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De commissie bovenschoolse ondersteuning 
De commissie bovenschoolse ondersteuning denkt mee met ouders en school als er sprake is van ernstige 
handelingsverlegenheid op de betreffende school, of ter voorkoming daarvan. Dat geldt voor kinderen die al op 
een basisschool zitten en voor kinderen waarover twijfel bestaat of regulier basisonderwijs wel haalbaar is.  
 
Daarnaast kan de school via de voorzitter van de commissie bovenschoolse ondersteuning (tevens bovenschoolse 
ondersteuningscoördinator van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg) een 
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen voor speciaal basisonderwijs (bijv. Sbo De Lings en Sbo De Schans) of 
speciaal onderwijs (bijv. de Talentencampus Venlo of Mytylschool Ulingshof). Ook aanvragen voor plaatsing op 
Extralent  (groepen voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, zie hierna) gaat via de commissie 1

bovenschoolse ondersteuning. 
 
Tenslotte kan de Kerobei-basisschool de commissie bovenschoolse ondersteuning vragen om aan te sluiten bij 
een consultatief overleg, al dan niet met ouders. Iemand van de commissie bovenschoolse ondersteuning zal dan 
“over de schouder meekijken” zonder dat de school vooraf al een inhoudelijk dossier hoeft aan te leveren.  
 
De commissie bovenschoolse ondersteuning trekt het liefst samen op met ouders, school en eventuele externe 
hulpverleners (zorgverleners, onderzoeksbureaus, gezinsbegeleiders) die bij het kind betrokken zijn. 
 
Aanmelding bij de commissie bovenschoolse ondersteuning geschiedt middels een aanmeldingsformulier dat 
door ouders en school wordt ingevuld. Zo’n aanmeldingsformulier is verkrijgbaar via de teamleider van de 
Kerobei-school of via de commissie bovenschoolse ondersteuning: dhr. Frank Evers, voorzitter 
(frank.evers@kerobei.nl / 077-3968888) of mevr. Sonja van Horck, secretaresse (sonja.vanhorck@kerobei.nl / 
077-3968888).  

Formele status van de aanmeldingen en ondertekening 
De commissie bovenschoolse ondersteuning brengt ondersteuningsbehoeftes van kinderen in beeld met het oog 
op advisering van scholen en ouders over (extra) ondersteuning van leerlingen en/of plaatsing in het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs. Als er sprake is van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring, 
brengen de orthopedagogen van de commissie bovenschoolse ondersteuning een zogenaamd deskundigenadvies 
uit aan de bovenschoolse ondersteuningscoördinator van het samenwerkingsverband. In de wet is geregeld dat de 
school (niet de ouders!) de formele aanvrager van een toelaatbaarheidsverklaring is (WPO art. 18a lid 6c). De 
commissie bovenschoolse ondersteuning stelt het invullen en ondertekenen van de pagina’s voor ouders wel 
verplicht, tenzij de school kan onderbouwen dat er in dit geval van moet worden afgeweken. Dat kan het geval 
zijn als de handelingsverlegenheid van school hoog is, het kind daardoor niet de nodige ondersteuning kan 
krijgen, maar ouders weigeren om de aanmelding mede te ondertekenen (zie ook de paragraaf over privacy). 
 
Bij aanmelding voor Extralent zijn de ouders de formele aanmelder. Extralent is immers geen speciaal (basis-) 
onderwijs maar in de kern een aantal groepen van een gewone basisschool (BS Natuurlijk! in Blerick). De 
commissie bovenschoolse ondersteuning formuleert een advies aan de directie van BS Natuurlijk! of het kind 
toelaatbaar is tot Extralent. 

1 Aanmelden voor Extralent is alleen mogelijk voor kinderen op een school van Kerobei. 
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Stappenplan 
In de regel volgt de commissie bovenschoolse ondersteuning het volgende stappenplan.  
 

