
  

 
Informeren en toestemming 

Voor ouders 

  

Informeren en toestemming 

Voor ouders 

 

De school van uw kind kan besluiten om extra hulp te vragen bij samenwerkingsverband 

Stromenland om te zorgen dat uw kind goede ondersteuning krijgt. Onderstaand staan de 

verschillende vormen van ondersteuning die Stromenland kan geven beschreven met daarbij 

aangegeven hoe u geïnformeerd wordt of wanneer er om toestemming wordt gevraagd. 

 

Sparren 

Bij kleine vragen kan school met een medewerker (schoolcontactpersoon) van Stromenland in 
gesprek gaan om zo praktische tips te krijgen of van gedachte te wisselen. Wanneer het hiervoor 
nodig is dat uw kind herkenbaar wordt besproken, moet de school dat aan u laten weten. 

 

Advies & Kortdurende ondersteuning 

Wanneer de hulpvraag uitgebreider is kan de school om Advies & Kortdurende ondersteuning vragen. 
School informeert u eerst welke gegevens van uw kind met ons gedeeld worden (zie het document 
Rechten ouders bij gegevensverwerking). Om het juiste advies te geven, kan het nodig zijn dat een 
medewerker van Stromenland uw kind eerst observeert, ook kan een vervolg zijn dat een 
medewerker van Stromenland uw kind ondersteuning geeft.  Hiervoor zullen wij u vooraf om 
toestemming vragen. 
 

 

Arrangement 

Wanneer er intensievere ondersteuning ( in de vorm van een arrangement of voorziening) voor uw 
kind nodig is, maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP). Voordat deze gegevens naar 
Stromenland worden gestuurd, wordt dit eerst met u besproken.  Als er vanuit Stromenland extra 
ondersteuning wordt ingezet, wordt dit door school opgenomen in het handelingsdeel van het OPP. 
School bespreekt dit met u en vraagt u het handelingsdeel te ondertekenen voor instemming.  
 

Toelaatbaarheidsverklaring 

Indien voor uw kind het speciaal basis onderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) de best passende 

plek is, geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Voordat school dit 

bij het samenwerkingsverband aanvraagt, maakt de school een ontwikkelperspectief-

plan (OPP). Voor het aanvragen van een TLV heeft de school geen toestemming nodig. 

Als u van mening verschilt, heeft u de mogelijkheid dit aan ons aan te geven bij de 

aanvraag. 


