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INLEIDING 
 
Kern van het concept ‘passend onderwijs’ is dat voor elke leerling de kansen op de beste 
ontwikkeling centraal staan. Schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid om voor elke 
leerling een onderwijsaanbod te ontwikkelen dat past bij de mogelijkheden en beperkingen 
van het kind. Dat aanbod kan gerealiseerd worden bij de eigen scholen of bij een school van 
een ander bestuur binnen de regio. 
 
 “Kern van passend onderwijs is dat voor elke (zorg)leerling de kansen op de beste 
ontwikkeling centraal staan. Niet kijken naar de problemen, maar naar de mogelijkheden.” 
 
In dit ondersteuningsplan willen wij als Montessorischool Loenersloot aangeven hoe wij 
passend onderwijs bij ons op school realiseren. Hierbij steeds kijkende naar ons 
onderwijsconcept.  
 

1.1 Visie 

De visie zoals deze staat omschreven in ons schoolplan is de volgende: 
 
    Het kind naar een nieuwe wereld 
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen voor te bereiden op de wereld van nu 
en morgen. 
 
Onze kernwaarden: 
Ontwikkelen tot sociaal verantwoorde mensen: Het waarderen van ieders eigenheid en het 
respectvol met elkaar omgaan. 
Leer mij het zelf te doen: Leerlingen en teamleden houden overzicht op leerdoelen die voor 
hen van belang zijn. 
Begeleiding naar zelfstandigheid: Een zorgvuldig voorbereide leeromgeving daagt zowel 
medewerkers als leerlingen uit om zelfstandig keuzes te maken, werk te kiezen en te 
plannen. 
Vrijheid in gebondenheid: Leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd tot 
experimenteren, exploreren en onderzoeken binnen een gestructureerd voorbereide 
omgeving. 
     
Om deze bovenstaande visie en kernwaarden te kunnen realiseren is het belangrijk om de 
onderwijsbehoeften van alle kinderen individueel in beeld te hebben zodat de kinderen 
worden uitgedaagd en worden gemotiveerd om tot zelfstandig leren te komen. We doen het 
echt samen: het kind, de leerkracht en de ouder. 
 

1.2 Hoe werken wij op onze Montessorischool? 

Op onze school wordt onderwijs gegeven vanuit de Montessoripedagogiek en -didactiek. We 
vinden vooral de kernwoorden relatie, autonomie en competentie van belang. We hechten 
waarde aan een goede relatie met de leerlingen, we vinden zelfstandigheid belangrijk en 
richten ons op wat het kind kan om zo daarbij aan te sluiten. Met betrekking tot ons 
onderwijs hebben we de volgende keuzes gemaakt: 
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 wij gaan uit van verschillen tussen leerlingen 

 onze zorgstructuur richt zich op alle leerlingen 

 we bieden alle leerlingen (uitzonderingen daar gelaten) basisstof aan, en daarbij 
herhalings- en/of  verrijkingsstof  

 wij differentiëren bij de instructie  

 wij differentiëren naar tempo 

 wij differentiëren bij de verwerking 
 
Om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen 
is een werkwijze nodig die voldoende mogelijkheden biedt tot differentiatie. Onze 
montessoriwerkwijze biedt daartoe ruim voldoende mogelijkheden. Wij zien de dag- en 
weektaken, de logboekjes en de leerlijnen als een belangrijk instrument om leerlingen eigen 
verantwoordelijkheid te laten nemen en planningsvaardigheden te ontwikkelen. Wij 
evalueren niet alleen het werk van de kinderen, ook dat van onszelf als leerkrachten en als 
team. En stellen ons aanbod en/of aanpak bij waar wij dat noodzakelijk vinden. 
 
Naast het feit dat we nadenken over de didactische ontwikkeling van ons onderwijs, zien we 
een veilig pedagogisch klimaat en een goede sociale omgeving als belangrijke voorwaarden 
voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Elk kind is uniek en we benaderen elk kind en 
alle kinderen binnen de groep en de school met respect. 

1.3 Doelstelling 

De doelstellingen die wij als school hebben op het gebied van ondersteuning zijn:  
-          Het schoolondersteuningsplan is het kader van waaruit we werken, zodat preventieve 

zorg aan alle leerlingen, op alle leer- en ontwikkelingsgebieden, geboden wordt. 
- Montessorischool Loenersloot wil leerlingen zo begeleiden dat zoveel mogelijk 

leerlingen aangesproken worden op een manier, die het kind de kans geeft zich 
competent te voelen of dit te worden. 

- Wij zien een goed sociaal klimaat waar kinderen en leraren zich geaccepteerd en 
veilig voelen, als algemene voorwaarde. De school is een afspiegeling van de 
maatschappij. 

-  Om leerlingen goed te kunnen begeleiden is samenwerking met ouders in onze visie 
van groot belang. We zetten ons in voor goede contacten met ouders en eventuele 
andere professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze leerlingen. 
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2.0 CONCRETISERING INTERNE ZORGSTRUCTUUR 
 

2.1 Uitgangspunten ondersteuning 

 
Onze school omarmt de principes van het Passend Onderwijs, waarbij leerlingen met 
uiteenlopende mogelijkheden samen basisonderwijs ontvangen. In principe is elke leerling 
welkom, mits deze geen te grote belasting is voor de leerkracht of voor de andere leerlingen 
in de klas. In onze onderwijsaanpak zijn de mogelijkheden van de leerling altijd het 
uitgangspunt, niet de verwachting van de leerkracht of ouders. Elke leerling kan op het eigen 
niveau werken, waarbij wij streven naar het meest passende uitstroomniveau voor elke 
leerling. Dit weegt voor de school zwaarder dan het bereiken van een zo hoog mogelijk 
algemeen uitstroomniveau (alle leerlingen HAVO-VWO). 
 
Wanneer een leerling op onze school stagneert in zijn / haar cognitieve en/of sociaal-
emotionele ontwikkeling zoeken wij contact met Passenderwijs. In samenwerking met 
deskundigen van Passenderwijs zullen wij op zoek gaan naar onderliggende oorzaken van de 
stagnatie en bekijken welke hulp deze leerling nodig heeft om weer tot ontwikkeling te 
komen. Deze hulp kan van diverse aard zijn en door verschillende partijen worden 
uitgevoerd, zowel binnen als buiten de school. Voor deze ondersteuning kan de school een 
aanvraag indienen bij Passenderwijs voor het toekennen van een arrangement en/of eigen 
ondersteuningsbudget (EOB).  
In het aannamebeleid gaat de school in principe uit van maximaal twee leerlingen met een 
arrangement per bouw. Dit is omdat deze leerlingen voor de leerkracht en voor de groep 
toch een extra belasting vormen. Wanneer de onderwijsbehoefte van een leerling zeer 
complex blijkt te zijn, of een te grote belasting vormt voor de leerkracht en/of de groep, 
zullen wij verwijzen naar het s(b)o. 
 
De intern begeleider (ib-er) verzorgt de coördinatie van de zorg, doet waar nodig aanvullend 
onderzoek en verricht observaties. Voor een uitgebreide functieomschrijving van de ib-er, 
zie bijlage 2. De uitvoering van de zorg ligt bij de ib-er, de RT-er en de leerkrachten. In het 
geval van arrangementsbegeleiding wordt er indien nodig of gewenst, externe hulp 
geboden.  
Voor leerlingen met recht op dyslexiebehandeling, voortkomend uit een aanvraag via het 
Masterplan Dyslexie, wordt door de zorgverzekering (met goedkeuring van de gemeente) 
deskundige hulp gefaciliteerd. 
 
Leerlingen die op de Montessorischool Loenersloot in aanmerking komen voor extra 
ondersteuning, zijn díe leerlingen die achterblijven bij hun mogelijkheden of die anderszins 
vastlopen.  
Aanleiding kan zijn een leerprobleem, een aandachtstekort, onderpresteren, problemen in 
de communicatie of de relationele sfeer, etc.  
Leerlingen die beneden hun niveau presteren, krijgen passende ondersteuning op hun eigen 
niveau, binnen de klas. Voor deze leerlingen wordt een individueel handelingsplan 
opgesteld, waarbij, indien nodig, extra ondersteuning wordt geboden door de RT’er.  
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Observaties, gesprekken, handelingsplannen en andere relevante zorgonderdelen worden 
vastgelegd in Parnassys. Ook wordt elk schooljaar een toetskalender vastgesteld (zie bijlage 
1). De toetsresultaten worden schriftelijk vastgelegd in het LOVS en in Parnassys.  

2.2 Leerlingvolgsysteem 

Wij gebruiken Parnassys als leerlingvolgsysteem:  
- De leerkracht maakt zichtbaar welke leeractiviteiten, welke ontwikkelmomenten en 

welke onderwijsbehoeften zij1 waarneemt.  

- De leerkracht maakt zichtbaar welke beslissingen zij neemt in relatie tot de 
waargenomen ontwikkeling en laat zien hoe zij haar handelen afstemt op datgene 
wat het kind nodig heeft. 

- Bij systematisch gebruik van het leerlingvolgsysteem maakt de leerkracht de 
ontwikkeling van het kind zichtbaar zoals de leerkracht deze waarneemt. Ook wordt 
de wijze van handelen van de leerkracht zichtbaar: mate van afstemming, wijze van 
waarneming, mate van proactief handelen, mate van reactief handelen, mate van 
preventie. Met het systematisch en consequent benutten van het 
leerlingvolgsysteem is het handelen van de leerkracht transparant, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. 

 
Bij sommige kinderen is een intensivering van het onderwijs/leren noodzakelijk om een 
achterblijvende ontwikkeling te voorkomen op 1 of meer domeinen. Dit kan gesignaleerd 
worden tijdens een observatie of door de toetsresultaten van het CITO of 
methodegebonden toetsen.  
 

2.3 Signalering en aanpak van leerlingen met behoefte aan extra 
hulp 

 
Stap 1: Signaleren van het probleem 
De leerkracht signaleert door middel van toetsuitslagen en/of observaties of een leerling 
extra aandacht nodig heeft op een of meerdere gebieden en tekent dit aan in Parnassys. 
Signalering kan geschieden op basis van bijvoorbeeld: 

 Gedrags-, werkhoudings- of sociaal-emotionele problemen.   
 Problemen met de leerstof die onverwacht of ernstig zijn. 
 Een score op methodeafhankelijke of methodeonafhankelijke toets die 

beduidend lager is dan van deze leerling verwacht kan worden. 
 

Stap 2: Bespreken van het probleem en het kiezen van een aanpak 
De leerkracht brengt het probleem in tijdens de leerlingbespreking (zie bijlage 3) met de ib-
er, tijdens de groepsbespreking (zie bijlage 4) op de teamvergadering of maakt een afspraak 
met de ib-er. Hierbij wordt besproken wat aan het probleem ten grondslag kan liggen en er 
wordt een aanpak gekozen. De notulen van de leerlingbespreking (situatie en gekozen 
aanpak) worden door de ib-er vastgelegd in Parnassys.  
 
Bij het vaststellen van een aanpak valt onder meer te kiezen uit: 

                                                 
1 Overal waar zij staat kan ook hij gelezen worden. 
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 Een handelingsplan voor in de klas opstellen. De leerkracht stelt het 
handelingsplan (eventueel in samenspraak met de ib-er) op en zet dat in 
Parnassys. Format voor diverse handelingsplannen staan in ParnasSys.  

 Een handelingsplan opstellen voor een periode van hulp buiten de klas door 
middel van RT. Hiervan worden de ouders op de hoogte gesteld. 

 Aanvullend onderzoek of observaties laten verrichten door ib-er of externe 
onderzoeksbureau. 

 Een gesprek met de ouders aanvragen, bijvoorbeeld om informatie te delen, een 
verwijzing naar bijvoorbeeld een logopedist of orthopedagoog te bespreken. Het 
gesprek wordt vastgelegd in het formulier oudergesprek in Parnassys. 

 Een beroep doen op specialisten van buitenaf (altijd in overleg met ouders), 
bijvoorbeeld: 

 Het Samenwerkingsverband Passenderwijs met de nodige expertise in 
huis 

 Onderzoeksbureaus als bijvoorbeeld Eduniek 
 Een schoolarts 
 Een logopediste 
 Een (kinder) psycholoog 

 
Stap 3: Het informeren van de ouders 
De leerkracht informeert de ouders over de situatie en de gekozen aanpak. Het gesprek 
wordt vastgelegd in het formulier oudergesprek in Parnassys. 
 
Stap 4: Uitvoeren van de gekozen aanpak 
De gekozen aanpak wordt uitgevoerd. Als de gekozen aanpak bestaat uit het verzamelen van 
meer informatie, bijvoorbeeld door aanvullend onderzoek door de ib-er of een externe 
specialist, worden als de nieuwe informatie bekend is stap 2 en de daaropvolgende stappen 
opnieuw uitgevoerd. Als de gekozen aanpak een specifieke vorm van begeleiding in of buiten 
de klas is, stelt de leerkracht (eventueel in samenspraak met ib-er of RT-er) hiervoor een 
handelingsplan op in ParnasSys. Er wordt hierbij een meetbaar doel en een 
evaluatiemoment vastgesteld. Een handelingsplan heeft meestal een looptijd van 6 tot 8 
weken; voor sommige vakgebieden of ontwikkelingen is meer tijd nodig en wordt de duur 
aangepast. 
 
