Route aanmelding paardenboerderij Leestensch Hof
Ten behoeve van de regio SWV Kop van Noord-Holland
Algemene informatie:
Zorgboerderij Leestensch Hof in Wervershoof is een professioneel zorgbedrijf dat zich richt op
dagbesteding aan (jong)volwassenen en daarnaast op kinder- en jeugdzorg (logeerverblijf,
dagbesteding en onderwijsprogramma). Aan de kinderen wordt gespecialiseerde dagbesteding
geboden voor kinderen met een indicatie van de gemeente. Voor kinderen die in het reguliere of
speciaal onderwijs geen plek kunnen vinden wordt een onderwijs/zorgprogramma geboden. Dit
programma heeft de naam Educpres; een programma waar cognitieve vaardigheden, maar vooral de
ontwikkelingsbehoeften van het kind centraal staan.
Op het onderwijs is geen toezicht vanuit de onderwijsinspectie; Leestensch Hof staat ook niet als
officiële school geregistreerd. Gemiddeld wordt er 1 ½ uur per dag onderwijs aangeboden; dit blijkt
echter zeker niet voor alle kinderen haalbaar.
De bekostiging van de plaatsing wordt gedaan door de gemeente (obv een indicatie) en soms ook
vanuit het samenwerkingsverband en de leverende school.
Doorgaans wordt gestreefd naar een plaatsing van maximaal 1 jaar.
Leestensch Hof richt zich in het algemeen op kinderen van 6 – 18 jaar met een ontwikkelingsstoornis
(DSM-V diagnose) en of een licht verstandelijke beperking. Indien er sprake is van andere
problematiek (bijvoorbeeld in het systeem) waardoor het kind op school niet kan functioneren is een
(tijdelijke) plaatsing ook mogelijk.
Aanmeldingsroute
Uitgangspunt is dat wanneer van het SWV Kop van Noord-Holland een financiële bijdrage wordt
verwacht, zij ook betrokken is bij de beoordeling van de plaatsing. Een taak die ligt bij de Commissie
Toekenning Onderwijsvoorzieningen (CTO) .
Route 1: Aanmelding bij zorgboerderij komt vanuit het wijkteam
- Door het wijkteam is met ouders besloten om aan te melden
- Wijkteam en ouders informeren de school waar het kind zit
- School nodigt wijkteam en ouders uit voor deelname aan OT
- Als de school de zorgen ook deelt dan volgt aanmelding bij de CTO voor een consult
- de CTO beoordeelt welke onderwijsplek passend is en of Leestensch Hof een passende plek
is vanuit onderwijsperspectief.
- Ouders vragen een indicatie aan via het wijkteam
- Aanmelding door ouders bij de Zorgboerderij
- Zorgboerderij neemt contact op met de school van herkomst voor overdracht onderwijsinformatie.
Mogelijkheid 2: School adviseert aanmelding bij de Zorgboerderij
- School en ouders melden aan bij CTO en nodigen wijkteam daarbij uit.
- Als alle betrokkenen het eens zijn, geeft wijkteam indicatie af en stemt de CTO ook in met
plaatsing.
- Ouders melden aan bij Zorgboerderij
Route terugplaatsing
Indien de plaatsing is afgerond en het kind weer terug naar onderwijs gaat:
- De Zorgboerderij meldt uiterlijk 1 maand voor afronding plaatsing samen met ouders aan bij
de CTO voor een consult. De laatste school van de leerling wordt uitgenodigd aanwezig te zijn
bij de bespreking.
- De CTO adviseert over een passende onderwijsplek.
- De ouders vragen vervolgens, met de school, een toelaatbaarheidsverklaring aan voor de
passende onderwijsvorm (in geval van so en sbo) of melden het kind (opnieuw) aan bij de
basisschool die tegemoet kan komen aan wat het kind nodig heeft.
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