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Inleiding

Gedeelde zorg is betere zorg! Om die reden werkt het onderwijs steeds meer samen met de 

jeugdzorg. De bundeling van alle expertise biedt meer kinderen kansen op een positieve 

ontwikkeling. In een zorgteam óp school bespreekt de intern begeleider haar ‘zorgleerlingen’ 

met professionals uit de jeugdzorg. Samen zet men korte lijnen en snelle acties uit.

Het zorgteam op school is onderdeel van de samenwerkingsstructuur van scholen met de 

jeugdzorgpartners. Het is de taak van de intern begeleider om op uitvoerend niveau hieraan 

vorm te geven en te zorgen dat het zorgteam goed gaat lopen. Met het zorgteam heeft een 

school een tweeledig doel voor ogen. Allereerst een bijdrage leveren aan de versnelling en 

verbetering van de zorg voor de leerling (en het gezin). Ten tweede wil men hiermee de kwali-

teit van de leerlingenzorg op school verhogen.

Deze handreiking Een effectief en efficient zorgteam op school biedt praktische tips voor de 

intern begeleider. Zowel voor de situatie waarin er binnenkort een zorgteam start, als voor de 

situatie waarin die al geruime tijd draait en de wens leeft het functioneren ervan te verbeteren. 

De handreiking kan ondersteuning bieden bij vragen als:

•  Hoe organiseer ik het zorgteam?

•  Hoe organiseer ik de toeleiding naar het zorgteam?

•  Hoe regel ik de afstemming met de (handelingsgerichte) werkwijze op school?

•  Hoe betrek ik ouders bij het zorgteam? Hoe informeer ik hen?

•  Voor welke leerlingen is het zorgteam bedoeld?

•  Hoe vaak komt het zorgteam bij elkaar? Hoe bepaal ik het tijdstip en de plek?

•  Hoe regel ik de afstemming tussen enerzijds de ‘schoolmensen’ als leerkrachten, Remedial 

Teacher, de directeur, en anderzijds de externe professionals als GGD-verpleegkundige, 

school- of algemeen maatschappelijk werk?

•  Hoe maak ik een keuze uit hulpmiddelen als een registratieformulier of een gespreks-

wijzer?

•  Et cetera.

Kortom, deze handreiking biedt informatie ter ondersteuning van de (cyclische) werkpro-

cessen in en rondom het zorgteam voor alle deelnemers en in het bijzonder de intern bege-

leider.

Zorgteam en ZAT 
Deze handreiking gaat over het zorgteam òp school, niet te verwarren met het 

bovenschoolse zorg- en adviesteam, afgekort het ZAT. Zowel het zorgteam als het 

ZAT maken deel uit van de infrastructuur afstemming onderwijs-jeugdzorg, zoals 

dat in een landelijk model in opdracht van het ministerie van OCW is uitgewerkt. 

We lichten beide begrippen hier kort toe. 
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•	 	De	kern	van	een	zorgteam op schoolniveau bestaat uit de school, de jeugdver-

pleegkundige van de GGD en het schoolmaatschappelijk werk. Er is sprake van 

korte lijnen en snelle acties óp en nabij school. Vaak nemen ook de leerkracht, 

de ouders en eventueel andere professionals deel aan de bespreking.

•	 	Een	bovenschools multidisciplinair zorg- en adviesteam (ZAT) is er voor 

complexere zaken die meer expertise vragen. Vaste kerndeelnemers zijn het 

samenwerkingsverband WSNS, bureau jeugdzorg, de jeugdarts van de GGD, 

schoolmaatschappelijk werk, REC 3 en 4, een orthopedagoog. ‘Op agenda’ 

nemen deel: de intern begeleider van de bespreekleerling, politie, leerplicht-

zaken, MEE, peuterzaal, e.a. 

Zie voor meer informatie over de zorgstructuur de website www.zat.nl

Ideaalplaatje
Uit reacties van een aantal intern begeleiders op deze handreiking wordt duidelijk, 

dat de praktijk bij hen – soms – nog niet zo ver is als de situatie, zoals beschreven 

in de handreiking. Voor hen biedt de handreiking een ideaalmodel, een voorbeeld-

situatie om naar te streven en naartoe te werken in de komende jaren. Het kan 

raadzaam zijn bij dit streven de coördinator van het samenwerkingsverband WSNS 

te betrekken.

Citaat van een intern begeleider, die recent is gestart met een zorgteam op haar 

school: Ik zie vooral de voordelen. Het werk wordt niet zozeer meer, maar vooral 

anders. Sommige dingen die ik eerst zelf deed, kan ik nu overlaten aan de jeugd-

verpleegkundige of maatschappelijk werker. Dat levert mij weer tijdswinst op. 

