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Op dinsdagavond 13 oktober jl. vond bij Aventurijn een ingelaste informatieavond plaats naar aanleiding van een
mededeling op de algemene ouderavond op 1 oktober. Tijdens deze ouderavond werd gemeld dat
toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor speciaal onderwijs worden afgegeven tot achttien jaar, maar ook dat
uitzonderingen hierop mogelijk zijn. Naar aanleiding van deze mededeling is onrust ontstaan onder de ouders van
de leerlingen van Aventurijn.
Directeur Adrie van Veenendaal heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn ongeveer vijftig belangstellenden
aanwezig. Adrie legt uit dat de indicaties voor het speciaal onderwijs voorheen werden afgegeven door de
Commissie voor Indicatiestelling (CVI). Door de wet op Passend Onderwijs is dit veranderd. Leerlingen hebben nu
een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Adrie geeft het woord aan de heer Ruud
Pet, directeur-bestuurder van Passend Onderwijs Almere.
De heer Pet biedt allereerst zijn excuses aan voor de ontstane onrust en stelt de aanwezigen gerust door te
vertellen dat de leeftijd van achttien slechts als een kritisch moment moet worden gezien binnen de
schoolloopbaan van de leerling. De wet stelt dat leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs tot twintig jaar
onderwijs mogen volgen. De heer Pet vertelt dat het samenwerkingsverband een bezuinigingsopdracht heeft in
het voortgezet onderwijs. Aventurijn valt ook onder het voortgezet onderwijs in Almere, dus wordt ook gekeken
of en op welke manier in de schoolorganisatie bezuinigd kan worden.
De heer Pet legt de overgang naar de wet op Passend Onderwijs uit en vertelt dat de indicaties die eerder door
de CVI zijn afgegeven nog geldig zijn tot 1 augustus 2016. Hierna lopen deze af en is een
toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband heeft als taak de toelaatbaarheid te verklaren. Dit
gebeurt middels een toelaatbaarheidsoverleg (TLO). Bij dit overleg zijn ouders (verplicht) aanwezig. Ook zijn hier
medewerkers van de school en een tweede deskundige vanuit het samenwerkingsverband bij aanwezig. In een
toelaatbaarheidsoverleg wordt de volgende stap voor de leerling besproken. In de meeste gevallen is dit de
voortgang van het onderwijs. Het is echter ook een moment om kritisch te kijken naar andere mogelijkheden. Er
wordt gekeken of onderwijs iets toevoegt aan de ontwikkeling van de leerling. De school gaat in gesprek met
ouders over de mogelijkheden. Ouders bepalen hierin uiteindelijk of ze de keuze maken voor onderwijs, dan wel
dagbesteding of arbeid.
Voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) is een aparte regeling. Deze leerlingen krijgen
een toelaatbaarheidsverklaring totdat ze twintig zijn. Voor de overige leerlingen in het speciaal onderwijs wordt
de toelaatbaarheidsverklaring voor een beperkte periode afgegeven. Tussentijds zijn er gesprekken om de
voortgang te bewaken en het uitstroomperspectief te bespreken. De ouder beslist of de
toelaatbaarheidsverklaring opnieuw moet worden afgegeven tot maximaal de leeftijd van twintig jaar. In de wet
staat dat leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs tot twintig jaar naar school mogen. Dit zal ook zo worden
uitgedragen in het schoolbeleid. Het is mogelijk om er in samenspraak met ouders voor te kiezen om eerder uit te
stromen naar een passende vervolgplek. We werken nog maar een jaar binnen de wet Passend Onderwijs en zijn
hierin nog lerend. We zien ouders als educatief partner en willen met elkaar bepalen welke route we volgen voor
een leerling.

Het bestuur heeft de schoolleiding van Aventurijn gevraagd mee te denken over een andere vorm van toeleiding
naar uitstroom. Bestuur en school denken na over een tussenvoorziening in de vorm van een leer-werkbedrijf.
We willen het gesprek aangaan met de gemeente en de mogelijkheden verkennen om een inhoudelijke
verbeterslag te maken op het gebied van arbeidstoeleiding. Hiervoor willen we onderzoeken of we gebruik
kunnen maken van WMO- en participatiegelden. Deze tussenvoorziening zou er dan ook voor moeten zorgen dat
de kosten voor arbeidstoeleiding minder drukken op het onderwijsbudget. We zien hierin een geleidelijke
overgang voor de groep leerlingen die de stap naar dagbesteding of arbeid kunnen gaan maken. We willen
hiervoor samenwerken met zorgaanbieders maar de school heeft zelf ook een grote expertise op dit gebied. Er
zijn bijvoorbeeld drie jobcoaches in dienst van de school. Zij kennen de leerlingen goed en kunnen ze op een
goede manier toeleiden naar arbeid. Mogelijk kunnen we deze jobcoaches vanuit gemeentegelden financieren in
een vorm van gemengde financiering. Er is al contact met de wethouders die hierover gaan. Het uitgangspunt
blijft dat de leerling er geen last van mag hebben. De heer Pet geeft aan dat ouders welkom zijn om mee te
denken over de mogelijkheden.
Ouders geven aan graag betrokken te willen worden. Ze hebben communicatie gemist en daardoor is onrust
ontstaan. Er zijn al toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven tot de leeftijd van achttien en daar stellen enkele
ouders vragen over. Ruud vertelt dat er, in tegenstelling tot in andere gemeentes, geen vetorecht is bij de
tweede deskundige van het samenwerkingsverband. Hij garandeert de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring
tot twintig als school en ouders de meerwaarde van onderwijs inzien. Deze wordt te allen tijde ingewilligd. Ruud
verwijst nogmaals naar de wet en naar de geschillencommissie als onafhankelijke commissie voor ouders. Tot nu
toe is het niet voorgekomen dat het samenwerkingsverband te maken kreeg met de geschillencommissie. Het
uitgangspunt om in gezamenlijkheid te zorgen voor goede toeleiding. Alle leerlingen van Aventurijn krijgen dit
schooljaar nog een toelaatbaarheidsverklaring. Er wordt hard aan gewerkt om alle overleggen hiervoor te
plannen.
Er worden vragen gesteld over eventuele schoolverlaters in verband met het recht op Wajong. De school heeft
hier tot nu toe nog niet mee te maken gehad, maar het is een actueel onderwerp. Ruud meldt dat het hoofd
toeleiding (mevr. Brechtje Dantuma) met de wethouder op werkbezoek gaat bij het CIZ om hier vragen over te
stellen.
Tot slot komen we tot de conclusie dat er een verschil in inzicht is geweest bij de communicatie over dit
onderwerp. In eerste instantie is begrepen dat de toelaatbaarheidsverklaring zou worden afgegeven tot achttien
tenzij…., inmiddels blijkt dat deze kan worden afgegeven tot twintig, tenzij….
We kijken terug op een positieve bijeenkomst waarin veel verhelderd is. De heer Pet geeft aan dat verdere
vragen over dit onderwerp aan de schoolleiding gesteld kunnen worden, maar eventueel kunnen ouders ook een
mail sturen aan info@passendonderwijs-almere.nl.