1. Ouders en/of school melden (het liefst samen) aan. 
Naast het aanmeldingsformulier wordt ook relevante informatie over het kind meegestuurd. Denk 
daarbij aan het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, een onderwijskundig rapport (OKR, 
op te stellen door de school), een geëvalueerd OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan), leerniveaus, 
deskundigenverslagen en alles wat de school, ouders en/of aanmeldende instanties nog van belang 
achten. In het aanmeldingsformulier is een toestemmingsverklaring opgenomen. 
 
De ouders ontvangen van de basisschool voorafgaande aan de aanmelding bij voorkeur een kopie van 
het aanmeldingsdossier van school (inzage vooraf is wettelijk verplicht; ouders kunnen daar hun 
zienswijze aan toevoegen). De commissie bovenschoolse ondersteuning gaat er van uit dat wat er in de 
aangeleverde informatie staat, ook bij ouders bekend is. 
 
Na ontvangst van het aanmeldingsdossier bekijkt de commissie bovenschoolse ondersteuning of het 
dossier compleet is. Zo nodig vraagt de commissie bovenschoolse ondersteuning aanvullende 
informatie op bij ouders, school en/of externe instanties (als ouders toestemming hebben gegeven). Hoe 
snel de aanmelding kan worden opgepakt is dus mede afhankelijk van de compleetheid van het 
aanmeldingsdossier.  
 

2. Als het aanmeldingsdossier compleet is wordt de aanmelding in de commissie bovenschoolse 
ondersteuning besproken om te kijken welke vervolgstappen er nodig zijn. We hanteren standaard 10 
werkdagen tussen het moment dat een dossier compleet is en de bespreking in de commissie 
bovenschoolse ondersteuning. In drukke tijden kan dit langer duren. 
 

3. Er wordt meestal een observatie in de groep en/of een gesprek met het kind gepland op de school of 
instelling van herkomst. Eventueel wordt er ook nog aanvullend onderzoek gepland als dat nodig is. 
Ouders krijgen daar uiteraard vooraf bericht over. 
 
Daarna volgt een gesprek met mensen die het kind goed kennen en/of met ons mee kunnen denken over 
wat het kind nodig heeft. Denk daarbij aan ouders, school, hulpverleners of andere deskundigen (bijv. 
de logopediste, de gezinshulpverlener of het onderzoeksbureau dat bij het kind of het gezin betrokken 
is, de gezinscoach van de gemeente, etc.). We kijken daarbij ook vooruit: wie kan ons helpen een 
oplossing te realiseren? Dit is bijvoorbeeld het geval om plaatsing in het speciaal onderwijs te 
realiseren. We nodigen dan direct een vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs uit om met ons 
mee te denken en zo na afloop van het gesprek ook direct te kunnen handelen. Ook als een oplossing 
buiten het onderwijs moet worden gezocht (bijv. verwijzing voor onderzoek of behandeling bij een 
instantie), kunnen we deze instantie of de verwijzer (denk aan een gezinscoach of een –andere- 
vertegenwoordiger van het sociale wijkteam) al direct uitnodigen.  
 
Een gesprek met ouders en meerdere deskundigen wordt in het samenwerkingsverband Noord-Limburg 
een “Ondersteuningsloket” genoemd. Zo’n gesprek is er altijd op gericht om in beeld te brengen wat het 
kind nodig heeft, wat dit voor het onderwijs betekent en hoe dit het beste kan worden gerealiseerd 
(binnen de eigen school of zo nodig op een andere school).  
 
Uitzondering: bij aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor een kind dat al in het SO zit, wordt 
in eerste instantie alleen het papieren dossier beoordeeld en wordt er zo nodig nog telefonisch met 
ouders afgestemd. Mocht de noodzaak voor verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring uit die 
papieren niet, of niet voldoende, blijken, dan is aanvullende informatie nodig. De voorzitter van de 
commissie bovenschoolse ondersteuning kiest dan welke route er wordt gevolgd, bijvoorbeeld door een 
overleg te plannen met de ouders en de SO-school. Indien nodig kan ook de uitgebreide route worden 
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gevolgd, zoals hierboven geschetst. 
 

