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Inleiding 
In de wet Primair onderwijs is opgenomen dat een zorgplan een verplicht document is. 
Dit document vormt de kaders voor de SKOzoK scholen waarbinnen men de zorg voor alle 
kinderen organiseert. De scholen zorgen voor een specifieke invulling. 
 
Het plan sluit aan bij het ondersteuningsplan van  
SWV PO De Kempen. In dit ondersteuningsplan 
worden de volgende zaken beschreven: 

- De ondersteuningsvoorzieningen: 
o Op de basisscholen  
o Op het SBO 
o De bovenschoolse zorg 

 Zorg Advies Team (ZAT) 
 Centrum Jeugd en Gezin 
 Lichte ondersteuning 
 Zware ondersteuning 

- Jaarverslag en begroting 

- Planning 
 
 
 

1. Passend onderwijs  
 
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Met passend Onderwijs streven 
we naar een zo passend mogelijke onderwijsplek voor alle leerlingen dus ook voor leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs is gebaseerd op 3 pijlers: 
1. Zorgplicht 
2. Samenwerken 
3. Verandering in de bekostiging 
 
 
1.1  Zorgplicht 
SKOzoK heeft zorgplicht voor alle leerlingen die ingeschreven of aangemeld zijn op één van onze 
scholen. Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is het onze plicht om te streven 
naar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod.  
Welke ondersteuningsmogelijkheden we op de scholen kunnen bieden, is vastgelegd in het 
ondersteuningsprofiel wat in 2013 is opgesteld en wat in het schooljaar 2015-2016 geactualiseerd 
wordt. 
In veel gevallen kan de school zelf de ondersteuning realiseren die nodig is. In andere gevallen met 
inzet vanuit SKOzoK of het Samenwerkingsverband waar SKOzoK deel van uit maakt. Het kan ook 
zijn dat de ondersteuning die de leerling nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen niet op 
de betreffende basisschool geboden kan worden. Dan gaan we, samen met de ouders/verzorgers, 
op zoek naar een meer passende school.   
We gaan ervan uit dat we in gezamenlijkheid tot een passende oplossing komen voor uw kind. Het 
kan voorkomen dat dit niet lukt. In dat geval kunt u zich wenden tot verschillende commissies: 
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 Bezwaaradviescommissie  
Het Samenwerkingsverband De Kempen heeft een interne bezwaaradviescommissie 
ingericht, waartoe ouders zich kunnen richten bij een bezwaar tegen een besluit over een 
toelaatbaarheidsverklaring.  

 Geschillencommissie Passend Onderwijs 
Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en (v)so, over toelating van leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het 
ontwikkelingsperspectief. 

Voor meer informatie zie: www.geschillenpassendonderwijs.nl 
 
 
1.2  Samenwerken 
Sinds 1 augustus 2014 is SKOzoK deel uit gaan maken van een nieuw Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs De Kempen. In dit nieuwe Samenwerkingsverband werken schoolbesturen 
voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs samen. Gezamenlijk zijn we ervoor 
verantwoordelijk dat alle leerlingen in de regio passend onderwijs kunnen volgen. 
Voor meer informatie zie: www.podekempen.nl 
 
Er is niet alleen samenwerking met onderwijspartners in de regio maar ook met de zorgpartners. 
Beiden versterken elkaar. De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle 
vormen van jeugdhulp en daar werken we dan ook intensief mee samen. Eén kind / één plan is het 
streven. Daar willen we gezamenlijk naar toe groeien.   
 
 
1.3  Verandering in de bekostiging 
Daar waar eerder landelijke criteria waren om vast te stellen of een leerling recht had op extra 
ondersteuning, ontvangen Samenwerkingsverbanden nu een vast bedrag per leerling waar alle 
ondersteuning in de regio van bekostigd dient te worden. Daarbij onderscheiden we lichte 
ondersteuning en zware ondersteuning. In onze regio is ervoor gekozen de lichte ondersteuning 
door de schoolbesturen zelf uit te laten voeren. Dat geeft ons de ruimte om lichte en preventieve 
arrangementen voor kinderen en of groepen zelf vorm te geven passend bij onze visie en 
werkwijze. 
Voor zware ondersteuning, denk aan plaatsingen op het speciaal onderwijs en zeer intensieve 
arrangementen op de basisschool, blijft het Samenwerkingsverband in ieder geval tot 1 augustus 
2016 verantwoordelijk. 
 
LGF Cluster 3 en 4 
Voor leerlingen met indicatie voor Leerlinggebonden financiering cluster 3 of 4 die tenminste 
geldig is tot 1 augustus 2016 ontvangt de school een financiële bijdrage. Vanuit die bijdrage 
realiseert de school de ondersteuning die nodig is.  
 
LGF Cluster 1 en 2 
Ondersteuning voor leerlingen cluster 1 (blind en slechtziend) en cluster 2 (doof, slechthorend, 
spraak/taal moeilijkheden) valt buiten de wet Passend Onderwijs. Met deze besturen zijn  
samenwerkingsafspraken gemaakt. 
Meer informatie cluster 1 zie www.visio.org 
Meer informatie cluster 2 zie www.taalbrug.nl 
 

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
http://www.podekempen.nl/
http://www.visio.org/
http://www.taalbrug.nl/
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2. Lichte ondersteuning bij SKOzoK 
 

 

2.1 Visie op lichte ondersteuning 
SKOzoK verwelkomt al jaren kinderen met een lichte ondersteuningsbehoefte op haar scholen, dit 
blijkt uit de statistieken. De nieuwe wetgeving heeft geen consequenties voor het uitgangspunt 
van SKOzoK en wij willen deze lijn voortzetten. Dit komt dan ook naar voren in het 
ondersteuningsprofiel van SKOzoK. 
Er is binnen het onderwijs sprake van een toename in diversiteit en complexiteit van 
problematieken. Het bieden van passend onderwijs, eveneens aan deze leerlingen en groepen met 
specifieke onderwijsbehoeften, vraagt in sommige situaties om specialistische expertise. Binnen 
de organisatie zijn leerkrachten met de benodigde specialistische expertise aanwezig.  
De keuze van SWV PO De Kempen om lichte ondersteuning op bestuursniveau vorm te geven, 
biedt kansen om deze expertise breder te delen.  
Wanneer een basisschool een ondersteuningsvraag heeft waar op schoolniveau onvoldoende 
expertise voor aanwezig is, kan een beroep gedaan worden op een netwerk van leerkrachten met 
specialistische expertise. We creëren daarmee een win-win situatie. Scholen kunnen op een 
laagdrempelige manier ondersteuningsvragen voorleggen aan een deskundige leerkracht die goed 
op de hoogte is van de visie en processen binnen de organisatie en vanuit eigen praktijkervaringen 
mee kan denken en kan coachen.  
Bij de inrichting van de lichte ondersteuning zijn de volgende uitgangspunten leidend geweest: 

 Lichte ondersteuning moet preventief ingezet worden 

 De focus in de ondersteuning moet liggen op het systeem en minder op het individuele kind 

 Er moet een goede mix zijn in interne en externe expertise die we inzetten op de scholen 

 Krachten bundelen met zorgpartners 

 De KO-er initieert als generalist de inzet van lichte ondersteuning 
 
 

2.2  Team van lichte ondersteuners (LO-ers) 

SKOzoK heeft een team van LO-ers opgericht. Dit zijn leerkrachten met specifieke ervaring en 
deskundigheid die werkzaam zijn in het primaire proces. Naast hun taken in de eigen groep 
begeleiden zij collega’s t.a.v. een ondersteuningsvraag. Deze ondersteuning kan gericht zijn op 
zowel didactiek als pedagogiek of een combi van beiden.  
De volgende specialisaties zijn aanwezig binnen het team:  

 Taal/lezen  

 Rekenen  

 Sociaal-emotionele ontwikkeling / Gedrag  

 Werkhouding/motivatie  

 Studievaardigheden  

 Hoogbegaafdheid  
De LO-ers zijn gespecialiseerd in 1 of meerdere van bovenstaande gebieden. Daarnaast is kennis 
van klassenmanagement en pedagogisch handelen van belang. De vragen die voorgelegd worden 
aan LO-ers zijn veelal complex en gericht op zowel pedagogische als didactische aspecten. Er 
wordt integraal naar een problematiek gekeken om versnippering en beperkte diepgang te 
voorkomen.  
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De uitgangspunten en cyclus van handelingsgericht werken (HGW) liggen ten grondslag aan de 
ondersteuningsstructuur die binnen SKOzoK gehanteerd wordt. De ondersteuning van de LO-ers 
sluit hier zo goed mogelijk bij aan.   
 
