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De kleuren in de piramide corresponderen met de kleuren in de ondersteuningsmatrix 
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Ondersteunings-
niveaus  

Stromenland 

Ondersteunings-
mogelijkheden 

Platform Nijmegen 

Route aanvraag Aan te leveren documenten Opmerkingen 

S(B)O Toelaatbaarheids-
verklaring (TLV) 

Kindkans, aanvraag TLV 
Zie; Routekaart 
toelaatbaarheid S(B)O en 
Richtlijnen aanvraag 
toelaatbaarheidsverklaring 
S(B)O 

-Groeidocument-OPP deel 1 en deel 2  
-Ondertekende Aanvraag 
Toelaatbaarheidsverklaring 
-Evt. relevante onderzoeksverslagen 
-LVS toetsgegevens en grafiek  
-Verslag ondersteuner passend onderwijs 
-Verslag groot overleg/BSOT 
 

-Voordat een aanvraag wordt ingediend heeft de school zelf, op planmatige wijze, diverse 
stappen genomen om het passende onderwijs te kunnen bieden. Hierbij zijn ouders en de 
ondersteuner passend onderwijs betrokken. 
-Er kan alleen een TLV worden aangevraagd als een ondersteuner passend onderwijs 
betrokken is geweest op proces- en/of inhoudsniveau. 
-In een groot overleg/BSOT wordt gezamenlijk besloten dat een TLV aanvraag nodig is. 
- Het dossier moet twee weken voordat de CT bij elkaar komt volledig en ondertekend in 
Kindkans hangen.  
-De Commissie Toelaatbaarheid (CT) beslist over het toekennen van de TLV. Zie voor 
overlegdata: Jaarplanning 2022-2023 - Platform Nijmegen. 

Extra 
ondersteuning 

Voorziening 
1. Tussenvoorziening 
2. Observatiegroep 
3. CombiPLUS 

Kindkans, aanvraag 
Voorziening 
Zie: Proces aanvraag 
Arrangement-Voorziening 

-Groeidocument-OPP deel 1 en deel 2  
-Ondertekende Aanvraag Voorziening 
-Evt. relevante onderzoeksverslagen 
-LVS toetsgegevens en grafiek  
- Verslag ondersteuner passend onderwijs 
- Verslag groot overleg/BSOT 

-Voordat een aanvraag wordt ingediend heeft de school zelf, op planmatige wijze, diverse 
stappen genomen om het passende onderwijs te kunnen bieden. Hierbij zijn ouders en de 
ondersteuner passend onderwijs betrokken. 
-De arrangementencommissie beslist over het toekennen van de voorziening.  
-School neemt de toegekende ondersteuning op in het handelingsdeel OPP. De voorziening 
vult het handelingsdeel in. 
-Ouders tekenen het handelingsdeel voor instemming. 
-School evalueert met betrokkenen de opbrengst in het OPP. 
 

4. Jonge kind groep Via jonge kind specialist van 
Stromenland Nijmegen 

-Adviesverslag van jonge kind specialist 
-Verslaglegging van de voorschoolse 
voorziening 
-evt. verslaglegging van betrokken 
externen (bijv. logopedie, fysiotherapie) 

-Betrokkenheid en/of advies van de jonge kind specialist van Stromenland is noodzakelijk. 
-Het kind wordt, bij plaatsing, ingeschreven op de school waar de Jonge kind groep 
gehuisvest is.  
 

Arrangement Kindkans, aanvraag 
Arrangement 
Zie: Proces aanvraag 
Arrangement-Voorziening 

-Groeidocument-OPP deel 1 en deel 2  
-Ondertekende aanvraag Arrangement 
-Evt. relevante onderzoeksverslagen 
-LVS toetsgegevens en grafiek  
-Verslag ondersteuner passend onderwijs 
-Verslag groot overleg/BSOT 