 
Stap 5: Evalueren 
Bij de evaluatie wordt gekeken naar de resultaten van de aanpak en wordt bepaald hoe het 
nu verder moet. Mogelijke vervolgstappen zijn: 

- De aanpak heeft gewerkt en het probleem is opgelost. Dit wordt vastgelegd en de 
ouders worden geïnformeerd. 

- De aanpak werkt maar er is meer tijd nodig. De periode van de aanpak wordt, indien 
mogelijk, verlengd en dit wordt vastgelegd in een opvolgend handelingsplan. De 
stappen 3, 4 en 5 worden herhaald. 

- De aanpak werkt niet. Er wordt een andere aanpak gekozen. Stap 2 t/m 5 worden 
herhaald. 

De leerkracht bespreekt de resultaten van de evaluatie met de ouders. 
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2.4 Remedial Teaching 

Binnen ons onderwijs werken alle leerlingen op het bij hun passende niveau. Als leerlingen 
behoefte hebben aan extra herhaling of juist aan meer uitdagende stof wordt dat, zoveel 
mogelijk, ingepast binnen de klas.  
 
Voor zwakke lezers wordt specifieke begeleiding geboden. Het lezen met een leesouder valt 
onder die extra begeleiding. Deze leerlingen hebben op die manier wekelijks extra 
leesmomenten. Montessorischool Loenersloot heeft ook een vrijwillige RT’er in huis, voor 3 
dagdelen per week. De RT kan ingeschakeld worden voor specifieke hulp, bijvoorbeeld in de 
vorm van RALFI-lezen.  
 
Naast de bovengenoemde route waarbij het kan komen tot een handelingsplan wordt n.a.v. 
de 2 CITO meetmomenten (januari en juni) gekeken welke leerlingen een individueel 
handelingsplan nodig hebben, of dat een al bestaand handelingsplan verlengd wordt. 
Leerlingen met een IV/V score op een toets, waar deze uitslag niet werd verwacht, krijgen 
RT. Indien een leerling op meerdere gebieden een dergelijke score heeft, wordt bepaald 
voor welk onderdeel de RT het meest adequaat is. Elke leerling heeft maximaal voor 1 
vakgebied RT, omdat de RT tijd beperkt is. De overige begeleiding gebeurt in de groep.  
 
Ook voor andere hulp en specifieke individuele begeleiding kan de RT ingeschakeld worden. 
Deze leerlingen komen aan de orde tijdens de leerlingbespreking of op het moment dat een 
leerling naar het oordeel van de leerkracht meer ondersteuning nodig heeft. Hierover is 
overleg tussen de leerkracht, de RT en de ib-er. De RT kan ook ingeschakeld worden voor 
incidentele, kortdurende hulp, waarbij geen handelingsplan nodig is. Behalve individuele 
hulp kan er, indien wenselijk, aan een groepje kinderen tegelijk hulp geboden worden.  
Leerlingen die juist meer behoefte hebben aan uitdaging op bepaalde gebieden, kunnen 
aangemeld worden voor RT op dit gebied. Ook hiervoor wordt een handelingsplan gemaakt.  
 
Zowel het handelingsplan als de schriftelijke resultaten van het werken bij RT worden zowel 
mondeling als schriftelijk aan ouders gecommuniceerd.  
 

2.5 Eigen Leerlijn 

In het Montessori onderwijs werken alle leerlingen op hun eigen niveau. Als dat niveau sterk 
afwijkt van het gemiddelde dat gezien de leeftijd van de leerling verwacht mag worden, 
omdat de leerling beter of juist zwakker presteert, zijn er maatregelen nodig. Om de leerling 
in de klas op het juiste niveau te laten werken zijn daarnaast de volgende stappen van 
belang: 
 
 
Het werkelijke niveau bepalen  
Het bepalen van het werkelijke niveau van de leerlingen gebeurt in eerste instantie in de klas 
aan de hand van de observaties van de leerkracht i.c.m. methode afhankelijke en methode 
onafhankelijke toetsen. Leerlingen die de stof nog niet beheersen kunnen extra oefenen. Als 
de stof standaard te moeilijk is kan de leerstof aangepast worden, zodat de leerlingen 
daadwerkelijk op een voor hun passend niveau werken. Als er problemen zijn bij het bepalen 
van het beheersingsniveau van de leerling, kan de ib-er hierbij ondersteunen. 
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Leerstof op niveau kiezen 
De leerstof moet goed aansluiten bij het niveau van de leerling. Eventueel kan gekozen 
worden om ander lesmateriaal aan te bieden, omdat het meer structuur biedt, minder talig 
is of de lesstof herhaalt. Daarnaast moeten de doelstellingen bepaald worden, bijvoorbeeld 
de hoeveelheid werk dat de leerling verricht, of wat er beheerst moet worden Dit wordt 
vastgelegd in een individueel HP. 
 
OPP 
Indien blijkt dat een leerling de einddoelen van groep 8 mogelijk niet zal gaan halen, wordt 
er, in overleg met ouders, een Ontwikkelingsperspectief (OPP)  opgesteld. In dit OPP wordt 
aangegeven wat de verwachte uitstroom voor de diverse vakgebieden is en welke leerlijn 
voor de diverse vakgebieden gevolgd zal worden. Bij een OPP gaat het om een achterstand 
van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden. Daarnaast heeft de leerling 
meerdere handelingsplannen gehad. Een doublure is in dit geval niet (meer) aan de orde. 
Ook is de leerling dan al besproken in leerlingbespreking(en) met leerkracht, ouders en ib-er 
en hebben er meerdere oudergesprekken plaats gevonden.  
 
Het Ontwikkelingsperspectief (OPP, zie bijlage 5) wordt opgesteld in overleg met de 
leerkracht door de  ib-er. Minimum doel is eindniveau groep 6. In dit OPP staan voor alle 
vakken waarvoor een eigen leerlijn nodig is, de einddoelen beschreven. In dit OPP komen de 
doelen: een halfjaarlijks en een einddoel van het betreffende schooljaar. Verder wordt in dit 
plan genoemd welke toetsen er worden gebruikt om de voortgang te meten. In een OPP 
kunnen meerdere vakken worden beschreven. Ook wordt hierin het welbevinden, gedrag en 
werkhouding genoemd. Wanneer een of meerdere tussendoelen niet gehaald worden, moet 
het plan worden bijgesteld. De evaluatie gebeurt a.d.h.v. de CITO toetsen op de daarvoor 
geëigende momenten. 
Met ouders wordt het OPP elk half jaar besproken: wanneer het opgesteld is, bij de evaluatie 
en eventuele bijstelling na de CITO-toetsen in januari en aan het eind van het schooljaar. Zij 
ondertekenen het handelingsgedeelte.   
De doelen worden tijdens leerlingbesprekingen met de ib-er geëvalueerd, voorafgaand aan 
het evaluatiegesprek met ouders. 
 

2.6 Eigen ondersteuningsbudget (EOB) of arrangement 

 
Hoewel door de komst van Passend Onderwijs alle leerlingen zoveel mogelijk binnen het 
reguliere basisonderwijs passend onderwijs ontvangen, is er voor sommige leerlingen extra 
begeleiding nodig.  
 
Onze school valt onder het Samenwerkingsverband Passenderwijs, dat de beschikbare 
middelen en ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs beheert. Elke school 
ontvangt een bedrag per leerling voor de basisondersteuning. Voor leerlingen die méér 
nodig hebben dan wat de school in het reguliere aanbod kan bieden, kan de deskundigheid 
van Passenderwijs worden ingeroepen. Voor kinderen met een complexe en/of intensieve 
onderwijsbehoefte is Extra Ondersteuning in de vorm van arrangementen ontwikkeld. 
Passenderwijs beoogt met de flexibele inzet van deze arrangementen een passend aanbod 
voor elk kind te kunnen realiseren. Hierbij staat niet de vraag ‘wat heeft dit kind?’, maar ‘wat 
heeft dit kind nodig?’ centraal. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra 
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ondersteuning, kan er een zogeheten arrangement/ eigen ondersteuningsbudget  worden 
toegekend. Dit wordt in principe voor één jaar toegekend. Als school zijn wij 
verantwoordelijk voor het goed besteden van het toegekende budget. Uiteraard overleggen 
wij met de betrokken ouder(s) over de inzet van het budget. 
 
De aanvraag van een arrangement 
Wanneer school behoefte heeft aan extra ondersteuning van een leerling, vraagt zij aan 
ouders om een toestemmingsverklaring te ondertekenen voor het opstellen van een 
zogeheten groeidocument. De ib-er vraagt bij Passenderwijs een link naar een nieuw op te 
stellen groeidocument aan en vult alle gevraagde gegevens in. Ouders krijgen een link 
toegestuurd waarmee ze kunnen meelezen in het document en ook het ouderdeel kunnen 
invullen. 
Op basis van alle aangeleverde informatie, de hulpvraag van de school en een plan van 
aanpak waarin de school beschrijft hoe ze de desbetreffende leerling wil ondersteunen 
beslist de Centrale Commissie van toelating van Passenderwijs over de toekenning van een 
arrangement en de inhoud daar van. Zie voor meer informatie: www.Passenderwijs.nl 
 
Voor leerlingen met een eigen ondersteuningsbudget (EOB) van Passenderwijs moet ten alle 
tijden een OPP worden opgesteld, ook als de verwachting is dat de leerling met behulp van 
deze ondersteuning de einddoelen groep 8 wel zal halen. 
 

2.7 Inrichting ondersteuningsstructuur  

In onze ondersteuningsstructuur zijn vijf niveaus te onderscheiden. 
 
Niveau 1: 
Het kind ontwikkelt zich naar verwachting en de leerkracht kan het onderwijs goed 
afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind. 
 
Ten behoeve van een optimale transparante en systematische afstemming worden de 
volgende hulpmiddelen ingezet. 

 Parnassys 

 CITO LOVS 

 Groepsbespreking 

 2x per jaar oudergesprek 

 2x per jaar verslag mee naar huis 
 
Niveau 2: 
Situatie rondom kind: 

 Ouders maken zich zorgen. 

 Leerkracht voelt zich handelingsverlegen. 

 Kind ontwikkelt zich naar verwachting, maar er zijn signalen die mogelijk 
belemmerend kunnen zijn in de ontwikkeling. 

 
Ten behoeve van een optimale en systematische afstemming worden de volgende 
hulpmiddelen ingezet: 

 Parnassys 

 LOVS 

http://www.passenderwijs.nl/
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 Groepsbespreking 

 Oudergesprek, afspraken die zijn gemaakt staan in Parnassys 

 Leerkracht brengt kind in tijdens een leerlingbespreking met de ib-er 
 
Niveau 3: 
Situatie rondom het kind: 

 Ouders maken zich zorgen. 

 Leerkracht voelt zich handelingsverlegen. 

 ib-er/directeur neemt handelingsverlegenheid van de leerkracht waar. 

 Kind profiteert onvoldoende van het onderwijs. 
 
Ten behoeve van een optimale transparante en systematische afstemming worden de 
volgende hulpmiddelen ingezet: 

 Parnassys 

 LOVS 

 Groepsbespreking 

 Oudergesprek, afspraken die zijn gemaakt staan in Parnassys 

 Leerlingbespreking, leerling analyse formulier wordt ingevuld (zie bijlage 3) 
 
Niveau 4: 
Situatie rondom kind: 

 Ouders maken zich zorgen en zijn handelingsverlegen. 

 Leerkracht is handelingsverlegen. 

 Kind profiteert ondanks intensivering van het onderwijs onvoldoende van het 
onderwijs. 

 
Ten behoeve van een optimale transparante en systematische afstemming worden de 
volgende hulpmiddelen ingezet: 

 Parnassys 

 LOVS 

 Groepsbespreking 

 Oudergesprek, afspraken die zijn gemaakt staan in Parnassys. 

 Leerlingbespreking, leerling analyse formulier wordt ingevuld. 

 Kind wordt ingebracht in de Teamvergadering 

 Op basis van analyse wordt nader onderzoek gedaan door bv. 
Samenwerkingsverband Passenderwijs 

 Wanneer extra ondersteuning gewenst is, dan vraagt de IB-ER een arrangement aan 
bij  
het Samenwerkingsverband. Hiervoor wordt het groeidocument ingevuld. Ouders    

    ondertekenen dit.  

 Wanneer OPP (ontwikkelingsperspectief) noodzakelijk is dan stelt de IB-ER-er 
deze op. Een OPP (zie bijlage 5) wordt gemaakt wanneer er een achterstand is 
van 10 maanden op de didactische leeftijd in een van de leerdomeinen. In een 
OPP wordt aangegeven wat de verwachte uitstroom van een leerling is. Evaluatie 
hiervan vindt een keer per schooljaar plaats met ouders, leerkracht en IB-ER. 
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Niveau 5: 
Situatie rondom kind: 

 Ouders maken zich zorgen en zijn handelingsverlegen. 

 Leerkracht is handelingsverlegen. 

 School is handelingsverlegen. 

 Kind profiteert ondanks intensivering van het onderwijs onvoldoende van het 
onderwijs. 

 De school, leerkracht kan niet voorzien in de onderwijsbehoeften van het kind. 
 

