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“All of us do not have equal talent, but all of us should have an equal 

opportunity to develop our talent” (John F. Kennedy) 
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1 Inleiding 
 

Een basis voor de toekomst.  

  

Zo luidt het motto onze school: KBS Helder Camara. Een katholieke school gelegen in het 

oostelijk deel van Teteringen. De school heeft plm. 400 leerlingen en het team bestaat 

uit 30 personeelsleden. KBS Helder Camara valt onder de stichting INOS en 

Samenwerkingsverband WSNS-INOS.  

Missie en visie 
De Helder Camara is een katholieke school waar de optimaal persoonlijke ontwikkeling 

van elk kind te allen tijde centraal staat. Vanuit een warm sociaal-pedagogisch klimaat 

willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse manier hun talenten ontdekken en 

ontplooien, hun identiteit ontwikkelen en leren verantwoordelijkheden te dragen als 

actieve burgers. Hierbij worden zij begeleid door een professioneel, enthousiast en 

zorgzaam team.   

 

Het onderwijs op KBS Helder Camara richt zich op de mogelijkheden en kansen van ieder 

kind, waarbij betrokkenheid en welbevinden voorop staan. Wij vinden dat leren het 

beste gaat binnen een sociale context, waarbij wij op zoek gaan naar de zone van naaste 

ontwikkeling en de onderwijsbehoeften die daar op aansluiten. Wij bieden een veilige 

leeromgeving, waarbinnen wederzijds respect, onderwijs op maat en zorg en 

begeleiding van leerlingen centraal staan. Samenwerking met ouders en deskundigen is 

daarbij van groot belang. Via professionalisering en deskundigheidsbevordering van 

leerkrachten en IB’ers willen we de benodigde kennis binnen de school halen en 

toepassen binnen de klassensituatie. Door te leren verantwoordelijkheid te dragen voor 

het eigen leerproces en het gewenste resultaat ontwikkelt de leerling 

verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen. De school richt zich op de toekomst: 

nieuwe media staan de leerlingen ter beschikking. 
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Visie op zorg 

Alle kinderen hebben zorg nodig. Alle vormen van onderzoek en begeleiding zijn gericht 

op een brede ontplooiing, het stimuleren van de ontwikkeling en het positief 

beïnvloeden van betrokkenheid en welbevinden van de leerling.  Wij als team zijn 

verantwoordelijk voor alle kinderen.  

 

Uitgangspunten bij de leerlingenzorg: 

 Preventief en proactief handelen, denken in onderwijsbehoeften. 

Wij richten ons binnen de school op het zo vroeg mogelijk signaleren en 

onderkennen van specifieke behoeften op didactisch, pedagogisch en sociaal-

emotioneel gebied. We proberen ieder kind op onze school die zorg en 

begeleiding te bieden die het nodig heeft. Dit doen we door gericht op zoek te 

gaan naar mogelijkheden en kansen om de ontwikkeling te stimuleren. Op zoek 

naar de zone van de naaste ontwikkeling binnen het leerstofaanbod. Wij 

brengen de onderwijsbehoeften van elk kind in kaart. Dit doen we door het 

opstellen van een groepsplan. 

 

 Een heldere en eenduidige zorgstructuur. 

Onze school heeft gekozen voor de 1-zorgroute als zorgstructuur. De 1-zorgroute 

sluit aan op onze visie op onderwijs en zorg. Het biedt een heldere, eenduidige 

en planmatige aanpak van zorg en onderwijs. Handelingsgericht werken staat 

hierbij centraal. 

 

 Inzet extra hulp zoveel mogelijk in de klas door de leerkracht binnen de sociale 

context. 

In het verleden werden (ook) op onze school deze kinderen enkele malen per 

week uit de klas gehaald om bij de remedial teacher te gaan werken. De laatste 

jaren hebben wij – en ook steeds meer andere scholen - die hulp buiten de klas 

langzaamaan verminderd. Tegelijkertijd hebben leerkrachten geleerd binnen de 

klas tijd vrij te maken om extra hulp te bieden (o.a. tijdens het zelfstandig 

werken). De leerkrachten kunnen voor de organisatie en de inhoud van die hulp 

een beroep doen op de deskundigheid van de intern begeleiders (IB’ers), een 

collega uit het speciaal basisonderwijs en medewerkers van Edux.  

Kinderen uit de klas halen om ze extra te begeleiden lijkt heel mooi, maar er 

zitten volgens ons meer nadelen dan voordelen aan. Leren gebeurt immers het 

beste binnen een sociale context. Bovendien, als kinderen uit de klas gehaald 
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worden, missen ze weer lessen die op een of andere manier ingehaald moeten 

worden. Met andere woorden: je creëert een achterstand. Daar komt nog bij, dat 

kinderen met (leer)problemen het meest leren van een eenduidige uitleg en 

instructie. Uit ervaring is ons ook gebleken dat kinderen dingen die ze geleerd 

hebben in één-op-één-situatie, moeilijk kunnen toepassen in de klassikale 

situatie. Voor de groepsleerkrachten geldt, dat ze de ontwikkeling van kinderen 

die uit de klas gehaald worden, minder goed kunnen volgen. Ook in de 

vakliteratuur wordt al langere tijd gepleit om de extra hulp zoveel mogelijk 

binnen de klas aan te bieden.  

 

 De school als brede zorgschool 

Binnen de wet Passend Onderwijs werd het begrip ‘zorgplicht’ geïntroduceerd. 

Dit wil zeggen dat ieder schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft een 

passend onderwijszorg-arrangement aan te beiden aan iedere leerling die zich bij 

een school van dat schoolbestuur aanmeldt. Scholen worden aangezet tot 

heroverweging van de opvang van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 

Dit heeft geleid tot vier profielen van Passend onderwijs: netwerkschool, smalle 

zorgschool, inclusieve school en de brede zorgschool. Onze school heeft gekozen 

voor het laatst genoemde profiel. Een brede zorgschool vangt meerdere 

categorieën leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op, bijvoorbeeld 

slechtzienden, kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden en leerlingen 

met ASS.  

Een school met dit profiel vangt 2/3 van de geïndiceerde leerlingen op. (4%). 

Voor een school in het primair onderwijs omvat dat ook een groot deel van de 

huidige SBO-populatie. In de toekomst zullen we als school invulling gaan geven 

aan het gekozen profiel. 