 
2.3 De Ondersteuningsroute op SKOzoK scholen 
De onderwijsbehoeften van een kind kunnen complex zijn, waardoor ons onderwijs onvoldoende 
aansluit bij wat uw kind nodig heeft. In eerste instantie gaat de school zelf verder onderzoeken 
wat er nodig is. Daarbij kunnen ze verschillende instanties consulteren. Ouders worden hiervan op 
de hoogte gesteld. Op basis van deze adviezen stelt de leerkracht haar onderwijs bij.  
 
Arrangement 
Wanneer dit onvoldoende oplevert, neemt de KO-er in samenspraak met de ouders en leerkracht 
contact op met de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK.  
In veel gevallen plannen we een ondersteuningsgesprek waar ouders altijd bij aanwezig zijn. 
Samen met eventuele andere betrokkenen (zoals een logopediste, een hulpverlener uit de 
thuissituatie of een orthopedagoog die recent onderzoek heeft gedaan) zoeken we naar 
mogelijkheden om nog beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit 
wordt vertaald in een arrangement.  
Een arrangement kan zeer divers zijn. Er kan een expert ingezet worden die de leerkracht helpt bij 
het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor het kind. Ook kan geconstateerd worden 
dat de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling en dat een school voor 
speciaal basisonderwijs beter aansluit.  
 
Commissie Toelaatbaarheidsverklaring 
Wanneer in het arrangement ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband opgenomen is, 
wordt het arrangement wat in het ondersteuningsteam is opgesteld, getoetst door de Commissie 
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Toelaatbaarheidsverklaringen (CT) van het Samenwerkingsverband. Het gaat dan om zeer 
intensieve arrangementen of een plaatsing op speciaal (basis)onderwijs.  
Deze commissie besluit of het arrangement daadwerkelijk toegekend wordt. De school doet de 
aanvraag bij het Samenwerkingsverband. Het uiteindelijke besluit wordt door het 
Samenwerkingsverband naar de school gestuurd. De school communiceert dit met de ouders. 
 
Groeidocument 
Dit is het centrale document wat in de ondersteuningsroute alle betrokkenen informeert. In het 
groeidocument worden de sterke kanten van een leerling beschreven maar ook wat de leerling 
belemmert. Daarnaast wordt beschreven wat er op school en thuis al ingezet is om de leerling zo 
goed mogelijk te begeleiden. Wanneer er een arrangement komt, wordt de inhoud van het 
arrangement in het groeidocument opgenomen en onderbouwd. Voor veel leerlingen met een 
arrangement is het van belang dat we de ontwikkeling nauwgezet volgen en evalueren. Dat doen 
we middels het Ontwikkelingsperspectief (OPP) wat onderdeel is van het groeidocument. 

 

3. Handelingsgericht werken 
 

3.1 Visie  

Ieder kind op onze scholen verdient onze zorg. Het 
handelingsgericht werken (HGW) is het kader van 
waaruit we ons onderwijs gestalte geven. Met HGW 
beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de 
begeleiding van al onze kinderen te verbeteren. 
HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende 
leerlingbegeleiding concreet, zodat leerkrachten 
effectief kunnen omgaan met verschillen tussen 
kinderen. HGW is een planmatige en cyclische 
werkwijze waarbij we de volgende zeven 
uitgangspunten toepassen. 

 
1. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het 

leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen en 
evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. 

2. De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om 
onderwijsdoelen te behalen? 

3. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het 
kind en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze groep, bij deze 
leerkracht, op deze school en van deze ouders. 

4. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee 
een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen. 

5. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de groep en 
ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze 
doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren. 

6. We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders interne en 
externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. 
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7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk 
hoe de school wil werken en waarom.  
      

 

3.2  De cirkel van handelingsgericht werken  (Ondersteuningsniveau 1-2) 
Ons uitgangspunt is de cirkel van HGW.  
We onderscheiden vier verschillende fases met in totaal zeven  
stappen. 
 
Fase 1. Waarnemen/signaleren 
 
  Stap 1:  
  Verzamelen van gegevens van kinderen in een  
 groepsoverzicht.  
  We maken hierbij gebruik van vijf bronnen: 
  - Observaties 
  - Kindgesprekken 
  - Data analyse 
  - Oudergesprekken  
  - Gegevens vanuit de groepsoverdracht door collega’s   
 
  Stap 2:   
  Benoemen van de onderwijsbehoeften van alle kinderen.  

  Stap 2a:  
  Bepalen van de doelen voor de komende periode. 
 
Fase 2. Begrijpen/analyseren 

  Stap 3:  
  Signaleren van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.  
 
Fase 3. Plannen  
 
  Stap 4:  
   Clusteren van kinderen met vergelijkbare specifieke onderwijsbehoeften. 
 
  Stap 5:  
  Opstellen van een groepsplan. 
 
Fase 4. Realiseren  

  Stap 6:  
  Uitvoeren en evalueren van het groepsplan 
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De stappen 1, 2 en 3 staan in het groepsoverzicht.  
De stappen 4, 5 en 6 verwerken we in een groepsplan. Daarin staat het basisaanbod voor de hele 
groep en het specifieke onderwijsaanbod voor clustergroepjes groepjes. 
Het groepsoverzicht en het groepsplan zijn de kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling van 
kinderen in relatie tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod plannen, volgen en evalueren. 
 
We streven naar een preventieve aanpak. We kijken vooruit: wat zijn de doelen voor de komende 
periode en wat hebben onze kinderen nodig om die doelen te bereiken? 
Zie ook bijlage 01. 
 

3.3  De fasen van ondersteuningsniveau en zorgniveau 
 

De glijdende schaal van ondersteuning/zorg in relatie tot HGW kan op de volgende manier 
weergegeven worden. 
 

Ondersteuningsniveau 1: Basisaanbod 
Basisaanbod door de leerkracht binnen de groep. 

Het kind wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor het  leerstofaanbod 
en begeleiding. De leerling profiteert optimaal van het basisaanbod om de gestelde doelen 
succesvol te bereiken. 

  

Ondersteuningsniveau 2: Groepsdoelen 
Extra ondersteuning door de leerkracht binnen de groep. 

Wanneer de leerkracht signaleert dat de leerling of een cluster leerlingen meer of andere 
ondersteuning nodig heeft beschrijft hij hiervoor een extra doel in het groepsplan  De specifieke 
onderwijsbehoeften - om de reguliere doelen te behalen - van het kind worden beschreven in het 
groepsoverzicht. In het groepsplan beschrijft de leerkracht concreet op welke wijze (doelen, 
aanpak, richtinggevers voor weekplanning) het onderwijsaanbod vorm wordt gegeven. 

