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Kansrijk Maar Risicovol (KMR)            februari 2023 
 

Doel 

Binnen het Samenwerkingsverband Afdeling Ommen/Dalfsen is de regeling ‘Kansrijk Maar Risicovol’ (SBO) 

afgesproken. Binnen het totale SWV is ook een dergelijke regeling getroffen voor leerlingen die mogelijk in de 

toekomst worden doorverwezen naar het SO. Dit is om een leerling met extra onderwijsbehoeften een kans 

te bieden op het regulier onderwijs als zij mogelijkheden zien om de leerling passende ondersteuning te 

bieden.  Financiële overwegingen spelen dan geen rol.  

 

Tijdstip aanvraag 

Een school uit afdeling Ommen/Dalfsen kan een beroep doen op de regeling KMR SBO door de vierjarige 

leerling bij eerste inschrijving op een school (tot uiterlijk een half jaar daarna) aan te melden bij de CAT van 

de afdeling. Wanneer de CAT positief beslist en vóór groep 4 in de basisschoolperiode een verwijzing naar 

het SBO nodig is, dan wordt die verwijzing gezamenlijk bekostigd, op het niveau van de afdeling van het 

Samenwerkingsverband.  

Een school kan een beroep doen op de regeling KMR SO door de leerling voordat hij/zij een jaar onderwijs 

gevolgd heeft (in de regel dus voordat de leerling vijf jaar wordt) aan te melden bij de CAT. Wanneer de CAT 

positief beslist en later in de basisschoolperiode een verwijzing naar het speciaal onderwijs nodig is, dan wordt 

die verwijzing gezamenlijk bekostigd, op het niveau van het samenwerkingsverband. 

De CAT beslist of de leerling in aanmerking komt voor de regeling SBO of voor de regeling SO.  

 

Ambulante Begeleiding 

Aangezien er bij deze leerlingen altijd sprake is van extra onderwijsbehoeften, wordt Ambulante Begeleiding 

(AB) vanuit het Samenwerkingsverband ingezet. De AB-er en school stemmen onderling de hulpvraag en de 

frequentie van inzet af. Naast het geven van adviezen volgt ook de AB-er de ontwikkeling van het kind 

(minimaal 1 jaar).  Gevolgd wordt ook of de leerling tijdig wordt doorverwezen naar het S(B)O, indien nodig. 

De CAT ontvangt periodiek een update vanuit de school hieromtrent (een half jaar na de eerste.aanvraag en 

daarna volgens afspraak per leerling, naar gelang wat gewenst is) . 

 

Toestemming ouders/verzorgers/voogd 

Voor zowel de aanvraag voor KMR als voor AB is toestemming van ouders met gezag/verzorgers/voogd een 

voorwaarde. 

 

Werkwijze 

De school vult onderstaand formulier in en dient dat in via Grippa (formulier èn andere relevante 

dossierstukken uploaden bij Arrangement ->  KMR). Ook stuurt diegene een mail naar de secretaresse van 

de CAT dat deze aanvraag is ingediend: liselottelippmann@veldvaartenvecht.nl  

De aanvraag wordt op de CAT besproken en de uitkomst wordt teruggekoppeld met de school, die vervolgens 

AB aanvraagt bij een positieve beslissing (als dit nog niet is gebeurd). 

De naam van de leerling wordt bij een positieve beslissing door de voorzitter van de CAT op de lijst KMR 

geplaatst. 

De school maakt een handelingsplan, zodat inzichtelijk wordt welke extra ondersteuning wordt geboden en 

wanneer het effect daarvan wordt geëvalueerd. 
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Aanmelding ‘Kansrijk Maar Risicovol’ (KMR) 
 

Datum    : 

Naam leerling   : 

Geboortedatum  :  

Inschrijfdatum   : 

Naam school   : 

Naam voorschoolse instelling: 

 

Reden van aanmelding voor KMR 

 

Integraal beeld (kort)  

 

Stimulerende factoren   

  

Belemmerende factoren  

  

Onderwijsbehoeften 

 

Kansen plaatsing BAO 

 

Risico’s plaatsing BAO 

  

Beschrijving voorschoolse periode (ondersteuningsbehoefte, ingezette hulp, onderzoeken) 

 

Beschrijving thuissituatie en eventuele hulpverlening 

 

De school werkt aan de volgende doelen (stuur evt. OPP/HP mee): 

 

Inzet Ambulante Begeleiding nodig met betrekking tot: 

 

 

 

Opgesteld door  

Functie  

School  

Handtekening  

 

 

Als ouder(s)/verzorger(s) van ………… verklaren wij dat wij op de hoogte zijn van deze inschrijving en 

akkoord te zijn met het aanvragen van Ambulante Begeleiding: 

 

Naam ouder/verzorger 1 Naam/ouder verzorger 2 

 
 
 

 

Handtekening Handtekening 

 

 
 

 

 