 

 Samenwerking met ouders 

Ouders kennen hun kind als geen ander en kunnen de leerkracht en school 

waardevolle informatie verschaffen. De school wil samen werken met ouders op 

pedagogisch en organisatorisch gebied. Samen zoeken naar oplossingen voor 

problemen en samen het kind begeleiden in de ontwikkeling. Een goede 

communicatie is hierbij belangrijk.  
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 Ondersteuning en coachen van leerkrachten 

De leerkracht doet ertoe. Bij het afstemmen van het onderwijs op de 

onderwijsbehoeften van de leerling is de leerkracht de beslissende factor. De 

leerkracht moet over voldoende competenties beschikken om dit te doen en als 

professional bereid zijn/haar te reflecteren over zijn/haar aanbod en haar 

handelen. Het is daarom van belang dat de leerkracht zich gesteund voelt en 

mogelijkheid tot coaching krijgt wanneer dat nodig blijkt te zijn. Naast de 

ondersteuning die leerkrachten elkaar kunnen bieden zijn aan onze school 2 

intern begeleiders (IB) verbonden Marlies Euler houdt zich voornamelijk bezig 

met de groepen 1 t/m 5 en Berry Koevoets met de groepen 6 t/m 8. De IB’ers 

begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van de zorgstructuur 1-zorgroute en 

volgt de voortgang.  
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2 Zorgstructuur 
 

In dit hoofdstuk besteden we uitvoerig aandacht aan de organisatie van de zorg en 

begeleiding op onze school.  

 

 0-lijn: de reguliere begeleiding 

De leerkracht ontwerpt een groepsplan voor de verschillende vakgebieden volgens 

de cyclus ‘handelingsgericht werken’. Tijdens de groepsbespreking wordt het 

groepsplan besproken, leerlingen geclusterd naar onderwijsbehoeften, worden 

afspraken gemaakt over de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht en kunnen 

leerlingen aangemeld worden voor de leerlingbespreking.  

 

 Eerste lijn: de specifieke begeleiding 

De specifieke begeleiding start met een leerlingenbespreking tussen leerkracht en 

intern begeleider. De leerlingenbespreking heeft als doel het verhelderen van de 

specifieke onderwijsbehoeften, vaststellen of de leerling een plaats in het 

groepsplan krijgt of een individueel hulpplan, vaststellen of de leerling interne of 

externe begeleiding nodig heeft en vaststellen of bespreking in het zorgteam nodig 

is. De intern begeleider kan, met toestemming van ouders, intern onderzoek of een 

observatie uitvoeren om informatie te verkrijgen over de specifieke 

onderwijsbehoeften. Tevens kan gekozen worden om de leerlingen een bepaald 

zorgarrangement aan te bieden (bijvoorbeeld SOVA-training). De leerkracht gaat in 

gesprek met de ouders en deelt zorgen, wisselt ervaringen uit en stemt aanpak af.  

 

 Tweede lijn: de intensieve begeleiding 

De leerling wordt besproken in het intern zorgteam. Het intern zorgteam bestaat uit 

de intern begeleiders, de onderwijsadviseur leerlingenzorg (een orthopedagoog, 

onderwijskundige of een psycholoog) van Edux en consultatiegever van het SBO. De 

bespreking heeft als doel tot een verklaring van het probleem te komen en 

duidelijkheid te krijgen over de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Dit 

alles om tot een individueel hulpplan te komen. De leerkracht en internbegeleider 

informeren ouders voor- en achteraf van de interne zorgteam bespreking.  
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 Derde lijn: de externe begeleiding 

De externe begeleiding bestaat uit extern onderzoek of begeleiding. Een leerling is 

meerdere malen besproken binnen het intern zorgteam, maar er blijkt meer nodig 

te zijn. Er wordt extra zorg in samenwerking met de school geboden, met 

medeweten van ouders. Het gaat hier voornamelijk om leerlingen met een indicatie 

SO of SBO (rugzakleerlingen). Zij worden veelal begeleid door een ambulant 

begeleider van buiten de school. Er wordt bepaald welk specifiek 

onderzoek/werkwijze gevolgd dient te worden. De ouders worden betrokken als 

partner-in-zorg bij besprekking. 

 

De school kan een beperkt aantal onderzoeken laten uitvoeren door de 

onderwijsadviseur leerlingenzorg van Edux. Het gaat dan om leerlingen die 

“vastlopen” in hun ontwikkeling en voor wie school en/of ouders niet direct een 

passende oplossing hebben.  

Aan deze onderzoeken – voor zover ze passen binnen het aan de school toegekende 

budget – zijn voor de ouders geen kosten verbonden. De school bepaalt welke 

leerlingen op haar kosten bij Edux worden onderzocht.  

De onderzoeken vinden in principe bij Edux plaats. Daar heeft men speciale 

onderzoeksruimten, waar in een prettige omgeving ongestoord gewerkt kan 

worden.  

 

 Vierde lijn: verwijzing 

Als blijkt dat de school handelingsverlegen blijft zal er overgegaan worden tot 

verwijzing naar SBO of SO. Verwijzing en plaatsing in het SBO/SO met haar 

specifieke expertise. De school steunt ouders bij de verwijzing. 

 

Op de volgende bladzijde wordt de zorgstructuur schematisch weergegeven. 
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0-lijn: reguliere begeleiding 

Leerlingen met een onderwijsvraag, de algemene onderwijsbehoeften 
Bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen wordt het werken met groepsplannen 

als insteek genomen. Een groepsplan omvat het geheel van voor een bepaalde periode 

schriftelijk vastgelegde aanwijzingen en richtlijnen voor het onderwijs aan een groep 

leerlingen, op basis van informatie over de onderwijsbehoeften van de leerlingen, 

waarmee de leerkracht bepaalde leer- en opvoedingsdoelen binnen een zeker 

tijdsbestek wil realiseren. Het groepsplan richt zich op alle leerlingen uit een groep. 

(Clijsen, 2007)  

 

Twee keer per schooljaar wordt er door de leerkracht van groep 3-8 een groepsplan  

gemaakt voor de vakgebieden rekenen en spelling. Twee keer per jaar voor het vakgebied 

begrijpend lezen1. Voor technisch lezen maakt de leerkracht gebruik van de toetssite 

behorende bij de methode Veilig leren lezen of Estafette waaruit drie aanpakken volgens 

convergente differentiatie komen. De groepsplannen worden opgesteld volgens de cyclus 

‘handelingsgericht werken’. De cyclus bestaat uit 4 fasen: waarnemen, begrijpen, plannen en 

realiseren. De volgende stappen worden doorlopen: 

 

 In de fase van het ‘waarnemen’ worden in 1-zorgroute twee stappen gezet: 

Stap 1 Verzamelen van gegevens over leerlingen in het 

groepsoverzicht en op basis hiervan evalueren van het vorig 

groepsplan. 

