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doelen geformuleerd, evenals onderwijs- en opvoedbehoeften (uitzicht). De 
hoeveelheid behoeften blijkt zeer groot te zijn en het gewenste onderwijsaan-
bod overstijgt de basisondersteuning ruim. De betrokkenen kiezen een paar 
behoeften waar ze de komende tijd aan gaan werken. Daarna kijken ze voor-
uit: als het lukt om de spiraal om te buigen, dan is handhaven een optie. Als 
dat niet lukt, dan is de vraag of SBO meerwaarde heeft. De trajectbegeleider 
zet de twee scholen waar het om gaat op een A3-blad en legt dat op tafel: de 
huidige school en een specifieke SBO-school. Een andere reguliere school valt 
af omdat er al een schoolwisseling is geweest. Samen bedenken ze voorde-
len (+) en nadelen (-). De trajectbegeleider vult aan en noteert de argumen-
ten in trefwoorden. Redenen voor SBO zijn onder andere: de schooltegenzin 
van Loesje, ze ontwikkelt zich op geen enkel vak conform haar OPP en haar 
geïsoleerde sociale positie. Redenen voor handhaving zijn onder andere: de 
positieve samenwerking school-ouders en de moeite die de ouders met SBO 
hebben. De reisafstand telt niet mee, want die is dezelfde voor beide scholen. 
Ze spreken af dat de ouders de SBO-school in hun buurt bezoeken. In het 
volgende MDO, waar ook de schoolleider bij aanschuift, blijkt dat de doelen 
wederom niet zijn behaald. De ouders zijn hun twijfels rondom SBO kwijt. Ze 
zijn van mening dat SBO meer kan bieden dan de huidige school. Ze hebben 
de leerkracht ontmoet bij wie Loesje in de klas zou komen en met andere ou-
ders op het schoolplein gepraat. Daarna hebben ze de mogelijke schoolwisse-
ling voorzichtig met Loesje besproken. Zij reageerde verheugd. Na weging van 
de voor- en nadelen besluiten de betrokkenen unaniem dat SBO meerwaarde 
heeft. De trajectbegeleider stelt voor Loesje voor de kerstvakantie een paar 
keer te laten wennen in de nieuwe groep, zodat ze na de kerstvakantie een 
goede start maakt. Gezien de terechte aarzeling dat ‘SBO voor altijd is’, stelt 
de trajectbegeleider een toelaatbaarheidsverklaring van een jaar voor. Eind 
groep 4 evalueren ze hoe het gaat en of Loesje zich conform haar OPP ontwik-
kelt. Iedereen is het met dit traject eens. De tweede deskundige gaat akkoord 
en het samenwerkingsverband kent een SBO-arrangement voor een jaar toe. 
Gedurende die periode zal gefocust worden op een mogelijke terugplaatsing 
naar het regulier onderwijs.

7.7.3 Afgrenzing van een lichtere onderwijssetting en terugplaatsing

Tijdens het beslissingsproces worden alternatieven overwogen, zoals een ‘lichtere’ on-
derwijssetting. Denkt men aan SBO, is dan ook gedacht aan extra ondersteuning in de 
huidige school of in een andere reguliere school? Denkt men aan SO, is dan ook gedacht 
aan SBO? Ofwel is een inschatting gemaakt van de meerwaarde van SBO ten opzichte 
van regulier onderwijs en van SO ten opzichte van SBO? Het OPP komt hierbij weer van 
pas: schat men de kans dat de leerling zich conform zijn OPP zal ontwikkelen hoger in 
in SBO dan in het regulier onderwijs? Of hoger in SO dan in SBO? Zo ja, dan is dit een 
argument voor de overstap naar een ‘zwaarder’ type onderwijssetting.
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