 

Zorgniveau 3A: Drijfvermogen (HP) 
Extra ondersteuning in samenspraak met kwaliteitsondersteuner 

Wanneer een kind, na de evaluatie in het cyclisch proces, de doelen onvoldoende bereikt heeft, 
of de doelen onvoldoende uitdaging bieden en onduidelijk is wat het kind nodig heeft, wordt het 
kind besproken tijdens de groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner.  
In niveau 3A is er sprake van een kortdurende in te zetten interventie (denk hierbij aan een 
aantal weken) om onderliggende of verdiepende doelen alsnog te behalen, waarna het kind weer 
aan kan sluiten bij de doelen van het basisaanbod. Dit is zowel op didactisch als op sociaal 
emotioneel gebied. 

Zorgniveau 3B: Drijfvermogen (HP) Curatieve zorg 
Extra ondersteuning in samenspraak met de kwaliteitsondersteuner.  

Wanneer een kind, na de evaluatie in het cyclisch proces, de doelen onvoldoende bereikt heeft, 
of de doelen onvoldoende uitdaging bieden en onduidelijk is wat het kind nodig heeft, wordt het 
kind besproken tijdens de groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner.  
In niveau 3B is er sprake van langdurige interventies. Denk hierbij aan kinderen die voortdurend 
iets extra’s vragen van een leerkracht om de doelen van het basisaanbod te kunnen blijven 
volgen of de kinderen die meer verdieping nodig hebben op het basisaanbod. Samen met de KO-
er gaat de leerkracht middels een verdiepende analyse op zoek naar hoe zo adequaat mogelijk 
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aan te sluiten bij de hulpvraag van het kind. Denk hierbij aan kinderen met zeer specifieke 
onderwijsbehoeften op lees en/of rekengebied/ dyslexie/ meer of hoogbegaafdheid en op sociaal 
emotioneel gebied. 

 

 
 

Zorgniveau 5: Plaatsing op andere voorziening 
Plaatsing op een andere voorziening die past bij de ondersteuningsbehoeften van het kind 

De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een kind realiseren. 
Het kind heeft een andere voorziening nodig die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het 
kind. Denk aan: andere basisschool, SBO of SO.  
Leerkracht en kwaliteitsondersteuner zijn samen verantwoordelijk voor het invullen van het 
groeidocument wat ter voorbereiding van het ondersteuningsgesprek en de bespreking in de 
Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen wordt opgesteld. 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de school om in eerste instantie zelf duidelijk zicht te krijgen 
op de factoren die invloed hebben op de mate van ontwikkeling van de kinderen op school. 
Daarom gaan we er van uit, dat elke school voor elk kind een dossier opbouwt met: 

 groepsoverzichten, groepsplannen, in sommige gevallen een individueel handelingsplan, OPP 
(ontwikkelingsperspectief) historisch overzicht met afspraken, uitslagen van onderzoeken, 
groeidocument etc. volgens door het bestuur vastgestelde standaarden, 

 de gegevens van het Cito-volgsysteem met de gezamenlijk afgesproken 
toetsen waarbij op groepsniveau gebruik gemaakt wordt van dwarsdoorsnede en trendanalyse 
en op schoolniveau de aan dit systeem gekoppelde schoolzelfevaluatie; 

 de gegevens van gestandaardiseerd onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling; 

Zorgniveau 4: Aangepaste doelen 
Extra ondersteuning in samenspraak met externen (van overzicht naar inzicht naar uitzicht). 

Wanneer de leerlingbespreking niet leidt tot inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling 
wordt er een ondersteuningsgesprek georganiseerd. Dit gesprek heeft als  doel inzicht te krijgen in 
de complexere onderwijsbehoeften en het opstellen van een passend arrangement. De KO-er 
initieert het ondersteuningsgesprek en nodigt in overleg met de coördinator passend onderwijs, 
de professionals uit die in dat geval van belang zijn. Ouders worden ook altijd uitgenodigd voor het 
ondersteuningsgesprek.  
In dit niveau is er op één of meerdere didactische gebieden geen sprake meer van aansluiting bij 
reguliere doelen. Dit is geconstateerd op grond van: 

- Het eerder niet succesvol gewerkt hebben met drijfvermogen (HP) 
- Het leerrendement is lager dan 75% 
- De verwachte uitstroom is LWOO/PrO/SO 

Deze constateringen kunnen in principe gedaan worden vanaf E5/B6.  Voor deze kinderen wordt 
een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.  De leerkracht is samen met de 
kwaliteitsondersteuner verantwoordelijk voor het in- en/of aanvullen van het OPP. 
 
Het kan ook zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft vanwege sociaal-emotionele, 
gedragsmatige en/of werkhoudings- moeilijkheden. Het betreft ondersteuning die niet vanuit de 
basisondersteuning gerealiseerd kan worden. Er kan een arrangement zware ondersteuning 
aangevraagd worden. Wanneer hier sprake van is, wordt een OPP opgesteld. 
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 rapportage van onderzoek door externe deskundigen, die betrokken zijn bij de  
 schoolse ontwikkeling van een kind. 
 
Begeleiding van een externe ondersteuner is niet gericht op 
incidentele en fragmentarische begeleiding, maar op een 
gemeenschappelijke teamaanpak, welke de gehele schoolloopbaan 
van het  kind omvat. 
Externe ondersteuning kan verleend worden door de voorzieningen 
vanuit het ondersteuningsnetwerk vanuit de lichte ondersteuning 
vanuit SKOzoK. Deze vragen worden door coördinator passend onderwijs in behandeling 
genomen. Wanneer het gaat om expertise op het gebied van zware ondersteuning dan zal  er een 
beroep gedaan worden  op het ondersteuningsnetwerk vanuit het SWV PO De Kempen. 
 

3.3 Groepsbesprekingen (ondersteuningsniveau 2) 
De groepsbespreking van de leerkracht met de Kwaliteitsondersteuner heeft een centrale plaats in 
de HGW cyclus. De reflectie van de leerkracht op het eigen handelen in relatie tot het groepsplan 
staat centraal in deze bespreking. Het is van groot belang dat de leerkracht daarom ook aangeeft 
welke punten zij/hij wil bespreken. Zo blijft de leerkracht is “eigenaar” van het groepsplan. 

Een grondige voorbereiding is voorwaardelijk voor het welslagen van de groepsbespreking. KO en 
leerkracht bereiden zich beiden voor. De checklist voorbereiding groepsbespreking kan hierbij 
gebruikt worden. Zie bijlage A  
De groepsbesprekingen zijn in de jaarplanning opgenomen. Met het bijwerken van het 
groepsoverzicht en het evalueren van het groepsplan, ronden we de cyclus af. Tegelijkertijd 
starten we de nieuwe cyclus, waarin we een nieuw groepsplan opstellen. 
 
 

3.4 Het groepsbezoek  

Een groepsbezoek is altijd goed voorbereid. De leerkracht geeft aan wat haar/zijn hulpvraag is bij 
de observatie, welke vragen zij/hij heeft, wanneer er geobserveerd wordt en waar de observatie 
zich precies op richt.  
Het groepsbezoek kan vooraf aan de groepsbespreking worden gehouden en dan kan het bezoek 
een meer oriënterend karakter hebben of het bezoek kan na de groepsbespreking plaats vinden 
en heeft dan een meer doelgericht karakter. De begeleiding kan dan actief en doelgericht 
meewerkend zijn.  Het groepsbezoek kan worden gedaan door KO, externen en leidinggevenden. 
 
 
3.5 De leerlingbespreking (Zorgniveau 3A of 3B) 

We doorlopen nu de HGW-cyclus op individueel niveau: Dit betekent intern overleg leerkracht-KO 
en eventueel ouders. Ter voorbereiding op de leerlingbespreking kan de groepsleerkracht middels 
het groeidocument (deel onderwijskundige informatie) de leerling verder in beeld brengen.  
Ouders dienen altijd geïnformeerd te worden (beter nog ouders voor het overleg uit te nodigen). 
De leerlingbespreking kent drie stappen: 
1. Overzicht : wat gaat er goed en wat moeilijk? 
2. Inzicht : hoe zou het kunnen komen dat de situatie nu zo is? 
3. Uitzicht : wat betekent de analyse voor de aanpak? 
Van iedere bespreking worden de noodzakelijke gegevens vastgelegd. 