Bovendien is bij mij op school het zorgteam aangehaakt bij het structureel overleg 

wat we al hadden met het schoolmaatschappelijk werk. In plaats van dat bilaterale 

overleg hebben we nu een teamoverleg met verschillende disciplines. Dat biedt 

meer mogelijkheden voor de analyse van de situatie én de aanpak. Omdat iedereen 

tegelijkertijd om de tafel zit, kan ik mijn tijd ook efficiënter benutten.   

Zorgroute en zorgteam   

Een zorgteam heeft een logische plek in de zorgroute, zoals een school die opbouwt vanaf het 

groepsgebeuren tot en met de samenwerking met externe disciplines. Deze handreiking sluit 

aan bij de 1-zorgroute, zoals die door WSNS Plus enkele jaren geleden is geïntroduceerd. Deze 

beschrijft het handelen in en om de school in onderlinge samenhang:

•  op groepsniveau (de cirkel in het linkerdeel van het schema);

•  op schoolniveau: de groepsbespreking en het zorgteam (de rechterkolom in het schema. De 

rode pijlen staan voor de routing van vragen, de groene pijlen voor de handelingsadviezen 

naar de groep);

•	 	bovenschools:	op niveau van het samenwerkingsverband functioneert het multidiscipli-

naire Zorg-en adviesteam (ZAT);
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•  de schoolexterne zorg wordt, afhankelijk van de vraag, ingezet op niveau van de groep, het 

zorgteam of het ZAT (zie de rechthoek onder in het schema en de stippellijntjes).

Zie voor meer informatie over de 1-zorgroute en dit schema o.a. de Wegwijzer voor de intern 

begeleider paragraaf 1.7.
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Opzet van deze handreiking

Deze handreiking voor intern begeleiders biedt praktische ondersteuning en tips bij de werk-

processen van een zorgteam op school. De indeling is naar vijf ‘fasen’ die zich voordoen bij het 

functioneren van een zorgteam:

1. De ‘aftrap’ van een zorgteam (of bij wisseling van een of meerdere deelnemers)

2. De toeleiding van een leerling naar het zorgteam

3. De bespreking van een leerling in het zorgteam

4. Uitvoering van afgesproken acties

5. De evaluatie

De handreiking beschrijft voor elk van de vijf ‘fasen’ de belangrijkste aandachtspunten. Daarbij 

wordt vaak verwezen naar bestaande informatie of handige hulpmiddelen, zoals:

•  de Wegwijzer voor de intern begeleider als spil in de samenwerking met externe zorg-

partners; alleenzaamheid of succesvol samenwerken (Nederlands Jeugdinstituut 2008, 

ISBN 978-90-8830-035-6).

•  de website www.zat.nl.

•  zie ook de bijlage Informatiebronnen.

We wensen u veel succes bij de ontwikkelingen van het zorgteam op school en hopen dat deze 

handreiking u daarbij de nodige ondersteuning kan bieden. 

Het PO-team
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1. De ‘aftrap’ van een zorgteam

In deze paragraaf gaan we in op de volgende vragen en onderwerpen:
1.1  Aanleiding voor de start van een zorgteam

1.2  Vaste deelnemers en hun kerntaken

1.3  De kennismaking

1.4  Wie zit het zorgteamoverleg voor?

1.5  De vergaderplek en vergaderfrequentie van het zorgteam 

1.6  De onderlinge communicatie

1.7  Wanneer bespreek je een kind in het zorgteam?

1.8  ‘Opstarten’ kost tijd

Vaak zitten de (kern)deelnemers van het zorgteam voor het eerst in die samenstelling bij 

elkaar. Het is belangrijk dit startmoment te markeren en er even nadrukkelijk bij stil te staan. 

Een goed begin draagt immers bij aan de kwaliteit van het latere werk. Deze ‘aftrap’ wordt 

vaak gekoppeld aan de eerste leerlingbespreking. In dit hoofdstuk gaan we in op aspecten die 

belangrijk zijn bij de organisatie en de start van een zorgteam.

1.1 Aanleiding voor de start van een zorgteam

Geef een toelichting op de aanleiding om met het zorgteam te starten en wat het beoogde doel 

is, namelijk: het zorgteam is er vooral om óp school mét externe professionals snel signalen 

te kunnen beoordelen en acties in gang te zetten. Het zorgteam is geen doel op zich maar 

een hulpmiddel om het kind (en het gezin) in een vroeg stadium passende hulp te bieden. 