4. Er valt een besluit en er worden afspraken gemaakt om het besluit z.s.m. uit te voeren. 
Bij een besluit tot afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs is het wettelijk verplicht dat twee daartoe bevoegde personen een deskundigenadvies 
afgeven. Dit is bijv. een arts, een orthopedagoog, een psycholoog of een gezinscoach. Meestal nemen 
deze personen deel aan het gesprek over het kind, maar soms moet het dossier achteraf worden 
voorgelegd aan die (tweede) deskundige(n). Bij ondertekening van de aanmelding hebben de ouders 
toestemming gegeven een deskundigenadvies uit te brengen.  

 
Standaard trekt de commissie bovenschoolse ondersteuning met ouders en school samen op. Soms kan of moet 
daarvan worden afgeweken, bijv. als ouders het op prijs stellen om eerst hun eigen verhaal te doen, of als ouders 
en school niet op één lijn blijken te zitten. 
 
We streven ernaar om een traject zo snel mogelijk af te ronden, maar zorgvuldigheid kost tijd. Wettelijk geldt 
een termijn van 6 tot maximaal 10 schoolweken. Wij rekenen daarbij vanaf het moment dat het dossier compleet 
bij de commissie bovenschoolse ondersteuning binnen is. Het is dus niet zinvol om alvast een deel van de 
informatie aan ons toe te sturen. Dit werkt niet zelden zelfs vertragend omdat de commissie bovenschoolse 
ondersteuning niet kan weten of er nog informatie onderweg is.  
 
Bij aanmelding met het oog op plaatsing in het nieuwe schooljaar, kunnen we garanderen dat er tijdig een besluit 
zal worden genomen indien we een compleet dossier in ons bezit hebben vóór 1 april. Als op die datum het 
dossier niet compleet is, of als de aanmelding na die datum plaatsvindt, kunnen we die garantie niet geven. 
Noodsituaties krijgen voorrang; dit geldt bijv. voor leerplichtige kinderen die zonder een besluit of advies van de 
commissie bovenschoolse ondersteuning niet naar school kunnen. 
 
De commissie bovenschoolse ondersteuning kan op elk moment van bovenstaand stappenplan afwijken als dit in 
het belang van het kind of van een zorgvuldige afweging nodig wordt geacht. Immers, elke casus vraagt in 
zekere zin om maatwerk. 

Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens 
Aanmelding bij de commissie bovenschoolse ondersteuning van Kerobei valt onder dezelfde wettelijke 
grondslagen als het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg. Die grondslagen, 
verwoord in de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo) en de AVG, zijn verwerkt in het privacyreglement van het 
samenwerkingsverband. Zie http://www.passendonderwijsnoordlimburg.nl/ 
 
Samengevat betekent dit voor deze aanmelding het volgende: 
 

- het samenwerkingsverband (en dus ook de commissie bovenschoolse ondersteuning) is bevoegd om 
zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd) 
gegevens te verwerken die nodig zijn voor het vervullen van de wettelijk taak. Dat geldt dus ook voor 
het ontvangen van gegevens van een school die de leerling aanmeldt bij de commissie bovenschoolse 
ondersteuning en het delen van die informatie met derden, voor zover dit van belang is voor het 
uitoefenen van de taak van het samenwerkingsverband (denk aan het adviseren over extra 
ondersteuning of plaatsing op een andere school). Het gaat daarbij zowel om persoonsgegevens als om 
zogenaamde “bijzondere” persoonsgegevens (zoals inhoudelijke informatie over de gezondheid, 
intelligentie, het functioneren van het kind op school, etc.). 

- alle aanmeldingsgegevens worden in een apart kinddossier bewaard in een afgesloten ruimte en zolang 
dit voor besluitvorming en voortgang nodig is. Het dossier volgt het kind als er sprake is van plaatsing 
op een andere school. Als dat niet zo is, dan wordt het dossier na afloop van het traject gesloten en 
vernietigd of (digitaal) verwijderd. 
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- de commissie bovenschoolse ondersteuning houdt een aantal persoonsgegevens bij in een 
geautomatiseerd systeem. Dit zijn: naam, geboortedatum, school en groep van herkomst van het kind. 
Die gegevens worden geanonimiseerd verwerkt t.b.v. trendanalyses. 

