
Wijzigingen O&O per maart 2020 

Automatische mailberichten (al eerder ingevoerd) 
• Wanneer je een andere school als betrokkene uitnodigt gaat het mailbericht naar alle 

contactpersonen van die school. Als school moet je eigen afspraken maken hoe daar 

mee om wordt gegaan. (Vb Westerwel) 

Als je een mailtje krijgt dat de aanvraag in behandeling is genomen, kan je de week erna een 

besluit verwachten mits er geen verhelderingsvragen zijn gesteld. 

Invoeren leerling: 
• Gebruik indien mogelijk OSO om de gegevens uit je LAS/LVS automatisch in te 

voeren. Wat je in LAS/LVS hebt niet hebt ingevuld kan uiteraard ook niet worden 

overgenomen. 

• Een aantal velden zijn verplicht. Als je handmatig invoert vul je in ieder geval de 

verplichte velden in. 

Tabblad leerling- & oudergegevens 
• De gegevens worden automatisch ingevoerd vanuit OSO. 

• Een aantal aanpassingen in verplichte velden. 

• Enkele vragen verplaatst naar tabblad toestemming of weggehaald. 

• Geef hier altijd minstens alle wettelijke vertegenwoordigers aan. 

Nieuw tabblad OPP/LVS 
• Voeg een actuele uitdraai uit het LVS toe als bijlage. 

• Voeg een actueel en ondertekend OPP toe als bijlage. Denk aan de richtlijnen uit het 

ondersteuningsplan want; 

• Het OPP is de afspraak tussen scholen die verwijzen, scholen die uitvoeren en ouders 

over de gewenste opbrengsten. 

Wanneer er een OPP als bijlage is toegevoegd: 

 

 



Wanneer er geen OPP is toegevoegd: 

 

Wanneer er geen OPP is toegevoegd moet de vraag of ondersteuningsbehoeften samen met ouders 

zijn opgesteld in het tabblad ondersteuningsbehoeften worden beantwoord! 

 

Tabblad arrangement 
• Klapt niet in. 

• Je hoeft niet te kopiëren uit het OPP, maar voor het loket geeft een korte beschrijving hier 

soms beter zicht op de zwaarte van de ondersteuning. 

• Geef hier lange termijndoelen aan. Korte termijndoelen zijn te lezen in OPP. 

• S(B)O scholen geven aan een integratief beeld bij motivatie arrangement prettig te vinden. 

• Nieuw: vraag of de aanvraag/casus is besproken in het ondersteuningsteam. 

Tabblad betrokkenen 
• Verandert niet.  

Nieuw tabblad Toestemming/Ondertekening 
• Toestemming voor aanvragen TLV is niet wettelijk verplicht. Wel zeer wenselijk (aantonen 

dat je er alles aan hebt gedaan) 

• Toestemming voor aanleveren informatie in bijlagen is wel wettelijk noodzakelijk. 

• I.v.m. AVG:  

Toestemmingsformulier printen en ondertekenen: 

Het ondertekende formulier moet worden gescand en toegevoegd als bijlage. 



 

Tabblad Bijlagen: 
• Let op dat bijlage aan het groeidocument of aan het arrangement zijn toegevoegd. Voor het 

definitief maken van de aanvraag controleren of bijlagen gekopieerd moeten worden naar de 

aanvraag. 

Tabblad Besluit 
• Dit wordt automatisch toegevoegd als het arrangement in behandeling is bij het loket. 

• Nieuw; deskundigenadvies wordt toegevoegd aan het besluit. 

• In het logboek komen meer algemene opmerkingen over de aanvraag zoals zaken die niet 

kloppen. 

• Hoe informeer je ouders? 

 

Samenwerken aan OPP – welke informatie moet er vanuit welk perspectief en belang in het OPP?    

 

 

 

 

 


