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PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING 
 
Leerling – gebonden - financiering 
 
In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC) dienen de (speciale) basisscholen beleid te 
ontwikkelen voor de opvang van kinderen met een beperking of stoornis. In het schoolplan moeten 
scholen een beschrijving geven van het onderwijskundig beleid, vooral het zorgbeleid m.b.t. de 
voorzieningen die worden getroffen voor de zgn. 'rugzak'- kinderen.  
 
In de schoolgids geeft de school aan op welke wijze de zorg voor deze kinderen wordt vormgegeven 
d.m.v. een protocol Leerling – Gebonden - Financiering. 
 
Onder 'rugzakkinderen' verstaan we kinderen met een beperking of een stoornis die door de 
Commissie voor Indicatie (CvI) van een van de regionale expertisecentra zijn geïndiceerd voor het 
speciaal basisonderwijs: 

 
- cluster 1 blinde of slechtziende kinderen 
- cluster 2 dove of slechthorende kinderen of kinderen met ernstige spraak- of taalmoeilijkheden 
- cluster 3 kinderen met ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of (somatisch)  
-                    langdurig zieke kinderen. 
- cluster 4 kinderen met een psychische stoornis en ernstige gedragsproblemen 

 
In de nieuwe wet LGF die sinds augustus 2003 van kracht is, hebben ouders van gehandicapte 
leerlingen het recht om te kiezen voor een school voor speciaal onderwijs of voor een gewone 
basisschool. Natuurlijk kunnen deze leerlingen niet altijd geplaatst worden. Dat is afhankelijk van de 
aard en de zwaarte van de handicap en van wat de school te bieden heeft en aan kan. Het belang van 
het kind behoort altijd voorop te staan. 
 
Een gehandicapte leerling plaatsen op een gewone basisschool is gebonden aan strenge regels. Een 
commissie (CvI) bepaalt aan de hand van het dossier van de leerling of deze in aanmerking komt voor 
een indicatie. 
 
Als de leerling daadwerkelijk geplaatst wordt krijgt de school hier ook extra middelen voor en vindt er 
begeleiding plaats vanuit het speciaal onderwijs. De leerling brengt een 'rugzak' mee met extra's 
waarmee de school hem beter kan begeleiden. 
 
Deze rugzak bestaat uit de volgende componenten: 
 
− Formatierekeneenheden (fte's) voor de (speciale) basisschool. 

- voor alle clusters worden 19 fte’s beschikbaar gesteld; voor een leerkracht betekent dat 
ongeveer een dagdeel (4.00 klokuren) per week. 
− alleen voor doven en meervoudig gehandicapten komen er 39 fte’s beschikbaar. 

− Formatierekeneenheden (fte’s) voor ambulante begeleiding. 
− voor alle clusters worden 16.6 fte’s beschikbaar gesteld; 
− alleen voor dove kinderen wordt deze 36.9 fte’s 
− de scholen zijn verplicht die te besteden aan ambulante begeleiding vanuit het regionaal 

expertisecentrum waarvoor de leerling geïndiceerd is. 
− Middelen voor materiële instandhouding. 

− voor alle clusters is een bedrag van 850,00 euro beschikbaar voor materiële aanpassingen. 
− behalve voor dove kinderen bedraagt dit 950,00 euro en voor ZMLK - kinderen 800,00 euro. 
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Schoolbeleid: 
 
Algemeen: 
− In principe kan een kind met een handicap, met een positieve beschikking van CvI bij ons op 

school geplaatst worden. 
− De school zal bij aanmelding van een kind per situatie bekijken of het kind al dan niet geplaatst 

kan worden. 
− Bij plaatsing zal school de hulpverlening voorstellen van de CvI gebruiken. 
− De leerling komt uit ons samenwerkingverband WSNS. 
− Er is voldoende deskundigheid in het team aanwezig, zo niet dan is de bereidheid daar om deze 

te ontwikkelen. 
− De betrokken leerkrachten kunnen en willen extra tijd steken in contacten met de ouders en 

andere betrokken instanties. 
− Er is een open en eerlijke informatieverstrekking tussen ouders en school. 
− Er is een handelingsplan, waarover ouders en school overeenstemming hebben en waarin de 

hulpverleningsvoorstellen in grote lijnen uitgewerkt zijn. 
 