Ondersteuningsplan SKOzoK Schooljaar 2015-2016 
 
 

 12 

3.6 Het Ondersteuningsgesprek (Zorgniveau 4) 
Een ondersteuningsgesprek is een gepland overleg tussen leerkracht , KO, ouders en andere 
externe deskundigen. Het is gericht op een individueel kind, met als doel het verkennen van, meer 
inzicht krijgen in en het beantwoorden van de ondersteuningsbehoeften van het kind, de 
leerkracht of ouders. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 
Ook dit overleg kent de drie stappen zoals beschreven bij de leerlingbespreking. 
Ouders worden vooraf geïnformeerd en ook uitgenodigd voor dit overleg. 
 
 
3.7 Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)  (Zorgniveau 4) 
Ons uitgangspunt is dat in het groepsplan wordt beschreven, hoe de leerkracht tegemoet wil 
komen aan  specifieke onderwijsbehoeften van kinderen .   
Het kan echter voorkomen dat als de bijzondere aanpak van een kind onvoldoende gespecificeerd 
kan 
worden in een groepsplan er een OPP wordt opgesteld. 

 Het OPP wordt opgesteld voor kinderen waarbij een of meerdere leerlijnen worden losgelaten. 

  In het OPP wordt het uitstroomperspectief van de leerling beschreven.  

 Dit kan zowel op didactisch als sociaal emotioneel vlak zijn. 

 Het OPP wordt twee jaarlijks geëvalueerd met KO, leerkracht en ouders.   

 Voor kinderen met EED wordt de leesontwikkeling ook vastgelegd in een OPP. 

 In een OPP staat aangegeven hoe de komende periode aan de 
       specifieke onderwijsbehoeften van een kind tegemoet gekomen gaat worden.    

 Alle OPP’s dienen te worden gemeld in BRON  

 Een OPP is een wettelijke verplichting en de inspectie neemt dit mee in haar toezicht. 
 
Bij de beslissing om over te gaan tot een eigen leerlijn is er altijd overleg met de 
Kwaliteitsondersteuner, de leerkracht(en) en ouders, aangevuld met andere deskundigen. (zie 
hiervoor het OPP en handleiding OPP (Zie SKOzoK-portal of klik hier.)  
 
 
3.8 Plaatsing op een andere voorziening (ondersteuningsniveau 5) 
Als de voorgaande stappen van de route, onvoldoende perspectief bieden op de huidige 
basisschool, dan kan er middels een ondersteuningsgesprek een nieuw perspectief ontstaan. 
Uitkomsten van een ondersteuningsgesprek kunnen zijn: 

 Arrangement op de huidige basisschool; 

 Nieuw perspectief op een andere onderwijsplek: 
- Op een andere basisschool; 
- SBO: om gebruik te kunnen maken van deze voorziening zal het CvB een 

toelaatbaarheids verklaring moeten ondertekenen. De procedure wordt geleid door de 
coördinator PO. 

- SO: om gebruik te kunnen maken van deze voorziening zal de commissie van 
toelaatbaarheid een toelaatbaarheidsverklaring af moeten geven. 

  

https://portal.skozok.nl/skozokorganisatie/Kwaliteitsontwikkeling/Afspraken_procedures/Afspraken%20%20Procedures/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fskozokorganisatie%2fKwaliteitsontwikkeling%2fAfspraken%5fprocedures%2fAfspraken%20%20Procedures%2fOntwikkelingsPerspectief&FolderCTID=&View=%7b9B3667F0%2d2B8D%2d46C9%2dB4C9%2dC8614298DF34%7d
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4. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 
 
Hoe gaat het met het kind… welke ontwikkelingen maakt het door? Willen we samen 
verantwoordelijk zijn, gericht aanbod hebben, dan dienen we het kind goed in beeld te hebben en 
ook te houden. Daartoe maken we gebruik van diverse instrumenten en overlegsituaties. 
 
 
4.1 Toetsen 
Alle scholen volgen de kinderen d.m.v. LOVS toetsen van Cito. Dit conform de toets kalender die 
centraal vastgesteld wordt (zie de Skozokportal) 
Naast deze toetsen gebruiken we ook methode gebonden toetsen en observaties. 
 
4.2  Dossier 
Alles wordt vastgelegd in het digitaal dossier van het kind. Binnen SKOzoK gebruiken we daarvoor 
Parnassys. Parnassys is het administratie- en leerling volgsysteem. Hierin zijn, in ieder geval, de 
volgende gegevens opgenomen: 

 Historisch overzicht: Notities in Parnassys 
 Verslagen van gesprekken met ouders  
 Verslagen van gesprekken intern en met externe instanties 
 Individuele plannen en de evaluaties hiervan 
 Interne verslagen zoals leerlingbespreking, diagnostisch 

onderzoek, verslag van een observatie, enz.  
 De resultaten van de LOVS toetsen en ZIEN en KIJK. 

 Naast het digitaal dossier worden gegevens van kinderen die niet digitaal kunnen worden 
aangeleverd, in het papieren dossier bewaard. 

 Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind, op verzoek van ouders moet dit 
dossier binnen een termijn van 10 werkdagen ter inzage liggen. 

 

4.3  Overdracht 
Er vinden op diverse momenten overdrachten plaats. Ouders dienen hiervan minstens op de 
hoogte te zijn: 

 Peuterspeelzaal – Kinderdagverblijf en basisschool.  

 Jaarovergang m.b.v. groepsoverzicht 

 Collegiaal overleg (duopartner / bouwcollega´s) 

 Overgang PO/VO 
 
Op schoolniveau zijn deze overdrachtsvormen beschreven. Nadrukkelijk dienen dit soort 
momenten goed vastgelegd te worden in Parnassys. 
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5. Communicatie 
 
Communicatie is een belangrijk instrument. We gaan ervan uit dat ouders, school en eventueel 
derden, partners zijn in het begeleiden van de ontwikkeling van kinderen. De leerkracht is altijd 
eerste aanspreekpunt. De leerkracht is verantwoordelijk voor zijn/haar groep en de toegewezen 
kinderen. Vanuit deze verantwoordelijkheid neemt de leerkracht vervolgstappen richting KO of 
directie. Op schoolniveau is een specifieke invulling gemaakt. 
 
 
5.1 Interne communicatie 

Dit betreft de communicatie binnen de school om de kwaliteit van onderwijs, en dus voor de zorg 
van alle kinderen, te verhogen. 
We kennen de volgende geplande situaties: 

 De gesprekkencyclus 

 Collegiaal overleg, teamvergaderingen 

 Diverse besprekingen passend binnen HGW 

 De jaaroverdrachten (gekoppeld aan het groepsoverzicht) 

 Evaluatiegesprekken m.b.t. de resultaten van ons onderwijs 
Ook de communicatie d.m.v. het maken van notities in Parnassys, kinderdagboeken etc. vallen 
hieronder. 
 
