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School - Toelatingsprocedure OPDC

Toelating OPDC
Om in aanmerking te komen voor een OPDC Boost! plaatsing, moet een Arrangement OPDC door het
Samenwerkingsverband VO De Langstraat worden afgegeven. De aanvraag hiervoor wordt door
school gedaan in samenspraak met ouders/verzorgers. Deze aanvraag wordt ingediend bij de
Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) van het Samenwerkingsverband. Deze commissie geeft een
onderbouwd advies aan de directeur van het Samenwerkingsverband. Deze beslist uiteindelijk over
de toekenning van het Arrangement.
De aanvraag wordt gedaan conform de daarvoor geldende voorwaarden. Daarnaast dient de school
de leerplichtambtenaar van een plaatsing op het OPDC op de hoogte te brengen.

Welke leerling komt in aanmerking voor een OPDC plaatsing?
Kenmerkend voor de doelgroep van het OPDC is dat de school van herkomst geen passend antwoord
(meer) heeft op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Vaak gaat het om een opeenstapeling
van problematiek rondom de leerling (persoonlijk, didactisch en contextueel). Om vast te kunnen
stellen of een arrangement via het OPDC zinvol is, wordt rekening gehouden met een aantal
indicatie- en contra-indicatieciteria van de leerlingen en hun context. Deze spelen onder meer een
rol bij het bepalen van de toelating, inhoud en duur van het traject. Als niet geheel duidelijk is of
een OPDC plaatsing passend is, kan de school middels een adviesaanvraag bij de ACT hier helderheid
over krijgen. Ook hiervoor geldt bovenstaand beschreven toelatingsprocedure.

Toelating crisisplaatsing
Een heftig en enkelvoudig incident op school kan de aanleiding vormen tot een acute plaatsing op
het OPDC met als doel de-escalatie van een conflict. Een crisisplaatsing kan maximaal 8 weken duren.

Toelating crisisplaatsing:










Bij ernstige handelingsverlegenheid en indien de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen
en personeel in gevaar komt, kan de school een crisismelding doen bij de ACT voor een
arrangement OPDC.
De school meldt de crisis bij de ambtelijk secretaris van de ACT. Voor de aanmelding wordt het
formulier aanvraag ACT gebruikt. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de onderwijs –
en ondersteuningsbehoeften van een leerling , een beschrijving van het incident, de impact
ervan voor de leerling, medeleerlingen en personeel. Ook wordt aangegeven wat de school
verwacht van het arrangement.
Binnen een week na plaatsing wordt de rest van het dossier doorgestuurd naar zowel de ACT als
het OPDC
De ambtelijk secretaris overlegt per direct met de voorzitter van de ACT en formuleert een advies
ten behoeve van de directeur van het SWV VO 30-09.
Verblijf in het OPDC is erop gericht te komen tot de oplossing van de crisis en op de terugkeer
naar de school.
De crisismelding wordt in de eerstvolgende vergadering van de ACT besproken met de overige
leden van de ACT.
De crisisplaatsing wordt altijd geëvalueerd met de orthopedagoog van het OPDC en de school
van herkomst.
Indien noodzakelijk in verband met de ernst van de crisis kan van de hierboven genoemde
werkwijze worden afgeweken. Te allen tijden wordt verantwoording afgelegd over de
geformuleerde adviezen en besluiten.
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