Specifiek per betreffende school: zie bijlage 4 
 
De aanmeldingsprocedure 
 
Als ouders de keuze maken het leerling-gebonden budget in te zetten voor ondersteuning bij plaatsing 
op een reguliere basisschool, dan melden ouders een kind aan bij een basisschool. 
Bij afweging om de aangemelde leerling toe te laten wordt een vastgestelde procedure gehanteerd.  
 
Die is als volgt: 
− Een oriënterend gesprek tussen ouders/directie en intern begeleider:  

− toelichting visie van de school 
− toelichting procedure 
− (schriftelijke) toestemming van de ouders om informatie bij derden op te vragen  

(Hierbij wordt het intakeprotocol voor leerlingen met L.G.F. ingevuld. Zie bijlage 1) 
 
− De interne begeleider en directie verzamelen zoveel mogelijk informatie en gegevens bij derden 

bv.:  
− huidige school 
− onderwijsbegeleidingsdienst  
− MKD-en, zorginstellingen en dergelijke 
− zorgcircuit 
− medisch circuit 

 
− Een gesprek met de vertegenwoordiger ven het regionaal expertisecentrum (REC), waarvan de 

commissie voor indicatie een 'rugzakje' heeft afgegeven. 
 
− Aan de hand van door de school vastgestelde criteria (visie v.d. school) wordt er gekeken of het 

haalbaar/niet haalbaar is om dit kind te plaatsen. 
(Hierbij wordt de "Checklist haalbaarheid toelating van een 'rugzakleerling’ ingevuld (zie 
bijlage 2). 

 
− In een teamvergadering, wordt het team geïnformeerd, gehoord en bevindingen n.a.v. de 

ingevulde checklist worden bespoken. Het toelaten van een leerling is een teambesluit. De 
inventarisatie van de checklist kan afgezet worden tegen de visie van de school en de 
mogelijkheden om een genoegzaam onderwijsaanbod te realiseren (de kwaliteit van onderwijs 
moet gewaarborgd blijven). 
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Er wordt tevens rekening gehouden met de ondersteuningsmogelijkheden (zowel materieel als 
immaterieel) die geboden kunnen worden.  

 
− Een gesprek tussen ouders, directie en IB-er waarin de ontwikkelingsmogelijkheden en 

onmogelijkheden van de school aan bod komen. Hierbij wordt aan de ouders verteld wat de 
bevindingen zijn n.a.v. de opgestelde criteria. 

 
− Ouders besluiten om de leerling wel/niet aan te melden. 

Hierbij kan het gaan om een definitieve- of een voorlopige plaatsing. 
 
− Besluiten ouders om de leerling wel aan te melden en de school is het er mee eens dan wordt er 

een overeenkomst opgesteld tussen ouders en school voor een voorlopige plaatsing van 8 
weken.(Hierbij wordt het contract gebruikt. zie bijlage 3)De leerling blijft, indien van toepassing, 
tijdens de voorlopige plaatsing nog ingeschreven op de "oude" school. 

 
− Bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de school waarom men van mening is dat een 

kind niet geplaatst kan worden. Deze afwijzing wordt schriftelijk beargumenteerd en aan de 
ouders en M.R van de school overhandigd 

 
− Bij een definitieve plaatsing wordt er een overeenkomst opgesteld tussen ouders en school (hierbij 

wordt het contract gebruikt. (zie bijlage 3) en er wordt een handelingsplan gemaakt met daarbij 
een overzicht van middelen, ondersteuning door een ambulant begeleider of derden, inzet van 
aanvullende formatie, OLP/ gebouw aanpassingen e.d.  
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BIJLAGE 1: INTAKE PROTOCOL LEERLINGEN MET LEERLING – GEBONDEN - FINANCIERING 
 
 
Naam aangemeld kind: …………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………… 
 
Woonplaats: …………………………………………………………. 
 
Geboortedatum: …………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: …………………………………………………… 
 
Datum aanmelding: ………………………………………………… 
 
 
Leeftijd van het kind (omcirkel leeftijd). 
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 
Het hoofdkenmerk van het kind. 
 

