Samenstelling en inhoud CTO
De CTO (Commissie Toelating Onderwijsvoorziening) is een onafhankelijke
commissie van het SWV de Kop van Noord-Holland, die als belangrijkste taak heeft de
toelaatbaarheid van leerlingen tot speciale onderwijsvoorzieningen te bepalen. De CTO kan
toelaatbaarheidsverklaringen afgeven tot speciaal basisonderwijs, onderwijs voor cluster 3 en 4 en
Eureka-onderwijs. Beoordeling toelaatbaarheid voor onderwijs cluster 1 en cluster 2 vallen buiten de
bevoegdheid van de CTO. Deze onderwijsvoorzieningen volgen een eigen traject.
Randvoorwaardelijke aspecten
De CTO is enerzijds een zelfstandig orgaan (kan zelfstandig beslissingen nemen omtrent de
toelaatbaarheid tot speciale onderwijsvoorzieningen), en is anderzijds ook verbonden aan het
samenwerkingsverband als uitvoeringsorgaan. De leden van de CTO zijn door het bestuur van het
samenwerkingsverband benoemd. De CTO richt zich bij de uitvoering van haar taken op het beleid
zoals dat vastgelegd is in het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Wanneer de CTO
een kind toelaatbaar acht tot een speciale onderwijsvoorziening, is het de verantwoordelijkheid van
het samenwerkingsverband te zorgen voor de beschikbaarheid van een passende onderwijsplek.
De CTO is een orgaan van het samenwerkingsverband dat alle kosten die samenhangen met het
functioneren van de CTO voor haar rekening neemt.. Dit geldt ook voor situaties waarin de CTO in
een proces wordt betrokken en aansprakelijk wordt gesteld.
Hoofdelijke aansprakelijkheid van een CTO-lid is alleen aan de orde bij grove verwaarlozing van de
taak die het lid is opgedragen. Het gaat dan doorgaans om onrechtmatig handelen.
Leden van de CTO
De CTO bestaat uit drie vaste leden:
- Drs. K.M. Walstra-Groot (orthopedagoog/voorzitter)
- Mw. E. Swagerman (deskundige regulier bao)
- Mevr. C. Onnouw en mevr. J. Deurloo (jeugdarts)
Afhankelijk van de inhoud van het dossier, kunnen door de CTO worden uitgenodigd:
- Deskundige speciaal basisonderwijs
- Deskundige cluster 3
- Deskundige cluster 4
- Deskundige begaafdheid
- Deskundige Schoolmaatschappelijk werk
Taken van de CTO
- Beoordeling toelaatbaarheid speciale onderwijsvoorzieningen
- Beoordeling aanvragen terugplaatsing naar regulier basisonderwijs
- Toekenning onderwijsarrangementen voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs
- Toekenning onderwijsarrangementen voor 3-jarigen (bij de start in het basisonderwijs)
- Behandelen bezwaren ouders ten aanzien van besluiten OT
- Consultfunctie bij vragen over de meest passende onderwijsvorm
- Signalering van (gewenste) ontwikkelingen en advisering aan bestuur SWV
Communicatie CTO – Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband zal actief de CTO van informatie voorzien over de
ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband, de scholen in het SWV en het beleid.
Het samenwerkingsverband verstrekt dan ook altijd het Ondersteuningsplan aan de CTO.
De CTO informeert het bestuur van het samenwerkingsverband middels een jaarverslag, waarin het
volgende wordt vermeld:
- het aantal aanmeldingen, naar herkomst van de school
- leeftijdsopbouw van aangemelde kinderen
- het aantal positieve, negatieve en tijdelijke toelaatbaarheidsverklaringen
- het aantal terugplaatsingen
- het aantal adviezen en soort adviezen
- aantal bezwaren en beroepen, met de uitspraken hierover
- aanbevelingen aan het samenwerkingsverband
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