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Inhoud van de workshop 

• Het is van groot belang dat kinderen al voor de start van de basisschool in beeld zijn als het 
gaat om mogelijke extra ondersteuningsbehoeften. Dat biedt een leerkracht de mogelijkheid 
om het kind direct hierin te begeleiden. 

• Wanneer het kind zijn weg in de basisschool vervolgt en meer dan de basisondersteuning 
blijkt nodig te hebben vraagt ook dit om snelle monitoring en handelen.

• In deze workshop gaan we in op juist die snelle interventies en mogelijkheden om te 
handelen.



• Wanneer ga je interveniëren? 

Als er sprake is van een stagnerende 
ontwikkeling 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Cognitieve ontwikkeling 

• Motorische ontwikkeling 



Preventie bij jonge kinderen
• Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. (bron rijksoverheid)

• Aanmelding moet schriftelijk

• Het bevoegd gezag moet beoordelen of het kind extra ondersteuningsbehoeften heeft informatie 
van de ouders over de eventuele beperkingen die het kind heeft in zijn deelname aan het 
onderwijs;

• Aanvullend onderzoek of aanvullende informatie van de voorschoolse voorziening, om vast te 
stellen welke specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

• Wanneer de school onvoldoende informatie over de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
heeft en ouders weigeren relevante informatie te verstrekken, dan kan de school besluiten om de 
aanmelding niet te behandelen.



Onderzoek de mogelijkheden van je school

• Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoende is 
vastgesteld, moet de school vervolgens onderzoeken of zij zelf 
door middel van doeltreffende aanpassingen de benodigde 
ondersteuning kan bieden (verplichting!)

• De mogelijkheden van de eigen school staan in je SOP 

• De verplichting tot het verrichten van doeltreffende aanpassingen 
geldt niet wanneer deze voor de school onevenredig belastend 
zijn. Daarbij kan de financiële draagkracht van de school of het 
belang van andere leerlingen een rol spelen.



Zorgplicht
• Dit betekent dat als je niet de zorg kunt bieden, je op zoek moet naar een 

andere school die dit wel kan en die bereid is de leerling aan te nemen.

• Dit geldt niet als : school geen plek heeft of de ouders weigeren de grondslag 
van de school te onderschrijven

• Binnen zes weken na de aanmelding moet de school beslissen of ze het kind 
toelaten. Dit kan verlengd worden met vier weken. Is daarna geen besluit 
genomen dan is de school verplicht het kind aan te nemen.

• Ouders hebben zes weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken bij het 
schoolbestuur. Het schoolbestuur moet binnen vier weken beslissen op dit 
bezwaar.



Je twijfelt:

• Vraag ouders of je contact mag opnemen met de 
voorschoolse voorziening. Lees hun rapportage 
zorgvuldig en vertaal die naar je eigen schoolsituatie.

• Vraag ouders of er hulpverlening bij het kind betrokken 
is. Vraag om rapportage!

• Het samenwerkingsverband biedt de mogelijkheid om 
mee te denken in dat proces. (NB Dit kan alleen 
met toestemming van ouders)



• Het kind is geplaatst en dan?



Specialistisch 
SCHOOL en 
SOT en …

Extra ondersteuning 
SOT en/of mogelijk 

vanuit eigen 
zorgstructuur 

aangevuld met …

Basisondersteuning: 
Wat biedt de school zelf vanuit haar eigen zorgstructuur?



Welke interventies zijn er mogelijk vanuit het SOT?

• Spreekuur 

• SOT traject (met 
groeidocument)



• Spreekuur: eenmalig!
Leerlinggericht

• Anonieme casusbespreking IB’er en SOT’ter

• Eenmalige gebeurtenis zonder verslaglegging

Groepsgericht

• Gesprek met leerkracht, IB'er en SOT'ter over groep

• Schoolgericht

• Kijk op school

• Alle drie kunnen uitmonden in een SOT traject met 
groeidocument



Wanneer schakel je leerlinggericht 
het SOT in?

• Als de onderwijsbehoeften van 
een kind de basisondersteuning 
overstijgen en er onduidelijkheid 
is over zijn onderwijsbehoeften 



• Nog even aandacht 
voor een speciale 
interventie…. 

• (dreigende) thuiszitters



Vijf meest voorkomende oorzaken van thuiszitten 
1. Psychiatrische problemen leerling.

2. Gedragsproblemen.

3. Thuisproblematiek.

4. Maatschappij: Wachten op opvang (wachtlijsten instellingen), complexiteit 

5. Bureaucratie (regels en procedures waar geen rekening wordt gehouden met problematiek 

kind/jongere). (bron: onderzoek Ingrado)
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