Stap 2 Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de 

komende periode extra aandacht nodig hebben. 

 In de fase van het ‘begrijpen’ wordt in 1-zorgroute de volgende stap gezet: 

Stap 3  Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

 In de fase van het ‘plannen’ worden in 1-zorgroute de volgende stappen gezet: 

Stap 4 Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. 

Stap 5  Opstellen van een groepsplan. 

 In de fase van het ‘realiseren’ wordt in 1-zorgroute de volgende stap gezet: 

Stap 6  Uitvoeren van het groepsplan. 

Ouders kunnen tijdens de 10-minutengesprekken of een individuele afspraak op de hoogte 

gebracht worden van het groepsplan met betrekking tot hun zoon of dochter. 

 

                                                      
1 In het schooljaar 2012-2013 wordt de zorgroute voor de vakgebieden rekenen en spelling ingevoerd. Daarna volgt begrijpend 
lezen. 
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Stap 1: Verzamelen van gegevens over leerlingen in het groepsoverzicht en op basis 
hiervan evalueren van het vorig groepsplan. 

De eerste stap in de cyclus handelingsgericht werken kent twee doelen: 

o Verzamelen van actuele gegevens over leerlingen in een groepsoverzicht. 

o Evalueren van het vorig groepsplan op basis van de verzamelde gegevens.  

De leerkracht voert de meeste recente gegevens van alle kinderen uit de groep in een 

groepsoverzicht in. Er worden groepsoverzichten ingevuld voor rekenen, spelling en 

begrijpend lezen. Relevante gegevens met betrekking tot de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, het gedrag, de taakaanpak, de werkhouding en de motivatie van leerlingen 

meegenomen in de didactische groepsoverzichten.  

 

In het groepsoverzicht kunnen de volgende actuele gegevens opgenomen worden: 

o Methodeonafhankelijke toetsen; 

o Methodegebonden toetsen; 

o Observaties; 

o Analyses van het werk; 

o Gesprekken met kinderen en ouders; 

o Relevantie gegevens sociaal-emotionele ontwikkeling; 

o Leerstoornissen. 

Het vorige groepsplan wordt geëvalueerd aan de hand van de verzamelde gegevens. 

Hiermee wordt bepaald of de leerlingen de gestelde doelen bereikt hebben en/of ze 

geprofiteerd hebben van de gekozen aanpak en het onderwijsaanbod. 
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Stap 2: Signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 

De volgende stap in de cyclus handelingsgericht werken is het signaleren van leerlingen die 

extra aandacht nodig hebben.  De volgende criteria hanteren wij voor het signaleren van 

leerlingen die extra aandacht nodig hebben: 

o Leerlingen met een leerachterstand of leerstoornis; 

o Leerlingen met een leer- en ontwikkelingsvoorsprong; 

o Leerlingen met een eigen leerstijl. 

 

Signalering gebeurt niet alleen reactief, maar ook proactief. Door vooruit te kijken kunnen 

cruciale leermomenten en mijlpalen uit de leerlijn de komende periode aan de orde komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen. 

In stap 3 van de cyclus handelingsgericht werken benoemt de leerkracht in de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen, met in het bijzonder aandacht voor leerlingen die in 

de vorige stap gesignaleerd zijn. Bij het benoemen van de onderwijsbehoeften van een kind 

zegt de leerkracht altijd iets over de doelen die je de komende periode voor dit kind 

nastreeft en wat dit kind nodig heeft om deze doelen te bereiken. Alleen de 

onderwijsbehoeften van de gesignaleerde kinderen worden benoemd. De positieve 

kwaliteiten en stimulerende factoren zijn uitgangspunt voor het benoemen van de 

onderwijsbehoeften. Bij het benoemen van de onderwijsbehoeften wordt steeds gezocht 

naar de zone van de naaste ontwikkeling.  
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Na stap 3 van de cyclus handelingsgericht werken volgt de groepsbespreking samen met de 

intern begeleider. In de groepsbespreking bespreekt de intern begeleider met de leerkracht 

de wijze waarop de kinderen geclusterd kunnen worden, welke clustering voor deze 

leerkracht haalbaar is en welke maatregelen de leerkracht in haar klassenmanagement kan 

nemen om de gekozen clustering uit te voeren. 

Stap 4: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

In deze stap van de cyclus handelingsgericht werken clustert de leerkracht vervolgens 

kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, zodanig dat de kinderen van en met elkaar 

leren.  Om een subgroep te maken zijn de volgende items relevant: 

o Welke kinderen hebben vergelijkbare onderwijsbehoeften? 

o Hoe kan ik deze kinderen clusteren op een manier die zoveel mogelijk tegemoetkomt 

aan hun behoeften en tegelijk haalbaar is qua klassenmanagement? 

o Hoe kan ik deze kinderen clusteren zodat zij op interactieve manier van en met elkaar 

leren? 

De indeling in subgroepjes die een leerkracht maakt is flexibel, niet voor altijd en niet voor 

elke activiteit. Na elke cyclus wordt in de groepsbespreking het clusteren van de leerlingen 

opnieuw kritisch bekeken en heroverwogen. 

 

Voornamelijk wordt gewerkt volgens een convergent differentiatiemodel, maar er wordt ook 

gewerkt met minimumdoelen en extra doelen. Differentiatie is voornamelijk gericht op wat 

de leerlingen nodig hebben om de doelen te bereiken. De volgende differentiatievormen 

worden op school gehanteerd:  

o Differentiatie naar instructie, bijvoorbeeld extra instructie of pre-teaching. 

o Differentiatie naar leerstof en doelen, bijvoorbeeld minimumprogramma of 

verrijkingsstof. 

o Differentiatie naar tempo/tijd, bijvoorbeeld langer of korter werken aan een taak. 

o Differentiatie naar toetsing en beoordeling, bijvoorbeeld mondelinge afname. 

 

Het aanbieden van meer instructie- en leertijd in de klas wordt georganiseerd en in het 

rooster gepland. Hiervoor wordt zelfstandig werken ingepland in het rooster en wordt 

gebruik gemaakt van de zelfstandig werklessen in de methode. De leerkrachten maken 

tijdens de lessen gebruik van het directe instructiemodel. Per vakgebied geeft de methode 

aan wanneer de zelfstandig werklessen zijn. Gemiddeld drie keer per week.  
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Stap 5: Opstellen van het groepsplan 

In de fase van plannen wordt de volgende stap gezet in het handelingsgericht werken: het 

opstellen van het groepsplan. Een groepsplan omvat het geheel van voor een bepaalde 

periode schriftelijk vastgelegde aanwijzingen en richtlijnen voor het onderwijs aan een groep 

leerlingen, op basis van informatie over de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarmee 

de leerkracht beoogt bepaalde leer- en opvoedingsdoelen binnen een zeker tijdbestek te 

realiseren. Drie keer per jaar wordt een groepsplan opgesteld. De looptijd is maximaal 10 tot 

12 weken. Hiervoor wordt elk jaar een zorgkalender opgesteld door de intern begeleiders.  

