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Inleiding 
 
 
Dit zorgplan beschrijft de actuele zorgstructuur binnen de Kathedrale Koorschool en het 
beleid voor de komende 4 jaar om de zorg voor de individuele leerlingen te optimaliseren. 
 
In de afgelopen twee jaren is er veel ontwikkeld op het gebied van de leerlingenzorg. 
Het programma De Vreedzame School heeft het sociaal-emotioneel welbevinden van de 
leerlingen centraal gezet  en er is ondersteuning van buitenaf gevraagd om de leerkrachten 
hulp te bieden bij leerlingen waar het op het gebied van leren of gedrag niet vanzelfsprekend 
verloopt. 
Deze nieuwe professionalisering is in beweging gekomen met de participatie van een 
groepsleerkracht (beoogd IBer) en de directeur in het 1e jaar Afstemming van het 
Samenwerkingsverband RK/AB met als uitgangspunt om voor elk kind een onderwijsaanbod 
te realiseren, waarin het zich zo rijk en breed mogelijk kan ontwikkelen. De populatie 
Koorschoolkinderen laat veel differentiatie in leerstrategieën zien en vaak een dubbele 
getalenteerdheid (muziek en cognitie). 
 
Dit zorgplan biedt ons de mogelijkheid om structuur aan te brengen in de verbetering van de 
zorg voor onze leerlingen, zodat zij in onze vertrouwde en bijzondere omgeving op een 
verantwoorde wijze kunnen leren, spelen en zingen. In de basisschoolleeftijd leggen zij een 
basis voor hun verdere toekomst in leren en muziek. 
 
Dit zorgplan gaat enerzijds uit van het zorgplan van het Samenwerkingverband RK/AB 
Utrecht en anderzijds van het Schoolplan 2011-2015 van de Kathedrale Koorschool. Veel van 
wat hierin beschreven staat is in gang gezet en zal in de komende beleidsperiode gerealiseerd 
worden. De afgelopen twee jaar zijn er belangrijke stappen gezet om de Koorschool optimaal 
te laten voldoen aan de eigentijdse vormen van onderwijs en zorg waar kinderen recht op 
hebben. Wanneer er aan die basisvoorwaarden voor ontwikkeling is voldaan, kan er met veel 
leerkrachtenthousiasme gewerkt gaan worden aan het nog beter tegemoet komen aan de 
leerbehoeften van het hoge percentage begaafde kinderen welke de Koorschool bezoekt. Dat 
betekent ‘Meerwerk’ zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van de groep gemiddelde 
kinderen die doorstroomt.  
Zo blijft leren voor groot en klein dynamisch en interessant! 
 
 
 
Het schoolteam 
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Hoofdstuk 1 Beleid en visie rondom leerlingenzorg 
 
1.1. Het Samenwerkingsverband (SWV) 
De Kathedrale Koorschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband WSNS 
RK/AB Utrecht stad. Binnen dit samenwerkingsverband werken leerkrachten 
directeuren, IBers, bestuurders en vele anderen aan de centrale opdracht van het 
Weer Samen Naar Schoolbeleid: het inrichten van een zodanige zorgstructuur dat 
alle leerlingen van het samenwerkingsverband de zorg krijgen die ze nodig hebben 
om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. 
Beleidsvorming is hierbij noodzakelijk om tot weloverwogen keuzes te komen. 
Jaarlijks beschrijft het samenwerkingsverband in het zorgplan het beleid dat zij voert 
voor het realiseren van zorg op maat voor alle leerlingen. 
 
Bij een visie op zorg binnen het samenwerkingsverband gaat het erom te kijken naar hoe we 
het onderwijs en de ondersteuning van kinderen inrichten. 
In de visie op zorg worden drie modellen onderscheiden: 
- hulpverlening. Dit is planmatig handelen: een curatieve vorm van onderwijs bieden 

binnen het basisonderwijs; 
- alarmering. Vroegtijdig signaleren en interveniëren. Preventieve maatregelen zijn 

bijvoorbeeld: directe instructie, sterk klassenmanagement, pedagogisch klimaat; 
- afstemming. Er wordt gezocht naar een stimulerend evenwicht tussen belasting en 

capaciteit van de leerling. Actieve betrokkenheid en het leren oppakken van een eigen 
verantwoordelijkheid staan centraal. 

 
In ons samenwerkingsverband richten we het onderwijs en de ondersteuningsstructuur in 
vanuit het concept afstemming . 
Centraal in het concept afstemming staan de onderwijsbehoeften van kinderen. Tijdens het 
onderwijs- en ondersteuningsproces vragen we ons af hoe (en waar) we tegemoet kunnen 
komen aan de onderwijsbehoeften van dit kind. In dit licht bezien wordt het onderwijs en de 
zorgstructuur zodanig ingericht dat er steeds afstemming plaatsvindt tussen de onderwijs-
behoefte van het kind, het aanbod van de school en de omgeving waarin het kind opgroeit 
(omgevingsfactoren). 
Dat betekent een perspectiefwisseling voor nu en in de komende jaren; 
van:      naar: 
medisch   à  pedagogisch 
tekortkoming   à  kansen en behoeften 
leerstofjaarklassensysteem à  passend onderwijs 
 
Voor de Kathedrale Koorschool betekent dit een geheel nieuwe fenomeen. Vanaf  schooljaar 
2009-2010 worden er pas diensten afgenomen van het Samenwerkingsverband en wordt er 
door de wisseling van directie meer interactief gecommuniceerd. Dit vindt mede haar oorzaak 
in de traditie en het bijzondere karakter van de Koorschool waar kinderen pas naar toe gaan 
vanaf groep 5, het percentage allochtone leerlingen uiterst laag is en de uitstroomresultaten 
naar tevredenheid van de betrokkenen zijn.  
Het doel van het aanhaken bij het Samenwerkingsverband moet vooral worden 
gezocht in het beter toegerust raken voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen 
die lastiger te onderkennen zijn. Daar waar ouders externe hulp inriepen en 
betaalden, bleek de groepsleerkracht zich minder verantwoordelijk te voelen en dit 
was niet in het belang van de ontwikkeling van de betreffende kinderen.  
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Om de ondersteuning van de leerkrachten bij gedrags- en leerproblemen te realiseren 
werd aanvankelijk incidenteel hulp van de leerlingbegeleider van Eduniek 
ingeroepen. Nadat dit bij het team heel positief ontvangen was, zijn er aanmeldingen 
bij het Zorgplatform gedaan en deed de eerste PABer haar intrede bij de Koorschool. 
Bij de aanvang van schooljaar 2010-2011 heeft de R.T.er haar werkzaamheden 
neergelegd ivm. het opnemen van Bapo-uren. Deze 2 uren per week zijn ingeruild 
voor uren Intern Begeleiding op basis van de volgende argumenten: 
- de samenwerking tussen ouders, kind en leerkracht is essentieel voor een effectieve 
interventies die de ontwikkeling van een kind betreffen. In deze driehoek speelt een 
IB-er een bemiddelende en initiërende rol, daaraan ontbrak het. 
- in de visie van Afstemming waarbij optimaal wordt aangesloten bij de 
onderwijsbehoeften van het kind, is een goede match van niveau, leerstofinhoud en 
werkvormen essentieel. Deze ontwikkeling sloot op de Koorschool aan bij het 
beëindigen van het werk door de RTer (interventies op individueel niveau) en 
daarvoor in de plaats de IBer (interventies op individueel, groeps- en schoolniveau); 
- binnen het team van leerkrachten bevinden zich 2 onderwijskundigen die zich op 
korte termijn de IB-werkzaamheden konden eigen maken middels het volgen van het 
1e jaar Afstemming en het bezoeken van de IB-studiebijeenkomsten. Bovendien was 
het kleine aantal beschikbare uren intern binnen de formatie goed in te vullen. 
 