Zie voor meer informatie het Referentiemodel kwaliteit van het zorg- en adviesteam in het 

primair onderwijs op de website www.zat.nl. Het opstarten van een zorgteam, het ontwik-

kelen van een werkwijze en je deze eigen maken, op elkaar ingewerkt raken en het ervaren van 

de meerwaarde, zijn aspecten van een proces die zich in de loop van de samenwerking verder 

uitkristalliseren. Daarom is het belangrijk dingen expliciet te benoemen, bijvoorbeeld wat 

het gezamenlijke doel is voor over een jaar, de werkwijze, tussentijds contact e.d.. Daarmee 

worden ‘ankerpunten’ vastgesteld voor evaluatieve momenten (zie ook de ‘regulatieve cyclus’ 

in paragraaf 6 van dit hoofdstuk). 

In de regel is het schetsen van de aanleiding een taak van de directeur. Natuurlijk kan de 

intern begeleider ook haar steentje bijdragen, met name vanuit de praktijkvragen van alledag.
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1.2  Vaste deelnemers en hun kerntaken 

De vaste deelnemers aan het zorgteam op school zijn in ieder geval de intern begeleider, de 

jeugdverpleegkundige van de GGD1 en de schoolmaatschappelijk werker. Op steeds meer 

scholen neemt ook de groepsleerkracht deel aan het zorgteamoverleg, evenals de directeur. 

Afhankelijk van de vraag kunnen op uitnodiging (zogenoemde ‘vrije stoelen’) andere professio-

nals (als de wijkagent, de leerplichtambtenaar, een medewerker van de onderwijsbegeleidings-

dienst, de (preventief)ambulante begeleider van een REC e.a.) en ook de ouders aanschuiven.

De vaste externe deelnemers hebben de volgende taken: de jeugdverpleegkundige heeft vooral 

expertise op het terrein van de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 

Zij kan zich richten op extra onderzoek, gesprekken met ouders (over lichaamsverzorging, 

hygiëne, opvoeding) en advisering van de leerkracht. Indien gewenst kan zij de jeugdarts of 

een logopediste inschakelen. De schoolmaatschappelijk werker heeft vooral expertise op het 

gebied van opvoedingsvragen en gezinsinteracties. Beide professionals hebben daarnaast een 

eigen netwerk en contacten met achterliggende voorzieningen, die zij desgewenst kunnen 

inzetten. Zie voor meer informatie over de taken van de zorgteamdeelnemers de website www.

zat.nl/intern begeleider/meest gestelde vragen.

1.3  De kennismaking

Besteed bij de start van het zorgteam aandacht aan de kennismaking van de deelnemers met 

elkaar. Wat heeft iedereen als professional vanuit zijn of haar specifieke organisatie te bieden? 

Welke afspraken heeft men binnen de eigen organisatie gemaakt? Hoe groot is het ‘mandaat’ 

vanuit de eigen organisatie voor de deelnemer? Welke ervaring op het terrein van multidisci-

plinaire samenwerking brengt men mee? Geef ook ruimte aan de uitwisseling van verwach-

tingen. Regel ook hele praktische zaken als de -tussentijdse- bereikbaarheid mèt e-mailadres 

èn (mobiele) telefoonnummer. Er zijn diverse werkvormen om hierbij in te zetten. De meest 

eenvoudige is een rondje maken waarbij elke deelnemer aan de beurt komt. Wilt u er meer 

werk van maken en er meer tijd voor uittrekken, dan kunt u ook speelsere vormen inzetten.

1.4  Wie zit het zorgteamoverleg voor?

Vooraf zijn afspraken gemaakt over de rolverdeling binnen het zorgteam tussen de intern 

begeleider en de directeur. Licht deze tijdens de eerste bijeenkomst toe. De IB’er heeft belang-

rijke coördinerende taken in en rondom het zorgteam en is een soort spin in het web voor alle 

betrokken partijen. Een belangrijke vraag is wie het zorgteam gaat voorzitten: de IB’er of de 

1  Volgens het landelijk model ‘zorgstructuur afstemming onderwijs - jeugdzorg in het primair onderwijs’ 

neemt vanuit de Jeugdgezondheidszorg (GGD) bij voorkeur de jeugdverpleegkundige deel aan het zorgteam 

op schoolniveau, terwijl de jeugdarts vaste deelnemer is van het bovenschoolse zorg- en adviesteam (ZAT). 