Ten behoeve van een optimale transparante en systematische afstemming worden de 
volgende stappen ondernomen: 

 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvraag via het Samenwerkingsverband.  
 Een TLV aanvraag kan pas worden gedaan wanneer er een groeidocument is. 

 Verwijzing naar het SBO.  
 

2.8 Overlegstructuur 

De ib-er neemt deel aan overleggen waarin de zorg voor de leerlingen aan bod komt. Deze 
overleggen zijn weergegeven in de onderstaande tabel.  
 

Overleg Wie Waarover Opmerking 

Incidenteel overleg, 
indien gewenst 

ib-er 
(RT) 
leerkracht 

Stand van zaken 
zorgleerlingen. 
Vragen enz.  

Indien gewenst / nodig 

Zorgoverleg 
( 2x per jaar) 

Directeur 
IB-ER 
RT 

Stand van zaken 
IB-ER, RT, beleid, 
arrangementen 

Gekoppeld aan 
toetsmomenten; 
Januari 
Juni 

Leerlingbespreking 
(2x per jaar) 

ib-er 
leerkracht 

Alle leerlingen  Na afname Zien! in okt/nov. 
En in maart/april. 
De leerkracht zet de 
evaluatie / afspraken 
hiervan in Parnassys en stelt 
eventuele HP bij/op.  
Leerkrachten leveren 
leerlingbesprekingslijst in bij 
ib-er. 

Groepsbespreking 
(2x per jaar) 

Directeur  
IB-ER 
RT 
Leerkrachten 
 

Alle leerlingen Op studiedagen na CITO 
afnames in februari en juni, 
ter voorbereiding verslag. 
In combinatie met 
opbrengstanalyse.   
De leerkracht zet de 
evaluatie / afspraken 
hiervan in Parnassys en stelt 
eventuele actieplannen 
bij/op. 
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Overgang naar andere 
bouw  
(1x eind schooljaar) 

OB-MB 
leerkrachten 
of 
MB-BB 
leerkrachten 
ib-er* 

Alle leerlingen *Indien gewenst: 
aanwezigheid ib-er voor het 
toevoegen van eventuele 
aanvullende informatie over 
de leerlingen. 

 
Alle oudergesprekken worden genotuleerd door de leerkracht en verwerkt in Parnassys.  
 

2.9 Betrokkenheid van ouders 

 

Wij zien de ouders als partner. Door regelmatig overleg over de ontwikkeling van het kind 
kunnen  we met elkaar samenwerken om het kind uiteindelijk te helpen in zijn/haar 
ontwikkeling.  
Vanaf het begin van de schoolloopbaan betrekken wij ouders bij het onderwijs en de 
ontwikkeling van het kind. Zes weken voor de 4e verjaardag van de leerling neemt school 
contact op om twee wenochtenden af te spreken. Ook wordt ouders gevraagd een 
uitgebreide vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling van hun kind tot dan toe. Na enkele 
weken onderwijs is er een gesprek met ouders over hoe de start op de basisschool is 
verlopen. Wij stemmen dan af of we op de goede weg zijn en welke dingen er aangepast 
moeten worden 
Ouders geven aanvullende informatie die van belang is voor de ontwikkeling van het kind en 
de keuzes die daarin gemaakt worden. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kind en zijn in die zin partner bij de keuzes die gemaakt worden. Het doel van de 
gesprekken met ouders zal dan ook altijd zijn, afstemming te bereiken over de onderwijs- en 
begeleidingsbehoeften van hun kind. 
 
Ouders worden 2 maal per schooljaar door de leerkrachten uitgenodigd voor een 
verslaggesprek over de ontwikkeling van hun kind. In februari en juni is dit aan de hand van 
een verslag. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ouders met de leerkracht gedurende het 
jaar een afspraak maken wanneer zij dit wenselijk vinden,  of vice versa. Wanneer een 
leerling in niveau 4,5 zit van de ondersteuningsstructuur dan sluit de intern begeleider 
zoveel mogelijk aan bij het oudergesprek. Afstemming met ouders is op dit moment van 
essentieel belang.  
 

2.10 Procedures rond versnellen of verlengen 

Verlengen: 
Indien nodig kan overwogen worden om een leerling een extra jaar in een bouw te geven. 
Dit jaar is dan nodig om het kind “rijper” te maken, waardoor het met meer plezier het 
onderwijs kan volgen. De ouders worden bij een dergelijke beslissing uiteraard betrokken. 
Belangrijk te weten is dat een extra jaar niet per definitie een garantie is voor een beter 
cognitief resultaat. Tijdens de leerlingbespreking tussen directeur en ib-er wordt de 
beslissing genomen. De ib-er heeft hieraan voorafgaand samen met de leerkracht tijdens de 
leerlingbespreking in kaart gebracht welke onderwijsbehoeften de betreffende leerling 
heeft. 
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Tijdspad: 

1. November: de leerling is gesignaleerd, actie is/wordt ingezet 
2. Maart: In de leerlingbespreking bespreekt de leerkracht de leerling met de ib-

er en geeft de leerkracht aan dat er gedacht wordt aan een eventuele 
verlenging. Tijdens de leerlingbespreking wordt gekeken naar wat de 
onderwijsbehoeften van een leerling zijn. 
Hierbij worden afspraken gemaakt over welke acties de komende maanden 
worden ondernomen om helder te krijgen of de leerling baat heeft bij een 
mogelijke verlenging.  

3. Maart: Voert de leerkracht een gesprek met ouders waarin de leerkracht 
uitspreekt dat er gedacht wordt aan een verlenging (mits deze zorg al niet 
eerder is besproken). Hierbij wordt het leerlingbesprekingsformulier gebruikt.  

4. Maart/April: Worden de acties uitgevoerd die uit de leerlingbespreking zijn 
gekomen en zijn gedeeld met ouders. 

5. Mei: Leerkrachten vullen het leerlingbesprekingsformulier aan met daarbij de 
evaluatie op de gemaakte afspraken.  

6. Mei: Extra ingelaste leerlingbespreking rondom verlengen met leerkracht en 
ib-er.  

7. Mei: Leerlingoverleg tussen directeur en ib-er.  
8. Juni: De leerkracht voert een gesprek met ouders om mede te delen of de 

leerling wel/niet gaat verlengen. 
 
Criteria: 

 De leerling heeft een lopend handelingsplan. Er zijn al meerdere handelingsplannen 
geweest. 

 De leerling is aangemeld voor een leerlingbespreking met de ib-er 

 De meerwaarde van de verlenging moet duidelijk in kaart worden gebracht, dit komt 
tijdens de leerlingbespreking uitvoerig aan de orde. 

 Verlengen vindt – wanneer dit noodzakelijk is- plaats in het midden van een 
bouwperiode. 

 
Als besloten wordt tot een verlenging vult de leerkracht voor het nieuwe schooljaar het 
zogeheten ‘bouwverlengplan’ voor de leerling in ParnasSys in. Hiermee wordt inzichtelijk 
gemaakt wat de meerwaarde van het jaar extra gaat zijn; welke doelen je op cognitief en/of 
sociaal-emotioneel gebied wil bereiken. 
 
Versnellen: 
Versneld door een bouw gaan kan ook; de leerling zit dan twee in plaats van drie jaar in een 
bouw. Om deze beslissing te kunnen nemen moet er sprake zijn van een duidelijke 
voorsprong op leeftijdsgenoten (minimaal 6 maanden) gedurende een langere tijd en op 
meerdere gebieden omdat de ontwikkeling bij kinderen schoksgewijs gaat. Er wordt 
uiteraard ook naar andere aspecten gekeken, zoals de werkhouding én of het kind 
emotioneel stabiel is en voldoende zelfvertrouwen heeft. Versnellen is een optie die pas in 
beeld komt na voldoende aanbod van compacten, verrijken en verdiepen. Pas wanneer dit 
aanbod onvoldoende blijkt om deze leerling te blijven uitdagen en te laten groeien, komt de 
versnellen in beeld. 
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Tijdens de leerlingbespreking tussen directeur en ib-er wordt deze beslissing genomen. De 
ib-er heeft hieraan voorafgaand samen met de leerkracht tijdens de leerlingbespreking in 
kaart gebracht welke onderwijsbehoeften de betreffende leerling heeft. 
 
Tijdspad: 

1. November: De leerling is gesignaleerd, actie wordt/is ingezet.   
2. Februari/Maart: In de leerlingbespreking wordt de leerling met de ib-er 

besproken en wordt er aangegeven dat de leerkracht denkt aan een 
eventuele versnelling. Het kan ook zijn dat extra uitdaging binnen de groep 
voldoende is. Tijdens de leerlingbespreking wordt gekeken naar wat de 
onderwijsbehoeften van de leerling zijn. 

3. Maart: Wordt er een oudergesprek gepland. Het kan zijn dat de leerkracht 
hierin aangeeft dat een versnelling mogelijk is. 

4. Mei: De leerkracht vult het leerlingbesprekingsformulier aan met daarbij de 
evaluatie op de gemaakte afspraken.  

5. Mei: Extra ingelaste leerlingbespreking rondom versnellen met ib-er. 
6. Mei: Leerlingoverleg tussen directeur en ib-er. 
7. Juni: Voert de leerkracht een gesprek met ouders om mede te delen of de 

leerling wel/niet gaat versnellen. 
 

Criteria t.a.v. vaardigheden; 

 De leerling moet op minimaal op twee vakgebieden met de Cito toetsen tijdens 
meerdere periodes een I score halen. 

 De leerling moet sociaal-emotioneel stabiel zijn. 
 
Criteria overig; 

 De meerwaarde van de versnelling moet duidelijk in kaart worden gebracht, dit komt 
tijdens de leerlingbespreking uitvoerig aan de orde. 

 
Herfstleerlingen  
Leerlingen die tussen 1 oktober en 31 december starten, zijn de zogenaamde 
herfstleerlingen. De inspectie gaat ervan uit dat deze leerlingen na ruim anderhalf jaar 
kleuterperiode door kunnen stromen naar groep 3.  
De overgang van een leerling heeft niet alleen te maken met leeftijd, maar ook met de 
ontwikkeling die een leerling heeft doorgemaakt. De school kijkt naar de werkhouding, 
inclusief de cognitieve ontwikkeling (wat heeft een leerling geleerd). Het oordeel is 
gebaseerd op observaties, waarbij o.a. gekeken wordt naar de concentratie spanningsboog 
en de sociaal-emotionele ontwikkeling en gesprekken worden gevoerd met ouders en de ib-
er. Het gaat er om dat de verwachtingen zodanig zijn, dat de leerling met succes het 
aanvankelijk leerproces kan volgen. Tijdens het leerlingoverleg tussen directeur en ib-er 
wordt deze beslissing genomen. De ib-er heeft hieraan voorafgaand samen met de 
leerkracht tijdens de leerlingbespreking in kaart gebracht welke onderwijsbehoeften de 
betreffende leerling heeft. 
Het oordeel van de school is hierin doorslaggevend, maar we vinden het van groot belang 
dat ouders zorgvuldig worden meegenomen in de besluitvormingsprocedure.  
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Tijdspad: 
1. November: Tijdens de groepsbespreking in november komt de betreffende 

herfstleerling naar voren en volgt, wanneer er vragen zijn over een 
onderbouw van 1,5 jaar, een leerlingbespreking. Hierbij wordt gekeken naar 
wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en wat haalbaar is voor de 
leerling en leerkracht i.v.m. “rijpheid”. Dit schept verwachtingen en hieruit 
komen vervolgacties. 

2. November: Oudergesprek over de uitkomsten van de leerlingbespreking. 
3. December: Uitvoeren vervolgacties n.a.v. leerlingbespreking. 
4. Februari: Aanvullen leerlingbesprekingsformulier met daarbij de evaluatie op 

de gemaakte afspraken. 
5. Maart: In de leerlingbespreking wordt de leerling besproken, wederom met 

de ib-er, en wordt een beslissing genomen over het wel of niet doorstromen 
naar de middenbouw. 

6. Maart: Leerlingoverleg tussen directeur en ib-er. 
7. Maart: Oudergesprek waarbij de uitkomsten van de tweede 

leerlingbespreking besproken worden. Wanneer dit mogelijk is sluit de ib-er 
aan. 