○ Een kind met motorische problemen 

○ Een kind met gehoorproblemen 

○ Een kind met een privatieve ontwikkelingsstoornis, autisme/PPD-NOS 

○ Een kind met epilepsie 

○ Een kind met visuele problemen 

○ Een kind met het syndroom van Down 

○ Een kind met een aandachtsstoornis, ADHD/ADD 

○ Een kind met ernstige taal/spraakproblemen 

○ Anders ……………………………………… 
 
Indicatie afgegeven door REC van: 
 

○ Cluster 1 

○ Cluster 2 

○ Cluster 3 

○ Cluster 4 
 
Naam cluster school: ……………………………………………. 
 
Het kind is vanuit onze school onderzocht/geobserve erd door: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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Welke vormen van individuele begeleiding vraagt het  kind?  
 

○ Per dag: …………………………………………………………………………………………………………. 

○ Per week: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wat verwachten de ouders van de school? 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
Welke materiële voorzieningen zijn nodig? 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
De volgende extra kosten moeten worden gemaakt: 

○ Aanschafkosten materialen/programma’s: ………………………………………………………………... 

○ Aanschafkosten/aanpassing meubilair: ………………………………………………………………….... 

○ Aanschafkosten andere hulpmiddelen: ………………………………………………................................. 

○ Kosten diversen: 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Welke kennis hebben we nog nodig? 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
Welke externe ondersteuning hebben we nodig?   
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
Wat vraagt de groep waarin het kind geplaatst zou k unnen worden nu al van ons? 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
Welke hulpverleningsmogelijkheden kunnen we, rekeni ng houdend met punt 7, bieden?  
 
Wat zijn de financiële tegemoetkomingen? 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
Wat kunnen we in de klas bieden 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
Wat kunnen we buiten het lokaal bieden? 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
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Welke externe hulp kunnen we krijgen? 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
Anders:  
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
We hebben een informerende en besluitvormende teamv ergadering op: 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
Gebruik makend van een checklist ‘Haalbaarheid toelating rugzakleerling’. Daarbij zijn alle teamleden 
aanwezig. Daarnaast is (of zijn) aanwezig: ………………………………………………………………….. 
Alle leerkrachten hebben de volgende stukken (ter inzage): 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
De beslissing . 
 
Nog niet plaatsen, omdat 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
Niet plaatsen, omdat 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
Wel plaatsen in groep …………………………………………………………………..................................... 
 
Wel plaatsen in groep………………………………………………………………………………………., mits 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
Bij plaatsing dienen ouders en school de overeenkomst “ouders-school” (bijlage 3) te ondertekenen. 
 
Bij tijdelijk plaatsing wordt door de ouders en de school de overeenkomst gemaakt voor een periode 
van vier schoolweken, vervolgens wordt de situatie opnieuw geëvalueerd en opnieuw punt negen aan 
de orde gesteld. Een beslistermijn van acht (school) weken wordt in acht genomen. Tijdens de 
beslistermijn blijft de leerling ingeschreven op de huidige school, bij plaatsing wordt de leerling pas 
ingeschreven. 
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Aanvullende opmerkingen. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
 
 
Jaarlijkse evaluatie en bespreking, eventuele verle nging. 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………...…………………..…………………………………………………... 
…………………………...……………………………………………..…………………………………………... 
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BIJLAGE 2: CHECKLIST HAALBAARHEID TOELATING VAN RUG ZAKLEERLINGEN 
 
Criteria Haalbaar Niet Haalbaar Argumenten/Opmerkingen 

t.a.v. het kind 
ontwikkelingsperspectief 
didactische/sociaal emotioneel. 