 
De commissie bovenschoolse ondersteuning en de scholen of deskundigen die bij de afweging worden 
betrokken, hebben dus niet altijd de nadrukkelijke toestemming van ouders nodig. De commissie bovenschoolse 
ondersteuning vindt het wel belangrijk om samen met ouders op te trekken zolang volgens de commissie 
bovenschoolse ondersteuning het belang van het kind hiermee niet in tegenspraak is. Vandaar dat er bewust voor 
is gekozen om ook de ouders een belangrijke rol te geven bij de aanmelding. 

Specifieke toelichting bij de diverse keuzemogelijkheden 
Een consult over de mogelijkheden voor (verdere) begeleiding in het basisonderwijs. 
Deze mogelijkheid is voorbehouden aan Kerobei-scholen. In de schoolgids van elke Kerobei-school 
staat, dat de commissie bovenschoolse ondersteuning consultatief door school kan worden ingeschakeld 
als er speciale vragen zijn. Behalve het schooldeel van aanmeldingsformulier hoeft er niets te worden 
meegestuurd. Het ouderdeel hoeft niet te worden ingevuld. School is er wel verantwoordelijk voor dat 
ouders op de hoogte zijn van de aanvraag, de activiteiten en de voortgang. 
 
Wanneer past deze keuze? 
Voorafgaande aan de consultvraag heeft de school afgewogen dat inbreng binnen bijv. de 
BCO-consultatie niet zinvol is of tot op dit moment onvoldoende heeft opgeleverd. De school vraagt de 
commissie bovenschoolse ondersteuning in feite om eens “over de schouder mee te kijken” middels een 
gesprek met school, eventueel ook met ouders (naar inschatting van de school zelf). Het meedenken 
geschiedt in het gesprek zelf, op basis van wat de school en/of ouders op dat moment inbrengen. Als de 
school het nodig vindt dat de commissie bovenschoolse ondersteuning vooraf wel al informatie nodig 
heeft, dan is een consultatieve aanmelding niet geschikt en past een volledige aanmelding (zie hierna) 
beter. De school moet dus vooraf goed inschatten of een consultatie past bij de vraag! Het werkt juist 
vertragend als al vooraf kan worden ingeschat dat het probleem zo groot is, dat een volledige 
aanmelding beter past. 
 
Nogmaals: verantwoordelijkheid voor de communicatie met de ouders over de consultatieve 
aanmelding bij de commissie bovenschoolse ondersteuning ligt bij de school. 
 
Een advies over de mogelijkheden voor (verdere) begeleiding in het basisonderwijs. 
Dit kan alleen, als het kind al op een Kerobei-school zit of als ouders belangstelling hebben voor 
plaatsing van hun kind op een basisschool van Kerobei. 
 
Wanneer past deze keuze? 
De school en/of de ouders twijfelen over de mogelijkheden binnen het regulier onderwijs, schatten in 
dat de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden op school zijn of worden bereikt en zien geen 
aanvullende mogelijkheden om deze binnen de school zelf te vergroten. De school en/of ouders vragen 
de commissie bovenschoolse ondersteuning nadrukkelijk om de casus van alle kanten te bekijken.  
 
Deze keuze past ook als de ouders opteren voor plaatsing op een basisschool van Kerobei, maar ouders 
en/of school twijfelen of deze school voldoende kan aansluiten bij dit kind. De school kan dan zelf 
uiteraard geen OKR invullen, maar zorgt er wel voor dat de commissie bovenschoolse ondersteuning de 
nodige informatie krijgt vanuit de vorige school of voorschoolse voorzieningen. In overleg kan die 
informatie ook door de commissie bovenschoolse ondersteuning worden opgevraagd. 
 