8. Mei: Voert de leerkracht een gesprek met ouders om mede te delen of de 
leerling wel/niet doorgaat naar de middenbouw. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



17 

 

Bijlage 1: Toetskalender 

Screening groep 2 en 3 en afname Zien / vragenlijst sociale 
veiligheid  
 

Groep Wie Wat Wanneer 

Groep 
2 

Alle leerlingen  Screening beginnende geletterdheid 15-10/15-
11 

Groep 
3 

Alle leerlingen  Screening beginnende geletterdheid 15-10/15-
11 

 

Groep 
2 t /m 8 

Alle leerlingen  ZIEN ( invoeren via groep) oktober 

Groep 
6 t/m 8 

Alle leerlingen  Vragenlijst sociale veiligheid november 

 

Afname M toetsen 
CITO M toetsen van 21 januari t/m 1 februari; alle toetsen ( inclusief DMT/AVI) invoeren op 
datum 21 januari  
* DMT va groep 5 alleen IV en V scores vorige afname  
 groep 8 maakt BL en rek-wis oude versie / alle groepen AVI/DMT 2018 A versie 

Groep Wie Wat Wanneer 

Groep 
3 

alle leerlingen  CITO spelling M3  

 CITO rekenen en wiskunde M3 

 DMT kaart 1 en 2 (evt.3) 

 AVI tot frustratieniveau beginnen bij start  

 

21-1 / 2-
2 

 

21-1/ 9-2 

    

Groep 
4 

alle leerlingen  CITO spelling M4  

 CITO begrijpend lezen M4  

 CITO rekenen en wiskunde M4  

 DMT kaart 1, 2 en 3 

 AVI tot frustratieniveau   

21-1 / 2-
2 

 

21-1/ 9-2 

 

    

Groep 
5 

alle leerlingen  CITO spelling M5  

 CITO begrijpend lezen M 5 

 CITO rekenen en wiskunde M5  

 AVI tot frustratieniveau 

 DMT bij uitvallers op AVI 

 

21-1 / 2-
2 

 

 

21-1 / 9-
2 

Groep alle leerlingen  CITO spelling  M6 M7 M8 21-1 / 2-
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6 t/m 8  

 

 

 

 CITO ww spelling  M7  

 CITO begrijpend lezen M6 M7 M8 

 CITO rekenen en wiskunde   M6 M7 M8  

 AVI  tot frustratieniveau 

 DMT bij uitvallers op AVI 

 

2 

 

 

21-1/ 9-2 

 

Screening groep 2 en 3 en centrale eindtoets groep 8 

februari / maart / april 2019 
 

Groep Wie Wat Wanneer 

Groep 
1 

Leerlingen voor 1 
januari op school 

 ZIEN ( invoeren via groep) maart 

Groep 
2 

Alle leerlingen  CITO beginnende geletterdheid 15-3 / 15-4 

 

Groep 
3 

zwakke 
leerlingen  

 CITO beginnende geletterdheid 

 

15-2 / 15-3 

 

    

Groep 
8 

Alle leerlingen  Centrale eindtoets 16,17,18 
april 

      

Afname E toetsen 
CITO E toetsen van 3 t/m 14 juni  alle toetsen( inclusief DMT/AVI) invoeren op datum 3 juni 
DMT en AVI afnemen in groep 3 t/m 7 tussen 20 mei en 14 juni: B versie 2018 

Groep Wie Wat Wanneer 

Groep 
3 

alle leerlingen 

 

 

 

zwakke 
leerlingen 

 CITO spelling E3 

 CITO rekenen-wiskunde E3 

 DMT kaart 1, 2 en 3  

 AVI tot frustratieniveau 

 

 CITO beginnende geletterdheid 

 

3-6 / 14-6 

 

20-5 /14-6 

 

15-5 / 15-6 

Groep 
4 

alle leerlingen  CITO spelling E4 

 CITO rekenen en wiskunde E4 

 CITO begrijpend lezen E4 ( IV en V 
scores M4 of vw afweging leerkracht) 

 DMT kaart 1, 2 en 3  

 AVI tot frustratieniveau 

 

3-6 /14-6 

 

 

 

20-5 / 14-6 

 

Groep 
5 

alle leerlingen  CITO spelling E5 3 -6 /14-6 
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 CITO rekenen en wiskunde  

 CITO begrijpend lezen E5 (IV en V 
scores M5 of vw afweging leerkracht)  

 AVI (tot frustratieniveau) 

 DMT bij uitvallers op AVI 

 

 

20-5 / 14-6 

 

Groep 
6 en 7 

 

 

 

alle leerlingen  CITO spelling E6, E7 

 CITO spelling ww E7 

 CITO rekenen en wiskunde  E6, E7 

 CITO begrijpend lezen E6,E7 ( IV en V 
scores M6 /M7 of vw afweging leerkracht) 

 AVI  tot frustratieniveau 

 DMT bij uitvallers op AVI 

 

3-6 /14-6 

 

 

20-5 /14-6 

 

 

N.B.  Leerlingen die AVI plus halen, bij volgende toetsafname nogmaals AVI 
afnemen; wanneer zij dan opnieuw plus behalen, is AVI voor deze leerlingen 
afgerond. 
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Bijlage 2: Functiebeschrijving Intern Begeleider 

 
 

Functie-informatie 
Functienaam                    Intern begeleider 
Organisatie                      Stichting MONTON 
Onderdeel                        onderwijspersoneel (OP) 
Salarisschaal                    10 (=LB) 
Werkterrein                     Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding 
Activiteiten                      Beleids- en onderwijsondersteunende werkzaamheden  

1 Onderwijs en leerlingbegeleiding 
2 Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school. 
3 Begeleiding leerkrachten bij de aanpak van zorgleerlingen. 
4 Kwaliteitsbeleid 
5     Professionalisering 

Uitvoerder                        Stichting Monton 
Datum                               4 oktober 2016 
 
Context 
De werkzaamheden worden verricht op één van de Montessorischolen van Monton. De 
stichting kent een directeur-bestuurder met een stafbureau en op schoolniveau een 
directeur, onderwijspersoneel en (onderwijs)ondersteunend personeel.  
 
De intern begeleider speelt binnen de interne begeleiding een centrale rol en coördineert 
namens het gehele team de zorgverbreding. De intern begeleider werkt onder 
verantwoordelijkheid van de directeur. 
 
Resultaatgebieden 
1. Onderwijs en leerlingbegeleiding: 

 Analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten. Vult de katern opbrengsten in en 
presenteert dit aan het team in samenspraak met de directie. 

 Voert groeps- en leerlingbesprekingen en onderneemt aan de hand daarvan 
vervolgstappen. 

 Begeleidt (startende) leraren en collega’s bij onderwijs- en leerlingbegeleiding en bij 
scholing en ontwikkeling. 

 Adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school 
en het bovenschoolse kwaliteitsbeleid. 

 Adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen. 

 Vertegenwoordigt de school binnen het cjg/buurtteam en het 
samenwerkingsverband. 

 Stelt een schoolspecifiek ondersteuningsplan op en een schoolondersteuningsprofiel. 

 Levert een bijdrage aan de evaluatie van het ondersteuningsbeleid in de school, 
binnen het samenwerkingsverband, de gemeente en binnen de stichting. 

 Treedt op als inhoudelijk klankbord binnen zijn/haar specialisme. 
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2. Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school: 

 Draagt zorg voor het leerlingvolgsysteem. 

 Stelt op basis van het ondersteuningsbeleid de jaarlijkse toetskalender op, bewaakt 
de uitvoering en verzamelt toetsgegevens. 

 Organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte en zorgt voor dossiervorming.  

 Ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenzorg en bewaakt 
deze.  

 Is voorzitter bij groeps-, leerlingbesprekingen en ondersteuningsteams en bereidt de 
bijeenkomsten voor. 

 Coördineert aanmeldingen voor een arrangement en de TLV aanvragen. 

 Organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. leerlingen met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte. 

 Coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van 
aanmelding. 

 Coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het 
basisonderwijs. 

 
3. Begeleiding leerkrachten bij de aanpak van zorgleerlingen: 

 Draagt kennis over leerlingenzorg over. 

 Ondersteunt bij het zoeken van lesmateriaal extra ondersteuning in de klas. 

 Adviseert over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, didactische vragen. 

 Begeleidt en coacht bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van 
leerlingen, het opstellen van plan van aanpak en het bewaken van het vervolg 
daarop. De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor het proces in de eigen 
groep. 

 Begeleidt en coacht in het afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het 
invullen in het leerlingvolgsysteem. 

 Observeert groepssituaties teneinde advies te geven voor aanpak van een 
zorgleerling. 

 Ondersteunt in de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 

 
4.  Kwaliteitsbeleid 

 Signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing of verbetering binnen de school 
en doet hiervoor voorstellen. 

 Stelt samen met de directeur een onderwijskundig jaarplan en het schoolplan op. 

 Heeft zitting in een vakgroep, waarbij de intern begeleider vanuit zijn/haar 
specialisatie adviezen geeft. 

 
5. Professionalisering: 

 Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig 
uit. 

 Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten. 

 Bestudeert relevante vakliteratuur. 

 Adviseert t.a.v. professionaliseringsactiviteiten voor leerkrachten bij aanpak 
zorgleerlingen. 
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 Neemt binnen stichting Monton deel aan cursusbijeenkomsten voor intern 
begeleiders. 

 
Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden 
- Beslist bij/over:  
Het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het op 
basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen. Het opstellen van het schoolspecifieke 
zorgplan en een schoolondersteuningsprofiel. Het zorg dragen voor opzet en uitwerking 
binnen het leerlingsvolgsysteem. Het observeren van groepssituaties teneinde advies te 
geven aan leerkrachten voor aanpak van een zorgleerling. 
- Kader:  
De onderwijs wet- en regelgeving, het zorgplan en beleidslijnen van de school en de 
stichting. 
- Verantwoording:   
Aan de directeur van de school voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de 
ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid en van coördinatie en uitvoering van het 
zorgbeleid in de school. Daarnaast de begeleiding van leerkrachten bij de aanpak van 
zorgleerlingen en van de professionalisering. 
 
Kennis en vaardigheden 
- Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, (Montessoriaanse) didactische en 
  pedagogische kennis. 
- Volledige kennis van de werking van het leerlingvolgsysteem. 
- Inzicht in de taak, organisatie en de Montessoriaanse werkwijze van de school. 
- Vaardigheid in het coachen en begeleiden van collega’s. 
- Vaardigheid in het analyseren van zorgactiviteiten, toetsresultaten en 
leerlingbesprekingen. 
- Vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen. 
 
Contacten 
- Met leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel over de begeleiding van 
zorgleerlingen.  
- Met leerkrachten over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om 
afspraken te  
  maken. 
- Met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de betreffende leerling te 
bespreken. 
- Met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en 
af te  
  stemmen. 
- Met samenwerkingsverband en gemeente. 
- IB-ER netwerk binnen de stichting. 
- Bovenschools beleidsmedewerker kwaliteitszorg. 
- Met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden om te 
adviseren. 
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Functie-eisen 
         IB-ER-diploma, Master SEN 
         Onderwijs bevoegdheid 
         Montessori bevoegdheid 
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Bijlage 3: Format leerlingbespreking 

Leerlingbespreking   

 

Naam leerkracht:  

Bouw:                                                               

Schooljaar:  

Periode: 1 2 

 

Naam Stimulerende factoren Belemmerende factoren Onderwijsbehoeften 

     

 

Naam Stimulerende factoren Belemmerende factoren Onderwijsbehoeften 

    

 

Naam Stimulerende factoren Belemmerende factoren Onderwijsbehoeften 

      

 

Naam Stimulerende factoren Belemmerende factoren Onderwijsbehoeften 

     

 

Naam Stimulerende factoren Belemmerende factoren Onderwijsbehoeften 
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Groslijst onderwijsbehoeften 

 
Deze leerling heeft….. Voorbeelden…. 

. . . een instructie nodig . . . - Waarbij de leerkracht voordoet en hardop denkt; 
- Vooral auditief is (hardop voorlezen, instructie in een 
verhaal, liedje of rijmpje); 
- Visuele ondersteuning (bijv. plaatjes, pictogrammen, 
rekenlijn, MAB-materiaal) 
- … 

. . . opdrachten nodig die . . . - Die net op of net onder zijn niveau liggen zodat hij de 
komende maand vooral succeservaringen op kan 
doen; 
- Die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out met zo 
weinig mogelijk afleiding van plaatjes; 
- Met uitgewerkte voorbeelden; 
- … 

. . . (leer)activiteiten nodig . . . - Die aansluiten bij zijn belangstelling voor …; 
- Die structuur bieden met een stap-voor-stap-plan en 
zelfcorrigerend zijn zodat er direct feedback is; 
- Die opgedeeld zijn in kleinere leeractiviteiten; 
- . . . . . . 

. . . feedback nodig . . . - Die consequent en direct op het gewenste gedrag 
volgt; 
- Waarbij de succeservaringen worden benadrukt; 
- Die in een grafiekje is weergegeven, zodat hij zijn 
vorderingen goed kan volgen en zich minder met 
andere leerlingen gaat vergelijken; 
- … 

. . . groepsgenoten nodig die . . - Met wie hij samenwerken kan leren; 
- Die accepteren dat hij ‘anders’ reageert in 
onverwachte situaties; 
- Die hem vragen mee te spelen in de pauze; 
- … 

. . . een leerkracht nodig . . . - Die de overgangen tussen de activiteiten structureert; 
- Die de instructie terugvraagt, controleert en samen 
met hem evalueert; 
- Vriendelijk en beslist is; 
- … 

. . . Overige, zoals - Een leeromgeving nodig die …; 
- Ondersteuning nodig die …; 
- … 

 
Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen: 
1. Welk doel streef je met een leerling na? 
2. Wat heeft de leerling (extra) nodig om dit doel te halen? 
 
Deze groslijst bevat een aantal aandachtspunten voor het bepalen wat een leerling nodig 
heeft om een bepaald doel te bereiken. 
 
Instructie 
o Visuele ondersteuning (bijvoorbeeld: plaatjes, pictogrammen) 
o Auditieve ondersteuning (bijvoorbeeld: voorlezen opdracht, luisteren naar verhaal) 
o Materiële ondersteuning (bijvoorbeeld: kralenketting, rekenrek, blokjes, speciale pen) 
o Verkorte instructie (alleen bespreking opdrachten, korte aanduiding van oplossingsstrategie) 
o Verlengde instructie (herhaling na basisinstructie, helpen bij keuze juiste oplossingsstrategie 
o extra ophalen van voorkennis, uitvragen van zojuist gegeven instructie, directe instructie, preteachting, 
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reteaching) 
o Gedragsinstructie ten aanzien van resultaten van de verwerking 
o ……………………………………………….. 
 