 

Het groepsplan wordt gemaakt in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Componenten 

in het groepsplan zijn:  

o Doelen; aan de hand van de leerlijn of methode van een vakgebied worden de doelen 

voor de komende periode vastgesteld. De doelen voor de hele groep worden nader 

gespecificeerd, aangescherpt of aangevuld voor de subgroepjes. 

o Inhoud; wat aan de hele groep, subgroepjes en/of individuele leerlingen wordt 

aangeboden om de doelen te bereiken. Voor subgroepjes of individuele leerlingen 

wordt naast het basisaanbod aangegeven welke aanvullende of alternatieve leerstof 

aangeboden wordt, bijvoorbeeld extra programma’s, herhalingsstof, extra 

leermiddelen, software op de computer of verdiepings- en verrijkingsstof. 

o Aanpak/methodiek; hoe leerstof wordt aangeboden, rekening houdend met de 

leerstijlen van leerlingen. 

o Organisatie; de leerkracht geeft aan hoe vaak per week subgroepjes worden begeleid 

en instructie krijgen en hoe dit georganiseerd wordt.  

o Uitvoering en evaluatie. 

Stap 6: Uitvoeren van het groepsplan 

De laatste stap in de cyclus handelingsgericht werken is de stap van het uitvoeren van het 

groepsplan in de fase realiseren. Uitvoering vindt plaats in de afgesproken periode (duur van 

de cyclus). Op basis van waarneming en reflectie past de leerkracht het groepsplan zonodig 

aan. Afgeleid van het groepsplan maakt de leerkracht een dag- of weekplanning, waardoor 

de leerkracht het opgestelde groepsplan actief blijft gebruiken bij de planning van zijn/haar 

onderwijs. Als het groepsplan afgerond en in de groepsbespreking geëvalueerd is, wordt het 

groepsplan bewaard in het schooldossier (ParnasSys).  
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Eerste lijn: specifieke begeleiding 
Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften. 

Binnen de cyclus ‘handelingsgericht werken’ neemt de groepsbespreking een 

belangrijke plaats in . Toch kan het nodig zijn dat één of meerdere leerlingen apart 

besproken moeten worden. Hiervoor kunnen leerkrachten, na overleg met ouders, de 

leerling aanmelden voor de leerlingbespreking. De leerlingenbespreking heeft een 

aantal doelen: 

o Verhelderen van de specifieke onderwijsbehoeften van de aangemelde leerling. 

Dit kan gebeuren door het uitvoeren van intern diagnostisch onderzoek, 

observatie of coachingsgesprek door de intern begeleider in samenwerking met 

ouders en leerkrachten.  

o Vaststellen hoe de leerkracht in het groepsplan of in een individueel hulpplan 

aan deze onderwijsbehoeften tegemoet kan komen. 

o Vaststellen of en waarbij de leerkracht intern of extern begeleiding nodig heeft. 

Eventueel kan een zorgarrangement aangeboden worden (bijvoorbeeld SOVA-

training).  

De hulp aan leerlingen die extra zorg behoeven, wordt in principe binnen de klas gegeven 

door de groepsleerkracht. Die is de eerstverantwoordelijke voor zijn leerlingen. De 

leerkracht krijgt begeleiding en ondersteuning van de IB’ers. In overleg met ouders, 

leerkracht en intern begeleider kan bepaald worden dat intern diagnostisch onderzoek nodig 

is om de specifieke onderwijsbehoeften in kaart te brengen. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd volgens de cyclus handelingsgerichte diagnostiek. De IB’ers voeren ook het intern 

diagnostisch onderzoek uit en geven van daaruit handreikingen aan de groepsleerkracht. In 

een enkel geval kan het noodzakelijk zijn dat de IB’er gedurende een beperkte tijd toch een 

kind buiten de klas begeleidt dit mede om de diagnose helderder te krijgen en de 

handelingsaanwijzingen te kunnen aanscherpen. Alle handelingen hebben uiteindelijk als 

doel de leerling terug te plaatsen in het groepsplan. Indien blijkt dat er meer nodig is of meer 

aan de hand is wordt de leerling doorverwezen naar het intern zorgteam. De ouders kunnen 

eventueel uitgenodigd worden om deel te nemen aan de leerlingbespreking. Er volgt in ieder 

geval een gesprek na de leerlingbespreking. 
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Intern onderzoek 

Tijdens het intern diagnostisch onderzoek worden de volgende fasen doorlopen (Pameijer & 

Beukering van, 2008): 

 

 

 

o Intakefase: Wat is de vraag? Wat zijn de verwachtingen en wensen? 

De intakefase start met een duidelijke reden van aanmelding en een hulpvraag van 

leerkracht, ouders en/of leerling. Gegevens van de leerling worden verzameld. 

Informatie afkomstig uit o.a. eerder gehouden observaties, gesprekken en het 

leerlingdossier wordt kernachtig weergegeven.  

 

o Strategiefase: Wat weten we al en wat moeten we nog weten? Kunnen we de vraag 

al beantwoorden? 

In de strategiefase wordt gereflecteerd op de verzamelde informatie. De 

onderzoeker stelt hypothesen op voor nader onderzoek. Indien alle benodigde 

informatie voor handen is kan overgegaan worden naar de indiceringsfase. Er kunnen 

hypothesen gesteld worden op leerling-, school- en thuisniveau. Aan elke hypothese 

worden criteria gesteld wanneer deze aangenomen of afgewezen wordt. Tevens is 

elke hypothese gekoppeld aan een onderzoeksmiddel (bijvoorbeeld een toets of 

observatie).  

 

o Onderzoeksfase: Wat zijn de onderzoeksvragen en wie doet onderzoek? 

De onderzoeksfase heeft als doel antwoord te krijgen op de eerder gestelde 

hypothese. De onderzoeker verzameld de informatie die nog niet bekend was 

antwoord te geven op de hulpvraag.  

 

 

Intakefase 

 

Strategiefase 

 

Onderzoeksfase 

 

Indiceringsfase 

 

Adviesfase 
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o Indiceringsfase: Samenvatting van gegevens, onderwijsbehoeften en gewenst 

aanbod. 