 
5.2 Communicatie met ouders 
De ouders/verzorgers zijn degene die hun kind het beste kennen. Zij vertrouwen hun kind toe aan 
de school. Zij zijn ook degene die de eerste zorg voor hun kind hebben. In alle ontwikkelingen op 
school dienen ouders nadrukkelijk vroegtijdig betrokken te worden bij ontwikkelingen rond hun 
kind.  
In gezamenlijkheid de goede dingen doen zodat het kind zich goed kan ontwikkelen op alle gebied 
is daarbij uitgangspunt. 
Communicatiemomenten met ouders: 

 Informatie en intake gesprek rond aanmelding 

 Rapportage/ontwikkelingsverslaggesprekken 

 oudervertelgesprekken 

 Overleg gekoppeld aan specifieke ondersteuningsbehoefte rond een kind 

 Gesprekken die minder gepland zijn maar wel regelmatig plaats vinden 

 Informatieverstrekking (website, nieuwsbrief, heen-weer schriftje etc.) 
 
 

5.3  Communicatie met kinderen 

 Het ontwikkelingsgesprek 

 Het diagnostisch/leergesprek 
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5.4 Externe communicatie 
Bij communicatie met derden denken we aan Het samenwerkingsverband, Centrum Jeugd en 
Gezin, 1 loket van het SWV, onderzoekers en behandelaars (bijv. Logopedie). 
 
Het met derden in contact treden over een kind kan en mag alleen met nadrukkelijke 
toestemming van de ouders/verzorgers. 
 

5.5 Communicatie rond verantwoording en ontwikkeling ondersteuningsplan 
Het ondersteuningsplan dient regelmatig geëvalueerd te worden op zowel stichting- als 
schoolniveau.  
Ook de opbrengsten van ons onderwijs vallen hieronder.  
Gesprekspartners in deze zijn de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad, de inspectie van 
onderwijs, College van Bestuur, Samenwerkingsverband. 
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6. Rollen en taken 

 
6.1 De zorg in de klas/groep 
 
Leerkracht 

 Registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van kinderen en stelt op basis 
daarvan groepsplannen op 

 Signaleert (sociaal) pedagogische onderwijsbehoeften bij kinderen 

 Begeleidt individuele kinderen aan de hand van groepsplannen 

 Coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep 

 Begeleidt kinderen op basis van zorgplan van de school 

 Bespreekt kinderen die specifieke ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben met 
seniorleraar/kwaliteitsondersteuner/directeur 
 

Directeur 

 Verantwoordelijk voor het initiëren en het vormgeven van HandelingsGericht Werken 
(HGW) op school 
 

Kwaliteitsondersteuner 

 Begeleiden/coachen van leerkrachten bij het realiseren van algemeen en specifiek 
onderwijsaanbod voor alle kinderen 

 Begeleiden/coachen van leerkrachten bij het signaleren van ontwikkelings- of 
gedragsstoornissen, aan de hand van belemmerende en stimulerende factoren en 
vaststellen van de benodigde extra zorg 

 Ondersteuning in de groep d.m.v. groepsbezoeken, aanvullende observaties en data-
analyses. Voorzien in ondersteuningsbehoefte van leerkrachten bij HGW 
 

Coördinator Passend Onderwijs 

 Legt verbinding tussen de hulpvragen van de scholen en het team lichte ondersteuners op 
het niveau van Skozok. 

 Legt verbinding tussen de hulpvragen van scholen en het SWV de Kempen op het gebied 
van zware ondersteuning. 

 Vraag gestuurde ondersteuning van leerkrachten in afstemming met 
kwaliteitsondersteuners 

 
 

6.2 De zorg in de school 

 

Directeur 

 Verantwoordelijk voor de aansturing van HGW in school 

 Stelt in overleg met kwaliteitsondersteuner(s) jaarlijks een werkplan op met daarin 
wederzijdse resultaatverplichtingen 

 De directeur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling 
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Kwaliteitsondersteuner 

 Levert een essentiële bijdrage aan de realisatie van de onderwijsbehoefte van kinderen 

 Levert een essentiële bijdrage op het gebied van informatie, scholing, 
deskundigheidsbevordering van teamleden 

 Levert een essentiële bijdrage aan het vormgeven van HGW op school 

 Coördineren van het “zorgteam” (team) op school 

 Ondersteuning bieden bij data-analyse op schoolniveau en het leveren van een bijdrage 
aan de vertaalslag naar benodigde interventies  

 Voorbereiden van aanmeldingen bij coördinator passend onderwijs 

 Deelnemen aan de bespreking of de intake van het zorg- adviesteam 

 Zorg dragen voor terugkoppeling van adviezen uit zorg- en adviesteam 

 Zorg dragen voor de aanvraag arrangementen en verwijzing naar SBO of SO 
 

Coördinator Passend Onderwijs 

 Borging van interventies n.a.v. ondersteuningsvragen. 
 
SWV PO De Kempen 

 Een heldere procedure t.a.v. toeleiding naar extra ondersteuning realiseren. 
 

 
6.3 De zorg op gemeenschappelijk niveau 

 

Directeuren 

 Entameren van beleidsontwikkeling op stichtingsniveau met betrekking tot zorgbeleid 
 

Kwaliteitsondersteuners 

 Analyseren van relevante gegevens waarmee het zorgbeleid kan worden 
verbeterd/ontwikkeld 

 Ontwikkelen en coördineren van zorgbeleid 

 Deelnemen aan relevante (interne en externe) netwerken 

 Zorg dragen voor communicatie over handelingsgericht werken en onderwijskundige 
ontwikkelingen (intern en extern) 

 
Coördinator Passend Onderwijs 

 Trends m.b.t. ondersteuningsvragen  signaleren. Hierop anticiperen in het 
ondersteuningsaanbod vanuit lichte ondersteuning. Mogelijk vraagt dit om interventies op 
het gebied van professionalisering binnen de organisatie.  
 

SWV PO De Kempen 

 Beleidsontwikkeling t.a.v. extra ondersteuning. 

 Financiële afwikkeling en verantwoording 
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7. Schoolniveau  

7.1 De ondersteuningsstructuur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Toetskalender 
De toetskalender wordt jaarlijks, aan de hand van beschikbare richtlijnen  opgemaakt en 
besproken in het netwerk onderwijs en kwaliteit en de KO-expertisegroep. 
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Het voorstel wordt dan voorgedragen aan het CvB dat deze kalender vaststelt. Na vaststelling 
wordt de toetskalender op de portal van SKOzoK geplaatst.  
(Zie portal SKOzoK of klik hier.)  
 
 
7.3 Aanvullende school specifieke informatie 
We hebben te maken met verschillende externe instanties mbt de zorgleerlingen. 
 (ll met voorheen een LGF) 
Momenteel is er begeleiding vanuit REC 2 (taal-spraak-problemen) en vanuit REC 4 (Triade ) 
Deze begeleiding is direct gericht op de ondersteuning van de lkr , ll en school. 
Er vindt binnen de school  tevens behandeling van dyslexie plaats voor kinderen met EED.  
(Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) 
Op Agnetendal werken we met een extra begeleidster.   Zij ondersteunt de kinderen met een 
indicatie (voorheen LGF).  Verder begeleidt ze kinderen die extra zorg behoeven zowel; aan de 
onderkant als de bovenkant.(oa. Plusgroep) 
We werken met een lijst van zorgleerlingen om goed in kaart te brengen waar de zorgbehoefte ligt 
binnen de school. Op deze manier kunnen we de zorgleerlingen  beter blijven volgen. 
 
7.4 Dyslexieprotocol 
De school werkt volgens de richtlijnen die aan worden gegeven in de “ toetskalender 

risicoleerlingen lees-spelling problemen en dyslexie”. 

Hierin wordt aangegeven hoe leerkrachten om moeten gaan met  geconstateerde en/of 
vermeende lees/spelling problemen. Door de beschreven route te volgen voldoet de school aan 
het dyslexieprotocol. 
In 2015 is voor de regio Eindhoven-De Kempen beleid m.b.t. ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) 
vastgesteld. Dit beleid is toegevoegd aan dit document (bijlage B). 
 