In de praktijk gaat de JGZ hiermee echter flexibel om en benadrukt men dat de eigen medewerker vooral 

vanuit het team jeugdarts - jeugdverpleegkundige en (eventueel) logopedist opereert (en desgewenst door-

schakelt). Deze handreiking volgt het landelijk model en de tekst spreekt daarom van de jeugdverpleegkun-

dige als vaste deelnemer van het zorgteam. Dit sluit de deelname van de jeugdarts aan het zorgteam echter 

niet uit.
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directeur. Scholen maken hierin verschillende keuzes. In principe is de IB’er de persoon die de 

bijeenkomsten van het zorgteam coördineert en voorzit. Zij is immers de spil in de leerlingzorg 

en is goed op de hoogte van de individuele cases en het zorgbeleid op school. Een reden om de 

voorzittersrol niet aan de IB’er te geven is dat zij al zo veel taken in het zorgteam heeft. 

Sommige scholen kiezen ervoor het voorzitterschap bij de directeur te leggen. Hij/zij blijft zo 

goed op de hoogte van de ontwikkelingen rond ‘zorgleerlingen’. Bovendien beschikt hij/zij, als 

eindverantwoordelijke voor het zorgbeleid van de school, over de volmacht te beslissen over 

de inzet van extra personeel, aanpassing in de groep of op het gebied van onderwijskundige 

zaken. 

Wanneer men als school de keuze maakt de IB’er de voorzittersrol te geven en de directeur niet 

lijfelijk aanwezig is bij de zorgteambesprekingen, is het belangrijk afspraken te maken over 

hoe de directeur te informeren. Zie ook de Wegwijzer voor de intern begeleider, hoofdstuk 4, 

vraag 9.   

1.5.  De vergaderplek en de vergaderfrequentie  van het zorgteam

Het is handig dat u als IB’er voor het hele jaar een aantal vaste momenten structureel inplant 

en een jaaragenda maakt. Daarnaast kan men desgewenst vaker bij elkaar komen, al dan niet 

als voltallig zorgteam.

Gedurende het zorgteamoverleg zullen diverse mensen bij een casus aanschuiven om vervol-

gens weer plaats te maken voor anderen. Hoe kunt u  dat zo soepel mogelijk laten verlopen?

•  Zorg voor een overlegruimte die – althans op het moment van bespreking – alleen voor dit 

doel wordt gebruikt. Voorkom dat er een telefoon in de ruimte is die regelmatig overgaat 

of dat mensen binnenlopen bijvoorbeeld om iets uit hun postvakje te halen. Daardoor kan 

zonder afleiding en dus efficiënter overleg plaatsvinden. Bovendien is het ongewenst als 

(flarden van) privacygevoelige informatie bij anderen terechtkomt.

•  Zorg voor een praktische en handzame opstelling. Dit kan door stoelen voor ‘de gasten’ 

dicht bij de toegangsdeur van de ruimte te plaatsen. Op die manier kunnen ze snel plaats-

nemen. Let ook op of er geen sprake is van storend tegenlicht, een inkijk in de ruimte, 

geluidsoverdracht naar de (wacht)ruimte ernaast e.d.

•  Zorg voor voldoende ruimte en voldoende stoelen. Zeker wanneer er diverse – extra – 

gasten aanschuiven is het prettig als men niet klem komt te zitten tussen muur, tafel, 

boekenwand e.d. 

•  Zorg ervoor dat men comfortabel kan zitten én schrijven (aantekeningen maken). Dat geldt 

zeker voor degene die de taak van verslaglegging heeft.

•  Zorg dat er op een bijzettafeltje of -wagentje een voorraad kopjes en koffie/thee staan. 

Bij elke ronde met nieuwe gasten zijn er schone spullen bij de hand en kan het gebruikte 

servies snel worden weggewerkt.

•  Zorg voor een comfortabele wachtruimte waar de gasten even kunnen wachten als ze iets 

te vroeg zijn of een bespreking onverhoopt wat uitloopt.
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1.6  De onderlinge communicatie

Het is belangrijk om over de onderlinge communicatie concrete werkafspraken te maken. In 

elk geval over zaken als:

•  De agenda met een lijstje van bespreekleerlingen, en per leerling achtergrondinformatie 

zoals (een samenvatting uit) het dossier en welke vraag men stelt aan het zorgteam. Het 

is belangrijk dat de agenda tijdig beschikbaar is, omdat  de jeugdverpleegkundige en de 

school maatschappelijk werker informatie uit de dossiers in de eigen organisatie kunnen 

regelen. Het ligt voor de hand dat de intern begeleider het opstellen van de agenda coördi-

neert en de definitieve samenstelling vaststelt; eventueel in overleg met de directeur.

•	 	De	informatie	die	belangrijk	is	bij	de	bespreking	van	een	leerling. Hiervoor is landelijk 

een formulier ontwikkeld dat de leerkracht samen met de IB’er invult. