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Toelichting bij stroomschema 3 (versie mei 2014) 

 

Basisondersteuning bieden 
Met passend onderwijs streven we naar een positieve en optimale ontwikkeling van alle kinderen. Scholen werken 

hiervoor handelingsgericht en betrekken ouders als ervaringsdeskundige en partner bij de ontwikkeling van het kind. 

We noemen dit de basisondersteuning.  Bij elke stap  in de ondersteuningsroute is er sprake van overleg en 

samenwerking met ouders. De ondersteuningsroute laat zien welke stappen een school doorloopt als een kind extra 

ondersteuningsbehoeften heeft. Deze stappen hoeven niet altijd in een vaste volgorde doorlopen te worden. Als het 

nodig is, slaan we een stap over of gaan we juist een stap terug. We gaan uit van wat het kind nodig heeft.   

 

Stap 1. Signaleren van ondersteuningsbehoefte kind   
Vanuit het handelingsgericht werken zijn leerkrachten sterk gericht op de ondersteuningsbehoeften van kinderen. 

Leerkrachten pakken deze signalen op door onder meer observatie, kind- en oudergesprekken en het analyseren van 

toetsen. Zij kijken hierbij zowel naar de situatie op school als thuis. En zij verkennen niet alleen belemmeringen, maar 

kijken ook naar de talenten, mogelijkheden en interesses van het kind. Leerkrachten hebben regelmatig contact met 

ouders over de ontwikkeling van het kind.   

 

 

Stap 2. Collegiale consultatie  
Leerkrachten bespreken de signalen met ouders en met één of meerdere collega’s, zoals de intern begeleider. Doel 

van deze stap is het begrijpen van de ondersteuningsbehoeften: wat heeft dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht, 

op deze school en van deze ouders nodig?  Het overleg geeft de leerkracht handvatten voor het bieden van lichte 

ondersteuning in de klas. Waar nodig vindt overleg plaats met de onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband) 

of de gezinscoach (vanuit jeugdhulp / Centrum voor Jeugd en Gezin).  

 

 

Stap 3. Intensiveren van basisaanbod  
Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van het kind, kiest de leerkracht ervoor om het basisaanbod te 

intensiveren. Het kind krijgt bijvoorbeeld meer instructie- en verwerkingstijd. Of de leerkracht geeft bijvoorbeeld 

verlengde instructie.  

 
 
Stap 4. Ondersteuningsteam  
Blijkt dat intensivering van het basisaanbod onvoldoende resultaat heeft en een kind extra ondersteuning nodig 

heeft? Dan volgt een bespreking in het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam bespreken we samen met 

ouders de vraag: wat heeft het kind nodig om een bepaald doel te behalen?  Daarbij kijken we ook naar andere 

factoren, zoals de groep, de school en de thuissituatie.  In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de 

talenten van het kind  aan de orde. De bespreking in het ondersteuningsteam heeft de volgende doelen:  

 analyseren en vaststellen van de ondersteuningsbehoeften van het kind;  

 bepalen welke extra ondersteuning nodig is (op school en eventueel thuis);  

 maken van afspraken over uitvoering, coördinatie en evaluatie.  

De school vraagt ouders formeel toestemming voor de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam en nodigt 

ouders altijd uit om bij de bespreking van hun kind aanwezig te zijn. Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel 

de leerkracht, de intern begeleider, onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband) en gezinscoach (vanuit 

jeugdhulp / Centrum voor Jeugd en Gezin). Daarnaast kunnen ook partners op afroep deelnemen aan het overleg, 

bijvoorbeeld een orthopedagoog.   
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Stap 5. Aanvragen van extra of zware ondersteuning   
 

 Stap 5A. Aanvragen van extra ondersteuning  

 Heeft het kind extra ondersteuning nodig en kan de school deze ondersteuning zelf niet bieden? Dan kunnen 

 ouders en school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Samen met 

 ouders en school maken we een arrangement op maat. Hiermee kan een kind met extra ondersteuning naar 

 het reguliere onderwijs. Ook is het mogelijk dat de school samen met ouders zoekt naar een andere reguliere 

 school die de gevraagde ondersteuning wel kan bieden.  

 

 Stap 5B. Aanvragen van zware ondersteuning  

 Voor sommige kinderen is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek.  

 We noemen dit zware ondersteuning. Voor een lesplaats in het speciaal (basis) onderwijs is  een 

 ‘toelaatbaarheidsverklaring' nodig. Deze verklaring is aan te vragen bij het samenwerkingsverband IJssel | 

 Berkel.  

 

De procedures voor het aanvragen van extra en zware ondersteuning kunt u vinden op www.ijsselberkel.nl  

 

 

Stap 6. Bieden van ondersteuning  (of plaatsing op school) en start cyclus ontwikkelingsperspectief  
Na toekenning van het arrangement kan de extra ondersteuning worden ingezet. Is voor het kind een 

toelaatbaarheidsverklaring afgegeven? Dan melden ouders hun kind schriftelijk aan bij een school voor speciaal (basis) 

onderwijs. Het kind wordt zo snel mogelijk geplaatst op de nieuwe school.  

 

De school stelt binnen 6 weken na de toekenning van het arrangement of de plaatsing op een school voor speciaal 

(basis)onderwijs een ontwikkelingsperspectief vast.  In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de doelen die 

een kind kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de 

onderwijsbehoeften van het kind. En het laat zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met het kind en 

ouders, toewerkt. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.  

 

De leerkracht volgt de ontwikkeling van het kind en bespreekt dit met de ouders. Daarnaast houdt het 

ondersteuningsteam van de school zicht op de voortgang van de ondersteuning. Minimaal eenmaal per jaar evalueert 

de school het ontwikkelingsperspectief met de ouders. Op deze manier blijven we werken aan een positieve en 

optimale ontwikkeling van het kind.  

 

http://www.ijsselberkel.nl/