 
 7.5 In en doorstroombeleid 
- Het aannamebeleid van de 4 jarige kind 
- Het aanname beleid van tussentijdse instroom door o.a. verhuizing 
- De doorstroom in de school (vertragen/versnellen) 
- Het beleid t.a.v. de zgn OND kinderen is. Zie hiervoor de portal van SKOzoK 
 
 

7.6 Veiligheidsprotocol 
Zie hiervoor de documenten op de portal van SKOzoK.  
Of klik hier.  
 

  

https://portal.skozok.nl/skozokorganisatie/Kwaliteitsontwikkeling/Afspraken_procedures/Afspraken%20%20Procedures/Toets%20kalender%202011-2012%20(okt%202011).pdf
https://portal.skozok.nl/skozokorganisatie/Kwaliteitsontwikkeling/beleidsdocumenten/Beleidsdocumenten/Beleid%20OND-kinderen.docx
https://portal.skozok.nl/skozokorganisatie/HRM/Arbo%20ziekteverzuim%20en%20veiligheid/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fskozokorganisatie%2fHRM%2fArbo%20ziekteverzuim%20en%20veiligheid%2fVeiligheid&FolderCTID=&View=%7b92D79D4E%2dEC35%2d479C%2d959C%2d236C5B4F3404%7d
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8. Bijlagen: 

Bijlage A: Checklist voorbereiding groepsbespreking 
Tijdens een groepsbespreking staan het groepsoverzicht en het groepsplan centraal. Doel hiervan is dat de 
leerkracht gemotiveerd is om het groepsplan te realiseren. Het is daarom van groot belang dat de 
leerkracht zelf aangeeft welke vragen zij heeft.  
Deze checklist is bedoeld als middel om dit helder te krijgen. Je hoeft dus niet alle vakjes in te vullen. 
Groepsbespreking groep:          d.d.        ingevuld door:      
 

Welke bespreekpunten heb je als je denkt aan: Mijn ‘parels en puzzels’:  

Organisatie, sfeer en communicatie: 
- de sfeer, groepsvorming en werkklimaat 
- samenwerking tussen de kinderen en met 

jou 
- klassenmanagement en zelfstandig werken 
- contacten en gesprekken met ouders 

      

Het basisaanbod: 
- de doelen en resultaten 
- manier van werken 
- inzet van werkvormen en materialen 
- opbouw en organisatie van de lessen 

      

 Bepaalde kinderen: 
- begrijpen en beschrijven van hun 

onderwijsbehoeften 
- vertalen van de onderwijsbehoeften naar 

het handelen in de groep 
- mogelijke aanmelding voor kindbespreking 

of zorgteam; Met welke vraag?  

      

Het groepsplan: 
- de doelen en het aanbod voor de 

verschillende groepjes kinderen; 
    ambitieus en realistisch?  
- vertaling naar de dagelijkse praktijk in week- 

en dagplanningen; duidelijk en haalbaar?  
- evaluatie van de doelen; wanneer en hoe? 

      

Jezelf: 
- motivatie en (zelf)vertrouwen 
- kennis en vaardigheden 
- samenwerking met collega’s 
- behoefte aan ondersteuning, begeleiding of 

feedback 
- aandachtspunten voor het groepsbezoek 
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Bijlage B: Dyslexiebeleid EED regio Eindhoven en de Kempen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) 
 
Verantwoordelijkheden en rollen 
Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen/schoolbesturen verantwoordelijk voor het bieden van een passende 
onderwijsplek aan iedere leerling. Dat is geregeld binnen passend onderwijs. Scholen dragen in dat kader 
ook zorg voor passende ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie.  Scholen 
regelen deze ondersteuning binnen de basisondersteuning. De school zal na signalering van 
lees/spellingsproblemen en/of mogelijke dyslexie de leerlingen  extra  ondersteunen en volgen volgens het 
dyslexieprotocol.  Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat is doorverwijzing naar 
meer gespecialiseerde zorg aan de orde. In de groep van kinderen met dyslexie heeft ongeveer de helft 
geen ernstige enkelvoudige dyslexieklachten (EED). Deze kinderen komen niet in aanmerking voor 
specialistische behandeling binnen de jeugdhulp door gemeenten. Voor de kinderen die wel in aanmerking 
komen voor EED, is de gemeente verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling. Dit is vanaf 1 januari 
2015 geregeld in de Jeugdwet. 
Voor een (kosten) effectieve en efficiënte aanpak van dyslexiezorg1 is een verbinding tussen onderwijs en 
jeugdhulp nodig. Hieronder staan de verantwoordelijkheden en rollen van de betrokken partijen 
beschreven: 
 

 Het primair  onderwijs binnen de gemeente/regio verzorgt goed lees- en spellingsonderwijs, 
signaleert en leidt zorgvuldig toe naar dyslexiezorg indien noodzakelijk, en faciliteert de geboden 
begeleiding binnen de onderwijspraktijk. 

 De gemeente is (financieel) verantwoordelijk voor een passend aanbod van jeugdhulp (inclusief 
dyslexiezorg) en het leveren van verantwoorde zorg door geregistreerde aanbieders. 

 De zorgaanbieder levert dyslexiezorg conform de afspraken met de gemeenten en de geldende 
zorgstandaarden. 

 De minimale norm voor vakbekwaamheid die aan gekwalificeerde specialisten wordt gesteld is 
conform de inzet van geregistreerde gedragswetenschappers onder de ‘norm van verantwoorde 
werktoedeling’. 

 De kwaliteitsinstituten stellen aanvullende bekwaamheidseisen en houden toezicht op de kwaliteit 
van de zorg door het systematisch en methodisch verzamelen van data, van de bij hen aangesloten 
zorgaanbieders. 

 
Doelgroep EED 
In de factsheet EED van de kwaliteitsinstituten staat de doelgroep als volgt omschreven: 
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar die basisonderwijs volgen bij de start van het traject diagnostiek en 
behandeling. Enkelvoudig duidt op geen combinatie met een andere stoornis. 
 

                                           
1 Dyslexiezorg in de Jeugdwet  is zorg gericht op de behandeling van  Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

http://www.po-eindhoven.nl/
http://po.swv-peelland.nl/
http://www.po-eindhoven.nl/
http://po.swv-peelland.nl/
http://www.po-eindhoven.nl/
http://po.swv-peelland.nl/
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Over de doelgroep zijn landelijke cijfers bekend: 
Ongeveer 7% van het aantal 6 t/m 13 jarigen wordt aangemeld voor diagnostiek. Bij 5% van het totaal 
aantal kinderen  in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar wordt de diagnose EED gesteld en bij ongeveer 3,5% van 
het totaal aantal 6 t/m 13 jarigen wordt de behandeling EED gegeven. 
 
Werkwijze 
Om de verbinding tussen dyslexiezorg (EED) en passend onderwijs te realiseren hebben gemeenten en de 
samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs in de regio Zuidoost Brabant afspraken met elkaar gemaakt.  
 

1. De school signaleert lees/spellingsproblemen en/of mogelijke dyslexie. De school biedt 
ondersteuning volgens protocol en legt  een leesdossier aan. Zie voor informatie het kopje 
‘toelichting op leesdossier’. 

2. Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet afdoende is en er een vermoeden is van EED, dan is er de 
mogelijkheid voor ouders om een aanvraag in te dienen voor diagnostiek EED. Dit doen zij bij de 
toegang van de gemeente. In bijlage 1 staan per gemeente de  naam en de bijbehorende 
contactgegevens weergegeven.   

3. Wanneer de ouders besluiten een aanvraag in te dienen, is een volledig en inhoudelijk correct 
leesdossier een voorwaarde voor toekenning van diagnostiek.   

4. De medewerker van de toegang bij de gemeente checkt bij de ingediende aanvraag nogmaals het 
leesdossier op volledigheid. 