Aanvankelijk werd de leerlingbegeleider van Eduniek geconsulteerd waarbij het 
gehele team aanwezig was. Immers op de Koorschool zijn alle leerkrachten 
betrokken bij alle 65 leerlingen in diverse onderwijssituaties. Vanaf 2010-2011 
worden er PABers (Preventief Ambulant Begeleiders) via een zorgaanvraag bij het 
Zorgplatform ingeschakeld. Informatie over de probleemstelling, aangevuld met 
eventuele onderzoeksgegevens en reeds geboden hulp, worden vooraf (schriftelijk) 
ingediend. In het intake-consultatiegesprek wordt gekeken naar de 
onderwijsgeschiedenis van de betreffende leerling en de begeleidingsvraag van de 
leerkracht. Indien er sprake is van handelingsverlegenheid wordt de hulp van een 
PAB-er ingeschakeld. 
Deze werkwijze maakt deel uit van de zogenaamde ‘zorgstructuur Utrecht’, die door 
het samenwerkingsverband wordt gehanteerd.   
Het zorgplatform bekijkt welke vorm van zorg voor dit kind op dit moment nodig is 
en kan het dossier doorverwijzen naar de PCL (Permanente Commissie 
Leerlingenzorg). Dit is op de Koorschool nog niet voorgekomen vooral omdat de 
leerlinginstroom wordt geselecteerd op onder andere gemiddelde leervorderingen. 
Dit vanwege de ruime besteding van leertijd aan de muzikale activiteiten op de 
Koorschool. Verwijzingen naar het speciaal onderwijs komen daardoor ook niet 
voor. 
 
1.2. De Kathedrale Koorschool 
Beleid en visie rondom de leerlingenzorg op de Koorschool is gerelateerd aan beleid 
en visie vanuit het SWV. 
In de praktijk vindt afstemming plaats: geen RT meer buiten de klas en meer pré-
teaching dan re-teaching en meer richting adaptief onderwijs (het zoeken naar een 
evenwicht tussen onderwijsbehoefte en onderwijsaanbod). 
Op dit moment staat de leerstof nog vrij centraal. Er wordt gewerkt met een 
leerstofjaarklassensysteem waaronder 2 combinatieklassen. Toch zien we 
langzamerhand een verschuiving naar het kind centraal. Het kind in interactie met 
zijn/haar leerkracht vormt het uitgangspunt bij het zoeken naar de juiste leerstof en 
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zorg voor dit kind. Dit komt onder andere tot uiting bij de invoering van 
differentiatie bij de nieuwe rekenmethode, het stappenplan voor zelfstandig werk en 
het hanteren van coöperatieve werkvormen.  
Een sterk klassenmanagement is eveneens belangrijk om tegemoet te kunnen komen 
aan de onderwijsbehoeften van kinderen: hoe organiseer ik het met de 
mogelijkheden en middelen die mij als leerkracht ter beschikking staan? 
Tot slot, maar eigenlijk een voorwaarde om tot goed onderwijs te komen is een goed 
pedagogisch klimaat. Dit houdt onder andere in dat het kind zich veilig, competent 
en autonoom voelt. Op de Koorschool wordt hier hard aan gewerkt met het 
programma De Vreedzame School waarin eigenaarschap, verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid sleutelbegrippen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 2 Organisatiestructuur leerlingenzorg 
 
2.1. Organigram van de zorg 
 

2.2.  Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden m.b.t. zorg 
 
2.2.1. Taken van de groepsleerkracht: 

• instrueren, begeleiden en inspireren van leerlingen bij hun 
ontwikkeling; 

• inrichten van de leeromgeving en verzorgen van aanbod wat aansluit 
op de ontwikkeling van kinderen; 

• observeren; 
• voeren van kindgesprekken (5 minutengesprekjes + verslaggeving) 
• signaleren van de onderwijsbehoeften van de leerling; 

Groepsleerkracht   

 
Intern begeleider 

Schoolleider 

School-
maatschappelijk 

werk 

Eduniek Zorgplatform 
WSNS/ PCL 

 WEC:  

Ambulante 
Begeleiding 

Rugzak/So:  
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• planning leerstof; 
• het maken van een groepsplan; 
• indien nodig: het maken van een individueel handelingsplan; 
• het maken van een groepsoverzicht en een groepsplan; 
• geeft speciale begeleiding aan groepjes leerlingen of individuele 

leerlingen, zowel binnen al buiten de groep; alle interventies lopen 
via de intern begeleider; 

• bespreekt de aangemelde leerlingen met de intern begeleider en stelt 
een handelingsplan op; 

• geeft ouders –na een mondelinge aankondiging- schriftelijk bericht 
wanneer de speciale begeleiding start en eindigt; 

• geeft een kopie van het handelingsplan aan de ouders en de intern 
begeleider; 

• draagt zorg voor het evalueren van de handelingsplannen; 
• heeft regelmatig een voortgangsoverleg met de intern begeleider; 
• is in staat kleine onderzoeken te doen voor lezen, spellen en rekenen. 
• reflecteren op eigen handelen; 
• houdt leervorderingen bij; 
• toetsen van het LOVS (CITO, AVI, DMT, VISEON) afnemen; 
• resultaten van LOVS doorgeven aan IB-er; 
• leerlingen inbrengen in de leerlingbespreking; 
• invullen van zorgformulieren (consultatieformulier, onderwijskundig 

rapport t.b.v. Eduniekonderzoek) 
• overleg met collega’s, IB-er, logopedist, PAB-er, Zorgplatform, 

schoolverpleegkundige/schoolarts, schoolbegeleider Eduniek, 
Schoolmaatschappelijk werk; 

• het uitwerken van didactische leerlijnen n.a.v. toetsresultaten en 
gegevens afkomstig uit de groeps-en leerlingbespreking; 

• voeren van oudergesprekken; 
• invullen oudergespreksformulier; 
• verzorgen van leerlingdossiers van leerlingen uit de groep; 
• groepsorthotheek bijhouden. 
 

 
2.2.2. Taken van de intern begeleider: 

• opzetten en uitwerken van het LOVS voor groep 5 t/m 8 samen met 
leerkracht/LOVS-applicatiebeheerder; 

• opstellen van de jaarlijkse zorg-en toetskalender volgens het 
zorgbeleid van de school en het bewaken van de uitvoering daarvan; 

• verzamelen van toetsgegevens en/of groepsoverzichten; 
• verzorgen van dossiervorming t.b.v. zorgleerlingen; 
• toezicht houden op de dossiervorming van niet-zorgleerlingen; 
• organiseren van onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen; 
• bewaken van procedures en afspraken m.b.t. de leerlingenzorg; 
• voorbereiden en voorzitten van leerlingenbespreking en  

groepsbespreking binnen de school; 
• van de aangemelde leerlingen de extra zorg in beeld brengen; 
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•  organiseren van en/of deelnemen aan intern en extern overleg m.b.t. 
zorgleerlingen; 

• coaching van individuele leerkrachten, maar ook het team als 
zodanig; 

• kan advies geven over, of desgewenst onderzoek doen naar te 
gebruiken leermaterialen; 

• consultatiegesprekken en klassenobservaties; 
• leiden van intervisiebijeenkomsten; 
• analyseren van zorgactiviteiten binnen de school;  
• periodiek evalueren van de zorgactiviteiten; 
• ontwikkelen van onderwijs-en zorgbeleid; 
• deelnemen aan professionaliseringsbijeenkomsten door het volgen 

van her-en bijscholingscursussen en netwerkbijeenkomsten en lezen 
van vakliteratuur. 

 
Bevoegdheden van de intern begeleider: 

• houdt toezicht op een verantwoorde uitvoering van de leerlingenzorg 
op school; 

• spreekt leerkrachten aan op hun verantwoordelijkheden m.b.t. de 
leerlingenzorg; 

• verantwoordelijk voor coachingstrajecten van leerkrachten. 
 

 
2.2.3. Taken van de schoolleider: 

• aanname en intake nieuwe leerlingen, screenen op extra zorg; 
• stimulans voor ouders om extra zorg en aandacht aan hun kind te 

geven; 
• inspireren van personeelsleden met betrekking tot zorg en extra 

aandacht; 
• bewaken interne communicatie; 
• leidende rol nemen in stagnerende begeleiding van het kind; 
• op de hoogte zijn van ontwikkelingen bij zorgleerlingen door regulier 

overleg met intern begeleider, kennisname consultatie/onderzoek 
Eduniek (zie zorgdossiers), kennisname van verslagen van 
klassenconsultaties. 

 
Bevoegdheden van de schoolleider: 

• verantwoordelijk voor de organisatie (personeel, formatief) van de 
zorg; 

• verantwoordelijk voor de externe communicatie over de zorg en de 
zorgstructuur. 
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2.3. Procedures zorgstructuur 
 
Model zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Signalering 1e school  PCL  

Groepsniveau 
Groepsleraar 

Signalering 
(diagnosticering)  

Leerlingbesprekingen  
Schoolniveau 

Intern begeleider,  
etc. 

