College 7 april - 9.00-12.00 De namen van coördinatoren i.v.m. privacy niet vermeld in  

Udens College 7 april - 9.00-12.00 publicatieversie. Indien nodig zijn contactgegevens in  

Het Hooghuis locatie ZuidWest 10 april - 9.00-12.00 het schoolondersteuningsprofiel of via de algemene contact- 

Het Hooghuis locatie Stadion 16 april - 14.00-17.00 gegevens van de scholen te verkrijgen. 

Gymnasium Bernrode  14 april - 14.00-16.00  

Fioretti College 16 april - 10.00-13.00  

De koersklascoördinator stemt af met betrokkenen of het bespreekmoment nodig is en, zo ja, wie er vanuit de school/scholen aanwezig zijn bij 

het bespreekmoment met het ACTA-lid. 
 

Zij-instroom en verlengingen 

Zoals beschreven in de jaarplanning 2019-2020 is de uiterste datum voor het aanvragen van koersklasarrangementen gelegen op 20 juni (6 weken 

voor de start van het nieuwe schooljaar). De streefdatum ligt echter vóór de meivakantie, omdat dan besluitvorming voor de start van de 

zomervakantie gegarandeerd is.  
 

Bezetting 

Op het moment dat een school voorziet dat er mogelijk sprake zal zijn van een onder- (minder dan 8) of overbezetting (meer dan 16) leerlingen 

van een koersklas, dan zoekt de school van uitvoering zo snel mogelijk contact met de directeur van het samenwerkingsverband om gezamenlijk 

te zoeken naar oplossingen om alsnog een zo passend mogelijk aanbod te realiseren voor de leerlingen met een koersklasarrangement. Enkel als 

uit dit onderzoek blijkt dat er geen mogelijkheden zijn om te komen tot een reëel alternatief in lijn met de uitgangspunten van het 

samenwerkingsverband (o.a. thuisnabijheid) zal de directeur toestemming geven voor het inrichten van respectievelijk een kleine of extra 

koersklas.  
 

Onderbouwing aanvraag 

Op de website van het samenwerkingsverband zijn algemene tips te vinden voor het efficiënt indienen van aanvragen en voorkomen van onnodige 

administratieve belasting. In het geval van onderinstroom is het wenselijk om het (T)AAK-formulier toe te voegen als bijlage bij de aanvraag. Bij 

een heraanvraag dient ofwel uit een geactualiseerd OPP ofwel uit een evaluatie te blijken waarom de inzet en ontwikkeling in het voorgaande jaar 

nog niet hebben geleid tot (succesvolle) doorstroom naar minder intensieve begeleiding.  

UITWERKING 2020 (werkafspraken) 

https://www.swvvo3006.nl/aanvraagprocedure/