5.  Wanneer het leesdossier volledig is, wordt de toekenning  voor diagnostisch onderzoek door 
middel van een beschikking schriftelijk naar de ouders gestuurd. Als er daadwerkelijk EED wordt 
vastgesteld, wordt er een beschikking opgemaakt voor behandeling. 

6. De ouders kunnen vervolgens terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor dyslexiezorg. De 
keuze voor de gecontracteerde aanbieder ligt bij de ouders/jeugdige. In bijlage 2 staan de 
gecontracteerde aanbieders2 opgenomen. 

7. De zorgaanbieder maakt met ouders / jeugdige en de school afspraken over de dyslexiezorg. 
 
Monitoring 
Gemeenten en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs monitoren samen de uitvoering van de 
werkwijze in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Passend Onderwijs. 
 
Toelichting op leesdossier   
Voordat leerlingen doorverwezen kunnen worden, moet de school de volgende zaken bedacht hebben: 

 Is er een grote discrepantie te zien tussen resultaten bij wel of niet voorgelezen Cito-
toetsen begrijpend lezen 

 Is er een grote achterstand bij spelling (zoals structurele score E of  IV of V op CITI-
spellingtoets). 

 Is er sociaal emotioneel iets te constateren dat op dyslexie kan duiden, zoals: enorme 
onrust, nerveus, lichamelijk klachtjes, faalangstig enz. De meeste van deze kinderen doen 
heel enorm hun best, werken serieus. Des te frustrerender is het als al die werklust en inzet 
niet tot betere resultaten leidt. 

 Hebben ouders/familieleden moeite met lezen of zelf dyslexie 
Voordat er onderzoek kan worden aangevraagd moeten de volgende zaken aangeleverd worden in het 
leesdossier: 

 Recente (of alle gegevens) uit LOVS om didactische resistentie of hardnekkigheid aan te tonen  

 Handelingsplannen op het gebied van lezen en spelling: met daarin aangegeven de begeleiding en 
de resultaten, tijdsbesteding, welke oefenstof, wie biedt er hulp, welke doelen er zijn gesteld en 
hoe het kind daar wel/niet op vooruitgaat en of er sprake is van didactische resistentie: 

                                           
2 Van deze gecontracteerde aanbieders is bekend dat zij EED diagnostiek en/of dyslexiezorg uitvoeren.  
De lijst van aanbieders is niet uitputtend en wordt nog uitgezuiverd. 
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o Op drie meetmomenten middels genormeerde meetinstrumenten een hardnekkige 
achterstand in de lees- en spellingsontwikkeling wordt aangetoond. Deze hardnekkigheid 
wordt tevens onderbouwd door onvoldoende resultaten vanuit adequate extra begeleiding 
op school gedurende twee periodes van 12 weken. Het gaat om 60 minuten extra 
leesbegeleiding (bovenop de reguliere lessen), het liefst verdeeld op meerdere momenten 
per week . (bron:  Masterplan Dyslexie/Expertisecentrum Nederlands 2012:Handreiking 
voor aankomende leerkrachten: leesproblemen in dyslexie in het basisonderwijs:) 

o Voor leerlingen in groep 3 en 4 gaan we uit van in ieder geval drie hoofdmetingen (M3, 
E3,M4) om de ernst en hardnekkigheid vast te kunnen stellen. Als toelatingscriterium is 3x 
E op de totaalscore van de DMT voldoende (ook wel de DMT 1+2+3 score op de uitdraai 
LVS). Het gaat niet om scores op de losse kaarten. (bron:  Masterplan 
Dyslexie/Expertisecentrum Nederlands 2012:Handreiking voor aankomende leerkrachten: 
leesproblemen in dyslexie in het basisonderwijs:) 

o In uitzonderlijke gevallen kunnen ook leerlingen oktober groep 4 instromen. Zij hebben dan 
de volgende metingen: M3, E3 en de herfstmeting groep 4. Mits voldaan wordt aan de 
uitvoering van 2x 12 weken begeleiding op zorgniveau 3 ('Continuüm van zorg voor lezen', 
Struiksma, 2005). Om bij de herfstmeting groep 4 een genormeerd instrument te gebruiken 
moet screeningsinstrument CITO zijn afgenomen. (bron:  Masterplan 
Dyslexie/Expertisecentrum Nederlands 2012:Handreiking voor aankomende leerkrachten: 
leesproblemen in dyslexie in het basisonderwijs:) 

o Na drie hoofdmetingen (dus vanaf M4) kunnen tussenmetingen  
(okt/nov en april) meetellen, opnieuw mits voldaan wordt aan de uitvoering van 2x 12 
weken begeleiding op zorgniveau 3en afgezet tegen de voorafgaande norm. Hierbij is het 
mogelijk dat een patroon EDE goedgekeurd wordt bij aanname in zorg. Dit geldt alleen 
indien de tweede meting (D) geen hoofdmeting is en derhalve met een voorgaande norm is 
vergeleken. De derde meting (mits E) laat zien dat die tweede meting tevens illustreert en 
aantoont dat het kind bij de 10% zwakst scorende behoort (bron:  Masterplan 
Dyslexie/Expertisecentrum Nederlands 2012:Handreiking voor aankomende leerkrachten: 
leesproblemen in dyslexie in het basisonderwijs:) 

 Er wordt in het aanvraagformulier voor onderzoek gevraagd wat de omschrijving is van het lees-
spellingsprobleem en of er ook andere signalen zijn zoals bijvoorbeeld moeite met automatisering 
bij rekenen of  het geheugen. 

 
Rol jeugdarts en huisarts 
Zowel jeugdartsen als huisartsen kunnen rechtstreeks naar vormen van jeugdhulp verwijzen. Ouders 
kunnen dus ook bij hen komen met het verzoek voor diagnostiek EED.  
In die gevallen zal alsnog de toets op volledigheid van het leesdossier plaats moeten vinden alvorens de 
toekenning aan de aanbieder plaats vindt. Daarmee is verwijzing via de arts dus eigenlijk een extra stap in 
het geheel. 
 
Gemeenten kunnen een beroep doen op de jeugdarts als expert voor de toets op het leesdossier. De 
meeste gemeentes hebben een generalistenteam en een expertteam: de vraag aan de jeugdarts kan 
geschaard worden onder het werk van een van deze teams. Dit is dus geen regulier werk, maar een 
contracttaak.  
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De GGD heeft de jeugdartsen geïnstrueerd over het beoordelen van aanvragen voor EED onderzoek, daarbij 
gebruik makend van de afspraken die regionaal al tussen gemeenten gemaakt zijn. Gemeenten  maken 
hierover zelf afspraken met de jeugdartsen.  
 
Dyslexie(verschijnselen)  maar geen EED 
Niet alle kinderen waarbij een vermoeden van dyslexie bestaat, komen voor vergoeding vanuit de 
gemeente in aanmerking. Bij sommige kinderen is er sprake van een hogere intelligentie, waardoor 
kinderen in staat zijn te compenseren en iets hogere scores op technisch lezen en/of spelling behalen. Ze 
scoren dan echter niet ‘zwak genoeg’ om te vallen binnen de criteria voor EED en zijn  voor een vergoeding 
van dyslexiezorg uitgesloten.  
Er zijn ook kinderen die alleen een probleem hebben op het gebied van spelling. Ook die kinderen komen 
niet voor de vergoeding van diagnostiek en behandeling via de Jeugdwet in aanmerking.  
 
Soms is een ouder ook gewoon op zoek naar de beste adviezen voor het kind met lees- en/of 
spellingproblemen, zonderdirect aan dyslexie te denken.  
Ook het verkrijgen van een dyslexieverklaring voor het voortgezet onderwijs valt niet onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente (tenzij het in verband met de diagnose EED wordt afgegeven). 
 
