
     A n n e M a r i e  B r u u r m i j n  ( L e e r r i j k ! )   e n  A r i e n  D e n i s s e n  ( B r a v o o )  

    Deskundigen Bevoegd Gezag (DBG) 

Stichting Bravoo 

      Stichting Leerrijk! 

Het doel van Passend Onder-

wijs is dat iedere leerling on-

derwijs krijgt dat past bij de 

mogelijkheden en dat zoveel 

mogelijk op maat is. Het kan 

zijn dat het niet gaat zoals 

iedereen dat wenst en dat de 

vragen om ondersteuning te 

groot zijn voor de school. Als 

de school alles heeft gedaan 

wat mogelijk is dan moet de 

school op zoek naar extra 

ondersteuning. In het kader 

van passend onderwijs is dit 

een cruciaal moment. Vandaar 

dat de school goed aan moet 

geven wat de ondersteunings-

behoefte is, wat ze al gedaan 

heeft, waarin zij Handelings-

verlegen is en welke onder-

steuning van het SWV ge-

wenst is. 

In het ondersteuningsplan van 

het SWV worden de volgende 

3 niveaus onderscheiden: 

1. Schoolniveau: 

De besluitvorming over de 

vaststelling van de ondersteu-

ningsbehoefte van een leerling 

vindt plaats in het ondersteu-

ningsteam van de school. 

Door dat team wordt ook de 

arrangementsaanvraag voor-

bereid. Als de school hande-

lingsverlegen is en vindt dat 

de ondersteuning de basis- 

ondersteuning van de school 

overstijgt, kan de school een 

beroep doen op het SWV.  

2. Bestuursniveau: 

Voordat het verzoek om extra 

ondersteuning naar het SWV 

gaat, is afgesproken om de 

aanvraag eerst op bestuursni-

veau te toetsen.  Er vindt een 

gesprek plaats op bestuursni-

veau met de ouders en de 

school om vast te stellen of 

alles binnen de basisonder-

steuning ondernomen is voor 

deze leerling. 

2. SWV niveau:                       

De aanvraag: Na de bespre-

king in het eigen ondersteu-

ningsteam en op bestuursni-

veau wordt de aanvraag inge-

diend bij de Toelaatbaarheids- 

en Adviescommissie (TAC). 

 

De deskundigen bevoegd ge-

zag werken op bestuursni-

veau. Zij voeren namens het 

schoolbestuur de dialoog met 

de school en de ouders. Indien 

zij de aanvraag onderschrij-

ven, kan deze naar de TAC 

verstuurd worden. De hoofd-

doelstellingen van de TAC zijn 

het verstrekken van toelaat-

baarheidsverklaringen voor 

het SO of SBO en het toeken-

nen van  arrangementen uit te 

voeren op de school zelf mid-

dels extra ondersteuning.  

 

AnneMarie Bruurmijn 

(Leerrijk!) 

email: dbg@leerrijk.nl  

Werkdagen: dinsdag en     

donderdag 

 

Arien Denissen            

(Bravoo) 

email: dbg@stichtingbravoo.nl  

Werkdagen: dinsdag en 

woensdag 

 

 

Gegevens van de Deskundigen Bevoegd Gezag 

vers ie : november 2014  

Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeftes 

en verdienen afstemming 

Adres:   

Prof. Eykmanweg 7c¹ 

5144 ND  Waawijk 

Telefoon: 0416 339944 

Dossiers graag digitaal toesturen 

 

 

 


