
 

 
  

Maak kennis met de ACTA! 

Dit schooljaar (2018-2019) is Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) volop 
bezig met het bereiken van haar ambities. We kijken hoe we, samen met onze partners, nog beter 
vorm kunnen geven aan passend onderwijs in de regio. Bijvoorbeeld door lijnen korter te maken, 
door beter samen te werken en door efficiënter te werken.  
Eén van de wijzigingen is de verandering van de voormalige Toelaatbaarheidscommissie (TLC) naar 
de Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA). In dit bericht 
informeren we jullie over wat dit betekent en wat er verandert.  
 

Van TLC naar ACTA 

De afgelopen periode hebben we inzichtelijk gemaakt wat de knelpunten, gewenste resultaten en 
aandachtsgebieden voor ons samenwerkingsverband zijn. We zien dat we zaken anders in moeten 
richten en dat de TLC hierin een sleutelrol kan spelen. Dat is de reden voor de wijziging van de TLC 
naar ACTA. Deze wijziging gaat natuurlijk verder dan een andere naam. Hieronder beschrijven we de 
veranderingen. Wie de ACTA is, wat zij doet, op welke manier en de bereikbaarheid zijn beschreven 
in de Factsheet ACTA SWV PO 30 06.  
 

Wat gaat er veranderen? 

• Onafhankelijk  

De twee leden van de ACTA zijn beiden onafhankelijk; zij zijn niet verbonden aan een school 

of bestuur. Zo kunnen zij aanvragen objectief beoordelen. Beide leden, Willemijn Geilleit (lid 

ACTA) en Daphne van der Ende (voorzitter ACTA) zijn orthopedagoog en hebben de nodige 

expertise en ervaring in huis. Daarnaast zijn zij beide stafmedewerker ondersteuningsaanbod 

bij SWV PO 30 06.  

 

• Eenduidigheid tussen PO en VO 

We versterken de samenwerking met het samenwerkingsverband voor het voortgezet 

onderwijs. Ook SWV VO 30 06 krijgt een ACTA, deze zal de huidige COT (commissie 

ondersteuningstoewijzing) vervangen. Primair onderwijs en voortgezet onderwijs werken op 

dezelfde manier bij het beoordelen van aanvragen. Want alles wat wij doen, heeft ook 

invloed op het VO.  

 

• Adviesfunctie  

Voorheen was de TLC vaak de ‘slagboom’ aan het einde van het traject: de belangrijkste taak 

was het beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en aanvullende 

arrangementen. De ACTA blijft hiervoor verantwoordelijk, maar gaat daarnaast 

een adviesfunctie vervullen. Verderop staat beschreven met wat voor soort 

vragen partners terecht kunnen bij de ACTA.  

 

• Kortere lijnen 

De ACTA wil kortere lijnen naar bovenschools deskundigen, intern begeleiders, 



 

 
  

andere deskundigen (bijvoorbeeld bij gemeenten en kinderopvang) én besturen. Door eerder 

in een traject betrokken te worden, kan kennis beter gedeeld worden en wordt actief 

gewerkt aan de knelpunten die er nu zijn.  

 

• Actief aan de slag met aandachtgebieden 

De ACTA heeft een belangrijke rol in het begeleiden en aanpakken van de 

aandachtsgebieden van SWV PO 30 06. Deze aandachtsgebieden zijn: basisondersteuning en 

deelname percentage, onder instroom, terugplaatsingsbeleid, samenhang tussen regulier 

onderwijs, SBO en SO, dyslexie en hoogbegaafdheid. Deze aandachtsgebieden zijn besproken 

met de bovenschools deskundigen en een afvaardiging vanuit het SBO en SO en worden de 

komende tijd met elkaar uitgewerkt in werkgroepen, om zo een stevige verankering van deze 

aandachtsgebieden te krijgen in het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023.  

 

Waar gaan we de komende periode mee aan de slag?  

Zoals aangegeven zijn er zes aandachtsgebieden waar actief aan gewerkt gaat worden. Concrete 
acties zijn onder andere: 

• Helder omschrijven wat er tot de basisondersteuning behoort die elke basisschool moet 

kunnen bieden en deze indicatoren ook meetbaar maken. 

• Het adviseren van voorschoolse instellingen, vanuit het streven dat kinderen met een 

speciale onderwijsbehoefte alleen naar speciaal (basis)onderwijs gaan als alle mogelijkheden 

binnen het reguliere onderwijs onderzocht zijn. 

• Een gezamenlijke visie ontwikkelen en actief beleid inzetten op terugplaatsing naar het 

reguliere onderwijs. Om dit te bereiken gaan regulier onderwijs en speciaal (basis)onderwijs 

meer kennis en kunde uitwisselen. Ook kijkt de ACTA kritisch(er) naar aanvragen: bij een 

aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring moeten doelen voor terugplaatsing 

beschreven zijn.  

• In kaart brengen welke expertise waar zit en hoe we deze beter kunnen delen en benutten 

binnen onze regio. Ook gaan we kijken naar de mogelijke vorming van specialistische 

voorzieningen in Oss, Uden en Veghel.  

De komende maanden zullen we jullie geregeld informeren over de voortgang en resultaten. 
 

Met welke adviesvragen kunnen jullie bij de ACTA terecht?  

• Voorschoolse voorzieningen kunnen contact opnemen met de ACTA als zij advies willen over 

welke school past bij de behoeften van een kind en welke routing vervolgens doorlopen 

moet worden. (Een aanvraag kunnen zij niet doen.)  

• Vanuit het regulier basisonderwijs kunnen bovenschools deskundigen advies 

vragen over welke aanpak en ondersteuningstoewijzing het best passend is en 

welke expertise ingezet kan worden voordat een eventuele 

toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd wordt. 



 

 
  

• Vanuit het SBO en SO kunnen IB’ers advies vragen over welke aanpak en 

ondersteuningstoewijzing het best passend is en welke expertise ingezet kan worden voordat 

we over kunnen gaan tot terugplaatsing of een eventuele verlening van de 

toelaatbaarheidsverklaring. 

 

Hier doen we het voor! 

Het uitgangspunt van SWV PO 30 06  is dat het kind centraal staat, in alles wat we doen. Daarbij gaan 
we uit van het principe: “regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is”. Om doelen te bereiken 
besteden we voortdurend aandacht aan (het verbeteren van onze) samenwerking.  Dat doen we 
vanuit onze vijf waarden: solidariteit, eigenaarschap, vertrouwen, resultaatgerichte ambitie en leren 
van en met elkaar. De stappen die we nu zetten met de ACTA zijn daar een mooi voorbeeld van!  
 

Vragen? 

We vinden het belangrijk om helder te communiceren en goed samen te werken. Heb je vragen over 
dit bericht? Staan er onduidelijkheden in? Laat het ons dan weten. Je kunt ons voortaan bereiken via 
acta@swvpo3006.nl. (Graag het e-mailadres tlv@samenwerkinsgverbandpo3006.nl niet meer 
gebruiken.) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Daphne van der Ende, voorzitter ACTA SWV PO 30 06 
Willemijn Geilleit, lid ACTA SWV PO 30 06 
Joris Elbers, bestuurder SWV PO 30 06 
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