Knooppuntoverleg PO en VO
Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Knooppuntoverleg PO
Aanmelding
•
Aanmelding voor bespreking in het knooppuntenoverleg vindt plaats na bespreking van de
leerling met ouders, school en schoolbegeleider op de basisschool.
•
School meldt de leerling aan door 2 documenten, het toestemmingsformulier en een
recent geëvalueerd én door ouders/ verzorgers ondertekend HGPD of OPP te uploaden en
in de Boekenkast te zetten in de map Knooppuntenoverleg.
•
School stuurt ter bevestiging van de aanmelding een mailtje naar VACATURE

Wat:
Casuïstiek op het snijvlak van onderwijs en
jeugdhulpverlening.
Voor wie:
Leerlingen die tijdelijk geen volledig onderwijsprogramma op
school kunnen volgen en in plaats daarvan vervangende
dagbesteding onder schooltijd nodig hebben.
Het knooppunt is in principe bedoeld voor kinderen en
jongeren tot en met 17 jaar. Mocht er op school een leerling
zijn die 18 jaar is en die binnen de criteria valt, wordt
voorgesteld deze wel in te brengen in het knooppunt. Het
CJG zal dan meedenken, maar is niet de instantie die de
beschikking kan afgeven. In deze uitzonderlijke gevallen zal
in overleg met gemeente bekeken worden wie aanvullend
kan aanschuiven bij het overleg.
Uitgangspunt:
Een tijdelijke inzet van ondersteuning, met als doel terug te
keren naar een volledig onderwijsprogramma.

Knooppuntoverleg VO
Aanmelding
•
Als in een RTO besloten wordt dat een leerling ingebracht wordt in het
knooppuntenoverleg, meldt school de leerling aan via LDOS, tabblad SWV, optie:
knooppuntenoverleg.
•
In LDOS wordt het aanmeldformulier ingevuld.
•
Tevens wordt een recent geëvalueerd en door ouders/verzorgers ondertekend HGPD of
OPP geüpload.

Wanneer
Het knooppuntenoverleg PO vindt elke dinsdag, van 14.30-15.30 uur plaats. Casuïstiek die op
maandag is ingediend zal de week erna in het knooppuntenoverleg besproken worden.

Wanneer:
Het knooppuntenoverleg VO vindt elke dinsdag, van 16.00-17.00 uur plaats. Casuïstiek die op
maandag is ingediend zal de week erna in het knooppuntenoverleg besproken worden.

Vaste deelnemers
•
De ouders/verzorgers;
•
De school waar de leerling staat ingeschreven;
•
Indien mogelijk de schoolbegeleider van de desbetreffende school;
•
Bovenschoolse deskundige (Samenwerkingsverband PO): lid van ondersteuningsteam
VACATURE;
•
CJG-medewerker die gemandateerd is om indicaties af te geven: Kirsten Zuidersma,
Simone Tonnard;
•
De CJG-medewerker betrokken bij school;
•
Onafhankelijk voorzitter: Annemarie Graus.
•
Optioneel: Indien nodig kan ook de betrokken leerplichtambtenaar uitgenodigd worden.

Vaste deelnemers
•
De ouders/verzorgers/leerling;
•
De school waar de leerling staat ingeschreven;
•
Bovenschoolse deskundige: Mieke Janssen (voorzitter BTO, samenwerkingsverband VO);
•
CJG-medewerker die gemandateerd is om indicaties af te geven: Kirsten Zuidersma,
Simone Tonnard;
•
De CJG-medewerker betrokken bij school;
•
Onafhankelijk voorzitter: Annemarie Graus.
•
Optioneel: Indien nodig kan ook de betrokken leerplichtambtenaar uitgenodigd worden.

Wat gaat er gebeuren
Tijdens het overleg wordt de aanvraag besproken en het plan van aanpak wordt vastgesteld. Er
zal kritisch en creatief bekeken worden wat er vanuit onderwijs (mogelijk) nog ingezet kan
worden om de leerling te ondersteunen. Ook wordt besproken wie de casusregisseur is en wat
van eenieder verwacht wordt. Het CJG geeft, indien passend, een indicatie voor vervangende
dagbesteding af. Deze indicatie heeft een kortdurende looptijd met een maximum van 6
maanden. De betrokken partijen (school, hulpverlening, ouders, kinderen) evalueren zelf het
verloop van het plan.

Wat gaat er gebeuren
Tijdens het overleg wordt de aanvraag besproken en het plan van aanpak wordt vastgesteld. Er
zal kritisch en creatief bekeken worden wat er vanuit onderwijs (mogelijk) nog ingezet kan
worden om de leerling te ondersteunen. Ook wordt besproken wie de casusregisseur is en wat
van eenieder verwacht wordt. Indien vervangende dagbesteding onderdeel is van dit
vastgestelde plan, geeft CJG hiervoor de indicatie af. Deze indicatie heeft een kortdurende
looptijd met een maximum van 6 maanden. De betrokken partijen (school, hulpverlening,
ouders, jongeren) evalueren zelf het verloop van het plan.

N.B. Indien een traject niet binnen 3 maanden loopt, wordt een terugkoppel-moment
afgesproken.

N.B. Indien een traject niet binnen 3 maanden loopt, wordt een terugkoppel-moment
afgesproken.

Voor (casuïstiek)vragen over het knooppuntenoverleg, neem contact op met de voorzitter:
Annemarie Graus, annemariegraus@bco-onderwijsadvies.nl , 06-17864691.