De indiceringsfase is de fase van reflectie. De verzamelde gegevens worden 

samengevat. De samenvatting bevat een antwoord op de vragen die leraar, ouders of 

kind eerder stelden. 

 

o Adviesfase: Antwoord op vragen, informatie en/of advies. Ondersteuningsbehoeften 

leraar of ouders? 

Er is zicht op de problemen, we begrijpen de situatie, weten wat het kind nodig heeft 

en wat wenselijke aanbevelingen zijn. Het onderzoek sluit af met de adviesfase. Er 

worden aanbevelingen gedaan aan leerkracht en ouders op basis  van de uitkomsten 

uit de indiceringsfase.  

Tweede lijn: de intensieve begeleiding 
Indien na evaluatie van de begeleiding eerste lijn de leerkracht nog steeds 

handelingsverlegen is wordt de leerling, na overleg met ouders, aangemeld bij het zorgteam. 

Ons intern zorgteam houdt zich voornamelijk bezig met 2 hoofdtaken: leerlingenbespreking 

en het voorbereiden van en advisering inzake beleid t.a.v. leerlingenzorg.  

De vergaderingen hebben een besloten karakter, hetgeen wil zeggen dat anderen hierbij 

alleen aanwezig kunnen zijn op uitnodiging van de voorzitter van het zorgteam (één van de 

IB’ers).  

Het zorgteam van onze school bestaat uit de volgende vaste leden:  

 De intern begeleiders (IB’ers; Marlies Euler en Berry Koevoets);. 

 De consultatiegever van de SBO- voorziening (CC-er; Hanneke Veltman). De 

consultatiegever SBO observeert leerlingen en adviseert naar aanleiding daarvan de 

leerkracht. 

 De onderwijsadviseur leerlingenzorg van Edux (OALLZ; Rita Eggen). De 

onderwijsadviseur geeft advies en biedt consultaties aan. 

Indien een leerling in het zorgteam besproken wordt, is de eigen leerkracht indien wenselijk 

daarbij ook aanwezig. De adviezen vanuit het zorgteam worden in principe altijd 

meegenomen in een individueel hulpplan of het groepsplan. Na het zorgteam volgt er een 

oudergesprek. Ouders worden zo mogelijk betrokken bij het opstellen van een hulpplan. 

Naast de overleggen van het intern zorgteam voeren beide IB’ers regelmatig overleg met het 

managementteam tijdens de MT-vergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten overleggen de 

IB’ers met directie en de beide bouwteamcoördinatoren  over allerlei zaken die de 

leerlingenzorg betreffen. Het gaat dan meestal om praktische uitwerkingen van eerder 

genomen besluiten en het monitoren van in gang gezette processen.  
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Handelingsgerichte procesdiagnostiek 

De onderwijsadviseur leerlingenzorg van Edux kan samen met de leerkracht 

handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD) uitvoeren.  In een consultatiegesprek krijgt de 

leerkracht overzicht over en inzicht in de aangedragen probleemsituatie. De 

consultatiegever helpt de leerkracht met het zoeken naar zijn rol in de door hem ervaren 

probleemsituatie en in het vinden van nieuwe kansen om ermee om te gaan. In deze 

benadering wordt systematisch naar het probleem en oplossingen gekeken.  

Gelet wordt op: 

o Leerlingkenmerken; 

o Omgevingskenmerken binnen de school; 

o Omgevingskenmerken buiten de school. 

Bij deze drie kenmerken wordt ingezoomd op ‘minnen’ (belemmeringen), maar voor 

al ook op de ‘plussen’ (mogelijkheden) en de kansen om tot oplossingen te komen.  

 

 

 

HGPD daagt de leerkracht en de ouders uit om samen te zoeken naar kansen. Deze kansen 

worden gebruikt om handelingsmogelijkheden binnen de schoolsituatie, thuissituatie en 

vrije tijd op te stellen. Binnen de onderwijsleersituatie leidt dit tot alternatief handelen van 

leerkracht en leerling. Het gesprek resulteert altijd in concrete afspraken voor de komende 

periode.  

 
 
 
 
 

Leerling 
Minnen 

Belemmeringen 
Plussen  

Mogelijkheden 
Kansen 

Lichamelijk    

Gedrag    

Leren    

Binnen school 
Minnen 

Belemmeringen 
Plussen  

Mogelijkheden 
Kansen 

Leraar    

Groep    

School    

Buiten school 
Minnen 

Belemmeringen 
Plussen  

Mogelijkheden 
Kansen 

Gezin    

Vrije tijd    

Zorg    
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De HGPD-cyclus: 
 

 
 

Ontwikkelingsperspectief 

Een andere mogelijkheid van zorg is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP). 

De inspectie van het onderwijs formuleert het ontwikkelingsperspectief als volgt: ‘de 

inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde langere 

periode’. Met een OPP doet de school een voorspelling over het verwachte uitstroomniveau 

in het voortgezet onderwijs. Verder wordt bepaald voor de vakgebieden rekenen, begrijpend 

lezen, spelling en technisch lezen een verwacht leerrendement bepaald. Het 

ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat de leerling aangeboden krijgt en 

bevat handvatten voor de planning van het onderwijs. Het kan zelfs zijn dat wordt 

afgeweken van de leerlijn in de klas. Een ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld voor 

leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze het eindniveau van groep 7 niet halen. Meestal 

stromen deze leerlingen uit naar Praktijkonderwijs-LWOO. Het betreft soms ook leerlingen 

met leerlinggebonden financiering die uitstromen naar Speciaal Voortgezet Onderwijs. Het 

ontwikkelingsperspectief kan het percentage onderpresteerders terugdringen. De inspectie 

checkt of de school realistische ontwikkelingsperspectieven heeft opgesteld voor leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften. Verder kijkt de inspectie naar de tussendoelen die 

afgeleid zijn van het OPP en de vorderingen die de leerling heeft gemaakt.  

 
Het uitstroomniveau wordt vastgesteld op basis van leerpotentieel (IQ), leervorderingen en 

beschermende en belemmerende factoren in kind, gezin en school. Een 

Stap 1: wat verwachten we van elkaar? Afstemming. 
 

Stap 2: het ordenen van mogelijkheden en belemmeringen. 
 

Stap 3: analyse van mogelijke oplossingen. Formuleren van kansen. 
 
 

Stap 4: kiezen van acties die leiden tot een oplossing en 
vastleggen in een actie. 
 
 

Stap 5: evalueren van de acties: is het probleem (iets meer) 
opgelost? 
 
 

Vervolgens gaat stap 1 weer in werking. 
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leerrendementsverwachting per vakgebied kan bepaald worden aan de hand van eerdere 

toetsafnames (minimaal drie momenten, CITO LVS). Het benoemen van een OPP heeft 

consequenties voor de doelen die de school met de leerling wil bereiken en de keuzes die 

gemaakt worden in het onderwijsaanbod. De inspectie raadt scholen dan ook aan om 

externe deskundigheid te raadplegen bij het vaststellen van ontwikkelingsperspectieven. 

Vanaf groep 5 kan er een voorspelling ten aanzien van het uitstroomniveau gedaan worden. 

Om de voorspelling te kunnen maken is een recente, betrouwbare inschatting van het 

leerpotentieel van de leerling nodig. Voor kinderen in groep 8 is het verplicht om een OPP op 

te stellen. Uiteraard alleen voor de eerder genoemde leerling-categorieën.  

 

Het vertalen van het (lange termijn) OPP naar de (korte termijn) onderwijsbehoeften van 

een leerling doet een groot beroep op de vakkennis en vaardigheden van interne 

begeleiders en leraren op onze school. Kernvraag is: wat zijn de pedagogisch en didactische 

onderwijsbehoeften van de leerling om de doelen die geformuleerd zijn in het OPP te 

bereiken? Beantwoording van die kernvraag, vraagt om kennis van leerlijnen, methodes en 

sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast zijn vaardigheden in 

klassenmanagement en geven van effectieve instructie essentieel. 

 

Werken vanuit een OPP sluit nauw aan bij de uitgangspunten van handelingsgericht werken 

en 1-zorgroute. Het vaststellen en steeds monitoren van het OPP van leerlingen en het actief 

gebruik van het OPP bij het benoemen van onderwijsbehoeften en de planning van het 

onderwijs heeft een vaste plek in de cyclus handelingsgericht werken. In een 

groepsbespreking evalueren de leerkracht en de interne begeleider het groepsplan en de 

resultaten met een OPP. Zijn de doelen behaald? Wat zijn de verklaringen voor succes of 

falen? Moeten de instructie- en ondersteuningsbehoeften worden aangepast? Is het 

onderwijsaanbod nog steeds passend? 

 
Het ontwikkelingsperspectief wordt altijd met ouders besproken en waar mogelijk samen 

opgesteld. Elk half jaar wordt het OPP besproken met de ouders. 
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Om tot een ontwikkelingsperspectief te komen wordt het volgende stappenplan gevolgd: 

1. Verwerk de zakelijke gegevens van de leerling in op het formulier 

ontwikkelingsperspectief. Het formulier is in de bijlage te vinden. 

 

2. De gegevens van het capaciteitenonderzoek (IQ-test) worden ingevuld in het digitale 

leerlingvolgsysteem ParnasSys en op het formulier OPP. Indien het IQ niet bekend is 

ga je direct verder naar stap 4.  

 

3. Raadpleeg de lijst theoretische leerrendementsverwachting (LRV). Zoek bij het IQ van 

de leerling het percentage leerrendementsverwachting.  

 

4. Vul Cito LOVS scores van 3 meetmomenten van de vakken in. Noteer het didactische 

leeftijd equivalent (DLE) en meetmoment, bijvoorbeeld: CITO Spelling E4 dle 18. 

 

5. Noteer hoeveel stijging in DLE’s er is tussen de 2 meetmomenten terug en 1 score 

terug. Noteer hoeveel stijging in DLE’s er is tussen het 1e meetmoment terug en de 

huidige score. Bereken het gemiddelde van de 2 stijgingen. Tel de gemiddelde op bij 

het DLE van de huidige score en je krijgt de verwachte score. Noteer deze score in de 

kolom van de verwachte score en de verwachte DLE. Bij een eventuele doublure 

wordt de DLE niet verhoogd met 10 extra DLE’s. 

 

Rekenmodel: 

Vakgebied: begrijpend lezen/woordenschat/rekenen/spelling/technisch lezen 

 
2 meetmomenten 

terug 
1 score terug Huidige score Verwachte score 

Toets:     

DL     

DLE     

Stijging/daling 

DLE: 
XXXXXXX   

Verwachte DLE: 

 

 

6. Stel het leerrendementsverwachting vast: 

Verwachte DLE     × 100 =  ______ × 100  = % 

Toekomstige DL (van het volgende meetmoment) 

Dit percentage is nodig om de juiste leerlijn te bepalen. Stel de percentages vast voor 

de vier hoofdvakgebieden. De percentages worden in ParnasSys ingevoerd. Ga naar 

Leerling > Toetsen > Ontwikkelprognose en klik op wijzigen. Als er een gebied op 

100% staat wordt er geen OPP getoond.  
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7. In het format OPP wordt het schema leerrendementsverwachting ingevuld met de 

bijbehorende percentages.  

 

8. De leerlingkenmerken worden op het format OPP ingevuld. Volg de volgende route 

om het ontwikkelingsperspectief te printen in ParnasSys: Overzichten > 

Leerlingvolgsysteem > Niet-methodetoetsen leerling > Ontwikkelingsperspectief > 

PDF. 

 

9. Met behulp van de leerlijnen uit de methode en het boek ‘van kerndoel tot leerlijn’ 

van Marielle van der Stap wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld. Het 

begeleidingsplan telt voor een half jaar onderwijs.  

 

10. Ouders worden geïnformeerd over het ontwikkelingsperspectief. 

 

 

De inspectie hanteert onderstaande tabel (aangevuld met maanden onderwijs en 

percentage). 

Uitstroomniveau Intelligentieniveau 
Indicatie voor  

RW, TL, BL 
Maanden 
onderwijs 

Percentage 

PRO IQ 55-80 Eind groep 5 30 50% 

LWOO IQ 75-90 Eind groep 6 40 67% 

LWOO 
IQ 80-90 en specifieke 
stoornis (bijv. dyslexie 
e.a.) 

Eind niveau groep 6 
voor het betreffende 
vakgebied 

40 67% 

LWOO 
IQ 90-120 en soc. 
emotionele problemen 

Eind niveau groep 7 50 84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 

 

Derde lijn: de externe begeleiding 
Wanneer de school handelingsverlegen is, wordt er na toestemming van en overleg met 

ouders externe hulp van een specialist ingeroepen. Zo kan er advies ingewonnen worden bij 

het netwerk van WSNS INOS of bij een deskundige van een onderwijsadvies bureau 

(consultatieve begeleiding). Er is dan sprake van meerdere, aanvullende invalshoeken om 

nader te analyseren waarom een ontwikkeling niet goed verloopt en welke zorg er geboden 

moet worden om wel te kunnen ontwikkelen. Een mogelijkheid is het aanvragen van een 

onderzoek. Naar aanleiding van de bevindingen en adviezen stelt de leerkracht in 

samenspraak met de externe specialist, de interne begeleider en de ouders een hulpplan op. 

In feite wordt het hulpplan geactualiseerd. 

Wanneer hulpplannen structureel worden en/of er besloten is om een leerling in een eigen 

leerlijn te laten werken, dan wordt er een begeleidingsplan opgesteld in samenspraak met 

ouders. Deze worden 2x per jaar geëvalueerd. 

Naar aanleiding van het externe onderzoek of na de evaluatie van het hulpplan kan blijken 

dat er meer specifiekere zorg nodig is, dan dat er op school in de klas geboden kan worden. 

In overleg met alle betrokkenen zal dan een aanvraag ingediend worden voor indicatie 

speciaal onderwijs (SO) of een indicatie speciaal basis onderwijs (SBO). 

Bij een toewijzing van indicatie SO kan in overleg met alle betrokkenen besloten worden 

LeerlingGebonden Financiering aan te vragen (LGF=’rugzakje’). Het is mogelijk om een 

observatie aan te vragen: preventieve ambulante begeleiding. Een deskundige van het 

speciaal onderwijs komt meekijken en geeft handvatten om de ontwikkeling van het kind te 

stimuleren. Bij toewijzing van het ‘rugzakje’ (LGF) maakt een ambulant begeleider, in overleg 

met leerkracht, rugzakbegeleider, intern begeleider, kind en ouders een begeleidingsplan 

voor het handelen op school. Wanneer een kind begeleid wordt vanuit LGF sluit de school 

een zorgovereenkomst met ouders waarin afspraken jaarlijks worden vastgelegd. 

 In het geval van een indicatie SBO kan een ‘rugzak’ aangevraagd worden bij de permanente 

commissie leerlingenzorg (PCL) van samenwerkingsverband INOS.  

 

Binnen het speciaal onderwijs cluster 4 is het mogelijk om kinderen die buiten de boot 

dreigen te vallen of thuis zitten vanwege gedragsproblemen tijdelijk op het speciaal 

onderwijs te plaatsen. Het samenwerkingsverband INOS en REC 4 Stichting het Driespan 

hebben een overeenstemming bereikt over de onderwijszorg aan deze kinderen. Het betreft 

twee projecten: 
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o Project ‘Herstart’. Voor kinderen van 5 tot 18 jaar die thuis zitten. Het doel is om te 

bepalen welke school (regulier of speciaal) het beste past bij deze thuiszitters en hen 

weer leren wennen aan het ritme en de regelmaat van naar school gaan. 

Om deel te nemen aan Herstart moet een leerling: 

- meer dan vier weken thuiszitten, zonder uitzicht op plaatsing op een school; 

- bekend zijn bij een leerplichtambtenaar; 

- nog geen indicatie hebben van een Commissie voor Indicatiestelling (CvI); 

- nog niet in een indicatietraject zitten. 

 

o Project ‘Op de rails’. Doel is de leerling, na gedragsregulatie, terug te laten keren naar 

het reguliere onderwijs. Als dit niet mogelijk is, wordt gezocht naar een ander 

passende vorm van onderwijs. Tijdens het project wordt gestreefd naar een snelle 

terugplaatsing naar het regulier onderwijs. De leerlingen kunnen maximaal 1 jaar een 

plaats krijgen in het project. 

Een leerling kan deelnemen aan Op de Rails als: 

- er structurele gedragsproblemen zijn. 

- er geen sprake is van een geclassificeerde stoornis. Dit betekent dat er geen 

sprake mag zijn van een stoornis die te classificeren is binnen het 

kinderpsychiatrische classificatiesysteem DSM 4.  

- hij of zij naar het regulier voortgezet onderwijs gaat. 

- hij of zij meer zorg en aandacht nodig heeft dan de huidige school kan bieden. 

- hij of zij 12 jaar of ouder is. er nog geen CvI-indicatie is voor speciaal onderwijs. 

- hij of zij nog niet in een CvI-indicatietraject zit. 

Zorgadviesteam  

Het intern zorgteam kan verder uitgebreid worden met externe deskundigen; het zorg 

adviesteam (ZAT). Het ZAT kent drie doelstellingen: 

1. Vroegtijdige signalering; 

2. Snelle, effectieve en samenhangende zorg aan kinderen en ouders; 

3. Informatieknooppunt aan zorg, zoals curatief als preventief. 

Het ZIOS is een multidisciplinair team en de regiekamer van de onderwijszorg. Het zorgteam 

uitgebreid met externe deskundigen en een medewerker van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG).   De CJG-medewerker kan als vaste participant aansluiten bij het intern 

zorgteam. Andere deskundigen, zoals GGD of schoolmaatschappelijk werk, zijn op afroep 

beschikbaar. De daadwerkelijke implementatie van het ZIOS volgt in de komende drie jaar 

(2011-2013).  
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Vierde lijn: de verwijzing 
De laatste stap in de zorgstructuur is die van de vierde lijn: de verwijzing. Er bestaan drie 

mogelijke verwijzingen: 

 Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) 

 Verwijzing naar het speciaal onderwijs (SO) 

 Verwijzing naar het voortgezet onderwijs (VO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

of leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 

Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs 

 Als wij niet meer in staat zijn de leerling de noodzakelijke hulp te bieden, zullen we een 

verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) met de ouders bespreken. Die scholen 

beschikken over kleinere groepen en meer deskundigen.  

Wanneer er voor het kind toelating tot het SBO aangevraagd moet worden, dan moet er een 

verzoek bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) ingediend worden. Deze 

commissie onderzoekt of toelating van het kind tot het SBO nodig is, òf dat het kind op een 

andere manier geholpen kan worden. Tevens gaat de PCL na of de basisschool er alles aan 

gedaan heeft het kind op een verantwoorde wijze te helpen. Ook wordt er een 

capaciteitenonderzoek verlangd. De PCL heeft de wettelijke taak te bepalen of leerlingen 

kunnen worden toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs. Voordat tot deze 

stap besloten wordt heeft eerst uitvoerig overleg met ouders plaatsgevonden. Ouders 

moeten er ook mee instemmen dat gegevens over hun kind (het leerlingdossier) worden 

doorgegeven naar de PCL. Zij dienen ook zelf een schriftelijk verzoek in bij de PCL om een 

beslissing voor toelaatbaarheid van hun kind op het SBO.  

