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Adviesteam onderwijs en zorg (ATOZ) 

 

Adviesteam onderwijs en zorg (ATOZ) is een overlegvorm waarin binnen het SWV PO 22.01 

schooltoeleiding en complexe casuïstiek besproken kan worden. Er kan gezamenlijk gekeken 

worden wat de hulpvraag is en hoe deze mogelijk ondersteund kan worden. 

De deelnemers 

• Orthopedagogen SBO, Kindcentrum De Boei en Kindcentrum De Meander 

• Orthopedagoog cluster 3, Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland 

• Orthopedagoog cluster 4, De Aventurijn 

• Trajectbegeleider cluster 2, Kentalis 

• Orthopedagoog MOC, Yorneo 

• Orthopedagoog KDC De Arkel, Cosis 

• Voorzitter - lid van Commissie van Toelaatbaarheid SWV PO 22.01 

• Indicatiesteller Team Jeugd Assen of vanuit een andere gemeente (op uitnodiging) 

• Personen op uitnodiging van inbrenger op basis van de casus 
 

De doelstelling  

• Gezamenlijk onderwijs- en zorgbehoeften afwegen ten einde een voor het kind passend 
advies te formuleren welke kan leiden tot advisering voor het aanvragen van zorg, 
advisering tot het indiceren van een Onderwijszorg arrangement en/of een 
toelaatbaarheidsverklaring voor een vorm van onderwijs.  

• In kaart brengen van jonge kinderen (< 4;0 jaar en 4;0 - 7;0 jaar, onder-instroom) met 
extra ondersteuningsbehoeften, waar onderwijs/zorgbehoeften nog niet duidelijk zijn.  

• Bespreken van complexe casuïstiek van oudere kinderen (7;0 - 12;0 jaar, regulier of zij -
instroom), die niet het juiste onderwijs-/zorgaanbod ontvangen. Een contra-indicatie voor 
ATOZ-bespreking is als de casus een PO-VO overstap betreft: in die gevallen is het SWV 
VO aan zet om mee te denken in de vraag naar de beste plek voor de leerling. 
 

De locatie van het overleg 

Online via Teams of in onderling overleg op locatie 

 

De frequentie van het overleg 

• Periodiek, minimaal 1 keer per maand, van 13.00 uur tot uiterlijk 14.30 uur 

• De planning van het ATOZ-overleg is te vinden op website van het samenwerkingsverband 

• Het overleg komt te vervallen wanneer er geen casuïstiek is  

• Maximaal 2 casussen per overleg 

• Halfjaarlijks tussentijdse evaluatie en terugkoppeling in oktober en maart 
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De ATOZ-werkwijze 

• Halfjaarlijks draagt één van de leden van het ATOZ de verantwoordelijkheid voor de 
coördinatie. 

• Aanmelding kan bij ieder lid van het ATOZ-team. Het lid van het team dat de casus 
inbrengt, ‘de inbrenger’, zorgt voor toestemming van wettelijk vertegenwoordiger(s) voor 
opvragen, verspreiden en bespreken van het dossier. Hiervoor wordt een format 
toestemmingsformulier gebruikt, zie bijlage. 

• ATOZ-teamlid die de inbrenger is, zorgt voor plaatsing van de casus op de agenda uiterlijk 
een week van tevoren. 

• Aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) is mogelijk, maar gebeurt op afweging en 
uitnodiging van de inbrenger. 

• Aanwezigheid zorgpartners is mogelijk. Per casus bepaalt de inbrenger in overleg met 
ouder(s)/verzorger(s) van wie aanwezigheid gewenst is. De inbrenger nodigt uit. 

• Voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda via mail rondgestuurd door de 
coördinator. De agenda wordt efficiënt opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met 
wie bij welke casus betrokken is. Overleg vindt plaats op grond van aangeleverd dossier. 

• Op grond van dossier en discussie/bespreking wordt een advies geformuleerd. Advies kan 
tevens betekenen dat er nadere diagnostiek gewenst is/plaats moet vinden.  

