
De ouders werden jarenlang 
door de voorschoolse instel-
lingen geadviseerd. Het bleek 
in de praktijk echter lastig om 
driejarige kinderen de beste 
onderwijsplek te garanderen. 
Vanaf 1 augustus verloopt de 
toewijzing daarom centraal, 
via de CTO. Dit is een pre-
ventieve aanpak, die de kans 
groter maakt dat de jongste 
jeugd op de juiste plaats te-
rechtkomt.

Breed kader
“Eerst bespreken we de zorg-
kinderen in de CTO”, schetst 
Walstra-Groot de werkwijze. 
“Met de CTO creëren we een 
breder kader, waarin we de 
onderwijsbehoeften vaststel-

len. In de commissie par-
ticipeert in ieder geval een 
jeugdarts, een orthopedagoog 
en een deskundige uit het on-
derwijs. Daarnaast schuiven 
andere specialisten – zoals 
een deskundige op het gebied 
van ZMOK – wanneer nodig 
aan.” 

De CTO kent vervolgens de 
onderwijsplek toe. “Het is 
belangrijk dat een leerling 
vanaf zijn jongste leeftijd op 
de goede plaats zit”, stelt 
Walstra-Groot. “Zo voorkom 
je veel teleurstellingen. In de 
eerste plaats is een vekeerde 
onderwijsplaats heel ingrij-
pend voor het kind zelf. Maar 
ook de ouders ervaren zoiets 

als enorm frustrerend. Het 
is heel naar als je denkt een 
goede onderwijskeuze te 
hebben gemaakt, maar dat 
dit uiteindelijk niet het geval 
is. Ten slotte is het ook voor 
de school erg vervelend als 
onvoldoende aan de onder-
wijsbehoeften tegemoet kan 
worden gekomen. De school 
zet zich immers volledig in om 
het kind te kunnen opvan-
gen.”

Toegevoegde waarde
Tijdens het CTO-overleg zijn 
ook de ouders aanwezig. De 
CTO kan eventuele onderwijs-
arrangementen voor het re-
guliere basisonderwijs direct 
toekennen. “Doordat het

onderwijs en de voorschool-
se instellingen met elkaar in 
gesprek zijn, krijgen we een 
goed beeld van de onderwijs-
behoeften. Op deze manier 
kunnen we elkaar versterken 
en aanvullen.”

Wist u dat...
•  Een school die een recht-

streekse aanmelding van 
een driejarig kind met 
extra onderwijsbehoefte 
krijgt, wordt gevraagd om 
deze leerling eerst aan de 
CTO voor te leggen?

•  Bij het Samenwerkings-
verband Kop van Noord 
Holland diverse voor-
schoolse instellingen zijn 
betrokken, zoals: Centrum 
voor Daghulp, de Ster, de 
Zee en Integrale Vroeg-
hulp?

Voorkomen van teleurstellingen

Katja Walstra-Groot

‘Een kind op de juiste 
onderwijsplek voorkomt 
veel teleurstellingen’

Vanaf dit schooljaar worden de jongste kinderen met specifieke onderwijs-
behoeften die naar school moeten, aangemeld en besproken in de Commis-
sie Toewijzing Onderwijsvoorziening (CTO). De CTO adviseert vervolgens 
een passende onderwijsplek. Maar hoe verloopt zo’n overgang van de voor-
schoolse instellingen naar basisschool? “We moeten niet zeggen dat we het 
beter weten, maar elkaar juist versterken”, zegt Katja Walstra-Groot, onder-
wijsadviseur van OBD Noordwest.


