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Stappenplan ondersteuning in beeld 
 

Opmerking:  Stappenplan hoeft niet stapsgewijs doorlopen te worden, stap 3 kan nooit overgeslagen worden. 

 Doel Middel (opties voor scholen zijn) 
 

Wettelijk kader groeidocument 

Beginsituatie 
 
- Groep is in beeld. 

 
Alertheid op mogelijke aanvraag 
zesmaandenregeling* 
Let op: dit is ook mogelijk bij een 
nieuwe leerling binnen het BAO 
vanuit het SO. 
 
 
 
 
 
 
 

 Op schoolniveau afspraken maken hoe. 
Mogelijkheden zijn:  

Wettelijk kader 
- Geen verplichtingen 
 
 
Groeidocument 
- Niet van toepassing 
 
 

Leerling: 
- Leerling ontwikkelt zich 

volgens de verwachte lijn. 
 

Leerling 
- Toets gegevens (didactisch en sociaal 

emotioneel) 
- Stimulerende, belemmerende factoren 

en ondersteuningsbehoeften 
- Leerling gesprek 

Leerkracht 
- Leerkracht heeft een beeld 

van de groep.  

Leerkracht 
- Groepsoverzicht 
- Ondersteuningsbehoefte op 

groepsniveau 
- Interne en externe overdracht 

Ouders 
- Ouders zijn als primaire 

partners op de hoogte van de 
ontwikkeling van hun kind. 

Ouders 
- Kennismakingsgesprek 
- Intakegesprek 

 
* Zes maanden regeling  
De zes maanden regeling luidt als volgt: “Een leerling die vanuit onder-instroom of zij-instroom op een (speciale) basisschool start en waarbij binnen 6 
maanden na start op deze basisschool of SBO vastgelegd is in een groeidocument en vastgesteld door de centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen 
(CT) dat deze leerling op termijn mogelijk heen zal stromen naar het SO school wordt gefinancierd door het SWV”. Hierdoor wordt gefaciliteerd dat kinderen 
die voorzienbaar op latere leeftijd doorstromen naar het SO wél kunnen starten op een basisschool of een SBO.  
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Stap 1: Interventies leerkracht 
 
- Leerkracht signaleert iets.  

 
- Leerkracht zet acties uit op 

basis van eigen bevindingen en 
inzichten. 

 
 
 

 
 

 
 

Eigen interventie van de leerkracht  
Bij discrepantie op (één van) de 5 
onderdelen (TL, BL, RE, SP en SEO) 
Mogelijkheden zijn: 
 

Wettelijk kader 
- Geen verplichtingen 
 
 
Groeidocument 
- Niet van toepassing 
 

 

Leerling: 
- Na gerichte interventie 

ontwikkelt leerling zich 
volgens verwachte lijn. 

Leerling 
- Gesprek leerkracht-leerling 
 

Leerkracht: 
- Leerkracht zet bewust 

doelgerichte interventies in.  

Leerkracht kan zich de volgende 
(proces)vragen stellen: 
- Is er voorsprong, achterstand of verschil 

op onderdelen TL, BL, RE, SP en/of SEO 
(en overige ontwikkelingsdomeinen)? 

- Welke signalen zie ik? 
- Welke actie volgt dan? 

Ouders: 
- Ouders zijn als primaire 

partners op de hoogte van de 
ontwikkeling van hun kind. 

Ouders: 
- Interventies worden benoemd tijdens 

reguliere oudergesprekken. 
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Stap 2: Interventies collega 
leerkracht 
 
- Leerkracht overlegt met 

collega’s en/of ouders om het 
beeld te verbreden en te 
komen tot nieuwe 
interventies. 

 
 

 Leerkracht consulteert bij collega 
leerkracht. 
Mogelijkheden zijn: 

Wettelijk kader 
- Geen verplichtingen 
 
 
Groeidocument 
- Niet van toepassing 
 
 

Leerling: 
- Nieuwe interventies 

stimuleren de ontwikkeling 
van de leerling terug naar de 
verwachte ontwikkelingslijn. 

Leerling: 
- Gesprek leerkracht-leerling 
 

Leerkracht: 
- Leerkracht krijgt nieuwe tips 

m.b.t. verbreden en 
verdiepen van doelgerichte 
interventies.  

- Vergroten bewust bekwaam 
handelen. 

- Leerkracht zet doelbewust en 
gerichte interventies in.  