 

Nadere diagnosticering en/of 
onderzoek : 

- Consultatiegesprek Eduniek 
- “Snelle actie” (beperkt onderzoek) 
door Eduniek 
of: 
- Uitgebreid onderzoek door Eduniek 
> onderwijskundig rapport  
> intelligentie onderzoek 
> persoonlijkheidsonderzoek 

Uitvoering en evaluatie 
handelingsplan (HP)  

Zorgplatform  

Hulpverlening   Advies 
PAB     speciale hulp 
PAB                      IHP  

PCL   

Speciaal Basisonderwijs (SBO)  

Consultatie:  
 

Schoolmaatschap-   
pelijk werk 

 
 Schoolarts 
 
 Logopedist 
 
 Bureau Jeugdzorg 
 
 Altrecht 
 
 Expertise centra 

Aanmelding bij 
indicatiecommissie 

expertisecentra  

Uitgebreid onderzoek  

Eduniek 

Bovenschools niveau 
Zorgplatform 
 

Onderwijskundig rapport  
actualiseren 

 

Zorgplatform 

Aanpak adaptief onderwijs, HandelingsPlan  

Aanmeldingsformulier ZPF 
(voor aanvullende info: evt 
Onderwijskundig rapport) 
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In dit overzicht onderscheiden we drie niveaus van zorg: 

• groepsniveau / leerkracht; 
• schoolniveau / intern begeleider; 
• bovenschools niveau / zorgplatform 

 
In de interne zorgstructuur van de Koorschool zijn deze stappen verwerkt op de 
eerste twee niveaus, namelijk het groeps- en schoolniveau voor leerkracht en intern 
begeleider. 
In een stappenplan wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke fasen er worden 
doorlopen als het gaat om zorg voor het individuele kind. 
In dit stappenplan gaan wij uit van de volgende fasen: 

• signalering 
• diagnosticering 
• remediëring 
• evaluatie 
• contact met externe hulpverlening 

 
Fase 1:   Signalering 
De eerste verantwoordelijkheid voor de zorg van het individuele kind ligt bij de 
groepsleerkracht. Hij/zij is degene die vanuit zijn/haar professie als eerste signaleert in 
hoeverre een kind opvalt qua ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. 
In eerste instantie probeert de leerkracht zelf door extra aandacht en zorg aan dit kind te 
besteden de ontwikkeling in goede banen te (her)leiden. 
 
 
Fase 2:   Diagnosticering 
Als dit niet het gewenste effect heeft is het de verantwoordelijkheid van de leerkracht om het 
kind te bespreken met de intern begeleider. Dit gebeurt a.d.h.v. een ingevuld 
consultatieformulier . Ook kan een kind besproken worden n.a.v. de 3 keer per jaar gehouden 
groepsbesprekingen. Natuurlijk kunnen er altijd tussendoor vragen gesteld worden t.b.v. een 
(zorg)leerling.  
De intern begeleider maakt bij de individuele leerlingbespreking gebruik van het protocol 
Consultatieve LeerlingBegeleiding (CLB). 
Na helder in kaart te hebben gebracht waar problemen en mogelijkheden liggen, wordt er een 
handelingsplan gemaakt. 
De ouders worden vanaf het begin van de signalering in dit proces betrokken. 
 
 
Fase 3:   Remediëring 
De remediëring heeft tot doel het verhelpen van het ontwikkelingsprobleem binnen een 
bepaalde termijn. In het handelingsplan wordt aangegeven met welke materialen, methoden 
en werkbladen er wordt gewerkt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de orthotheek (zie 
5.3.3). Ook wordt aangegeven hoe lang en op welke tijden remediëring plaats vindt. Bij 
voorkeur vindt de remediëring plaats in de groep door de groepsleerkracht, eventueel met 
extra ondersteuning van andere leerkracht. Remediëring in een 1-1-situatie vindt alleen daar 
plaats waar dit aantoonbaar nodig is. De IB-er heeft hierin een begeleidende, soms ook 
sturende rol. In bepaalde specifieke gevallen (bij steeds opnieuw terugvallen in gedrag of bij 
een duidelijke grote leerachterstand) kan in overleg met de IB-er besloten worden tot het 
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inschakelen van externe hulp (zie fase 5) 
 
 
Fase 4:   Evaluatie 
Van tevoren is in het handelingsplan SMART aangegeven wanneer en met welke 
instrumenten ‘getoetst’ gaat worden. De evaluatiegegevens worden vastgelegd in het 
handelingsplan.  
Een goede evaluatie is van groot belang om vooruitgang en/of volgende stappen vast te 
stellen. Om beroep te kunnen doen op externe hulp is het noodzakelijk om één of meer 
handelingsplannen met evaluatie te hebben uitgevoerd. 
 
 
  
Fase 5:  Contact met externe hulpverlening 
Het kan nodig zijn om externe hulp in te schakelen als het op school niet lukt om de 
cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind op een verantwoord peil te 
brengen. Dit altijd na afloop van bovenstaande cyclus. 
Bij het inschakelen van externen is de IB-er altijd betrokken. Bij het inschakelen van 
externen kan gedacht worden aan: 

• schoolbegeleider (orthopedagoog) Eduniek voor: 
- consultatiegesprek (invullen formulier HGPD); 
- ‘snelle actie’, (beperkt onderzoek door Eduniek); 
- uitgebreid onderzoek door Eduniek (invullen onderwijskundig rapport deel 1) 

• zorgplatform WSNS voor ambulante begeleiding (invullen aanmeldingsformulier 
ZPF); 

• het aanvragen van een rugzak door ouders en school bij een REC (invullen 
onderwijskundig rapport van het betreffende cluster; 

• schoolmaatschappelijk werk (invullen aanmeldingsformulier SMW) 
• jeugdadviesteam (invullen aanmeldingsformulier JAT); 
• logopedie; 
• schoolarts; 
• bureau jeugdzorg (BJZ); 
• Altrecht; 
• Expertise centra. 

In overleg met de groepsleerkracht zal de intern begeleider advies uitbrengen over de te 
volgen procedure om dit vervolgens samen met ouders en groepsleerkracht te starten. 
Toestemming van ouders is altijd noodzakelijk. 
 
 
Bij fase 5 zijn we terecht gekomen op het bovenschools niveau. 
Het Zorgplatform speelt hierbij een centrale rol. Er wordt gekeken welke hulp er 
bovenschools nog gegeven kan worden. 
Indien deze hulp het kind niet verder kan helpen op de reguliere basisschool, kan 
verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of speciaal 
onderwijs (SO) plaats vinden. Dit komt op de Koorschool niet voor maar mag als 
mogelijkheid niet uitgesloten worden. 
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Hoofdstuk 3 Leerlingenzorg op de Koorschool 
 
In de Leerlingzorg op de Koorschool onderscheiden we drie niveaus van zorg: 

• groepsniveau / leerkracht; 
• schoolniveau / intern begeleider; 
• bovenschools niveau / Zorgplatform Samenwerkingsverband. 

 
De School is in het schooljaar 2010-2011 gestart met een intern begeleider en 
handelingsgericht werken. De eerste PABers hebben hun intrede in de school gedaan 
en de begeleiding van de zorgleerlingen wordt vormgegeven middels de afspraken 
die gelden binnen het handelingsgericht werken. Dit zal in de komende jaren verder 
worden uitgewerkt. 
 
Binnen de interne zorgstructuur van de Koorschool zijn de te nemen stappen 
verwerkt op de eerste twee niveaus, namelijk het groeps- en schoolniveau voor 
leerkracht en intern begeleider. 
 