Leertijd 
o Extra leertijd (meer leertijd beschikbaar stellen om vaardigheid te verwerven) 
o Minder leertijd (minder leertijd bieden en tijd vrijmaken voor verdieping en uitdagende 
leerstof/werkvormen) 
o ………………………………………………… 
 
Extra of andere leerstof 
o Leerstof ter herhaling, verdieping, verrijking 
o Remediërende leerstof 
o Ondersteunende materialen en programma’s 
o Opdrachten die de leerling uitdagen en activeren 
o Opdrachten die overzichtelijk zijn 
o …………………………………………………….. 
 
Procesgerichte feedback 
o Vergroten van competentiegevoelens (benoemen successen) 
o Vergroten van zelfstandigheid (geven van meer verantwoordelijkheid) 
o Tussentijdse feedback (om bepaalde tijd aanspreken op werkhouding: hoe?) 
o Feedback op uitvoering opdrachten (bijvoorbeeld strategiegebruik en taakaanpak) 
o Gedragsinstructie direct na de basisinstructie 
o Ondersteuning met materiaal (stickers, klok, picto’s, gedragskaart) 
 
Structureren van de taak 
o Opdelen van de taak in kleine leerstapjes 
o Afdekken van delen van de taak 
o Plaatje weglaten 
o Vergroot lettertype 
o Eén opdracht op een bladzijde 
o Extra groot materiaal aanbieden 
o Stappenplannen en checklists (bijvoorbeeld voor maken werkstuk) 
o Overgangen tussen activiteiten afbakenen en verduidelijken 
o ………………………………………………………. 
 
Activerende werkvormen 
o Uitdagende werkvormen 
o Actief leren (doe-opdrachten) 
o Aansluiten belevingswereld 
o ………………………………………………………….. 
 
Maatregelen om de motivatie en plezier in leren te bevorderen 
o Uitdagende werkvormen 
o Variatie in werkvormen 
o Belonen 
o Aansluiten belangstelling kinderen 
o Kinderen zelf keuzes laten maken 
o Succeservaringen creëren 
o ……………………………………………………………. 
 
Aanpassingen in leeromgeving 
o Rustige werkplek 
o Prikkelreductie 
o Ordenen van benodigde materialen 
o ……………………………………………………………… 
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Bijlage 4: Format groepsbespreking 

 
Groepsbespreking   

 

Naam leerkracht:  

Bouw:                                                               

Schooljaar:  

Periode: 1 2 
 

 

 Sociaal-emotioneel  Cognitief 

 Oktober Maart Februari Juni 

Groep 1 

 

 

Groep 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Groep 3 

 

 

 

Groep 4 

 

 

 

Groep 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6 

 

 

 

Groep 7 

 

 

 

Groep 8 
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Bijlage 5: Ontwikkelingsperspectief (OPP) Samenwerkingsverband 
Passenderwijs 

 

      

 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
Schooljaar: ….-…. 

 

 

Naam leerling:  ………………..     

Geboortedatum:   .-..-…. 

Huidige groep:   ……     

Leerkracht(en):  ……. 

 

 

 
Met een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt het onderwijs doelgericht gepland en geëvalueerd. 

Dit OPP bestaat uit verschillende onderdelen.  

In het ontwikkelingsdeel worden de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling 

aangegeven. Dit deel wordt bij de start van dit plan ingevuld en is leidend voor het opstellen van de 

doelen. In het planningsdeel staan de planning van de leerontwikkeling en de uitstroomverwachting 

centraal. Deze worden onderbouwd en beargumenteerd. Op deze twee delen hebben ouders 

wettelijk gezien geen instemmingsrecht. Wel worden deze delen met ouders besproken. 

Vervolgens worden in het handelingsdeel de onderwijsbehoeften en onderwijsleerdoelen beschreven. 

Deze komen voort uit de genoemde stimulerende en belemmerende factoren en de verwachte 

planning en uitstroom. De school geeft in dit deel ook aan hoe zij aan deze doelen gaan werken (het 

aanbod). Met ouders wordt op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd. Dat betekent dat 

de school een toelichting geeft, gericht op overeenstemming. Ouders worden vervolgens gevraagd in 

te stemmen met het  handelingsdeel, middels een handtekening.  

Ten minste een keer per jaar evalueren school en ouders in het evaluatiedeel de leerdoelen. Waar 

nodig worden bijgestelde/nieuwe doelen en de handelingswijze opnieuw in het handelingsdeel 

beschreven.  Ouders tekenen opnieuw voor instemming met dit handelingsdeel van het OPP.  
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1. Ontwikkelingsdeel 
In dit deel worden de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling aangegeven. Dit 

deel wordt bij de start van dit plan ingevuld en is leidend voor het opstellen van de doelen. 

 

Factoren van invloed op de ontwikkeling van de leerling 
Ontwikkelingsgebied 

 

Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

Cognitieve en didactische 

ontwikkeling 

 

  

Werkhouding en taakaanpak  
(denk aan motivatie, 

doorzettingsvermogen, leerstijl, 

werktempo, concentratie, zelfstandig 

werken e.d.) 

 

  

Sociaal emotionele ontwikkeling 

en gedrag  
(denk aan sociale vaardigheden, 

interactie met leerkracht en 

medeleerlingen, zelfbeeld, 

zelfredzaamheid en initiatief) 

 

  

Taal- / spraakontwikkeling 

 

  

Motorische, zintuigelijke en 

lichamelijke ontwikkeling 

 

 

  

Relevante factoren in de school 
(denk aan factoren in de groep, in de 

school of t.a.v. de interactie met de 

leerkracht) 

  

Relevante factoren in de  

thuissituatie 
(denk aan omstandigheden binnen het 

gezin, de opvoeding, vrije tijdsbesteding 

e.d.) 
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2. Planningsdeel 
In het planningsdeel staan de planning van de leerontwikkeling en de uitstroomverwachting centraal. 

Deze worden onderbouwd en beargumenteerd. 

 

Didactische planning van tussendoelen 
Dit deel wordt ingevuld, om de uitstroomverwachting te bepalen. De tussendoelen (bijv. in een andere 

kleur voor de aankomende periode) worden alleen gesteld, indien het kind op een bepaald vak een 

afwijkend programma heeft van het groepsplan.  

GROEP 

Toets 

3 4 5 6 7 8  

M E M E M E M E M E M E M E 

AVI 

 

Niveau               

DMT Normering 

op niveau: 

 

              

FN (toets 

waarop dit 

niveau III is) 

              

Begrijpend 

lezen 

 

FN               

vs               

Spelling 

 

FN               

vs               

Rekenen FN               

vs               

 

Uitstroomperspectief 
 

Uitstroomverwachting:  O Regulier onderwijs  

     O Voortgezet Speciaal Onderwijs   

    

Verwacht uitstroomniveau:  O Praktijkonderwijs 

     O VMBO basis  

     O VMBO kader 

     O VMBO gemengde leerweg 

     O VMBO theoretische leerweg 

     O HAVO 

     O VWO 

Toelichting op / argumentatie van de verwachte uitstroombestemming en uitstroomniveau: 
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3. Handelingsdeel periode 1 
In het handelingsdeel worden de onderwijsbehoeften en onderwijsleerdoelen beschreven. Deze komen 

voort uit de genoemde stimulerende en belemmerende factoren en de verwachte planning en 

uitstroom. De school geeft in dit deel ook aan hoe zij aan deze doelen gaan werken (het aanbod). 

 

Onderwijsbehoeften en daaruit voortkomende doelen 

 Onderwijsbehoefte en doel 

Cognitieve en 

didactische 

ontwikkeling 

 

 

Werkhouding en 

taakaanpak  

 

 

Sociaal emotionele 

ontwikkeling en 

gedrag  

 

 

Taal- / 

spraakontwikkeling 

 

 

Motorische, 

zintuigelijke en 

lichamelijke 

ontwikkeling 

 

 

Relevante factoren 

in de school 

 

 

Relevante factoren 

in de thuissituatie 
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Wat gaan we doen in de komende periode? 
Periode: ……………………… t.m. ……………………………………… 

Cognitieve en 

didactische 

ontwikkeling 

 

Doel:  

Inzet:  

Werkhouding en 

taakaanpak  

 

Doel:  

Inzet:  

 

Sociaal emotionele 

ontwikkeling en gedrag  

 

Doel:  

Inzet:  

 

Taal- / 

spraakontwikkeling 

 

Doel: 

Inzet: 

 

Motorische, zintuigelijke 

en lichamelijke 

ontwikkeling 

 

Doel: 

Inzet: 

  

Ondersteuning vanuit 

de school 
(anders dan bovenstaand 

beschreven) 

 

Ondersteuning vanuit 

ouders 

 

 

Ondertekening ter instemming met het handelingsdeel, door ouder(s)/voogd 

Naam:       Naam: 

Datum:      Datum: 

Handtekening:     Handtekening: 
Het gaat hier om de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd. Diegene die gezag heeft over het kind, ondertekent 

het handelingsdeel van het OPP.  
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4. Evaluatiedeel 
Ten minste een keer per jaar evalueren school en ouders in het evaluatiedeel de leerdoelen. Waar 

nodig worden bijgestelde/nieuwe doelen en de handelingswijze opnieuw in het handelingsdeel 

beschreven.  

 

Evaluatie periode 1 
Evalueer alleen de geplande vaardigheidsscores en leergebied specifieke tussendoelen als deze ook 

zijn vastgesteld in het planningsdeel. Als het kind in het groepsplan meedoet, hoeven er geen aparte 

doelen worden opgesteld. Bij de onderstaande derde vraag worden de doelen bedoeld, welke zijn 

gesteld aan de hand van de onderwijsbehoeften. 

Datum van evaluatie: Evaluatie door: 

- 

- 

 

• Zijn de geplande vaardigheidsscores 

behaald? Geef hiervan een analyse 

(alleen indien gepland in dit OPP, anders vindt 
evaluatie plaats in het groepsplan) 

 

 

• Zijn de leergebied specifieke 

tussendoelen bereikt? Geef een analyse  

van de didactische resultaten 

(alleen indien gepland in dit OPP, anders vindt 
evaluatie plaats in het groepsplan) 
 

 

 

• Zijn de leergebiedoverstijgende doelen 

behaald? Geef een analyse van de in het 

handelingsdeel gestelde doelen op de 

diverse ontwikkelingsgebieden 

 

 

 

• Ontwikkelt de leerling zich conform de 

verwachtingen? In hoeverre wordt de 

uitstroomverwachting bijgesteld? 
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Handelingsdeel periode 2 
De planning van de vaardigheidsscores en tussendoelen op diverse vakgebieden worden 

weergegeven in het schema in deel 2, mits de leerling bij deze vakken niet aan het groepsplan 

deelneemt. Op de leergebiedoverstijgende domeinen kunnen nieuwe of bijgestelde doelen worden 

gesteld, afhankelijk van de voorafgaande evaluatie. Dit deel kan herhaalt worden voor periode 3, 4, 

etc. indien de school het OPP vaker tussentijds wil evalueren.  

Periode: …………….. tm …………………………… 

 

Cognitieve en 

didactische 

ontwikkeling 

 

Bijgestelde doelen:  

 

 

 

Aanbod: 

 

 

Werkhouding en 

taakaanpak  

 

Bijgestelde doelen:  

 

 

 

Aanbod: 

 

 

Sociaal emotionele 

ontwikkeling en 

gedrag  

 

Bijgestelde doelen:  

 

 

 

Aanbod: 

 

 

Taal- / 

spraakontwikkeling 

 

Bijgestelde doelen:  

 

 

 

Aanbod: 

 

 

Motorische, 

zintuigelijke en 

lichamelijke 

ontwikkeling 

 

 

Bijgestelde doelen:  

 

 

 

Aanbod: 

 

 
 

Ondertekening ter instemming met het handelingsdeel, door ouder(s)/voogd 

Naam:       Naam: 

Datum:      Datum: 

Handtekening:     Handtekening: 
Het gaat hier om de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd. Diegene die gezag heeft over het kind, ondertekent 

het handelingsdeel van het OPP.  



35 

 

 

Evaluatie periode 2 
Evalueer alleen de geplande vaardigheidsscores en leergebied specifieke tussendoelen als deze ook 

zijn vastgesteld in het planningsdeel. Als het kind in het groepsplan meedoet, hoeven er geen aparte 

doelen worden opgesteld. Bij de onderstaande derde vraag worden de doelen bedoeld, welke zijn 

gesteld aan de hand van de onderwijsbehoeften. 