Leerkracht: 
- Gesprek met collega leerkracht 
- Observatie in andere groep, bij andere 

leerkracht 
- Consultatie expert op schoolniveau 
 

Ouders: 
- Ouders zijn als primaire 

partners op de hoogte van de 
ontwikkeling van hun kind. 

Ouders: 
- Interventies worden benoemd tijdens 

reguliere oudergesprekken. 
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Stap 3: Interventies leerkracht/ 
IB/ ouders 
 
- Afstemmen met de ouders. 

 
- Leerkracht overlegt met IB 

gericht op het uitzetten van 
passende vervolgacties.  

 
 
 

 Leerkracht bespreekt leerling met IB en 
ouders en noteert gemaakte afspraken.  
Mogelijkheden zijn: 

Wettelijk kader 
- Geen verplichtingen 
 
 
Groeidocument 
- Niet van toepassing 
- Advies: leg bij verwachting dat 

stap 4, 5 of 6 nodig zijn deze 
stap vast.  

 
 

Leerling: 
- Nieuwe interventies 

stimuleren de ontwikkeling 
van de leerling terug naar de 
verwachte ontwikkelingslijn. 

Leerling: 
- Terugkoppeling overleg naar leerling. 
- Leerling sluit aan bij gesprek 

(leerkracht, IB, ouders). 
 

Leerkracht: 
- Verdiepen van het beeld en 

verbreden van het inzicht. 
- Richten op het bepalen van 

passende vervolgstappen.  

Leerkracht/IB: 
Leerlingbespreking:  

• Wat is al ingezet?  

• Beeld van de leerling (bevorderende en 
belemmerende factoren). 

• Hoe zijn/worden ouders betrokken?  

• Nieuwe acties plannen (doelgericht) op 
basis van intensivering, vertraging, 
verrijking, verbreding en/of versnelling.   

 
Op het niveau van stap 3 maakt IB de 
afweging of externe partners betrokken 
worden, bijvoorbeeld preventieve inzet 
orthopedagoog/ medewerker CPO.  

Ouders: 
- Deelgenoot zijn van de 

ontvangen signalen en 
partnerschap bij het zoeken 
naar oplossingen.  

Ouders: 
- Oudergesprek. 
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Stap 4: Betrokkenheid externe 
deskundige 
 
- Kortdurend en/of lage 

intensiteit (lichte 
ondersteuning) 
 

- Afstemming en/of advisering 
van de 
ondersteuningsbehoeften van 
een leerling. 

 
 
 
 
 

 Ouders, leerkracht, IB, externe 
betrokkenen bespreken leerling. 
IB’er, als scharnierpunt, weegt af welke 
betrokkenen aanwezig zijn. De intern 
begeleider houdt de regie over het proces. 
Mogelijkheden zijn: 

Wettelijk kader 
- NAW-gegevens: 

Geslacht, geboortedatum, 
postcode, woonplaats, 
registratienummer school, 
begin- en einddatum 
begeleidingsperiode. 

 
Groeidocument 
- Niet van toepassing 
- Advies: leg bij verwachting dat 

stap 4, 5 of 6 nodig zijn deze 
stap vast.  

Denk aan: 
- Stimulerende factoren, 

belemmerende factoren en 
ondersteuningsbehoeften (4 
hoofdvakgebieden en SEO) 

- IVO-velden – doelen 
- Advies OST (kort en bondig) 

door intern begeleider 
 

 

Leerling: 
- Passende interventies 

stimuleren de ontwikkeling 
van de leerling terug naar de 
verwachte ontwikkelingslijn. 

Leerling: 
- Observatie 
- Leerling gesprek 
- Kortdurend trainen vaardigheden 
- Onderzoek (motorische screening, 

intelligentieonderzoek, screening 
executieve functies, enz.) 

 

Leerkracht: 
- Verdiepen van het beeld en 

verbreden van het inzicht. 
- Inzicht in passende 

vervolgstappen gericht op 
ondersteuningsbehoeften. 

- Deskundigheid bevorderen. 

Leerkracht/IB: 
- Ondersteuningsteam 
- Co-teachingstraject 
- Begeleiding door expert b.v. vanuit 

CPO 
 

Ouders: 
- Inzicht in passende 

vervolgstappen (leerling, 
thuis, school). 

