
Basisondersteuning
De reguliere school is hiervoor  
verantwoordelijk en ontvangt  
hiervoor per leerling een bedrag. 
Elke school moet dezelfde
(minimale) basisonder-
steuning kunnen bieden.
Zie toelichting rechts

ARRANGEMENT CONSULTATIE & ADVIES
1. Door SWV PO 30 06
2. Door Basisteam Jeugd & Gezin

ARRANGEMENT
SPECIALISTISCHE EXPERTISE

ARRANGEMENT
SPECIALISTISCHE EXPERTISE 
(Als basisondersteuning binnen
SO of SBO niet toereikend is)

MULTIDISCIPLINAIR
OVERLEG (MDO)

Arrangement
Interne
Ondersteuning
Een aanvullend bedrag 
dat elk bestuur per leer-
ling ontvangt. Hoe dit 
wordt ingezet is per 
bestuur anders geregeld.

Kan na het MDO een
beroep doen op de
Ondersteuningsspecia- 
listen of een aanvraag 
indienen bij de ACTA.

Intern Begeleider Trajectbegeleider
passend onderwijs

Extern deskundigeOuder(s)

Tijdelijk arrangement
in een specialistische klas

Specialistische voorzieningen
op basis van de ondersteunings-

behoefte van de leerling

Expertise centrum

Ondersteuningsspecialisten (specialistische expertise)

ONTWIKKELING & INNOVATIE

SCHOOL

ACTA
(Adviescommissie
Toelaatbaarheids-

verklaringen
en Arrangementen)

De werkwijze en
het stappenplan van
de ACTA staan op

www.swvpo3006.nl
Leerkracht
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Basisondersteuning binnen het regulier onderwijs

Adviesaanvraag

Reguliere school

SCHOOL

Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Aanvraag SBO
(toelaatbaarheidsverklaring)

SCHOOL

Speciaal onderwijs (SO)

Aanvraag SO
(toelaatbaarheidsverklaring)

SCHOOL

Voorschoolse
voor-

zieningen

(Signalering
en preventie)
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Intern Begeleider

Kan, als dit niet voldoende  
is, een beroep doen op de  
Ondersteuningsspecialisten.

Kan de Trajectbegeleider
passend onderwijs inschakelen
of geld inzetten voor ondersteu-
ning (dit is per school anders 
geregeld, zie ondersteunings-
structuur bestuur).

Zo werkt passend onderwijs
Elke basisschool uit de regio van het samenwerkingsverband moet kinderen basisondersteuning  
kunnen bieden (zie het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 en de Schoolondersteuningsplannen).
De leerkracht kan een beroep doen op de Intern Begeleider (IB’er) als een kind iets extra’s nodig  
heeft. De IB’er kan het kind dan bijvoorbeeld begeleiden.  
Als dit niet toereikend is, kan de IB’er óf de Trajectbegeleider passend onderwijs inschakelen (als  
die er is), of extra geld inzetten voor het kind. Dat laatste valt onder het Arrangement Interne  
Ondersteuning (ook wel Arrangement BAO genoemd). Hoe dit op een school werkt, wisselt per bestuur. 
De IB’er kan ook een beroep doen op de Ondersteuningsspecialisten van het samenwerkingsverband 

(Arrangement Consultatie & Advies) of het Basisteam Jeugd & Gezin (bijvoorbeeld bij een  
vraag over opvoeden). 
De Trajectbegeleider passend onderwijs plant een Multidisciplinair Overleg (MDO). Daarbij  
zijn de IB’er, ouder(s) en eventueel externe deskundigen aanwezig. Vervolgens kan de Traject-
begeleider passend onderwijs de Ondersteuningsspecialisten inschakelen (Arrangement 
Specialistische Expertise) of een aanvraag indienen bij de ACTA van het samenwerkingsverband. 
Dat kan een adviesaanvraag zijn, een aanvraag voor speciaal basisonderwijs of een aanvraag  
voor speciaal onderwijs. 

Speerpunten 2019-2023
• Basisondersteuning
• Dyslexie
• Meer- en hoogbegaafdheid
• Specialistische voorzieningen
• Onderinstroom
• Overstappers
• Verbinding passend onderwijs en jeugdhulp
• Organisatieontwikkeling www.swvpo3006.nl/ouders/zo-werkt-passend-onderwijs/ 

Legenda
Programma’s (inzet 
financiële middelen)

Ambitie

Betrokkenheid
SWV PO 30 06