De volgende stappen worden ingezet: 
 
Stap 1:  Cyclus handelingsgericht werken door de leraar (Groepsplan) 
Stap 2:  Groepsbespreking 
Stap 3:  Leerlingbespreking 
Stap 4:  Individueel handelingsplan 
Stap 5:  Extern handelen: HGD, consultatie en of begeleiding 
Stap 6:  Externe zorg: verwijzing 
 
 
3.1.  De 1-zorgroute ( onderwijs- en begeleidingsroute) 
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Stap 1:      Groepsplan ( 3x per jaar) 
Het groepsplan bevat schriftelijke richtlijnen voor het onderwijs aan alle leerlingen in de 
groep. Het beschrijft de didactische en pedagogische doelen voor de komende periode en wat 
de leerlingen daarvoor nodig hebben. 
Het vorige groepsplan wordt geëvalueerd en verdere leerlinggegevens worden in een nieuw 
groepsoverzicht verwerkt. 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden gesignaleerd. 
De onderwijsbehoeften van deze leerlingen worden benoemd. 
Is er voldoende informatie om deze onderwijsbehoeften te benoemen? 
- Zo ja, wat zijn de pedagogische-didactische behoeften van de leerling? 
- Zo nee, welke informatie is nodig om deze behoeften vast te kunnen stellen? 
Op basis van een duidelijke vraag verzamelt de leraar, of IB-er deze informatie. 
Groeperen van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in een sub-groep. 
- Welke leerlingen hebben vergelijkbare onderwijsbehoeften? 
- Hoe kunnen we hen groeperen op een manier die enerzijds tegemoetkomt aan hun 
onderwijsbehoeften en anderzijds organisatorisch haalbaar is? 
Opstellen van een plan voor de hele groep en één of meer subgroepen. 
Op basis van de doelen die de leraar wil bereiken en de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
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ontwerpt hij samen met de IB-er een onderwijsaanbod voor de hele groep en één of meer 
subgroepen.  
Het groepsplan beschrijft hoe de leraar de komende periode met de verschillen in de groep 
zal omgaan. 
Uitvoeren en plannen.  
De leraar voert de plannen uit en op basis van zijn dagelijkse observaties en reflecties past hij 
de plannen zo nodig aan, eventueel na overleg met de IB-er. 
Elke cyclus wordt afgerond met een groepsbespreking waarin de groepsleraar en de IB-er de 
afgelopen periode evalueren en aandachtspunten voor de komende periode bespreken. 
 
 
 
 
Stap 2:    Groepsbespreking (3x per jaar) 
In de groepsbespreking bespreken de leraar en de IB-er de volgende vragen: 
- Hebben de leerlingen geprofiteerd van de aanpak in de groeps- en subgroepsplannen? 
- Zo ja, zullen we deze aanpassingen voortzetten? 
- Zo nee, welke aanpassingen zijn nodig? 
Welke leerlingen zijn op basis van de gegevens in het groepsoverzicht gesignaleerd en wat 
zijn hun pedagogisch-didactische behoeften? 
Als we onvoldoende weten om deze onderwijsbehoeften te kunnen formuleren, dan 
verzamelt de leraar of de IB-er op basis van een duidelijke vraag doelgericht informatie. 
Welke leerlingen hebben vergelijkbare onderwijsbehoeften en hoe zijn zij te groeperen in een 
subgroepsplan? 
Heeft de leraar begeleiding van de IB-er nodig bij het opstellen en/of uitvoeren van het plan? 
Zo ja, dan formuleert men samen een duidelijke begeleidingsvraag. 
Voorafgaand of volgend op de groepsbespreking is er een groepsbezoek door de IB-er. 
Als de onderwijsbehoeften van een leerling(en) onduidelijk blijven ( in een complexe situatie 
bijvoorbeeld) of als een leerling onvoldoende profiteert van het plan, dan kan men besluiten 
de leerling aan te melden voor de leerlingbespreking ( stap 3) 
 
 
Stap 3:    Leerlingbespreking 
De leerlingbespreking staat onder regie van de IB-er. Zij zorgt ervoor dat deze gestructureerd 
verloopt. Bij deze bespreking kunnen ook andere (externe) deskundigen aanwezig zijn, zoals 
RT-er, schoolarts,logopedist, SMW, Jeugdzorg, (preventief) ambulante begeleiders. 
Het doel van de bespreking is om de geformuleerde vragen te beantwoorden, de 
onderwijsbehoeften van de leerling te verhelderen en te bekijken hoe aan deze behoeften 
tegemoetgekomen kan worden. In deze bespreking kan men tot de onderstaande 
vervolgstappen besluiten. 
- Als de onderwijsbehoeften niet binnen het subgroepsplan te realiseren zijn, dan kan men 
een individueel handelingsplan opstellen. 
- Als de onderwijsbehoeften onduidelijk blijven, ook na intern onderzoek door de leraar of 
IB-er dan kan men externe HGD aanvragen.  
HGD kan ook nodig zijn voor vragen naar bepaalde diagnosen van kinderen of een 
verwijzing naar jeugdzorg. Samen formuleert men één of meer relevante diagnostische 
vragen. 
- Als de onderwijsbehoeften duidelijk zijn, maar de IB-er onvoldoende in staat is om de 
leraar te begeleiden bij het tegemoetkomen aan deze behoeften, dan kan zij extern 
(ambulante) begeleiding aanvragen.  
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Gezamenlijk formuleert men één of meer duidelijke consultatie- of begeleidingsvragen. 
- Als herhaalde inspanningen ontoereikend zijn, dan kan men verwijzing naar een andere 
basisschool of een school voor speciaal(basis)onderwijs overwegen. 
De leerlingbespreking wordt altijd voorafgegaan door een gesprek met kind en ouders en 
gevolgd door een gesprek met kind en ouders. 
 
 
Stap 4:   Individueel handelingsplan 
Als de onderwijsbehoeften van de leerling niet binnen het groeps- of subgroepsplan te 
realiseren zijn, dan kan men besluiten een individueel (IHP) op te stellen. 
Daarin wordt het doel en de onderwijsbehoeften centraal gesteld: wat heeft deze leerling 
pedagogisch en didactisch nodig om het gestelde doel te behalen? 
Het IHP is er in principe op gericht dat de leerling weer gaat profiteren van het groeps- of 
subgroepsplan. Het bestrijkt dezelfde periode als de andere plannen en wordt in de 
groepsbespreking geëvalueerd : zijn de doelen bereikt? 
Een IHP is zoveel mogelijk een onderdeel van - of bijlage bij - het groepsplan. Bij 
onvoldoende resultaat van een IHP vindt opnieuw aanmelding bij de leerlingbespreking 
plaats. Men gaat dan na of er een nieuw handelingsplan opgesteld zal worden of dat er 
‘externe stappen’ gezet moeten worden. 
 
 
 Stap 5:    Extern handelen (HGD, consultatie en/of begeleiding) 
Bij fase 5 zijn we terecht gekomen op het bovenschools niveau. 
Het Zorgplatform speelt hierbij een centrale rol. Er wordt gekeken welke hulp er 
bovenschools nog gegeven kan worden. 
Indien deze hulp het kind niet verder kan helpen op de reguliere basisschool, kan 
verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of speciaal 
onderwijs (SO) plaatsvinden.  
Vanuit de diverse hulpverleningsinstanties en onderwijsorganisaties is men bezig met het 
ontwikkelen van één digitaal aanmeldingsformulier voor alle partijen. 
 
 
Stap 6:     Externe Zorg: verwijzing 
Als de school niet in staat blijkt tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van 
de leerling, dan wordt na overleg met - en toestemming van - de ouders een traject 
van verwijzing in gang gezet, bijvoorbeeld naar: 
- een andere basisschool 
- een school voor speciaal basisonderwijs (SBO); besluit door de Permanente 
Commissie Leerlingenzorg (PCL); 
- een school voor speciaal onderwijs (SO); besluit door de Commissie van 
Indicatiestelling (CvI). In geval van een indicatie voor het SO kan de leerling met 
een rugzakje naar een reguliere basisschool of hij/zij kan geplaatst worden in een 
school voor SO. 
 
 
 
3.2 Handelingsplannen 
Het individuele handelingsplan (IHP) wordt opgesteld in nauwe samenwerking tussen 
IB-er, leraar, ouders, kind en eventueel externe deskundigen. 
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Eerst worden de doelen beschreven, daarna de onderwijsbehoeften: de activiteiten, 
instructie, materialen, middelen, groeperingsvorm, klassenmanagement en dergelijke, 
welke nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. 
Bij een IHP hoort ook altijd een kindhandelingsplan, visie en standpunten bekeken 
vanuit het kind. 
Bij de beginsituatie heeft de IB-er een transactionele samenvatting gemaakt. Hiermee 
heeft ze antwoord gegeven op de vraag wat eraan de hand is met dit kind bij deze 
leraar, in deze groep van deze school. Ook positieve kenmerken zijn erin verwerkt. 
Als kader voor deze samenvatting kan de IB de volgende aandachtsgebieden of 
clusters gebruiken: 
- Informatie over het kind (leerontwikkeling,werkhouding en taakgedrag, sociaal-
emotioneel functioneren, cognitief functioneren, lichamelijk functioneren). 
- Informatie over de aanpak van de leraar (pedagogische werkwijze,didactische 
vaardigheden, klassenmanagement). 
- Eventueel informatie over de ouders als opvoeders (lichamelijke 
verzorging,cognitieve stimulering, steun bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 
De doelen worden zo SMARTI mogelijk opgesteld: 
- Specifiek (concreet, duidelijk, overzichtelijk) 
- Meetbaar (voldoende objectief vast te stellen) 
- Acceptabel (aanvaardbaar voor de betrokkenen) 
- Realistisch (haalbaar, niet te hoog gegrepen) 
- Tijdgebonden (wanneer en voor hoelang) 
- Inspirerend (de betrokkenen zien het zitten, ze zien het nut ervan in. 