Een advies over de mogelijkheden en noodzaak van plaatsing in het speciaal (basis-)onderwijs. 
De school zorgt voor een aanmeldingsdossier. Na afloop van het traject wordt zo nodig een 
toelaatbaarheidsverklaring voor Sbo of SO aangevraagd. In de regel is dit een formeel proces dat achter 
de schermen snel kan worden afgerond. 
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Een besluit over de toelaatbaarheid tot Extralent. 
Extralent is een 4-tal groepen van BS Natuurlijk! in Blerick en begeleidt kinderen in de leeftijd van 
groep 3 t/m 8 die de commissie bovenschoolse ondersteuning van Kerobei hiervoor toelaatbaar heeft 
geacht. Aanmelding voor Extralent is alleen mogelijk als het kind al op een Kerobei-school zit. 
 
Het kind heeft een IQ vanaf 130, hetgeen blijkt uit een zo recent mogelijk intelligentieonderzoek 
middels de WISC-III. Andere intelligentieonderzoeken, bijv. de WNV, de SON (non-verbale 
intelligentietesten) of de WPSSI (bij kinderen tot 7 jaar), worden slechts geaccepteerd als er een 
aannemelijke verklaring is om geen WISC-III af te nemen.  
 
Niet alle kinderen met een IQ vanaf 130 kunnen op Extralent worden geplaatst. Met name als er 
aanvullende problemen, belemmeringen of stoornissen zijn, zullen de daarbij horende 
ondersteuningsbehoeften van het kind ook speciale antwoorden van Extralent vergen. Het moet dus 
worden onderzocht of dit kind toch op Extralent kan worden geholpen. 
 
In het toelatingsproces wordt onderzocht of de basisschool van herkomst onvoldoende in staat is 
(handelingsverlegen is) om de juiste begeleiding te bieden, ook niet met ondersteuning vanuit het eigen 
bestuur of op een andere school van dat bestuur. Dit sluit aan bij de visie dat zoveel mogelijk kinderen 
verantwoorde onderwijs en ondersteuning moeten kunnen ontvangen op de school “om de hoek”. 
 
Als de oorspronkelijke school zich niet handelingsverlegen acht kunnen ouders toch aanmelden. 
Immers, ouders zijn vrij om aan te melden bij een basisschool van hun keuze. Op dat moment ligt de 
zorgplicht bij die school en zal deze school in beeld moeten brengen of het de juiste ondersteuning kan 
bieden of, zo niet, welke andere school dit wel kan.  
 
Bij aanmelden voor Extralent is het belangrijk het volgende te weten. 
Alle kinderen van Extralent zijn leerling van basisschool Natuurlijk! in Blerick en worden dus op die 
school ingeschreven. De directie van een school (niet de ouders) bepaalt in welke groep een kind wordt 
geplaatst. Als ouders opteren voor plaatsing op Extralent, dan zal de directie van Natuurlijk! het kind 
alleen in een Extralent-groep plaatsen als de commissie bovenschoolse ondersteuning een positief 
besluit heeft genomen. Als dat besluit ontbreekt, zal de directie van BS Natuurlijk! onderzoeken of het 
kind in een reguliere groep van Natuurlijk! kan worden geplaatst of, inherent aan de zorgplicht, een 
andere toegankelijke school aan ouders aanbieden. Dat kan ook de school van herkomst zijn of een 
andere school binnen Kerobei. 
 
Kortom: het is mogelijk om zonder medeweten en medewerking van de school van herkomst aan te 
melden voor Extralent, maar in de onderzoeksfase zal de school resp. het bestuur van herkomst bij de 
afweging worden betrokken.  
 
In uitzonderingsgevallen kunnen ook kinderen worden toegelaten die het IQ van 130 net niet halen, 
maar waarbij in het besluitvormingstraject vanuit de commissie bovenschoolse ondersteuning is komen 
vast te staan dat er binnen het reguliere onderwijs geen passende begeleiding kan worden geboden en 
dit binnen Extralent wel kan. Het IQ van 130 is dus wel een ondergrens, maar die is in de praktijk 
enigszins rekbaar als de basisschool van herkomst problemen (handelingsverlegenheid) ervaart in de 
begeleiding van de leerling, waar plaatsing op Extralent wel een antwoord op zou kunnen zijn omdat 
het kind zijn iets lagere IQ kan compenseren met bijv. een grote mate van motivatie en 
doorzettingsvermogen. Aanmelden van een leerling met een IQ <125 heeft in de regel weinig kans. 
 
Bij twijfel of aanmelding zin heeft, neem dan eerst even contact op met de commissie bovenschoolse 
ondersteuning. Als, na ontvangst van de aanmeldingsgegevens, bij de commissie bovenschoolse 
ondersteuning twijfel bestaat of het zinvol is de aanmeldingsprocedure voort te zetten, dan zal de 
commissie bovenschoolse ondersteuning hierover met de ouders overleggen. 
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Als er ten tijde van de aanmelding geen plaats is op Extralent, dan wordt het behandelen van de 
aanmelding uitgesteld, of de commissie bovenschoolse ondersteuning neemt hooguit een voorlopig 
besluit. 
 
Als de commissie bovenschoolse ondersteuning het kind op zich toelaatbaar acht, vindt er eerst 
afstemming plaats met de directie van Extralent om de mogelijkheden van die school te bespreken. Pas 
daarna vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats (door de directie van BS Natuurlijk!). Het kind kan 
dan pas op Extralent worden ingeschreven als de ouders en de directie van BS Natuurlijk! resp. 
Extralent de plaatsing in onderlinge afstemming hebben voorbereid. Een startgesprek met de ouders en 
een of meerdere dagen “proefdraaien” van het kind op Extralent maakt onderdeel uit van die 
afstemming. De bevindingen van kind, ouders en Extralent worden daarna gedeeld om het kind een zo 
goed mogelijke start te kunnen laten maken. 
 
SAMENGEVAT zijn er drie fases in het toelatingstraject tot Extralent: 

1) Het onderzoekstraject door de commissie bovenschoolse ondersteuning, waar onder het 
gesprek met ouders en school van herkomst. Hieruit volgt een inschatting (van de commissie 
bovenschoolse ondersteuning) van de toelaatbaarheid, het advies aan de directie van BS 
Natuurlijk! waar Extralent onder valt. 

2) afstemming met het MT van Extralent om in te schatten of zij ook vinden dat de school in 
staat is aan de ondersteuningsbehoeften van de aangemelde leerling te voldoen. Hierna volgt 
een definitief besluit door de directie van BS Natuurlijk!. Bij twijfel vindt opnieuw overleg 
plaats, gevolgd door maatwerk in overleg met ouders en school van herkomst. 

3) na een definitief besluit over de toelaatbaarheid volgt een startgesprek tussen de ouders en het 
MT van Extralent. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over een of meerdere dagen 
“proefdraaien” voorafgaande aan de definitieve start op Extralent. 

 
Bij een negatief besluit zal de commissie bovenschoolse ondersteuning met ouders en school van 
herkomst kijken welke andere mogelijkheden er zijn.  

Verder nog dit: 
Extralent als voltijds voorziening houdt per 1-8-2022 op te bestaan. 
De visie van Kerobei is en blijft dat alle kinderen zo veel mogelijk verantwoord moeten worden 
begeleid op de “school om de hoek” maar dat, wanneer dat niet kan, er voor elke leerling een goed 
alternatief moet zijn. Daarom wordt er ook geïnvesteerd om de begeleidingsmogelijkheden van het 
regulier onderwijs op de scholen van Kerobei te vergroten.  
 
Voor alle vragen rondom aanmelding en voortgang kunt u contact opnemen met commissie bovenschoolse 
ondersteuning. De contactgegevens staan bovenaan de eerste pagina vermeld. 
 
Nogmaals: waar dit zinvol of noodzakelijk is, kan de commissie bovenschoolse ondersteuning besluiten om af te 
wijken van de geschetste procedure. 
 
Heeft u vragen? Bel of mail gerust naar Frank Evers, 077-3968888, frank.evers@kerobei.nl  
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