Ouders:  
- Praktische adviezen thuis/ vrije tijd 
- Aanmelding CJG+, 

praktijkondersteuner huisarts, 
kindercoach, kinderarts, fysiotherapie, 
logopedie, enz. 
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Stap 5: Inzet externe deskundige 
 
- Langdurig en/of hoge 

intensiteit (zware 
ondersteuning), ook SBO+ 
arrangementen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouders, leerkracht, IB, externe 
betrokkenen bespreken leerling. 
- IB’er, als scharnierpunt, weegt af welke 

betrokkenen aanwezig zijn. De intern 
begeleider houdt de regie over het 
proces. 

Mogelijkheden zijn: 

Wettelijk kader 
- NAW-gegevens: geslacht, 

geboortedatum, postcode, 
woonplaats, 
registratienummer school, 
begin- en einddatum 
begeleidingsperiode. 

- Na toekenning (binnen 6 
weken) OPP: 

- Stimulerende factoren, 
belemmerende factoren en 
ondersteuningsbehoeften (4 
hoofdvakgebieden en SEO) 

- Uitstroomperspectief 
 
Groeidocument 
- NAW-gegevens: wettelijk kader  

(leerlingenkaart Parnassys) 
- OPP: na toekenning binnen zes 

weken 
- IVO-velden – doelen 
- Advies OST (kort en bondig) 

door intern begeleider 
- Afweging binnen OST of 

stappen goed doorlopen zijn. 
Handtekening  
- Ouders 
- Directeur 
- Eén deskundige 

(orthopedagoog, psycholoog, 
maatschappelijk werker, arts 
en psychiater) 

Leerling: 
- Passende interventies 

stimuleren de ontwikkeling 
van de leerling richting de 
‘aangepaste’ 
ontwikkelingslijn. 
Door de inzet van de 
ondersteuning wordt/blijft 
het (S)BO een passende 
onderwijssetting. 

Leerling: 
- Ontwikkelingsperspectief 
- Individuele begeleiding voor de leerling 
- Leerling gesprek 
- Langdurig trainen vaardigheden 
- Psycho-educatie (denk aan mindset of 

brainblocks) 
- Breed onderzoek 
 

Leerkracht: 
- Verdiepen van het beeld en 

verbreden van het inzicht. 
- Bepalen van passende 

vervolgstappen gericht op 
ondersteuningsbehoeften. 

- Deskundigheid bevorderen. 
- Ondersteuning voor de 

leerkracht ten behoeve van 
de leerling. 

Leerkracht/IB: 
- Ondersteuningsteam 
- Co-teachingstraject 
- Begeleiding door specialist 
- Teamscholing 
 

Ouders: 
- Afstemmen over passende 

vervolgstappen (leerling, 
thuis, school). 

Ouders:  
- Praktische adviezen thuis/ vrije tijd 
- Aanmelding CJG+ 
- Betrokkenheid (GZ-)psycholoog, 

kinderfysiotherapeut, revalidatiearts 
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Stap 6: TLV 
 
- Passende onderwijssetting 

SBO of SO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouders, leerkracht, IB, externe 
betrokkenen bespreken passende 
onderwijssetting en verkennen de 
mogelijkheden (contact/oriëntatie andere 
setting). 
- IB’er, als scharnierpunt, weegt af welke 

betrokkenen aanwezig zijn. 
- SBO / SO beoordeelt of ze aan de 

ondersteuningsbehoeften van de 
leerling kunnen voldoen (zorgplicht). 

Acties zijn: 

Wettelijk kader 
- NAW-gegevens + BSN: 

geslacht, geboortedatum, 
postcode, woonplaats, 
registratienummer school, 
begin en einddatum 
begeleidingsperiode. 

- Na plaatsing (binnen 6 weken) 
OPP: 

- Stimulerende factoren, 
belemmerende factoren en 
ondersteuningsbehoeften (4 
hoofdvakgebieden en SEO) 

- Uitstroomperspectief 
- Twee deskundigen (ortho-

pedagoog, psycholoog, 
maatschappelijk werker, arts 
en psychiater) 

 
Groeidocument 
- NAW-gegevens: wettelijk kader 

+ BSN (leerlingenkaart 
Parnassys) 

- OPP: na plaatsing binnen zes 
weken 

- IVO-velden – doelen 
- Advies OST intern begeleider 

en deskundigenverklaring door 
orthopedagoog 

- Handtekening 
- Ouders,  
- 2 directeuren (verwijzende 

Leerling: 
- Passende onderwijssetting 

vinden. 
- Passende interventies in een 

passende onderwijssetting 
SBO of SO stimuleren de 
ontwikkeling van de leerling 
richting de ‘aangepaste’ 
ontwikkelingslijn. 

Leerling: 
- Oriëntatie andere onderwijssetting 
- Uitstroom naar SBO/SO 
 

School: 
- Zorgdragen voor passende 

onderwijssetting. 
- SBO/SO heeft een volledig 

beeld van de leerling. 

School: 
- Ondersteuningsteam 
- Triadeoverleg (BAO-SBO/SO) 
- Overdracht 
 

Ouders: 
- Instemmen met passende 

onderwijssetting en 
vervolgstappen (leerling, 
thuis, school). 

 



    
 

8 
 

school/instelling en 
ontvangende school) 

- Twee deskundigen (zie 
hierboven) 

Aanvraag verzenden naar/ ter 
beoordeling van:  
Via LDOS→ naar bestuur CEO→ 
indien passend ook nog naar SWV 
PO de Kempen CCT (zes-
maandenregeling, onder- of zij-
instroom en TLV S(B)O buiten KK) 
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Stap 7: Terugplaatsing/ bestendiging vanuit het SBO of SO naar het SBO of BAO 
 

Stap 7: Terugplaatsing vanuit het 

SBO of SO naar het SBO of BAO 

 
Let op: budget stimuleringsregeling 

terugplaatsing vanuit SWV (arrangement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouders, leerkracht, IB, SBO of SO, 

externe betrokkenen bespreken 

passende onderwijssetting en 

verkennen de mogelijkheden 

(contact/oriëntatie andere setting). 

- IB’er, SBO/ SO als 
scharnierpunt, weegt af 
welke betrokkenen 
aanwezig zijn. 

- SBO/ BAO beoordeelt of ze 
aan de 
ondersteuningsbehoeften 
van de leerling kunnen 
voldoen (zorgplicht). 

- Mogelijkheid voor extra 
ondersteuning in BAO 
meenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijk kader 

- NAW-gegevens: geslacht, 
geboortedatum, postcode, 
woonplaats, 
registratienummer school, 
begin- en einddatum 
begeleidingsperiode. 

- Na toekenning (binnen 6 
weken) OPP: 

- Stimulerende factoren, 
belemmerende factoren en 
ondersteuningsbehoeften (4 
hoofdvakgebieden en SEO) 

- Uitstroomperspectief 
 

Groeidocument 

- NAW-gegevens: wettelijk 
kader + BSN (leerlingenkaart 
Parnassys) 

- OPP: zie hierboven 
- IVO-velden – doelen 
- Advies OST intern 

begeleider/ 
deskundigenverklaring 
orthopedagoog 

Handtekening  

- Ouders,  
- 2 directeuren (verwijzende 

en ontvangende school)  
- Een of twee betrokken 
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Acties zijn: deskundigen 
Terugplaatsing is maatwerk, er 

wordt altijd contact opgenomen 

met CEO om af te stemmen over de 

ondersteuningsmogelijkheden. 

 Leerling: 

- Passende onderwijssetting 
vinden. 

- Passende interventies in een 
passende onderwijssetting 
SBO/BAO stimuleren de 
ontwikkeling van de leerling 
richting de ‘aangepaste’ 
ontwikkelingslijn. 

Leerling: 

- Oriëntatie andere 
onderwijssetting 

- Uitstroom van het SO/SBO 
naar SBO of BAO 

 

 

 School: 

- Zorgdragen voor passende 
onderwijssetting. 

- SBO of BAO heeft een 
volledig beeld van de 
leerling. 

 

School: 

- Ondersteuningsteam 
- Overdracht zorgplicht 

(SBO/SO-SBO/BAO) 
 

 

 Ouders: 

- Instemmen met passende 
onderwijssetting SBO of 
BAO en vervolgstappen 
(leerling, thuis, school). 

  

 
- Bestendiging: eerste jaar contact vanuit PO bij S(B)O om perspectief te checken, daarna als het kind 12 jaar oud is. 
- Bij signalering van verrassend positief of negatief perspectief (b.v. SBO+/terugplaatsing PO/ SO categorie laag-midden-hoog arrangement) 

informeert de S(B)O school de verwijzende school. 
 

Opmerking: CEO kan altijd nog gegevens opvragen als het dossier onvoldoende helder is. 