 
Voor het maken van een IHP maakt men gebruik van hulpzinnen:  
Dit kind heeft… 

- instructie nodig die…. 
- opdrachten en materialen nodig die…. 
- leer (activiteiten) nodig die………… 
- feedback nodig die…… 
- groepsgenoten nodig die…. 
- ondersteuning nodig bij….. 
….. om het gestelde doel te halen. 

 
Bij een IHP wordt ook altijd  een kind-handelingsplan  gemaakt waarin de visie en 
de standpunten van het kind worden beschreven.  
 
3.3. Leerlingvolgsysteem 
Uitgangspunt 
In het kader van het zorgbeleid hanteren we op school het CITO-
LeerlingOntwikkeling en VolgSysteem (CITO-LOVS) als een concreet hulpmiddel 
voor het signaleren van de vorderingen van de leerlingen t.o.v. zichzelf en t.o.v. 
door de school nagestreefde doelen en tussendoelen en voor het registreren van die 
vorderingen. Het stelt de leerkrachten, de intern begeleider en het managementteam 
in staat om systematisch en van alle leerlingen in de school de vorderingen over 
kortere (korte-termijn-evaluatie) en langere (lange-termijn-evaluatie) periodes te 
peilen en daar consequenties aan te verbinden. Bovendien scherpt dit de leerkracht 
in het bewust werken met de leerlijnen taal en rekenen en de combinatie van 
methode-afhankelijke en onafhankelijke toetsen. 
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Doelstellingen 

• Het verstrekken van informatie over het gegeven onderwijs op individueel- 
groeps- en schoolniveau. 

• De mogelijkheid voor leerkrachten, intern begeleider en managementteam 
om beter tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen en om het 
onderwijs op een flexibele manier gedifferentieerd in te richten (adaptief 
onderwijs). 

• Het aanbrengen van structuur in de onderwijskundige organisatie. 
• Het ‘grip’ krijgen van het managementteam op het onderwijskundig 

gebeuren en zo te werken aan een integraal systeem voor kwaliteitszorg. 
 
Een leerlingvolgsysteem signaleert alleen. Als een leerling bij het signaleren opvalt, 
dient verdere analyse plaats te vinden en een methodisch/didactische vervolgaanpak 
te worden voorbereid. Een leerlingvolgsysteem mag nooit een 
‘leerlingvervolgsysteem’ worden. De leerling staat op de eerste plaats, het systeem 
volgt. 
 
Werkwijze 
Onze school hanteert t.a.v. de korte-termijn-evaluatie de volgende methode-
gebonden toetsen: 

• voor rekenen in groep 5 t/m 8 de toetsen van Wereld in Getallen; 
• voor taal in groep 5 t/m 8 de toetsen van Taal Actief; 
• voor spelling in groep 5 t/m 8 de toetsen van Taal Actief; 
• voor begrijpend lezen in groep 5 t/m 8 de toetsen van Goed Gelezen; 
• voor woordenschat zelfgemaakte toetsen a.d.h.v. de gemaakte woordwebben 

vanuit de methodiek Met Woorden in de Weer; 
• voor wereldoriëntatie: Geobas en Bij de Tijd  

 
Onze school hanteert t.a.v. de lange-termijn-evaluatie de volgende methode-
onafhankelijke toetsen: 
 
groep toetsen / observaties / signaleringslijsten afname* 
5 t/m 6 AVI-toetsen 4 x p.j. 
7 t/m 8 AVI-toetsen (incidenteel) 2 x p.j. 
5 t/m 5 Drie Minuten Toets (Cito DMT) 3 x p.j. 
5 t/m 8 Cito rekenen  2 x p.j. 
5 t/m 8 Cito spelling 2 x p.j. 
5 t/m 8 Cito begrijpend lezen 2 x p.j. 
5 t/m 8 Cito technisch lezen 2 x p.j. 
5 t/m 8 Cito (lees)woordenschat 2 x p.j. 
7 ** Cito-entree toets 1 x p.j. 
8 ** Cito-eindtoets 1 x p.j. 
 
* Voor de afnamemomenten zie zorgverbredingskalender (zie 5.3.2) 
** Omdat in groep 7 de entreetoets wordt afgenomen en in groep 8 de eindtoets, 
worden de overige citotoetsen maar 1 keer per jaar afgenomen. 
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De hierboven beschreven leerlingvolgsystemen van groep 5 t/m 8 hebben betrekking 
op de cognitieve ontwikkeling. 
Daarnaast hanteren we het leerlingvolgsysteem VISEON dat betrekking heeft op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Het is dan ook belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium gedragsproblemen te 
signaleren en hier dan zo snel en deskundig mogelijk hulp op te zetten omdat het 
functioneren als koorzanger vooral door de kinderen als prettig moet worden 
ervaren. Door vroege signalering en deskundige hulp kan het probleemgedrag in 
ieder geval niet verergeren en wellicht verminderen of verdwijnen. 
We gebruiken daarvoor het leerlingvolgsysteem van de methode Leefstijl. 
 
3.4.  Orthotheek 
Iedere (combinatie)klas heeft boeken, methoden en materialen ten behoeve van de 
remediëring op pedagogisch en didactisch gebied. Deze worden in het schooljaar 
2010-2011 geïnventariseerd op schoolniveau en in een database geplaatst. De 
orthotheek bestaat voor het grootste deel uit verrijkend materiaal voor 
(hoog)begaafde kinderen, dit houdt in dat alleen datgene aangeschaft werd en wordt, 
waaraan in de praktijk ook behoefte is. 
Daarnaast bevinden er zich naslagwerken ten behoeve van 
deskundigheidsbevordering op het gebied van leerlingenzorg voor team, intern 
begeleider en managementteam in de teamkamer. Om de invoering van Afstemming 
goed te ondersteunen is in 2010-2011 aan alle leerkrachten een exemplaar van 
‘Handelingsgericht werken voor teams’ (N. Pameijer e.a.).  
 
3.5. Overgang, doublure, versnellen, vervroegde uitstroom 
            en verwijzing 
 
Uitgangspunt 
Het bewerkstelligen van een ononderbroken ontwikkelingslijn bij elk kind. Soms is 
dit echter niet mogelijk. De school kan dan beslissen om het in groep 5 t/m 8 te laten 
blijven zitten of het een jaar over te laten slaan.  
 
Zitten blijven in groep 5 t/m 8 
Bij uitzondering kan besloten worden om een kind een jaar langer in de groep te 
houden. Er is dan meestal sprake van zowel didactische als sociaal-emotionele 
achterstanden. De basis is dan nog niet stevig genoeg om door te stromen naar een 
volgende groep. Een dergelijke procedure dient uiterst zorgvuldig plaats te vinden na 
goed en intensief overleg met de ouders en het kind. 
 
Versnellen  
Soms is het voor de totale ontwikkeling van een hoogbegaafd kind van belang om te 
versnellen; dit kan door een groep over te slaan of twee leerjaren in één leerjaar 
samen te voegen. In het algemeen maakt onze school de keus om een 
(hoog)begaafde leerling verrijking van de leerstof aan te bieden en geen versnelling 
van de leerstof. Het aanbieden van de leerstof gaat niet over het jaarklassensysteem 
heen. Bij de keuze van de compacten- en of verrijkingsstof kiezen we nadrukkelijk 
niet voor meer stof van gelijke strekking. Herhaling en routinematig werk moeten 
zoveel mogelijk vermeden worden, er moet een behoorlijk abstractieniveau 
aanwezig zijn en de leerstof moet voor een groot deel door de leerling zelfstandig te 
verwerken zijn.  
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Om (hoog)begaafde leerlingen te kunnen signaleren en vervolgens zo goed mogelijk 
te begeleiden is er op de Koorschool een protocol hoogbegaafdheid opgesteld en 
wordt er ervaring opgedaan met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. 
 
