
Ontwikkeling Panel Expertise & Toewijzing  

Binnen het Samenwerkingsverband PPO is sinds het voorjaar van 2019 een Panel Expertise & Toewijzing 
(PET) actief. De functie van dit panel ontwikkelde zich van ‘meekijken’ bij de behandeling van complexere 
aanvragen, en het geven van advies daarvoor, tot de beoordeling van aanvragen voor een TLV SBO+ en 
voor de pilot OZA. Er was (en is) geen slagboom voor gewone SBO-aanvragen. De toewijzing voor de OZA 
is per 1-8-2020 geregeld in een nieuw plan van aanpak. 

De specifieke beoordelingstaak van het panel in het SWV PPO (voor SBO+ en OZA) vervalt in het najaar 
van 2020, vanaf de herfstvakantie. Het panel neemt geen besluiten meer over aanvragen. In plaats daarvan 
schakelt het panel om naar – op verzoek - het adviseren over aanvragen. Het panel komt daarmee in een 
adviserende rol.  

Het panel wordt door het bureau van het samenwerkingsverband ingezet waar nodig. Het panel wordt in het 
algemeen ingezet in situaties en bij aanvragen waarbij de hulp van het SWV wordt gevraagd. Het panel kijkt 
op verzoek mee bij complexe aanvragen, ‘beoordeelt’ deze (zonder besluitvorming) en geeft onafhankelijk 
advies. Het panel kan ook verzocht worden een deskundigenadvies uit te brengen in commissieverband. 
Verder wordt het panel betrokken bij verwijzingen die vastlopen, wanneer ouders en school er niet met 
elkaar uitkomen.  

Het panel monitort op verzoek van het bureau mede de leerlingenstromen, signaleert naar aanleiding 
daarvan trends en verdiept zich in het ondersteuningsaanbod.  

 
Samenstelling Panel Expertise & Toewijzing 

Er is een panel in zowel het samenwerkingsverband PPO als in het samenwerkingsverband VO. De 
samenstelling verschilt. In het PO is sprake van een vaste samenstelling, in het VO wisselt deze (afhankelijk 
van de vraagstelling of verwijzing). Het panel maakt deel uit van een ‘pool’ van deskundigen. Het panel komt 
± 5-6 keer bijeen per schooljaar.  Voor de bespreking van de leerlingendossiers wordt een planning gemaakt 
via Kindkans.  

 
Samenstelling Panel PPO: 

- Marian van Oostenbrugge (intern begeleider, origine PO) 
- Marscha van Rooijen (orthopedagoog, origine SBO/SO) 
- Jason Meijer (orthopedagoog, origine SO) 
- Maike de Jong (gedragsdeskundige jeugd en gezin, origine Aan-Z) 
- Ronald de Bruijne (voorzitter, origine SWV) 

Samenstelling Panel VO: 

- Hanneke Wijkhuijs (orthopedagoge, origine VSO) 
- Maartje Verplanke/Bianca van Heese (beiden orthopedagoge, origine VO) 
- Meredith Hoelen (orthopedagoge, origine PRO) 
- Jason Meijer (orthopedagoog, origine VSO) 
- Ronald de Bruijne (voorzitter, origine SWV) 

 