 
 

  

zwaarte van de handicap 
interferentie verzorging/ 
behandelingonderwijs 

   

t.a.v. de ouders 
mogelijkheid van ondersteuning 
door ouders m.b.t. organisatie 
onderwijs/verzorging 

   

t.a.v. de groep 
groepsgrootte    
samenstelling: combi- 
klas/gewogen leerlingen 

   

samenstelling m.b.t. 
het aantal zorgleerlingen 

   

t.a.v. de leerkracht(en) 
draagkracht groepsleerkrachten    
hanteerbaarheid van  
leer-/gedragsproblemen 
attitude, kennis en 
vaardigheden 

   

t.a.v. team 
continuïteit    

ontwikkelingsperspectief 
van het team 

   

samenstelling van het team    

t.a.v. de school 
aantal zorgleerlingen 
op schoolniveau 

   

aanpassingsmogelijkheden 
schoolgebouw 

   

ondersteuningsmogelijk- 
heden zorgstructuur: 
interne begeleiding, remedial 
teaching, overig: 

   

 
Besluit: wel/niet toelaatbaar 
 
Motivering: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………      
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BIJLAGE 3: OVEREENKOMST SCHOOL – OUDERS. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum plaatsing: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
− Hij / zij zal geplaatst /voorlopig geplaatst worden in groep --------- (doorhalen wat niet van 

toepassing is) 
− Alle relevante informatie, zoals verslagen, handelingsplannen, doktersadviezen, enz. is al aan de 

school overhandigd en zal ook in de toekomst aan de school overhandigd worden. 
− Op basis van aan de school toegekende persoonsgebonden budget (pgb), zal in overleg met de 

ouders en ambulante begeleiding de inzet van de middelen worden vastgesteld. 
− Formatie voortkomend uit het “ rugzakje “ en het “ pgb “ wordt ingezet voor deze leerling. Er kan 

geen aanspraak gemaakt worden op de reguliere zorguren. 
− Van de ouders vragen we een inspanningsverplichting ter ondersteuning van de begeleiding. 

Bijvoorbeeld vervoer bezoekjes buiten school, feesten, reisjes, verschonen e.d.  
− De school zal in overleg met de ouders en de ambulante begeleider per periode een 

handelingsplan opstellen waarin per periode doelen worden gesteld. 
− De handelingsplannen zullen door school en ouders worden ondertekend.  
− Het plan zal onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en ib-er worden uitgevoerd. 
− In het schooljaar zullen evaluatiemomenten gepland worden om te kijken in hoeverre de doelen 

van het handelingsplan zijn bereikt. 
− Van de evaluatiegesprekken wordt een verslag gemaakt en toegevoegd aan het dossier. 
− Aan het eind van elk schooljaar vindt een evaluatie plaats om te bepalen of de school in staat blijft 

het kind dat te bieden wat het nodig heeft. 
− Indien de school niet meer in staat is de gestelde doelen te bereiken, dan zal in overleg met de 

ouders en de andere betrokkenen naar een passende onderwijsinstelling worden gezocht. 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus opgemaakt en getekend te ……………………......d.d. ………………………………………………... 
 
Namens de ouders/verzorger:     Namens de school, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam: ……………………………………………………… Naam: ……………………………………………. 

Functie: ………………………………………….. 
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BIJLAGE 4: SPECIFIEK BELEID BETREFFENDE SCHOOL 
 
Elke individuele school van Stichting OOK staat open voor leerlingen met allerlei verschillende 
achtergronden; dus voor kinderen met beperking of handicap. 
Integratie tussen de verschillende kinderen vinden we op school belangrijk omdat we op deze wijze 
leren respect voor elkaar te ontwikkelen. Dit alles wel binnen de mogelijkheden die we als school 
hebben. De vraag die hierbij centraal staat is of we het kind voldoende perspectief kunnen bieden. 
 
Aan de hand van de checklist, bijlage 2, kijken we of een leerling met beperking of handicap 
toelaatbaar is binnen de grenzen/mogelijkheden van onze school. Met behulp van die lijst kunnen we 
nagaan of de wensen/verwachtingen van de leerling, de ouders en onze school op elkaar kunnen 
worden afgestemd. 
 
Elk “rugzakkind”wordt individueel bekeken binnen de grenzen/mogelijkheden op het moment dat een 
ouder zich bij de school meldt. 
 
Er is vooraf geen standaard - norm of richtlijn aan te geven. Een aantal richtlijnen wordt in bijlage 2 
aangedragen. Daarnaast wordt gekeken of het gedrag van het kind andere geen schade berokkent en 
of de inzet ten behoeve van een “rugzakkind”- niet ten koste gaat van de ontwikkeling van andere 
leerlingen binnen de groep of school. 
 


