
De Commissie Arrangeren en Toedelen (CAT)  
 
Informatie voor ouders/verzorgers 
 
De Sallandse deelregio binnen het samenwerkingsverband 2305 PO.  
De school van uw zoon of dochter is aangesloten bij de Sallandse deelregio binnen het 
samenwerkingsverband 2305 PO. In deze deelregio werken 29 basisscholen, 
1 speciale basisschool en 1 school voor speciaal onderwijs samen. Doel is om voor iedere 
leerling in het basisonderwijs die problemen ondervindt op school, zo goed mogelijke 
ondersteuning te bieden.  
In dit document wordt uitgelegd hoe deze ondersteuning kan worden gegeven.  
 
Welke kinderen kunnen ondersteuning krijgen?  
Problemen op school zijn er niet opeens. Vaak hebben ouders/verzorgers en de leraar al met 
elkaar gesproken over de zorgen rond de ontwikkeling van het kind. De problemen blijven 
soms niet beperkt tot school. U kunt ook thuis aan het gedrag van het kind merken dat het 
niet goed gaat op school.  
De moeilijkheden van het kind kunnen te maken hebben met het leren of met het gedrag. 
Het kan ook aan een combinatie van beide liggen.  
In eerste instantie zal de school zelf proberen om op de problemen een antwoord te geven. 
De leerkracht besteedt extra aandacht aan uw kind, de intern begeleider biedt ondersteuning 
en soms zijn daar nog anderen op school bij betrokken. Soms blijkt dat onvoldoende 
resultaat te geven. De school kan dan de vragen bespreken met de orthopedagoog van de 
school. Dat kan leiden tot een nieuwe of specifiekere aanpak.  
Soms is ook daarna het probleem nog niet voldoende opgelost. De school kan dan aan de 
ouders/verzorgers voorstellen om advies te vragen aan de Commissie Arrangeren en 
Toedelen (CAT) van de Sallandse deelregio binnen het samenwerkingsverband 2305 PO.  
Dat advies kan gevraagd worden over de verdere aanpak van de problematiek, specifieke 
begeleiding en ook over toelaatbaarheid tot de speciale (basis)school. Op deze laatste 
mogelijkheid heeft deze informatie betrekking.  
 
De aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor SBO en SO 
De aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de speciale (basis)school dient 
de school te doen bij de Commissie Arrangeren en Toedelen (CAT) van de Sallandse 
deelregio binnen het samenwerkingsverband 2305 PO.  
De aanmelding bij de CAT gebeurt altijd door de school. Het is niet voorwaardelijk, maar het 
traject wordt vergemakkelijkt wanneer beide ouders het ouderformulier hebben ingevuld en 
ondertekend.  
De school vult het aanvraagformulier in. Daarin staat wat de 
onderwijs/ondersteuningsbehoefte van de leerling is en de handelingsverlegenheid van de 
school.  
Voor bespreking in de CAT zijn dus, in ieder geval, nodig:  

 Een aanvraag door school, met bij voorkeur de toestemming van ouders om dat te doen.  

 Het aanvraagformulier, met relevante bijlagen, school. 

 
Op basis van deze gegevens zal de CAT in de meeste gevallen een advies te kunnen geven. 
Een enkele keer kan de CAT vinden dat er nog aanvullend onderzoek zou moeten gebeuren. 
Zij zullen dat dan aan de school meedelen.  



Voor jonge kinderen die niet op een school zitten, maar in de voorschool geldt een ander 
traject om in de CAT besproken te worden.  
 
De werkwijze  
Als de CAT het aanvraagformulier, met bijlagen, binnenkrijgt, wordt eerst gekeken of alle 
noodzakelijke gegevens compleet zijn en met name of de ouders door een handtekening hun 
goedkeuring geven aan bespreking in de CAT. Vervolgens wordt het kind op de 
bespreekagenda van de CAT geplaatst. Er wordt altijd geprobeerd om dat zo snel mogelijk te 
doen.  
Zo nodig wordt u als ouders/verzorgers uitgenodigd om tijdens de bespreking van uw kind 
een toelichting te geven. (Ouders/verzorgers kunnen ook zelf aangeven of ze bij de 
bespreking aanwezig willen zijn.) Ook de intern begeleider en/of de leerkracht van de school 
kan die bespreking bijwonen om toelichting te geven. Zo nodig kunnen er ook andere 
betrokkenen worden uitgenodigd.  
Na intern beraad zal de CAT op basis van alle beschikbare gegevens een besluit nemen 
m.b.t. het definitief aanvragen van de TLV, bij het samenwerkingsverband 2305 PO.   
Dit besluit wordt gedeeld met de school of voorschool en deze informeert vervolgens 
ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers ondertekenen tenslotte het aanvraagformulier voor de 
formele aanvraag van de TLV. 
 
Hoe verder?  
Is het advies plaatsing op een SBO, dan krijgen de ouders een TLV SBO. Hiermee kunnen 
ze hun kind aanmelden op de Horizon of een andere SBO. Dat moeten zij zelf doen. Een 
TLV is dus geen aanmelding bij de SBO.  
Hetzelfde geldt voor het advies SO en de TLV SO. 
 
Bezwaren en klachtenprocedure  
Hierbij kunnen er twee dingen aan de hand zijn:  

 Men is het oneens met de beslissing van de CAT:  
Belangrijk is dat binnen zes weken na de beslissing een bezwaarschrift wordt ingediend bij 
de CAT. De CAT moet dan de ouders horen.  

 Men heeft klachten over de gevolgde procedure van de CAT.  
In dat geval kan men contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen. De namen 
van de vertrouwenspersonen zijn op de school bekend en staan ook op de site van het 
Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS). Vervolgens kan eventueel een klacht 
worden ingediend bij het Samenwerkingsverband 2305 PO.  
Voor verdere informatie en uitleg kunt u contact opnemen met Jan Scholten, directeur van 
het EPOS (0572-360372. (j.scholten@epos-salland.nl) 
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