 
3.7.   Leerlinggebonden financiering (LGF) 
De wet LGF is bedoeld voor kinderen met een ernstige beperking of stoornis die 
speciale hulp nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Dit komt incidenteel en 
vrij zelden voor bij Koorschoolleerlingen. Ouders van deze kinderen kunnen kiezen: 
hun kind gaat naar een speciale school of naar een reguliere school voor 
basisonderwijs. Zij moeten daarvoor wel een indicatieprocedure doorlopen waarin 
besloten wordt of de leerling toelaatbaar is. Kiezen de ouders vervolgens na 
indicatiestelling voor een reguliere school, dan wordt er een leerlinggebonden 
budget beschikbaar gesteld: het bekende ‘rugzakje’. 
Om deze procedure zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doorlopen is er op de 
Koorschool een protocol: aannamebeleid voor kinderen met een 
onderwijsbeperking/handicap opgesteld vooralsnog in afwachting van de gewijzigde 
regelgeving en de komende Zorgplicht. 
 
Hoofdstuk 4 Visie voor de lange en korte termijn 
 
 
4.1.     Beleidsvoornemens voor de periode 2011-2015 
 
Op gemeentelijk/regionaal niveau 

• Overeenkomstig handelen conform de doelen voor kwaliteitsverbetering en 
zorgvoorzieningen als geformuleerd in het Activiteitenplan 2011-2012 van het SWV 
RK/AB Utrecht Stad 

 
Op schoolniveau 

• Verder uitwerken van een Schoolzorgplan 
• Leerlingdossiers completeren met Viseon en LOVStoetsgegevens, muzikale 

ontwikkeling en ouder/leerlinggesprekken 
• Ontwikkelen protocollen en formulieren (zorgdocumenten) 
• Het doordacht aanschaffen van nieuw ontwikkelde Cito toetsen 
• Invoeren gedifferentieerd werken taal en rekenen 
• Compacten en verrijken bij rekenen invoeren (impuls onderwijsverbetering) 
• Groep 5 als enkelvoudige groep laten functioneren naast de combinatieklassen 6/7 en 

7/8  
• Leesverbetering/technisch lezen groep 5 t/m 8 aanscherpen 
• Kidsweek voor groep 6 invoeren als tool voor begrijpend lezen 
• Meer gericht zijn op de onderwijsbehoefte van ieder individueel kind 
• Verder uitwerken van RT in de klas (pré-teaching en ondersteuning) 
• In gebruik nemen van formats voor leerlinggesprekken, oudergesprekken en 

handelingsplannen 
• Verkenning LVS De Vreedzame School 
• Onderwijskundig leren denken en handelen vanuit leerlijnen en doelstellingen 
• Overdracht binnen de deeltijdcombinaties stroomlijnen 
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• Leren werken met de Klassenmap en Zorgmap  
• Leren werken met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden 

 
Op Klassenniveau 

• leren differentiëren bij rekenen (2011-2012)  
• leren differentiëren bij taal (2012-2013) 
• leren opstellen, uitvoeren en evalueren van handelingsplannen 
• leren opstellen van effectieve handelingsplannen 
• leren overdragen van leerlingen met handelingsplannen in het bijzonder naar het 

gehele team ivm. de wisselingen van leerkrachten (zowel vakmatig als ivm. de 
deeltijdcombinaties) 

• leren onderwijsinhouden, methoden en materialen leren afstemmen bij leerlingen met 
handelingsplannen 

 
Op bovenschools niveau 

• Project: Cursus Afstemming jaar 2 (2011-2012) en jaar 3 (2012-2013) en 
implementatie hiervan op de werkvloer 

 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 5 Zorgdocumenten  

in het Handboek Kwaliteitszorg 
 
5.1. Protocollen 

5.1.1. Pestprotocol 
5.1.2. Protocol omtrent gedrag  
5.1.3. Protocol omtrent doublure 
5.1.4. Protocol hoogbegaafdheid 
5.1.5. Protocol vervroegde instroom groep 5 hoogbegaafde leerlingen 
5.1.6. Protocol dyslexie groep 5 – 8  Samenwerkingsverband RK/AB 

 
 
5.2. Formulieren 

5.2.1. Onderwijskundig rapport  
5.2.3. Aanmeldingsformulier ouders Zorgplatform 
5.2.4. Consultatieformulier Eduniek 
5.2.5. Consultatieformulier Koorschool 
5.2.6. Overgangsformulieren Koorschool 
5.2.7. Oudergespreksformulier groep 5 t/m 8 
5.2.8. Formulier huisbezoek 
5.2.9. Handelingsplannen (individueel, groep, doublure, kind) 
5.2.10. Overzicht handelingsplannen (IB-er) 
5.2.11. Lovs voor groep 5 t/m 8  
5.2.12. VISEON 
5.2.13. Inventarisatie zorgleerlingen per jaar 
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5.2.14. RAAD-formulier POVO 
5.2.15. Plan van aanpak schooljaar ………………………….. 

 
Hoofdstuk 6 Registratie 
 
6.1. Registratie zorgleerlingen per jaar 

6.1.1. Schooljaar 2010 - 2011 
6.1.2. Schooljaar 2011 – 2012 
6.1.3. Schooljaar 2012 – 2013 
6.1.4. Schooljaar 2013 – 2014 
6.1.5. Schooljaar 2014 – 2015 

 
6.2. Registratie overzichten LOVS 

6.2.1. AVI-overzicht 
6.2.2. Cito rekenen 
6.2.3. Cito spelling 
6.2.4. Cito (lees)woordenschat 
6.2.5. Cito begrijpend lezen 
6.2.6. Cito Viseon 

 
Verklarende woordenlijst en afkortingen 
 
AD(H)D Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Alle Dagen Heel Druk);  
  Kinderen met deze stoornis kunnen heel moeilijk hun aandacht bij 
  handelingen en activiteiten houden, zijn impulsief en kunnen hyper- 
  actief zijn 
ALB  Algemene LeerlingBespreking; bespreking op teamniveau, 
  waarbij een speciaal probleem t.a.v. een leerling of een groep  
  centraal staat 
ASS  Autisme Spectrum Stoornissen; kinderen met deze stoornis hebben 
  moeite met het sociale verkeer, met communicatie en met de 
  verbeelding 
AVI  Analyse Van Individualiseringsvormen; afname niveau technisch 

lezen tekst (A of B) 
BAO  BAsis Onderwijs 
BJZ  Bureau Jeugd Zorg; instantie voor aanmelding probleemgezinnen 
CITO  Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling 
CLB  Consultatieve Leerling Begeleiding; individuele leerlingbespreking 
CvI  Commissie van Indicatiestelling; bovenschools platform dat beoordeelt of 
  verwijzing naar een clusterschool voor speciaal onderwijs noodzakelijk is 
DMT  Drie Minuten Toets (A,B of C); afname niveau technisch lezen woorden 
HGPDform. Handelings Gerichte Proces Diagnostiek; formulier dat in gevuld moet worden 
  voor consultatie bij Eduniek 
IHP Individueel HandelingsPlan; plan van aanpak voor leer-en/of 

gedragsproblemen van een individuele leerling of groepje leerlingen gemaakt 
door de groepsleerkracht eventueel m.b.v. de RT-er of de IB-er 

IB-er Intern Begeleider die de leerlingenzorg binnen de school coördineert, mede 
aanstuurt en de groepsleerkracht begeleidt bij het verlenen van extra zorg aan 
(een) leerling(en) 
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JAT  Jeugd Advies Team; team bestaande uit gedragswetenschapper, schoolarts en  
  schoolmaatschappelijk werker die alle zorg/hulp rondom een leerling/gezin 
  coördineert 
LGF  Leerling Gebonden Financiering, ook wel ‘rugzak’ genoemd; ouders van een 
  kind met een handicap of stoornis kunnen, indien er een indicatie door de CvI 
  is afgegeven, m.b.v. deze financiering hun kind het regulier basisonderwijs 
  laten volgen 
LOVS Leerling Ontwikkeling en Volg Systeem; (digitaal) systeem van oa. het CITO 