Datum van evaluatie: Evaluatie door: 

- 

- 

 

• Zijn de geplande vaardigheidsscores 

behaald? Geef hiervan een analyse 

(alleen indien gepland in dit OPP, anders vindt 
evaluatie plaats in het groepsplan) 

 

 

• Zijn de leergebied specifieke 

tussendoelen bereikt? Geef een analyse  

van de didactische resultaten 

(alleen indien gepland in dit OPP, anders vindt 
evaluatie plaats in het groepsplan) 
 

 

 

• Zijn de leergebiedoverstijgende doelen 

behaald? Geef een analyse van de in het 

handelingsdeel gestelde doelen op de 

diverse ontwikkelingsgebieden 

 

 

 

• Ontwikkelt de leerling zich conform de 

verwachtingen? In hoeverre wordt de 

uitstroomverwachting bijgesteld? 
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Bijlage 6: Verwijsadressen 

 

Wat Naam Telefoon / e-mailadres Opmerking 

Logopediste 
In Loenen en 
Breukelen 

Elsbeth 
Niessen 

0346-262511 ook screening kleuters 

Remedial Teacher 
Loenersloot 

Marianne 
Lemstra 

0294-290944 Moeder van Hylke en Friso 
Drijber  

Sociale 
vaardigheidstraining  

VU 
Amsterdam 

 Omgaan met verlegenheid 

Samen Veilig Midden 
Nederland 

Samen 
Veilig 
Midden 
Nederland 

0800-2000 http://www.samen-veilig.nl/  

Vertrouwenspersoon 
Montessorischool 
Loenersloot 

Irene 
Simonis 

0294291597 Irene is op dinsdag op school 

Extern 
vertrouwenspersoon 
(Monton) 

Freek 
Walther 

088-111 9900 

Info@devertrouwenspersoon.nl   
www.devertrouwenspersoon.nl 

 
 
 

http://www.samen-veilig.nl/
mailto:Info@devertrouwenspersoon.nl
http://www.devertrouwenspersoon.nl/
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Bijlage 7:  Verwijsadressen Samenwerkingsverband Passenderwijs 

 

Partners 
Passenderwijs werkt samen met een aantal vaste ketenpartners, om de continue lijn van 
zorg te bewaken en de ondersteuning waar nodig zo snel mogelijk te kunnen inzetten. Onder 
de vaste ketenpartners van Passenderwijs vallen de vijf gemeenten, waarin Passenderwijs 
actief is, de Centra voor Jeugd en Gezin, GGD Midden Nederland, 
schoolbegeleidingsdiensten en samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs VO-Sterk en 
RUW. Met name rondom de Transitie Jeugdzorg en in de doorgaande lijn van het primair 
onderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt samenwerking gezocht om te komen tot een 
integrale aanpak. 
 
Auris 
Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal: van peuters die net 
hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen. Ook zorgt Auris 
voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door voorlichting, preventie, 
diagnostiek, begeleiding, behandeling en advies. Scholen voor regulier onderwijs, 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij Auris een consultatie aanvragen. Ook 
biedt Auris onderwijsarrangementen, die een antwoord geven op de onderwijsbehoefte van 
de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school. Auris doet dat graag met anderen 
samen. Auris heeft een cursuscentrum en een website voor professionals. Op deze site staat 
informatie over wat Auris kan betekenen. 
 
De Onderwijs Begeleiders 
De Onderwijs Begeleiders zijn een groep professionals die scholen begeleidt bij het geven 
van onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). Met onze jarenlange ervaring voor 
de klas en in de school spreken wij de taal van de school en geven werkbare, realistische en 
handelingsgerichte adviezen. Wat heeft déze leerkracht nodig bij begeleiding van déze 
leerling, in déze groep, op déze school? Daarbij wordt gekeken naar de sterke kanten van de 
leerling en zijn omgeving. Gezamenlijk worden ondersteuningsvragen in kaart gebracht en 
ambitieuze, maar realistische doelen opgesteld op het gebied van onder andere de sociaal-
emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid en de cognitieve ontwikkeling. Dit alles met als 
hoofddoel een optimale ontwikkeling van het kind. Met onze begeleiding worden 
leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en andere betrokkenen deskundig op 
het gebied van het zeer moeilijk lerende kind! 
 
De Kleine Prins 
De Kleine Prins Expertisecentrum biedt producten en dienstverlening voor 
onderwijsprofessionals, gericht op het bereiken van een zo maximaal mogelijk 
(leer)rendement voor leerlingen met een lichamelijke beperking of langdurige ziekte. De 
dienstverlening en producten zijn gericht op het toerusten van onderwijsprofessionals 
zodanig dat zij zelfstandig in staat zijn de leerling te volgen, te begeleiden en passend 
onderwijs te bieden. Het Expertisecentrum biedt naast coaching aan leerkrachten en 
voorlichting over ziektebeelden aan teams, ook speciale trajecten voor leerlingen aan, zoals 
(spel)coaching. Fysio- en ergotherapeuten worden ingezet voor onderzoek en advies op 
maat, bijvoorbeeld bij fijnmotorische ontwikkeling, schrijfontwikkeling en het aanvragen van 
aangepast meubilair of een laptop. De school kan terecht voor het laten uitvoeren van een 

http://www.auris.nl/
http://www.auris.nl/
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rekenonderzoek of een gespecialiseerd intelligentieonderzoek. Thuisonderwijs aan 
thuiszitters is een mogelijkheid, met als doel de terugkeer op school op korte termijn. Deze 
en meerdere diensten staan beschreven op www.dekleineprins.nl en in bijgaande brochure. 
 
FRITZ 
Expertiseteam FRITZ begeleidt scholen, leerkrachten en leerlingen inzake de omgang met 
‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. Wij werken veelal oplossingsgericht en gaan uit van 
mogelijkheden om gedrag positief te beïnvloeden. Ons aanbod biedt concrete handvatten 
zodat u direct aan de slag kunt in uw praktijk. Het doel is dat u (weer) grip krijgt op uw eigen 
gedrag en dat van uw leerling of groep. Met onze diensten zorgen wij ervoor dat u in uw 
dagelijkse praktijk kunt inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Zo dragen wij bij 
aan een goede onderwijscontext waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Wij werken samen met de Fritz Redlschool (V)SO, de behandelaars van de 
klinieken van jeugdpsychiatrie van het UMCU en Altrecht GGZ. Hun ontwikkelde kennis en 
kunde vertalen wij naar een adequate aanpak van moeilijk verstaanbaar gedrag in het 
onderwijs. 
 
Leerlingen met epilepsie 
Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is 
van schoolproblemen, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband 
Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE biedt ondersteuning aan leerlingen met epilepsie 
in het reguliere onderwijs en leerlingen in het speciaal onderwijs. De aanmelding bij het 
LWOE kan worden gedaan door ouders, arts, school of samenwerkingsverband. De 
onderwijsbegeleider van het LWOE neemt contact met de ouders op over de hulpvraag. 
Ondersteuning in de klas (middelen) evenals de afgifte van een TLV dient te worden 
aangevraagd bij Passenderwijs. De inzet van een onderwijsbegeleider van het LWOE wordt 
niet betaald door het samenwerkingsverband in uw regio. De begeleiding van het LWOE 
wordt rechtstreeks bekostigd door het ministerie van OCW. Deze unieke positie heeft het 
Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie omdat wij nauw samenwerken met de twee 
landelijke epilepsieklinieken en ook reeds vele jaren met (kinder)neurologen en kinderartsen 
in veel ziekenhuizen verspreid over het hele land. Door deze samenwerking is een 
multidisciplinaire benadering mogelijk en kan LWOE specialistische begeleiding geven aan 
leerlingen met epilepsie. 

Als uw kind epilepsie heeft en er zijn schoolvragen, kunt u contact opnemen met het LWOE. 
Voor meer informatie zie: www.lwoe.nl 
 
Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs 
In iedere regio in Nederland zijn consulenten voor zieke leerlingen werkzaam. 
OnderwijsAdvies beschikt over consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen voor 
het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De consulenten zijn gespecialiseerde 
onderwijsadviseurs die kennis hebben van ziektebeelden en de gevolgen van de ziekte voor 
het onderwijs van het kind. De ondersteuning door deze consulenten wordt bekostigd door 
het Ministerie van OCW en is daardoor voor de school en ouders kosteloos. 
De consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen kan onder andere als spin in het web 
fungeren bij het meedenken van oplossingen rondom het onderwijs voor zieke leerlingen. 
We helpen het contact tussen school en leerlingen te onderhouden, denken mee over 

http://www.dekleineprins.nl/
http://www.fritz-redl.nl/
http://www.lwoe.nl/
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eventuele aanpassingen in het rooster. Ook kunnen we adviseren bij het aanvragen van een 
onderwijszorgarrangement bij het samenwerkingsverband. Maatwerk staat hierbij centraal. 

De consulent zieke leerlingen kan KlasseContact (een project in samenwerking met het 
Mooiste Contactfonds van KPN) inzetten, waarbij een leerling virtueel verbonden kan blijven 
met de klas en de school. Tevens kan er tijdelijk een freelance docent worden ingezet om de 
leerachterstand van de leerling te beperken. 

Heeft u vragen over de ondersteuning aan zieke leerlingen, wilt u direct een consulent 
spreken of bent u op zoek naar kennis over verschillende ziektebeelden bij leerlingen? 
Op www.ziezon.nl vindt u meer informatie en contactgegevens van een consulent in uw 
regio. 
 
SCHOOLBEGELEIDINGSDIENSTEN 
De schoolbegeleidingsdienst is van oudsher een bekende partner in het onderwijs, zowel 
voor schoolbesturen als voor het samenwerkingsverband. Binnen deze regio wordt gewerkt 
met de CED-groep (waar nu Eduniek onder valt) en Onderwijsadvies (voorheen MHR). Een 
enkele school in deze regio werkt met Driestar Educatief of Giralis. 
Schoolbesturen hebben veelal eigen contracten met de schoolbegeleidingsdienst, welke 
voor meerdere doeleinden worden ingezet. Vaak vallen hier diagnostische onderzoeken, 
adviesuren of onderwijsverbetertrajecten onder. De schoolbegeleiders nemen regelmatig 
deel aan de meerpartijenoverleggen. 

Het samenwerkingsverband werkt met Onderwijsadvies samen voor diagnostisch onderzoek 
in de gemeente Woerden. 

Zie voor meer informatie over de schoolbegeleidingsdiensten: 
www.onderwijsadvies.nl 
www.ced-groep.nl 
 
SAMENWERKINGSVERBANDEN VOORTGEZET ONDERWIJS 
In de regio Utrecht-West is Passenderwijs het enige samenwerkingsverband voor Primair 
Onderwijs. Voor het Voortgezet Onderwijs zijn twee samenwerkingsverbanden actief, te 
weten Sterk VO (Stichtse Vecht) en RUW (De Ronde Venen, Oudewater, Montfoort en 
Woerden). Met deze samenwerkingsverbanden is afstemming als het gaat om de overgang 
van PO naar VO (POVO-procedure) en het bewaken van een doorgaande lijn voor leerlingen. 
Meer informatie over deze samenwerkingsverbanden vindt u op de onderstaande websites. 
www.sterkvo.nl 
www.swvvo-ruw.nl 
De POVO-procedures in beide regio’s VO vindt u eveneens op onze eigen 
website: www.passenderwijs.nl/povo 
 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG/JEUGDHULP 
Om een integrale samenwerking rondom een leerling en het gezin te bevorderen wordt 
waar mogelijk afstemming gezocht met de betrokken hulpverlening. Er wordt gestreefd naar 
één kind, één plan. Om hierin zo veel mogelijk op maat samen te werken zijn, is het steeds 

http://www.ziezon.nl/
http://www.onderwijsadvies.nl/
http://www.ced-groep.nl/
http://www.sterkvo.nl/
http://www.swvvo-ruw.nl/
http://www.passenderwijs.nl/povo
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wisselend met elke hulpverlener wordt samengewerkt. Ook kan het zijn dat het 
samenwerkingsverband contact heeft met de voorschoolse (jeugdhulp) instellingen, 
wanneer het gaat om een plaatsing van een zeer jonge leerling in het onderwijs. 
De samenwerking met het betreffende wijkteam/sociale team/jeugdteam van de gemeente 
wordt altijd gezocht. Daarnaast zijn er een aantal partners waar een vaste 
samenwerkingsrelatie mee is. 

GGD 
De GGD heeft van oudsher de preventieve taak de gezondheid en ontwikkeling van alle 
kinderen (0-18 jaar) in de gemeente te volgen. Daarmee heeft de GGD een directe lijn naar 
de scholen. Met het samenwerkingsverband is afstemming op casusniveau, veelal in de 
meerpartijenoverleggen op de scholen. Het samenwerkingsverband kan de GGD ook 
inschakelen wanneer het gaat om een verwijzing naar specialistische hulpverlening (via de 
jeugdarts) of wanneer het gaat om een complexe situatie waarbij verzuim, belastbaarheid, 
gezinsproblematiek etc. een rol speelt. 
 
Youké 
Youké is een grote aanbieder waar het gaat om diverse vormen van jeugdhulp. 
Passenderwijs werkt met Youké samen op beide SBO-scholen, om een 
onderwijszorgarrangement te organiseren. Zowel op De Keerkring in Woerden als op De 
Kristal in Maarssen zijn leerlingen die vanuit het onderwijs én vanuit de zorg begeleiding 
krijgen binnen de klas. De pedagogisch medewerker van Youké ondersteunt eveneens de 
ouders. Het gaat hier altijd om tijdelijke arrangementen. De toelaatbaarheidsverklaring voor 
de school kan wel van langere duur zijn. 
 
Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website van Samenwerkingsverband 
Passenderwijs: 
http://www.passenderwijs.nl/  
 
 

http://www.passenderwijs.nl/
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Bijlage 8: Zorgaanbieders Jeugdhulp Gemeente Stichtse Vecht 

Gemeente Stichtse Vecht heeft een overeenkomst afgesloten met zorgaanbieders en 

vrijgevestigde zorgaanbieders van Jeugdhulp. Staat uw (vrijgevestigde) zorgaanbieder er niet 

bij neem contact op met de gemeente.  

 

Overzicht van zorgaanbieders van Jeugdhulp 

Zorgaanbieder Zorgaanbod Website 

ABA Centrum  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.abacentrum.nl 

Altrecht  specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 hulp bij crisis; 
 gesloten plaatsing 

(BOPZ). 

www.altrecht.nl 

Ambulatorium FSW UU  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.uu.nl/organisatie/ambul
atorium 

Amerpoort  begeleiding; 
 kortdurend verblijf. 

www.amerpoort.nl 

Centrum Vela  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.centrumvela.nl 

Comenius Praktijk  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.comeniuspraktijk.nl  

Cooperatie Boer en Zorg  dagbesteding; 
 begeleiding. 

www.cooperatieboerenzorg.nl 

De Barrage  dagbesteding; 
 dagbehandeling; 
 crisis gezinshuis. 

www.debarrage.nl 

De Jonge Ontdekker  dagbesteding; 
 dagbegeleiding. 

www.dejongeontdekker.nl 

De Geheime Tuin  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.degeheimetuin.info  

De Gooische Praktijk, Praktijk 
voor Kind en Jeugd 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.gooisepraktijk.nl 

De Gooise Praktijk, H. Postumus  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.degooischepraktijk.nl/he
leen-posthumus 

De Nieuwe Leerweg  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.denieuweleerweg.nl 

De Opvoeddesk  specialistische GGZ; www.opvoeddesk.nl 

http://www.abacentrum.nl/
http://www.altrecht.nl/
http://www.uu.nl/organisatie/ambulatorium
http://www.uu.nl/organisatie/ambulatorium
http://www.amerpoort.nl/
http://www.centrumvela.nl/
http://www.comeniuspraktijk.nl/
http://www.cooperatieboerenzorg.nl/
http://www.debarrage.nl/
http://www.dejongeontdekker.nl/
http://www.degeheimetuin.info/
http://www.gooisepraktijk.nl/
http://www.degooischepraktijk.nl/heleen-posthumus
http://www.degooischepraktijk.nl/heleen-posthumus
http://www.denieuweleerweg.nl/
http://www.opvoeddesk.nl/
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Overzicht van zorgaanbieders van Jeugdhulp 

Zorgaanbieder Zorgaanbod Website 

 basis GGZ. 

De Opvoedpoli Care-Express  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.opvoedpoli.nl 

De Rading  ambulante 
jeugdhulp (ook bij crisis); 

 diagnostiek; 
 pleegzorg (voltijd en 

deeltijd); 
 verblijf (voltijd, 

deeltijd, crisis); 
 driemilieu-

voorziening. 

www.rading.nl 

De Waag  specialistische GGZ. www.deforensischezorgspecia
listen.nl 

Diakonessenhuis  kindergeneeskunde; 
 polikliniek. 

www.diakonessenhuis.nl  

Dink Kinderpsychologie  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.dinkwoerden.nl 

Dokter Bosman  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.dokterbosman.nl 

Driestar  specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 dyslexiezorg. 

www.driestar-educatief.nl 

Eleos  specialistische GGZ. www.eleos.nl  

Elphin Mijdrecht  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.elphin-mijdrecht.nl 

E-Vizier  specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 dyslexiezorg. 

www.dyslexie-advies.nl 

Floor Wiedijk  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.floorwiedijkpsychiater.nl 

Focuz Behandelcentrum Kind 
en Jeugd 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.adhdbehandelcentrum.n
l 

GGZ Centraal Fornhese  specialistische GGZ; 
 gesloten plaatsing 

(BOPZ); 
 hulp bij crisis; 
 logeeropvang. 

www.ggzcentraal.nl 

http://www.opvoedpoli.nl/
http://www.rading.nl/
http://www.deforensischezorgspecialisten.nl/
http://www.deforensischezorgspecialisten.nl/
http://www.diakonessenhuis.nl/
http://www.dinkwoerden.nl/
http://www.dokterbosman.nl/
http://www.driestar-educatief.nl/
http://www.eleos.nl/
http://www.elphin-mijdrecht.nl/
http://www.dyslexie-advies.nl/
http://www.floorwiedijkpsychiater.nl/
http://www.adhdbehandelcentrum.nl/
http://www.adhdbehandelcentrum.nl/
http://www.ggzcentraal.nl/hulp-nodig/behandeling--herstel/behandelprogrammas/behandelprogrammas-fornhese
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Overzicht van zorgaanbieders van Jeugdhulp 

Zorgaanbieder Zorgaanbod Website 

GGMD voor Doven en 
Slechthorenden 

 specialistische GGZ. www.ggmd.nl  

Gooise Psychologen Praktijk  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.gooisepsychologen.nl  

's Heeren Loo Zorggroep  dagbesteding; 
 dagbehandeling; 
 crisis gezinshuis. 

www.sheerenloo.nl 

Het Eedenhuis  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.eedenhuis.nl 

HIPPP  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.hippp.nl 

ICU  specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 dyslexiezorg. 

www.praktijk-icu.nl 

Indigo  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.indigo.nl 

Intermetzo  ambulante jeugdhulp; 
 diagnostiek; 
 specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 crisis gezinshuis; 
 driemilieuvoorziening

; 
 pleegzorg; 
 verblijf (voltijd en 

deeltijd); 
 gesloten plaatsing; 
 dagbesteding; 
 dagbehandeling. 

www.intermetzo.nl 

Inzowijs  begeleiding. www.inzowijs.nl  

IWAL Instituten  specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 dyslexiezorg. 

www.iwal.nl  

Het Kabouterhuis  dagbehandeling; 
 ambulante jeugdhulp; 
 specialistische GGZ; 
 diagnostiek; 
 pleegzorg. 

www.kabouterhuis.nl 

Karakter  specialistische GGZ. www.karakter.com  

http://www.ggmd.nl/
http://www.gooisepsychologen.nl/
http://www.sheerenloo.nl/
http://www.eedenhuis.nl/
http://www.hippp.nl/
http://www.praktijk-icu.nl/
http://www.indigo.nl/
http://www.intermetzo.nl/
http://www.inzowijs.nl/
http://www.iwal.nl/
http://www.kabouterhuis.nl/
http://www.karakter.com/
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Overzicht van zorgaanbieders van Jeugdhulp 

Zorgaanbieder Zorgaanbod Website 

Karel Wieme kinder- en 
jeugdpsychiater 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.psychiaterwieme.nl/styl
ed-4/ 

Kinderkwesties  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.kinderkwesties.nl  

Kinderpraktijk HIPPO  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.kinderpraktijkhippo.nl 

Kinderpsychologen Naarden 
Bussum 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.kinderpsychologennaard
enbussum.nl 

Kindertherapeuticum Zeist  specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 kindergeneeskunde; 
 polikliniek. 

www.kindertherapeuticum.nl 

Kwintes  dagbesteding; 
 begeleiding. 

www.kwintes.nl 

Landzijde  dagbesteding; 
 begeleiding. 

www.landzijde.nl 

Langenhuizen Psychologie  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.langenhuizen.org 

Leger des Heils (NH 
Trompendaal) 

 ambulante jeugdhulp 
(ook bij crisis); 

 diagnostiek; 
 pleegzorg; 
 dagbehandeling; 
 jeugdreclassering; 
 driemilieuvoorziening

; 
 verblijf (voltijd, 

deeltijd, crisis); 
 jeugdbescherming; 
 OTS; 
 voogdij. 

www.jeugdzorgnoordholland.
nl 

Leger des Heils Midden 
Nederland 

 ambulante jeugdhulp; 
 diagnostiek; 
 pleegzorg; 
 dagbehandeling; 
 begeleiding; 
 verblijf (voltijd en 

deeltijd); 
 driemilieuvoorziening

. 

www.legerdesheils.nl 

http://www.psychiaterwieme.nl/styled-4/
http://www.psychiaterwieme.nl/styled-4/
http://www.kinderkwesties.nl/
http://www.kinderpraktijkhippo.nl/
http://www.kinderpsychologennaardenbussum.nl/
http://www.kinderpsychologennaardenbussum.nl/
http://www.kindertherapeuticum.nl/
http://www.kwintes.nl/
http://www.landzijde.nl/
http://www.langenhuizen.org/
http://www.jeugdzorgnoordholland.nl/wie-zijn-wij/detail/leger-des-heils-nh
http://www.jeugdzorgnoordholland.nl/wie-zijn-wij/detail/leger-des-heils-nh
http://www.legerdesheils.nl/midden-nederland
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Overzicht van zorgaanbieders van Jeugdhulp 

Zorgaanbieder Zorgaanbod Website 

Levéo Care - Carehouse  dagbesteding; 
 dagbehandeling; 
 begeleiding. 

www.leveo.nl  

Lijn 5  ambulante jeugdhulp 
(ook bij crisis); 

 diagnostiek; 
 pleegzorg; 
 verblijf (voltijd, 

deeltijd en crisis); 
 dagbehandeling; 
 dagbesteding; 
 begeleiding; 
 crisis gezinshuis; 
 driemilieuvoorziening

. 

www.ln5.nl  

Mentaal Beter Cure  specialistische GGZ, 
 basis GGZ. 

www.mentaalbeter.nl 

Molemann Mental Health  specialistische GGZ. www.molemann.nl 

Onderwijsadvies  specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 dyslexiezorg. 

www.onderwijsadvies.nl 

OOPP  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.oopp.nl 

OP voor Jou  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.opvoorjou.nl 

Opdidakt  specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 dyslexiezorg. 

www.opdidakt.nl 

Open Spirit  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.openspirit.nl 

Parnassia groep  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.parnassiagroep.nl 

Pedagogen Psychologen 
Praktijk Harmelen 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.pppharmelen.nl 

Pedagogisch Centrum Basis in 
Perspectief & Kidztower 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.basisinperspectief.nl 

Pedagogische Praktijk Woerden  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.ped-praktijkwoerden.nl 

http://www.leveo.nl/
http://www.ln5.nl/
http://www.mentaalbeter.nl/
http://www.molemann.nl/
http://www.onderwijsadvies.nl/
http://www.oopp.nl/
http://www.opvoorjou.nl/
http://www.opdidakt.nl/
http://www.openspirit.nl/
http://www.parnassiagroep.nl/
http://www.pppharmelen.nl/
http://www.basisinperspectief.nl/
http://www.ped-praktijkwoerden.nl/
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Overzicht van zorgaanbieders van Jeugdhulp 

Zorgaanbieder Zorgaanbod Website 

PH Haastrecht  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.phhaastrecht.nl 

Pip Hilversum  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.piphilversum.nl 

Pluryn - Orthopedagogisch 
Centrum de Beele 

 specialistische GGZ. www.pluryn.nl/Over-
Pluryn/Hoofdlocaties/De-
Beele.aspx 

Pluryn – De Hoenderloo groep  verblijf (voltijd en 
deeltijd); 

 driemilieuvoorziening
. 

www.pluryn.nl/Over-
Pluryn/Hoofdlocaties/De-
Hoenderloo-Groep.aspx 

Praktijk GZ Psychologie  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.praktijkgzpsychologie.nl  

Praktijk Hylkema  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.zwartsenhylkema.nl 

Praktijk van het Hoff  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.psychologen-uithoorn.nl 

Praktijk voor leer en 
gedragsadviezen. 

 specialistische GGZ. www.leerengedragsadviezen.n
l 

Praktijk voor opvoedingsvragen  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.praktijkvooropvoedingsv
ragen.nl 

Praktijk voor Psychiatrie Leib-
erlum 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.praktijkvoorpsychiatriele
ib-erlum.nl/ 

Professionals in NAH  begeleiding. www.nah.nl 

Psycho Informa Groep  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.psychoinforma.nl 

Psychologen/pedagogenpraktijk 
’t Gooi Utrecht en Hilversum 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.praktijktgooi.nl 

Psychologenpraktijk Boog  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.psychologenpraktijk-
boog.nl 

Psychologen Praktijk van Es  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.ppvanes.nl 

Psychologenpraktijk Harmelen: 
M. van Es 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

http://pppharmelen.nl/wie-
zijn-wij/miranda-van-es/ 

Psychologenpraktijk 
Herengracht 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.psychologenherengracht
.nl 

http://www.phhaastrecht.nl/
http://www.piphilversum.nl/
http://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Hoofdlocaties/De-Beele.aspx
http://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Hoofdlocaties/De-Beele.aspx
http://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Hoofdlocaties/De-Beele.aspx
http://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Hoofdlocaties/De-Hoenderloo-Groep.aspx
http://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Hoofdlocaties/De-Hoenderloo-Groep.aspx
http://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Hoofdlocaties/De-Hoenderloo-Groep.aspx
http://www.praktijkgzpsychologie.nl/
http://www.zwartsenhylkema.nl/
http://www.psychologen-uithoorn.nl/
http://www.leerengedragsadviezen.nl/
http://www.leerengedragsadviezen.nl/
http://www.praktijkvooropvoedingsvragen.nl/
http://www.praktijkvooropvoedingsvragen.nl/
http://www.praktijkvoorpsychiatrieleiblum.nl/
http://www.praktijkvoorpsychiatrieleiblum.nl/
http://www.nah.nl/
http://www.psychoinforma.nl/
http://www.praktijktgooi.nl/
http://www.psychologenpraktijk-boog.nl/
http://www.psychologenpraktijk-boog.nl/
http://www.ppvanes.nl/
http://pppharmelen.nl/wie-zijn-wij/miranda-van-es/
http://pppharmelen.nl/wie-zijn-wij/miranda-van-es/
http://www.psychologenherengracht.nl/
http://www.psychologenherengracht.nl/
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Overzicht van zorgaanbieders van Jeugdhulp 