Op al deze vragen kan een antwoord geven door middel van een particulier onderzoek. De kosten hiervoor 
worden dus niet door gemeenten vergoed. 
 
Als het kind naast (mogelijke) EED nog een ander ontwikkelingsprobleem heeft of lijkt te hebben (co 
morbiditeit, bijvoorbeeld ook autisme), is er geen sprake van ernstige enkelvoudige dyslexie en zal eerst het 
ontwikkelingsprobleem aandacht moeten krijgen.  
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Contactpersonen EED per gemeente 
 
CMD Nuenen 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

cmd@nuenen.nl 
Eric Robben 
040-2831675 
Meriam van Onzenoort 
m.vanonzenoort@nuenen.nl 

CMD Son en Breugel 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

cmd@sonenbreugel.nl 
Janine Spoor 
0499-491491 
Lian Strijards 
l.strijards@sonenbreugel.nl 

CMD Waalre 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

cmd@waalre.nl 
Connie Hameeteman 
06-22220247 
Nelleke Koster 
nkoster@waalre.nl 

CMD Geldrop-Mierlo 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

cmd@geldrop-mierlo.nl 
Tessie Jansen en / of Myra Spekken 
14040 
Femke van Abeelen 
f.vanabeelen@geldrop-mierlo.nl 

CJG+ Bergeijk 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

bergeijk@cjgplusdekempen.nl 
Karin Tamminga 
06-22980957 
Saskia Kuijpers 
s.kuijpers@bergeijk.nl 

CJG+ Bladel 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

bladel@cjgplusdekempen.nl 
Björn Roos 
06-22980252 
Saskia Kuijpers 
s.kuijpers@bergeijk.nl 

CJG+ Eersel 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

eersel@cjgplusdekempen.nl 
Yvonne van de Ven 
06-22981262 
Saskia Kuijpers 
s.kuijpers@bergeijk.nl 

CJG+ Reusel-De Mierden 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling Beleid: 
Mail: 

reuseldemierden@cjgplusdekempen.nl 
Björn Roos 
06-22980252 
Saskia Kuijpers 
s.kuijpers@bergeijk.nl 

Eindhoven 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

dyslexie@eindhoven.nl 
Annette Spierings 
a.spierings@eindhoven.nl 

Wijzer (Oirschot) 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

info@wijzer-oirschot.nl 
Ans Santegoeds 
0499-335142 
Kitty Schijven 
k.schijven@oirschot.nl 

mailto:cmd@nuenen.nl
mailto:cmd@sonenbreugel.nl
mailto:cmd@waalre.nl
mailto:cmd@geldrop-mierlo.nl
mailto:bergeijk@cjgplusdekempen.nl
mailto:bladel@cjgplusdekempen.nl
mailto:eersel@cjgplusdekempen.nl
mailto:reuseldemierden@cjgplusdekempen.nl
mailto:dyslexie@eindhoven.nl
mailto:a.spierings@eindhoven.nl
mailto:info@wijzer-oirschot.nl
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BestWijzer 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

ondersteuningsteam@bestwijzer.nl 
Annemieke Huizinga 
0499-770100 
Mariève Frederiks 
m.frederiks@gembest.nl 

Veldhoven 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

generalistenteam@veldhoven.nl 
Ine Kneuver 
06-229499924 
Linda Wittebrood 
linda.wittebrood@veldhoven.nl 

CJG Heeze-Leende 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

cjg@heeze-leende.nl 
Jolanda van der Heijden 
06-12936383 
Rianne Coolen 
r.coolen@heeze-leende.nl 

CJG Valkenswaard 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

cjg@valkenswaard.nl 
Gerty van Brakel 
06-11371619 
Wiel Janssen 
wiel.janssen@valkenswaard.nl 

CJG Cranendonck 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
Contact opschaling beleid: 
Mail: 

cjg@cranendonck.nl 
Jolanda van der Heijden 
06-12936383 
Elly Melis 
e.melis@cranendonck.nl 

Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-
Bakel, Laarbeek 
Contactpersoon: 
Mail: 

 
 
Katelijn Lukassen 
k.lucassen@helmond.nl 

 
 
 
 
 

mailto:ondersteuningsteam@bestwijzer.nl
mailto:generalistenteam@veldhoven.nl
mailto:cjg@heeze-leende.nl
mailto:cjg@valkenswaard.nl
mailto:cjg@cranendonck.nl
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Aanbieders Diagnose en/of behandeling EED3 
 
Dommelvallei+ (Geldrop-Mierlo, Waalre, Son en Breugel, Nuenen): 
 

Adelante Audiologie en Communicatie Zandbergseweg 111 6432 CC Hoensbroek 

BCO Onderwijsadvies Wylrehof 11 5912 PM Venlo 

Dyslexiepoli Herlaarhof Postbus 10150 
(Boxtelseweg 32) 

5260 GB Vught 
(5261 NE Vught) 

Opdidakt Rompertsebaan 58 5231 GT ‘s Hertogenbosch 

Regionaal instituut voor Dyslexie Jansbinnensingel 1 6811 AJ Arnhem 

 
Specifiek voor Waalre 

Affect, Verhoef en Karsmakers Kerkstraat 27G 5521 JK Eersel 

 
Specifiek voor Son en Breugel en Nuenen 

Marant Postbus 198 6660 AD Elst 

 
BOV-A2-Eindhoven-Helmond-Peelland-Kempen4 : 
 

Adelante Audiologie en Communicatie Zandbergseweg 111 6432 CC Hoensbroek 

Affect, Verhoef en Karsmakers Kerkstraat 27G 5521 JK Eersel 

BCO Onderwijsadvies Wylrehof 11 5912 PM Venlo 

BVS Schooladvies Vondellaan 50 3521 GH Utrecht 

CRTO Ranonkelstraat 1 5644 LA Eindhoven 

Dyslexiepoli Herlaarhof Antwoordnummer 10029 5260 VB Vught 

ECLG Kerstrooslaan 6 5644 EA Eindhoven 

H&G Onderwijs Spaubeeklaan 15 6164 HE Geleen 

IWAL instituten voor dyslexie Postbus 10897 1001 EW Amsterdam 

Marant Postbus 198 6660 AD Elst 

Opdidakt Rompertsebaan 58 5231 GT ‘s Hertogenbosch 

Praktijk Merkelbach Haven 13 5161 PB Sprang-Capelle 

Praktijk Neurortho Provincialeweg 44 5503 HG Veldhoven 

Praktijk Orthopedagogie BWFM 
Spijkers 

Rossinilaan 6 5056 BC Berkel-Enschot 

Praktijk van Waterschoot Paardewei 6 4824 EH Breda 

Psychologenpraktijk van Huijkelom Nassaulaan 15 45062 JN Oisterwijk 

Psychologiepraktijk Plus (B.C. de 
Bruijn) 

Jan Smitzlaan 7 5611 LD Eindhoven 

Regionaal instituut voor Dyslexie Jansbinnensingel 1 6811 AJ Arnhem 

Xperto Rijsven 44 5645 KH Eindhoven 

 
Voor dyslexie bij hoogbegaafde leerlingen (maar daarom vaak geen beroep op EED, vanwege compensatie 
op toetsen door intelligentieniveau) 

Psychologenpraktijk Frumau Schoonveldsingel 14A 5262 XM Vught 

                                           
3 Dynamische lijst, mogelijk worden er nog andere aanbieders aan toegevoegd. 
4 Dit zijn de gemeenten: Best, Oirschot, Veldhoven, Cranendonck, Valkenswaard, Heeze-

Leende, Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden, Eindhoven, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, 

Helmond, Laarbeek, Someren 
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Bijlage C:  Format ondersteuningsniveaus 
 

 


