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Naam en functie invuller:  
Datum:  
School (locatie):  
 
 

Checklist effectieve CvB / ZAT bespreking 
Kwaliteit van samenstelling, voorzitten en verloop van de CvB/ZAT-bespreking 

NB de checklist is zowel toepasbaar op een CvB als een ZAT! 

  Aanwezig 
 

Verbeterpunt/ 
Actiepunt 

 Organisatie   
1 Is er van tevoren een agenda vastgesteld? Ja / Nee  
2 Is die agenda van te voren in het bezit van de deelnemers? Ja / Nee  
 Staat er per leerling kort de vraag geformuleerd? Ja / Nee  
3 Wordt er gewerkt met een aanmeldings- of hulpvraagformulier?

1
 Ja / Nee  

4 Bevat het aanmeldingsformulier  informatie m.b.t.  
a. verheldering  vraagstelling  
b. handelingsverlegenheid van de school 
c. eerder ondernomen acties en resultaten 
d. onderwijs- zorg en ondersteuningsbehoefte 
e. overige relevante info vanuit andere leefgebieden 

 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
Ja / Nee 

 

5 Is dit aanmeldings- of hulpvraagformulier  van te voren in het bezit van de deelnemers? Ja / Nee  
6 Is er een duidelijk begin- en eindtijdstip per leerling vastgesteld? Ja / Nee  
7 Is er een duidelijke rolverdeling: voorzitter - notulist?  Ja / Nee  
8 Is schoolleiding vertegenwoordigd om de afstemming tussen het zorg- verzuim- en het 

(veiligheids-)beleid te borgen? 
Ja / Nee  

9 Is er duidelijkheid over de (gespreks)procedures in de vergadering 
(besluitvormend, opiniërend)?         

Ja / Nee  

10 Zijn de deelnemers voldoende op de hoogte van hun verantwoordelijkheden  
en mandaat  ten aanzien van genomen besluiten?      

Ja / Nee  

11 Hebben de (externe) deelnemers voldoende zicht op de (on)mogelijkheden van de 
ondersteuningsstructuur van de school ? 

Ja / Nee  

12 Is er een jaarlijkse evaluatie en rapportage met ontwikkelpunten? Ja / Nee  

                                                             
1
 voor de CvB heeft dit betrekking op die casussen die ingebracht worden omdat er problemen en zorgen zijn. 
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  Aanwezig Verbeterpunt/ 

Actiepunt 
 Inhoud en proces   
13 Wordt de vraag aan de CvB/ ZAT helder ingeleid? Ja / Nee  
14 ZAT: Is vanaf het begin van de bespreking duidelijk of de casus met toestemming,  

met instemming van de betrokkenen, anoniem of zonder toestemming wordt 
ingebracht? 

Ja / Nee  

15 ZAT: Heeft dit invloed op welke informatie wel en niet ter tafel komt in het ZAT? Ja / Nee  
16 Heerst er een klimaat van ‘gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid’ per casus? Ja / Nee  
17 Is er een heldere link met de verwijsindex risicojeugd (VIR)? Ja / Nee  
18 Hebben de deelnemers hun huiswerk gedaan? 

a. T.a.v. gemaakte afspraken in de vorige vergadering 
b. T.a.v. voorwerk voor nieuwe casussen 

 
Ja / Nee 
Ja / Nee 

 

19 Kent men elkaars taakprofielen en worden deze goed benut? (multidisciplinariteit) Ja / Nee  
20 Is er tijdens de bespreking sprake van een duidelijk herkenbare regulatieve cyclus? 

1. Signalen en vraagstelling 
2. Analyse en advies (verkenning kansrijke oplossingsrichtingen) 
3. Plannen (besluitvorming over interventies en vaststellen doelen)  
4. Doen en checken 

 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
Ja / Nee 

 

21 Wordt de besluitvorming SMART  geformuleerd?  
(specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden) 

Ja / Nee  

22 Zijn er afspraken over coördinatie van de ondersteuning (casusregie)? Ja / Nee  
23 Is er vastgelegd op welke manier wordt geregistreerd?  Ja / Nee  
24 Worden er per leerling afspraken gemaakt over terugkoppeling van besluitvorming 

naar betrokkenen binnen school? 
Ja / Nee 
 

 

 Voorzitter   

25 Bewaakt de voorzitter in voldoende mate de voortgang van de vergadering, t.a.v.:  
a. Taakgerichtheid (toewerken naar oplossingen)  
b. Proceduregerichtheid (tijd- en agenda bewaking) 
c. Procesgerichtheid (iedereen mee laten doen, sfeer) 

 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
Ja / Nee 

 

26 Vat de voorzitter regelmatig samen wat er is besproken?  Ja / Nee  

27 Spreekt de voorzitter deelnemers aan op het niet nakomen van afspraken? Ja / Nee  
28 En spreken deelnemers elkaar hierop aan? Ja / Nee  
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  Aanwezig Verbeterpunt/ 
Actiepunt 

 Het CvB/ZAT als netwerk en uitvoeringsteam   
29 Is er tussentijdse afstemming tussen de deelnemers?  Ja / Nee  
30 Wordt deze afstemming geregistreerd?  Ja / Nee  

 
 

 Indien CvB Aanwezig Verbeterpunt/ 
Actiepunt 

 De CvB heeft de volgende taken:   
31 Toelating   Ja / Nee  
32 Monitoren van handelingsplanning Ja / Nee  
33 Ondersteunen bij ernstige problemen of zorgen  Ja / Nee  
34 Afstemming met ondersteunende instanties Ja / Nee  
35 Ondersteuning van ouders Ja / Nee  
36 Evaluatie verlaten school  Ja / Nee  
37 Plaatsing in tussenvoorzieningen Ja / Nee  
38 Kwaliteitsbewaking leerlingenondersteuning Ja / Nee  
39 Aan management input leveren voor beleid Ja / Nee  
 

 
 Indien ZAT Aanwezig Verbeterpunt/ 

Actiepunt 
 Het ZAT draagt bij aan de volgende doelen:   
40 Betere en vroegtijdige signalering   Ja / Nee  
41 Tijdig en effectief ingrijpen Ja / Nee  
42 Het optimaliseren van de begeleiding door gerichte handelingsadviezen  Ja / Nee  
43 Voorkomen van escalatie van problemen in het algemeen Ja / Nee  
44 Voorkomen van spijbelen, voortijdig schoolverlaten en afstroom in het bijzonder Ja / Nee  
45 Betere afstemming tussen onderwijs en zorgaanbieders  Ja / Nee  
46 Betere afstemming tussen zorgaanbieders onderling Ja / Nee  
47 Deskundigheidsbevordering over en weer Ja / Nee  
48 Signalering van hiaten in het hulpaanbod en advisering hiervan aan school en/of  

SWV (samenwerkingsverband)  
Ja / Nee  

49 De zorgpartners zetten sneller en doeltreffender hun specifieke aanbod in Ja / Nee  
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 Samenwerking met ouders Aanwezig Verbeterpunt/ 
Actiepunt 

 Ouders/wettelijk vertegenwoordigers en/of leerling zijn partners en 
worden van meet af aan  betrokken 

  

50 Voordat de leerling in de CvB /het ZAT besproken wordt is de situatie met hen 
besproken  

Ja / Nee  

51 Zowel het beeld van de school als van de ouder/leerling wordt inzichtelijk gemaakt Ja / Nee  
52 CvB: ouders/leerling worden uitgenodigd voor de bespreking 

ZAT: ouders worden in principe uitgenodigd voor de bespreking en/of krijgen de 
mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen 

 
Ja / Nee 

 

53 Ouders/leerling zijn betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak of in de vorm 
van een terugkoppeling van het advies  

Ja / Nee  

 
54. Bij welk percentage casussen heeft de school volgens u een adequaat voortraject gevolgd

2
 (met voortraject wordt het interne zorgtraject 

van de school bedoeld zoals gesprekken met leerling/ouders, bespreking in intern zorgoverleg, begeleiding door schoolinterne zorgfunctionaris, etc.) 
 0-25% 
 25-50% 
 50-75% 
 75-100%     

 
55.  Benoem de kracht van dit CvB/ZAT  
 
 
56.  Benoem de twee belangrijkste ontwikkelpunten van het CvB/ZAT  
 

                                                             
2
 voor de CvB heeft dit betrekking op die casussen die ingebracht worden omdat er problemen en zorgen zijn. 