waarmee op geordende wijze de ontwikkeling van elke leerling wordt 
bijgehouden 

NIO  Nederlandse Intelligentie test voor Onderwijsniveau; test aan het eind van 
  groep 8 voor leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO of PrO 
NLD  Non-verbal Learning Disorder (Niet verbaal leerprobleem); deze kinderen 
  hebben veel moeite met de informatieverwerking, hierdoor ontstaan leer-en 
  gedragsproblemen; drie signalen kunnen wijzen op NLD: het taal-IQ ligt hoger 
  dan het reken-IQ, rekenen gaat altijd slechter dan lezen, er zijn moeilijkheden 
  bij de sociale interactie 
PAB-er Preventieve Ambulante Begeleider; medewerker van het ZPF die de reguliere 
  basisschool adviseert en ondersteunt t.a.v. leerlingen die extra zorg nodig 
  hebben 
PDD-NOS Pervasive Development Disorder, Not Otherwise Specified (pervasieve ontwik- 
  kelingsstoornis, niet anderzins omschreven); dit zijn kinderen met kenmerken  
  van autisme. 
POVO  Primair Onderwijs Voorgezet Onderwijs 
PCL  Permanente Commissie Leerlingenzorg; bovenschools platform dat  
  beoordeelt of verwijzing naar een SBO noodzakelijk is en daarvoor al dan niet  
  een beschikking verleent 
RAADform. Rapportage en Advies formulier; in te vullen door de leerkracht van groep 8 
  voor alle leerlingen die naar het VO gaan 
REC  Regionale Expertise Centra; clusters van (zeer speciale) scholen voor kinderen 
  met een speciale handicap of stoornis; cluster 1 t/m 4 
RT-er  Remedial Teacher; leerkracht die in het kader van specifieke leerproblemen 
  de leerling en/of groepsleerkracht begeleidt 
SBO  Speciale School voor Basisonderwijs 
SO  Speciaal Onderwijs; cluster 1: visueel gehandicapte leerlingen; cluster 2: 

auditief en  communicatief gehandicapte leerlingen; cluster 3: lichamelijk en/of 
verstandelijk gehandicapte leerlingen; cluster 4: leerlingen met 
gedragsproblemen en psychische problemen 

SMW  School Maatschappelijk Werk; vanuit welzijn gerichte hulp in de thuissituatie 
  van leerlingen 
SWV RK/AB SamenWerkingVerband van Rooms Katholieke en Algemeen Bijzondere 
  basisscholen en een speciale basisschool, die gezamenlijk voorzieningen 
  hebben getroffen om alle leerlingen passende zorg te kunnen bieden 
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs; vorm van VO 
VO  Voortgezet Onderwijs 
WSNS  Weer Samen Naar School; landelijk overheidsbeleid om verwijzing van  
  leerlingen naar het SBO terug te dringen en meer leerlingen op te vangen 
  in het reguliere basisonderwijs 
ZPF  ZorgPlatForm; het totaal aan deskundigheid waar bovenschools gebruik van  
  kan worden gemaakt voor ondersteuning van de leerlingenzorg op groeps- 
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  en schoolniveau 
 
 
Bijlage 

     
7 Uitgangspunten Handelingsgericht werken en Afstemming 
 
Zeven uitgangspunten van Afstemming 
 
1. Het gaat in ons werk om de onderwijsbehoeften van kinderen. 
 
De leerkracht verzamelt regelmatig belangrijke gegevens van alle leerlingen. Dit doet ze door 
dagelijks te observeren, gesprekjes te houden met leerlingen, met ouders te praten en toetsen 
af te nemen en te analyseren. Zo kan ze nagaan in welke mate de leerlingen de vooraf 
gestelde pedagogische en didactische doelen realiseren. Daarnaast reflecteert de leerkracht 
op haar eigen handelen: is de aangeboden onderwijsleeromgeving, inclusief haar eigen 
leerkrachtgedrag, voldoende voor de leerlingen om de doelen te halen? 
Op basis van deze reflectie bepaalt de leerkracht op welke volgende doelen zij zich wil 
richten bij deze kinderen/dit kind (gericht op de zone van de naaste ontwikkeling).  
De centrale vraag is steeds: Voor welke leerlingen is meer informatie nodig om de 
onderwijsbehoeften te kunnen begrijpen en benoemen en welke informatie is er dan nodig? 
Wanneer de leerkracht nog niet voldoende weet moeten er meer gegevens verzameld 
worden. Dit kan bijvoorbeeld door het doen van handelingsgericht onderzoek.  
Wanneer de leerkracht de onderwijsbehoeften van leerlingen benoemt verwoordt ze 
kernachtig wat de leerlingen van haar groep nodig hebben aan instructie, begeleiding, 
inrichting van de leeromgeving, aanbod van opdrachten/ taken enz. Steeds gericht op het 
halen van de pedagogische en didactische doelen. Het gaat erom welke hulpvraag deze 
leerlingen aan de leerkracht stellen om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. 
Vervolgens denkt de leerkracht na over de consequenties voor haar handelen en vraagt zij 
zich af hoe zij een passend onderwijsaanbod kan realiseren. Is de leerkracht in staat een 
passend onderwijsaanbod te bieden op de verschillende vragen die de leerlingen haar 
stellen? Kan zij dit formuleren in de vorm van onderwijsbehoeften? 
 
 
2. Het is de leerkracht die het doet! In de begeleiding staat de leerkracht met 

haar/zijn werkconcept en begeleidingsbehoeften centraal. 
 
Verschillende onderzoeken hebben zich beziggehouden met factoren die van invloed zijn op 
de beslissing een kind naar het speciaal onderwijs te verwijzen. Een belangrijke factor blijkt 
de leraar te zijn. Deze speelt in het verwijzingsproces een actieve rol zonder dat zij zich daar 
altijd bewust van is. Uit onderzoek van Meijer (1988) blijkt dat ‘deskundige’ scholen - 
scholen met leraren die een speciale opleiding of deskundigheid hebben - meer verwijzen 
dan scholen zonder die deskundigheid. Meijers verklaring is dat naarmate leerkrachten meer 
sensitief worden voor leerlingen met problemen en daarover meer informatie inwinnen, zij 
meer te weten komen over stagnaties in het onderwijsleerproces waarvoor zij geen directe 
oplossing zien. Zij zijn dan eerder geneigd een leerling naar het speciaal onderwijs te 
verwijzen. Meijer wijst op de effecten van diagnostiek in het onderwijs: als de remediëring 
geen gelijke tred houdt met de diagnosticering, wordt de kans op verwijzen groter. Alleen 
probleemsensitieve leraren die zich competent voelen de problemen zelf op te lossen zullen 
minder snel geneigd zijn om te verwijzen. Perceptie van eigen kunnen van de leraar is dus 
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erg belangrijk in de begeleiding van zorgleerlingen. De IB’er houdt hier in de begeleiding 
van de leerkracht rekening mee. 
Attributies spelen een belangrijke rol bij de motivatie van leerkrachten om eigen gedrag of 
een situatie te veranderen. Attributies kunnen extern of intern zijn. Als de leerkracht gedrag 
van leerlingen toeschrijft aan factoren buiten zichzelf, attribueert zij extern. Een leerkracht 
kan extern attribueren door de oorzaak van de problemen bij de leerling te leggen, b.v. de 
lage intelligentie, slechthorendheid of geringe motivatie. Ook kan zij de problemen wijten 
aan de ouders. Leraren kunnen gedrag van leerlingen ook toeschrijven aan zichzelf (interne 
attributie). Zij voelen zich in dat geval (mede) verantwoordelijk voor het probleem. Een 
leraar schrijft de zwakke rekenprestaties van een leerling bijvoorbeeld toe aan haar manier 
van lesgeven. Attributies spelen een rol bij de motivatie om eigen gedrag of een situatie te 
veranderen. Het geeft aan of een leerkracht ervaart controle (locus of control) te hebben op 
de oorzaak van een probleem: is dit te beïnvloeden? En heeft zij daar zelf een rol in? 
Bij de begeleiding van leraren is het van belang dat wij begrijpen hoe de leerkracht werkt en 
denkt. Hoe is de perceptie van eigen kunnen, welke attributies spelen een rol? Dit is ons 
vertrekpunt voor de begeleiding i.p.v. onze eigen opvattingen over wat goed is. De vragen 
die begeleiders stellen en de begeleiding die ze geven zijn erop gericht om zicht te krijgen op 
wat deze leerkracht nodig heeft om (nog beter) te kunnen werken met deze leerling/groep. 
 
 
3. Handelingsgericht: we werken doelgericht en geven haalbare, bruikbare 

adviezen. 
 