De intern begeleider draagt er zorg voor, dat alle gegevens terecht komen bij de PCL. De 

school is verplicht om binnen 1 maand nadat hiertoe een verzoek is ingediend een 

onderwijskundig rapport over het kind aan de PCL te verstrekken. Hierin wordt aangegeven 

waarom verwijzing wel of niet noodzakelijk is en ook welke maatregelen de school heeft 

getroffen om de leerling te ondersteunen en te begeleiden.  

Ouders hebben altijd volledige inzage in het onderwijskundig rapport. Op basis van alle 

gegevens beslist de PCL of het kind toelaatbaar is tot de speciale school voor basisonderwijs.  

 

De volgende gegevens worden verstuurd naar de PCL: 

o aanmeldingsformulier  

o ouderformulier  

o onderwijskundig rapport  

o de noodzakelijke bijlagen zoals bv. een rapport van een psychologisch onderzoek.  
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Tevens verzoekt de PCL om per mail de bijlagen als PDF-bestand te verzenden naar het e-

mailadres: pcl@edux.nl. De PCL heeft met de scholen de afspraak gemaakt dat de volgende 

bijlagen noodzakelijke zijn voor de beoordeling van de aanmelding:  

o hulpplannen;  

o evaluatie hulpplannen;  

o verslag bespreking leerling in zorg- en adviesteam;  

o statuskaart of zorgjournaal van de leerling;  

o verslagen extern deskundigen, indien beschikbaar. 

 

Het noodzakelijk dat de school in de mail de volgende gegevens opneemt:  

o naam van het samenwerkingsverband  

o naam van de school  

o naam van de leerling  

o geboortedatum van de leerling.  

 

Na de beslissing van de PCL kunnen zich 3 situaties voordoen:  

o Het kind is toelaatbaar tot het speciaal basisonderwijs.  

o Het kind is toelaatbaar, maar de ouders willen het kind op de basisschool houden. In 

dit geval kan een verwijderingsprocedure gestart worden, als de school meent dat 

het kind wegens ernstige gedragsproblemen niet te handhaven is.  

o De PCL beslist dat het kind niet toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs. In dat 

geval kunnen ouders bezwaar aantekenen en eventueel in beroep gaan.  

 

Binnen 6 weken na de beslissing kunnen ouders een bezwaarschrift indienen bij de PCL.  

De PCL is dan verplicht school en ouders in elkaars aanwezigheid te horen en hiervan een 

verslag te maken. Ook is de PCL verplicht advies te vragen aan de zogeheten regionale 

verwijzingscommissie (RVC). De RVC brengt zijn advies binnen vier weken uit.  

De PCL mag van dit advies afwijken, maar dient dit dan wel te motiveren. Is de beslissing 

opnieuw afwijzend, dan rest de ouders nog de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank. Pas 

als de beslissing over toelaatbaarheid positief is, kan het kind worden geplaatst op de school 

voor speciaal basisonderwijs.  

De PCL procedure is alleen van toepassing voor kinderen die in aanmerking komen voor een 

school voor speciaal basisonderwijs.  
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Verwijzing naar het speciaal onderwijs 

Naast het SBO bestaat ook het SO. Bij deze vorm van onderwijs gaat het om kinderen met 

bijvoorbeeld een lichamelijke handicap, een ernstige gehoor- of spraakstoornis, grote 

gedragsproblemen of een laag leervermogen.  

Speciale scholen werken samen in een Regionaal Expertise Centrum (REC). Ouders melden 

hun kind voor een indicatie aan bij het (REC) in de regio waar het kind woont.  

Met een indicatie kunnen ouders zelf kiezen voor een school voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs of een ‘gewone’ school in de buurt. Kinderen die blind of slechtziend zijn, kunnen 

direct worden aangemeld bij de school voor visueel gehandicapten. 

De verschillende vormen van speciaal onderwijs in Nederland zijn ingedeeld in 4 clusters.  

 

Op basis van de beperking van de leerlingen spreken we van:  

o Cluster 1: Onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. De belangen van het 

Cluster 1 onderwijs worden vertegenwoordigd door drie grote instellingen 

Bartiméus, Sensis en Visio.  

o Cluster 2: Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen, 

kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het 

autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. De belangen van het 

Cluster 2 onderwijs worden behartigd door een landelijke clustervereniging: Siméa. 

o Cluster 3: Onder cluster 3 vallen de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, 

scholen voor leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen, langdurig 

zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie. De landelijke 

belangenvereniging van Cluster 3 onderwijs is: LVC3. 

o Cluster 4: Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, 

kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig 

zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan 

pedologische instituten. De belangen van het Cluster 4 onderwijs worden behartigd 

door een landelijke clustervereniging LVC4. 

 

Deze leerlingen worden rechtstreeks door de ouders aangemeld bij de CvI (commissie voor 

indicatiestelling). De taak van deze onafhankelijke commissie is te beoordelen of de 

aangemelde leerling in aanmerking komt voor een leerlinggebonden financiering. 

 

 

 

 

http://www.bartimeus.nl/
http://www.sensis.nl/
http://www.visio.org/
http://www.simea.nl/
http://www.lvc3.nl/
http://www.lvc4.nl/
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De CvI kijkt hierbij naar:  

o welke stoornis of handicap het kind heeft;  

o de onderwijsbelemmering die dit tot gevolg heeft;  

o de mate waarin het reguliere onderwijs en de zorg die daar wordt geleverd, 

toereikend zijn.  

Als ouders het niet eens zijn met de beslissing van de CvI over de plaatsing van het kind op 

een school voor speciaal onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs, dan kunnen de ouders 

terecht bij de Bezwaar en Adviescommissie (BAC).  

 
Verwijzing naar het voortgezet onderwijs leerwegondersteuning 
Als een leerling aan het einde van groep 7 in totaal 8 jaar basisonderwijs heeft gehad, kan in 

uitzonderlijke gevallen besloten worden de leerling aan te melden voor het voortgezet 

onderwijs. Dit gebeurt alleen als ouders én school van mening zijn dat groep 8 voor hem een 

te grote belasting zal zijn. Verkort stroomdiagram voor voortgezet onderwijs: 

 

 

Groepsbespreking groep 7 sept-okt 

 

leerlingbespreking? 

Leerlingbespreking groep 7 

zorgleerling? 
vroegtijdige 

consultatie 

en/of PCL VO 

mogelijk 

vervroegde 

uitstroom? 

gesprek met 

ouders 

deelname 

drempel- 

onderzoek 678 

okt-dec 

 

feb-mrt 

 

Formulering voorlopig schooladvies 

besluit vervroegde 

uitstroom 

apr-juli 

 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

nee 