• De inbrenger koppelt de casus terug aan betrokkenen en draagt zorg voor de halfjaarlijkse 
terugkoppeling.  

• Wanneer er een TLV aangevraagd zal worden, wordt het ATOZ-advies toegevoegd aan het 
dossier (meest wenselijk is dat dit wordt overgenomen in het deskundigenadvies). 

• Kentalis, cluster 2, kent een eigen route naar toeleiding zorg en onderwijs. Hierbij geldt 
dat Kentalis geen zorgplicht heeft maar ondersteuningsplicht. 
 

Naast de mogelijkheid om een casus in te brengen in het ATOZ-overleg kan er gebruik gemaakt 
worden van het overleg ‘De CvT aan tafel’. De Commissie van Toelaatbaarheid (CvT) kan worden 
betrokken bij casuïstiek in de gehele leeftijdsrange van het primair onderwijs, waarbij de 
complexiteit met name zit in de procedurele kant, zoals zorgplicht, wettelijke termijnen en 
documentatie-eisen. Ook meer inhoudelijke complexiteit kan aan de orde komen.  
Het verschil tussen het ATOZ-overleg en het overleg ‘De CvT aan tafel’ is dat het ATOZ meer 
gericht is op de ontwikkeling van het jonge kind en het meer multidisciplinair is samengesteld.  
Het overleg ‘De CvT aan tafel’ is te benutten door een mail met korte toelichting te sturen naar 
cvt@swv2201po.nl. 
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Toestemmingsformulier inbreng Adviesteam onderwijs en zorg (ATOZ) 

Er is een vraag rondom de plaatsing van uw kind op een school en/of de in te zetten zorg of onderwijsondersteuning. 

Om te kunnen beoordelen met welk aanbod het kind het beste bediend wordt, is het noodzakelijk om informatie 

over uw kind te delen en bespreken. Dit is nodig om een beeld te kunnen vormen van zijn of haar (onderwijs)-

ondersteuningsbehoefte.  

Binnen het samenwerkingsverband PO 22.01 Noord en Midden-Drenthe bestaat het ‘ATOZ-overleg’. Dit is een 

overlegstructuur van het Adviesteam Onderwijs en Zorg’1 ten aanzien van schooltoeleiding en/of zorg. Dit overleg 

richt zich op het zo goed mogelijk plaatsen van kinderen met een complexe (onderwijs) ondersteuningsbehoefte.  

Toestemming wordt verleend aan de professionals die vanuit het onderwijs en de zorg aan dit overleg deelnemen. 

Dit zijn ook de medewerkers vanuit de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT) van het samenwerkingsverband en een 

indicatiesteller vanuit de gemeente, die een besluit kunnen nemen over de toegang tot bepaalde vormen van 

onderwijs of zorg.  

Als wettelijk vertegenwoordiger geef ik toestemming om de relevante dossiergegevens van: 

Voornaam  
 
 

Achternaam 
 
 

Geboortedatum 
 
 

Woonplaats 
 
 

 

te delen met:  

 - leden van ATOZ 

 - huidige school of de laatste school van inschrijving 

 - indicatiesteller vanuit de gemeente                                                                    

Naam wettelijk vertegenwoordiger 1 Handtekening 
 
 
 
 

 
 

Tekent u ook namens een andere gezaghebbende? Ja / Nee 

Naam wettelijk vertegenwoordiger 2 Handtekening 

 
 
 
 

 
 

Datum ondertekening:  
 

 

)‘ Adviesteam Onderwijs en Zorg’ (ATOZ) bestaat uit vertegenwoordigers van: 

Kindcentrum SBO De Boei (CKC Drenthe), Kindcentrum SBO De Meander (Plateau), Kind- en Leercentrum W.A. van 

Liefland (SO Cluster 3-ZML, Plateau), SO de Aventurijn (SO Cluster 4, RENN4), Trajectbegeleiding cluster 2 (Kentalis), 

Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC, Yorneo), Expertisecentrum Kind- jeugd en Gezin, de Arkel (Cosis), 

Commissie van Toelaatbaarheid (SWV PO 22.02), Team Jeugd (Gemeente Assen). 