-Voordat een aanvraag wordt ingediend heeft de school zelf, op planmatige wijze, diverse 
stappen genomen om het passende onderwijs te kunnen bieden. Hierbij zijn ouders en de 
ondersteuner passend onderwijs betrokken. 
-Geef in Kindkans bij de omschrijving van de hulpvraag, een inschatting van de kosten, de 
benodigde uren en de periode van uitvoering aan en/of stuur een offerte mee. 
-De arrangementencommissie beslist over het toekennen van het arrangement.  
-School neemt de toegekende ondersteuning op in het handelingsdeel OPP en vult samen 
met de uitvoerende(n) het handelingsdeel in.  
-Ouders tekenen het handelingsdeel voor instemming, voorafgaand aan de start van de 
uitvoering van het arrangement.  
- School evalueert met betrokkenen de opbrengst in het OPP. 
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Alle genoemde formulieren zijn op www.stromenland.nl terug te vinden 

Aanvullende basis 
ondersteuning 

Psychodiagnostisch 
onderzoek 

Kindkans, aanvraag Advies 
& Kortdurende 
ondersteuning met de 
vraag naar onderzoek in de 
hulpvraag. 

-Groeidocument-OPP deel 1 
-LVS toetsgegevens en grafiek  
Indien aanwezig: 
-Verslag ondersteuner passend onderwijs 
-Verslag groot overleg/BSOT 

-Voordat een aanvraag wordt ingediend heeft de school zelf, op planmatige wijze, diverse 
stappen genomen om het passende onderwijs te kunnen bieden. Hierbij zijn ouders en de 
ondersteuner passend onderwijs betrokken. 
-De betrokken ondersteuner passend onderwijs bekijkt samen met een orthopedagoog van 
het platform of onderzoek door een orthopedagoog van het platform passend is.  
-Het formulier Toestemming Advies & Kortdurende ondersteuning in Kindkans moet 
ondertekend door ouders in Kindkans zitten, voordat het onderzoek opgestart kan worden. 

Groot overleg/BSOT Kindkans, aanmaken 
Overlegronde 

-Toestemmingsformulier informatie- 
uitwisseling Groot overleg 
-Groeidocument -OPP deel 1 
-Evt. relevante onderzoeksverslagen 
-LVS toetsgegevens en grafiek  

-School informeert ouders over de hulpvraag en het te delen dossier. 
-School heeft alleen toestemming van ouders nodig voor het delen van informatie met 
partners van buiten het Samenwerkingsverband (o.a. hulpverlening, leerplicht). 
-De toestemming van ouders is alleen geldig voor de inhoud van dit groot overleg en niet 
voor het delen van vervolginformatie.  

GroepsKracht Kindkans, aanvraag Advies 
& Kortdurende 
ondersteuning  
met de vraag naar 
GroepsKracht in de 
hulpvraag. 

-Groeidocument-OPP deel 1.  
 
 

-Leerkracht, Ib en directie vragen aan en blijven betrokken bij het traject. 
-GroepsKracht kan alleen worden ingezet als er een vaste (inval)leerkracht voor de groep 
staat. 

Advies & Kortdurende 
ondersteuning (A&K) 

Kindkans, aanvraag Advies 
& Kortdurende 
ondersteuning  
Zie: Proces aanvraag Advies 
&Kortdurende 
ondersteuning 

-Groeidocument-OPP deel 1 
-Evt. relevante onderzoeksverslagen 
-LVS toetsgegevens en grafiek  
 

-School informeert ouders over de hulpvraag en het te delen dossier. 
-Indien de ondersteuner passend onderwijs na de analysefase en het adviesgesprek een 
aantal keer één op één met de leerling gaat werken, is het nodig het formulier 
Toestemming Advies & Kortdurende ondersteuning door ouders te laten ondertekenen en 
in Kindkans te hangen. Dit formulier wordt door de ondersteuner aangemaakt.  

Sparren Afspraak Ib’er en 
Schoolcontactpersoon 

Geen (aanvraag)documenten nodig -Als je niet anoniem gaat sparren over een leerling dienen ouders op de hoogte te zijn.  

 Thuiszitters Kindkans melding 
Zie: Handleiding vanuit LVS 
naar Kindkans 

Geen documenten nodig bij melding -School meldt thuiszitters bij DUO en bij het Samenwerkingsverband (Kindkans). Ouders zijn 
op de hoogte van deze melding. 
-De schoolarts en de Schoolcontactpersoon worden betrokken. 
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