Zorgaanbieder Zorgaanbod Website 

Psychologenpraktijk Montfoort  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.psychologenpraktijkmon
tfoort.nl 

Psychologenpraktijk Vleuten  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.psychologenpraktijkvleu
ten.nl 

Psychologie praktijk Amstelland  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.psychologiepraktijkamst
elland.nl 

Psychologiepraktijk den Brok  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.praktijkdenbrok.nl  

Psychotherapeuten team 
Bussum 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.psychotherapeutenteam
.nl 

Reinaerde  ambulante jeugdhulp; 
 diagnostiek; 
 pleegzorg; 
 verblijf (voltijd en 

deeltijd); 
 begeleiding; 
 dagbehandeling; 
 dagbesteding; 
 kortdurend verblijf; 
 driemilieuvoorziening 

www.reinaerde.nl 

Regionaal Instituut voor 
Dyslexie 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 dyslexiezorg. 

www.dyslexie.net 

RIB-ERW Gooi & Vechtstreek  dagbesteding; 
 dagbehandeling; 
 begeleiding. 

www.rib-erwgooi.nl 

SAVE - Samen Veilig Midden-
Nederland 

 jeugdreclassering; 
 jeugdbescherming; 
 OTS; 
 voogdij; 
 crisishulp. 

www.samen-veilig.nl 

Sherpa  dagbesteding; 
 dagbehandeling; 
 begeleiding; 
 logeren; 
 kortdurend Verblijf. 

www.sherpa.org 

Spurt, psychologiepraktijk voor 
kinderen 

 specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.praktijkspurt.nl 

Stichting het Robertshuis  dagbesteding; 
 dagbehandeling; 

www.hetrobertshuis.nl 

http://www.psychologenpraktijkmontfoort.nl/
http://www.psychologenpraktijkmontfoort.nl/
http://www.psychologenpraktijkvleuten.nl/
http://www.psychologenpraktijkvleuten.nl/
http://www.psychologiepraktijkamstelland.nl/
http://www.psychologiepraktijkamstelland.nl/
http://www.praktijkdenbrok.nl/
http://www.psychotherapeutenteam.nl/
http://www.psychotherapeutenteam.nl/
http://www.reinaerde.nl/
http://www.dyslexie.net/
http://www.ribwgooi.nl/
http://www.samen-veilig.nl/
http://www.sherpa.org/
http://www.praktijkspurt.nl/
http://www.hetrobertshuis.nl/
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Overzicht van zorgaanbieders van Jeugdhulp 

Zorgaanbieder Zorgaanbod Website 

 begeleiding. 

Stichting de Jutters  specialistische GGZ. www.dejutters.com 

Stichting de Tussenvoorziening  begeleiding. www.tussenvoorziening.nl 

Stichting Sint Antonius 
Ziekenhuis 

 kindergeneeskunde; 
 polikliniek. 

www.antoniusziekenhuis.nl  

Taalhulp  specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 dyslexiezorg. 

www.stichtingtaalhulp.nl 

Taalspurt  specialistische GGZ; 
 basis GGZ; 
 dyslexiezorg. 

www.taalspurt.nl 

Ter Braak Psychotherapie  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.terbraakpsychotherapie.
nl 

Tergooi Ziekenhuis  kindergeneeskunde; 
 polikliniek. 

www.tergooi.nl 

Timon  ambulante jeugdhulp 
(ook bij crisis); 

 diagnostiek; 
 pleegzorg; 
 dagbehandeling; 
 verblijf (voltijd, 

deeltijd en crisis); 
 driemilieuvoorziening 

www.timon.nl 

Van Leeuwen Treffers  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.psy-vechtstreek.nl 

Virenze  specialistische GGZ; 
 basis GGZ. 

www.virenze.nl 

WSG (William Schrikker groep)  J&O pleegzorg 
 gezinshuis. 

www.williamschrikker.nl  

YouKé (Zandbergen)  ambulante jeugdhulp 
(ook bij crisis) 

 diagnostiek 
 pleegzorg 
 dagbehandeling 
 verblijf (voltijd, 

deeltijd, crisis) 
 driemilieuvoorziening 

www.youke.nl  

Zien in de Klas  specialistische GGZ; www.zienindeklas.nl 

http://www.dejutters.com/
http://www.tussenvoorziening.nl/
http://www.antoniusziekenhuis.nl/
http://www.stichtingtaalhulp.nl/
http://www.taalspurt.nl/
http://www.terbraakpsychotherapie.nl/
http://www.terbraakpsychotherapie.nl/
http://www.tergooi.nl/
http://www.timon.nl/
http://www.psy-vechtstreek.nl/psychologen/elly-van-leeuwen-treffers/
http://www.virenze.nl/
http://www.williamschrikker.nl/
http://www.zandbergenjeugd.nl/
http://www.zienindeklas.nl/
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Overzicht van zorgaanbieders van Jeugdhulp 

Zorgaanbieder Zorgaanbod Website 

 basis GGZ; 
 dyslexiezorg. 
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Bijlage 9: Zorgaanbieders Jeugdhulp Gemeente De Ronde Venen 

Voor jeugd kunt u de eerste kolom zien. Wanneer er "ja" achter de aanbieder staat betekent het dat er 

een contract is. Wanneer er niets staat is dit niet het geval. 
 

De Ronde Venen 
 

naam aanbieder 
 
P 1 

 
P 2 

 
Totaal zorgaanbod percelen 1 en 2 

 
78 

 
44 

 
Altrecht 

 
ja 

 
  

 
Ameco 

 
ja 

 
ja 

 
Atelier buitengewoon 

 
  

 
  

 
Behandelcentrum kindergeneeskunde Focuz 

 
ja 

 
  

 
Berkel 

 
ja 

 
ja 

 
Bijzondere zorg midden-Nederland 

 
ja 

 
ja 

 
Boogh 

 
  

 
ja 

 
Bosman GGZ 

 
ja 

 
  

 
Braams en Partners 

 
ja 

 
  

 
Comenius Adviesburo 

 
ja 

 
  

 
Cooperatie Boer en Zorg 

 
ja 

 
ja 

 
Corrie Boere 

 
  

 
  

 
Cum Cura 

 
ja 

 
ja 

 
Dagopvang de Nostalgie 

 
  

 
ja 

 
De Geheime Tuin 

 
ja 

 
  

 
De Kweektuin 

 
  

 
ja 

 
De opvoeddesk 

 
ja 

 
  

 
Diakonessenhuis 

 
ja 

 
  

 
Driestar Educatief 

 
ja 

 
  

 
E-vizier 

 
ja 

 
  

 
Eleos 

 
ja 

 
ja 

 
Elphin 

 
ja 

 
  

 
Floor Wiedijk 

 
ja 

 
  

 
Focus on Human 

 
  

 
ja 

 
GGZ Centraal 

 
  

 
  

 
Harmonie in hulp in zorg 

 
ja 

 
ja 

 
Hippp 

 
ja 

 
  

 
ICU instituut voor Consultatie 

 
ja 

 
  

 
Iederzijnwerk Wilfried Gengler 

 
  

 
ja 

 
Impegno 

 
ja 

 
ja 

 
Invivo Kids 

 
ja 

 
  

 
Inzowijs 

 
ja 

 
ja 

 
JMS Thuiszorg 

 
ja 

 
ja 

 
Kenter 

 
ja 

 
  

 
Kidztower 

 
ja 

 
  

 
Kinderkwesties 

 
  

 
  

 
Landzijde 

 
ja 

 
ja 

 
Langenhuizen Psychologie 

 
ja 

 
  

 
Leestalent 

 
ja 
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Leveo Care 
 
ja 

 
ja 

 
Machteld Blekkenhorst 

 
ja 

 
  

 
Mentaal Beter Cure 

 
ja 

 
  

 
Mevrouw Posthumus 

 
ja 

 
  

 
Molemann Mental Health 

 
ja 

 
  

 
O3 Schoolpsychologie 

 
  

 
  

 
Onvergetelijk Leven 

 
  

 
ja 

 
OOPP 

 
ja 

 
  

 
Opdidakt 

 
ja 

 
  

 
Opvoedpoli 

 
ja 

 
  

 
Pedagogisch Praktijk Woerden 

 
ja 

 
  

 
Pep Praktijk 

 
ja 

 
  

 
PH Haastrecht 

 
  

 
  

 
PPVE 

 
ja 

 
  

 
Praktijk GZ Psychologie 

 
ja 

 
  

 
Praktijk voor leer en gedragsadviezen 

 
  

 
  

 
Praktijk voor psychotherapie van Leeuwen Treffers 

 
  

 
  

 
Professionals in NAH 

 
  

 
ja 

 
PRT Centrum 

 
ja 

 
  

 
Psycho Informa Instellngen 

 
  

 
  

 
Psychologenpraktijk Herengracht 

 
ja 

 
  

 
Pyschologiepraktijk Amstelland 

 
ja 

 
  

 
Psymens 

 
ja 

 
  

 
Psy Praktijk van Uden 

 
ja 

 
  

 
Regionaal Instituut voor ontwikkelingsproblemen 

 
ja 

 
  

 
Regionaal Instituut voor Dyslexie 

 
ja 

 
  

 
Reinaerde 

 
ja 

 
ja 

 
St. Leger des Heils 

 
ja 

 
ja 

 
St. Wij 3.0 

 
ja 

 
ja 

 
St. 's Heeren Loo 

 
ja 

 
ja 

 
St. 't Kabouterhuis 

 
ja 

 
  

 
St. Abrona 

 
  

 
ja 

 
St. Arkin 

 
ja 

 
  

 
St. Careyn 

 
  

 
ja 

 
St. De Driestroom 

 
ja 

 
ja 

 
St. De Forensische Zorgspecialisten 

 
ja 

 
  

 
St. De Rading 

 
ja 

 
  

 
St. DS Kerstencentrum 

 
ja 

 
ja 

 
Stichting Heliomare 

 
  

 
ja 

 
Stichting Hulpverlening 

 
ja 

 
ja 

 
Stichting Kindertherapeuticum 

 
ja 

 
  

 
Stichting KiZ 

 
ja 

 
ja 

 
St. Koninklijke Visio 

 
  

 
ja 

 
St. Kwintes 

 
ja 

 
ja 

 
St. Lijn 5 

 
ja 

 
  

 
St. MEEr-Groep 

 
ja 

 
  

 
Stichting Onderwijsadvies 

 
ja 
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Stichting Ontmoeting 
 
  

 
ja 

 
Stichting Ouderenzorg Oudewater 

 
  

 
  

 
Stichting Parnassia 

 
ja 

 
  

 
Stichting Sherpa 

 
ja 

 
ja 

 
St. Siriz (Bugter) 

 
ja 

 
ja 

 
Stichting Spirit 

 
ja 

 
  

 
Stichting Timon 

 
ja 

 
ja 

 
Stichting West Utrechtse Zorgboeren 

 
  

 
ja 

 
St. William de Schrikkergroep 

 
ja 

 
  

 
St. Wooncentra de Rijnhoven 

 
  

 
  

 
Stichting Yes We Can 

 
ja 

 
  

 
Stichting Youke 

 
ja 

 
  

 
Stichting Zideris 

 
  

 
ja 

 
St. Zonnehuisgroep Amstelland 

 
  

 
ja 

 
St. Zorgondersteuning Midden Nederland 

 
  

 
ja 

 
Taalhulp woerden 

 
  

 
  

 
Tzorg 

 
  

 
ja 

 
Virenze Algemeen Beheer 

 
ja 

 
  

 
Vitaal thuiszorg 

 
  

 
  

 
Vlooswijk-van den Brink 

 
  

 
  

 
Voorzet Begeleiding 

 
  

 
ja 

 
Wellness Praktijk Therlisana 

 
ja 

 
ja 

 
Woonzorgcentrum Maria Dommer 

 
  

 
  

 
Zien in de Klas 

 
ja 

 
  

 
Zorg Los 

 
ja 

 
ja 

 

Zorggroep Sint Maarten 
   

 

  

 
De Ronde Venen  

naam aanbieder 
 
3.01 

 
3.02 

 
Kwintes 

 
  

 
  

 
Opvoedpoli 

 
ja 

 
  

 
Stichting Timon 

 
ja 

 
ja 

 
Stichting Youke 

 
ja 

 
  

 
Stichting Zideris 

 
  

 
ja 

 
St. Wooncentra de Rijnhoven 

 
  

 
  

 
Stichting Abrona 

 
  

 
  

 
Stichting Wij 3.0 

 
  

 
ja 

 
 