Bij het begrip Afstemming hoort ook handelingsgericht werken en onderzoeken. Bij het 
handelingsgericht onderzoeken zijn we vanaf het begin gericht op de beslissingen die we 
moeten nemen en op de adviezen. We zijn daarbij gericht op de onderwijsbehoeften van de 
leerling en de begeleidingsbehoefte van de leerkracht. We werken flexibel en (laten) 
onderzoeken alleen wat noodzakelijk is om de hulpvragen te beantwoorden. We gebruiken 
daarbij de als….dan…-redenering, als we weten dat….., dan kunnen we besluiten tot ….  
In de intake vraagt de IB’er bijvoorbeeld al naar de oplossingen die de leerkracht zelf 
wenselijk en haalbaar acht. De IB’er bespreekt met de leerkracht haar motieven en 
perspectieven: waar wil de leerkracht naartoe met deze leerling?  
Bij het handelingsgericht onderzoek wordt alleen die informatie verzameld die 
daadwerkelijk bijdraagt tot de beslissingen die genomen moeten worden: wat is er aan de 
hand met deze leerling, hoe komt het en wat moet er gebeuren? Informatie is alleen 
informatief wanneer het de besluitvorming beïnvloedt. Het geven van verantwoorde en 
bruikbare adviezen is belangrijk. Weten wat er aan de hand is en wat er moet veranderen en 
ook weten hoe dit het beste kan gebeuren bij deze leerling, deze leerkracht en deze ouders?  
Overleg met de leerling, leerkracht en ouders bij het advies is noodzakelijk: wat willen en 
kunnen zij veranderen? Pas dan kan de advisering afgestemd worden op hun mogelijkheden 
en wensen. Begeleidingsadviezen zijn haalbaar wanneer ze zijn afgestemd op wat deze 
leerkracht, deze leerling kan en wil bieden. Kortom: onze begeleiding is er voortdurend op 
gericht dat de leerkracht gemotiveerd blijft en handelingsbekwamer wordt.  
We richten ons bij de advisering vooral op factoren (van kind, onderwijsleer- en 
opvoedingssituatie) die te beïnvloeden zijn. Denk hierbij aan kindkenmerken als leren leren, 
metacognitieve vaardigheden en leren zichzelf te motiveren. Kenmerken als zelfstandig 
werken, concentratievermogen en het op tijd om hulp durven vragen zijn ook door het 
onderwijs te beïnvloeden.   
Sommige factoren in de onderwijsleersituatie zijn beter te beïnvloeden dan andere. Dit hangt 
ook samen met kenmerken en competenties van de leerkracht. Leerkrachten verschillen in 
didactische, organisatorische en pedagogische vaardigheden. Daarnaast verschillen 
leerkrachten in hun gevoel van competentie, hun verwachtingen van leerlingen e.d. In onze 
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begeleiding en advisering is het belangrijk om hier steeds op af te stemmen. 
 
4. We werken vanaf het begin samen met leerkracht, ouders, kind en begeleiders. 
 
We zien ouders en leerlingen als ervaringsdeskundigen en betrekken hen bij het proces. We 
praten daarom niet alleen over en tegen ouders en het kind, maar vooral met de ouders en 
het kind. We zien de leerkrachten als onderwijsprofessionals en medeonderzoeker. Zij 
kennen de leerling het beste, zij hebben zicht op de onderwijsleersituatie en op de 
veranderingsmogelijkheden daarin. Daarom participeren zij actief in het proces. 
Samenwerken vereist een open communicatie met heldere afspraken. Het vereist ook een 
attitude van warmte, empathie, oprechtheid, begrip en respect. We zijn voortdurend gericht 
op het perspectief van de leerling, leerkracht en ouders. Door van het begin af aan met hen te 
overleggen houden we zicht op en kunnen we aansluiten op hun ideeën en wensen. 
Leerkracht, leerling en ouders zijn zo actief betrokken bij het hele traject en daardoor 
gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de diagnostiek en oplossing van de 
problemen. Het opstellen van een handelingsplan gebeurt eveneens in dialoog met 
leerkracht, leerling en ouders. Zo kunnen zij steeds aangeven wat zij willen veranderen en 
hoe zinvol, wenselijk en uitvoerbaar zij de adviezen vinden. Overleg gedurende de 
totstandkoming van een advies verhoogt het percentage opgevolgde adviezen aanzienlijk. 
Hebben leerkracht, leerling en/of ouders gekozen voor een advies dat voor hen wenselijk en 
haalbaar is, dan is de kans groot dat zij er de verantwoordelijkheid voor nemen en zich 
ervoor inzetten.  
 
 
5. We werken vanuit een referentiekader dat gebaseerd is op het systeemdenken: 

dit heeft deze invloed op dat. 
 
De ontwikkeling van kinderen is het resultaat van steeds complexere interacties tussen kind 
en sociale omgeving (gezin, school, clubs e.d..). De relaties die het kind met deze 
omgevingen heeft, zijn wederkerig. Enerzijds beïnvloedt het kind deze relaties. Zo roepen 
zijn temperament en uiterlijk bijvoorbeeld acceptatie of afwijzing op. Anderzijds wordt het 
kind door deze relaties gevormd. Zo zal afwijzing van het kind leiden tot emotionele 
problemen. De reactie van een leerkracht of ouder op een kind bepaalt weer de manier 
waarop het kind op zijn ouder en/of leerkracht reageert. De omgevingen van een kind 
beïnvloeden ook elkaar: problemen op school zullen hun weerslag hebben op het gezin en 
omgekeerd. Ontwikkeling is dus een dynamisch proces: niet alleen de omgeving bepaalt het 
gedrag van een kind, maar het gedrag van het kind bepaalt ook de reactie van de omgeving. 
Daarom kijken we bij afstemming niet alleen naar ‘deze leerling’, maar naar ‘deze leerling in 
deze groep bij deze leerkracht in deze school met deze ouders’.  
We richten ons op de interacties (en de effecten daarvan) tussen het kind, medeleerlingen, 
leerkracht en ouders. Zo zijn we op zoek naar aangrijpingspunten voor ons handelen. 
Standaardadviezen die voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders gelden bestaan niet. Elke 
situatie is uniek. Wat deze leerling, deze leerkracht en deze ouders willen en kunnen 
veranderen, bepaalt in hoge mate welke adviezen voor hen wenselijk en haalbaar zijn.  
 



 
Zorgplan Kathedrale Koorschool 2011-2015 / Ria Frowijn, dir./intern begeleider, versie 27-3-2013 

26 

 

6. Positieve factoren en mogelijkheden van kind, leerkracht, ouders en 
begeleiders zijn belangrijk. 

 
Een eenzijdige nadruk op problemen leidt tot onvoldoende aandacht voor de positieve 
kenmerken van de leerling, onderwijsleer- en opvoedingssituatie. Wanneer we vertrekken 
vanuit klachten en problemen, zoeken we vervolgens vooral naar het zwakke. Het sterke van 
de leerling, leerkracht/groep/school en ouders/gezin zien we daarbij over het hoofd. 
Terwijl er bij iedere situatie, hoe ernstig de problemen ook zijn, eveneens positieve kanten 
zijn. Aandacht voor positieve aspecten biedt tegenwicht tegen het vormen van een negatief 
beeld van leerling, school en ouders. Daarnaast is aandacht voor de protectieve 
(beschermende) factoren van belang. Dit zijn factoren zoals: stressbestendigheid, humor, 
motivatie van een leerkracht, sociale omgeving, warm gezinsklimaat.  
In de begeleiding vragen we naar de positieve factoren van de leerling, de leerkracht en 
ouders. We richten ons ook op de positieve factoren in het onderzoek (wat kan deze leerling 
wel, wat kan deze leerkracht wel, onder welke omstandigheden en bij welke begeleiding?). 
We benutten deze positieve aspecten bij de advisering en begeleiding. 
 
 
7. Onze werkwijze is systematisch en transparant. 
 
We werken systematisch en stap voor stap volgens een voor iedereen herkenbare werklijn 
met duidelijke beslismomenten. Het is duidelijk wie (de leerling, de leerkracht, de school, de 
ouders) waarover beslist. De beslissingen die we nemen zijn voor alle betrokkenen 
inzichtelijk en transparant. Dit vraagt o.a. om een duidelijke en heldere communicatie in de 
school. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen binnen de school zicht heeft op de 
procedures en werkwijze: welke stappen worden er achtereenvolgens genomen en wat zijn 
de beslismomenten? De procedure en de structuur (zie werkschema Afstemming) moet voor 
alle betrokkenen in de school inzichtelijk zijn. 
Papier is geduldig maar de praktijk is altijd complexer. Het voortdurend met elkaar de 
werkwijze evalueren, verbeteren en weer afstemmen is noodzakelijk. Dit communiceren met 
het team en de ouders blijft belangrijk. 
Daarnaast is er duidelijkheid over de formulieren en verslaglegging. Gegevens rond 
leerlingen en groepen worden duidelijk vastgelegd en bewaard in een dossier.  
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