Beoordelingskader bovenschools arrangement1
Of een leerling in aanmerking komt voor een bovenschools arrangement, wordt bepaald aan de hand van een
inhoudelijke toetsing. In de Commissie Toewijzing en Plaatsing (CTP) van dit Samenwerkingsverband wordt een
zorgvuldige afweging gemaakt op basis van onderstaande criteria. Bij de toewijzing van een bovenschools
arrangement wordt gekeken naar de mate van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Toekenningscriteria
Voor de aanvraag van een bovenschools arrangement is het nodig dat de onderstaande 3 aspecten worden
onderbouwd. Bij iedere aanvraag zijn, ter onderbouwing, standaard de volgende documenten vereist:
 (Geëvalueerd) OPP (incl. aanvraag, indien nodig als bijlage toevoegen)
 Toestemmingsformulier ouder(s)/verzorger(s)
 Indien relevant: Onderwijskundigrapport, onderzoeken, rapportages overleg, verslaglegging
hulpverlening, verzuimregistratie, didactische gegevens, etc.
Hoofdcriterium:
1.

2.

3.

De onderwijs- en
ondersteuningsbehoeft
en (inclusief de
belemmerende en
bevorderende factoren)
van de leerling zijn
duidelijk en concreet
omschreven.
De inzet van de
aanvragende reguliere
school heeft
onvoldoende effect
gehad
(basisondersteuning en
basisondersteuningplus).
De inhoud van het
arrangement moet in
overeenstemming zijn
met de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling en
de mogelijkheden van
de school.

Onderbouwing:
In het ontwikkelingsperspectief (OPP) staat een duidelijke beschrijving van de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, inclusief de
beschermende en belemmerende factoren.

Er is sprake van ontoereikendheid van de zorgstructuur op de huidige reguliere
school. De school toont aan dat inspanningen (binnen de basisondersteuning
en de basisondersteuning-plus) om het aanbod af te stemmen op de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling onvoldoende effect
hebben gehad.

Het arrangement is uitvoerbaar binnen de reguliere school en is gericht op de
doelen zoals beschreven in het OPP.

Afspraken
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De werkwijze zoals beschreven op de website, met bijbehorende formulieren, wordt gevolgd bij de
aanvraag van een bovenschools arrangement.
Een aanvraag voor een bovenschools arrangement kan alleen door een reguliere VO-school die deel
uitmaakt van het Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei worden ingediend.
De school waar de leerling staat ingeschreven behoudt te allen tijden de zorgplicht; de
verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passende onderwijsplek voor de betreffende leerling.
Een bovenschools arrangement kan alleen worden aangevraagd na positief advies van het ZAT.

Positief advies in het directeurencollectief van 26 november 2015. Voorgenomen bestuursbesluit op 16 december 2015.
Op 10 februari 2016 heeft de ondersteuningsplanraad (als onderdeel van het ondersteuningsplan) ingestemd.



















Voor leerlingen die deelnemen aan een groepsarrangement (zoals ‘zachte landing’) kan geen
individueel bovenschools arrangement worden aangevraagd.
Voor leerlingen die onderwijs volgen in het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) kan geen individueel
bovenschools arrangement worden aangevraagd.
Er kan alleen een bovenschools arrangement worden aangevraagd voor ondersteuning die niet valt
onder basis- en basisplus ondersteuning.
Er is een vastgestelde start- en einddatum van het arrangement.
De school draagt zorg om leerling en ouder(s)/verzorger(s) te betrekken bij de aanvraag en voortgang
van het arrangement.
Voor afloop van het arrangement vindt een evaluatie plaats met betrokkenen, waaronder in ieder
geval de leerling, zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) en de school.
Er vindt een terugkoppeling van deze evaluatie plaats naar de Commissie Toewijzing en Plaatsing.
Er is een verwachte einddatum van het arrangement. Doel van het arrangement is dat de onderwijsen ondersteuningsbehoeften van de leerling dan wel de ondersteuningsstructuur van de school zich
zodanig ontwikkelen dat binnen een vooraf afgesproken tijdsperiode de basisondersteuning en
basisondersteuning-plus van de aanvragende school (weer) toereikend zijn.
Wanneer een school een bovenschools arrangement aanvraagt, is de school van mening dat het
regulier onderwijs, middels (tijdelijke) inzet van een bovenschools arrangement, de meest passende
plek is voor deze leerling en dat het behalen van de uitstroombestemming in het regulier onderwijs
voor deze leerling als haalbaar wordt ingeschat.
Bekostiging van het arrangement vindt altijd in twee delen plaats, waarbij het eerste deel na de
toekenning van het arrangement wordt overgemaakt en het tweede deel volgt zodra de evaluatie is
ontvangen.
Een bovenschools arrangement komt, voor de aangevraagde periode, niet boven de bekostiging van
een plaatsing in het VSO uit.
Wanneer in het arrangement gebruik wordt gemaakt van inzet van personeel, al dan niet verbonden
aan de school, wordt uitgegaan van het volgende uurtarief:
Functieniveau
GPL (schoolsoortgroep 4)
Uurtarief
Docenten
€76.048,34
€45,Onderwijs ondersteunend personeel
€44.566,97
€26,Wanneer vakantieperiodes, met uitzondering van de zomervakantie, binnen de termijn van een
arrangement vallen, worden deze meegerekend in het arrangement.

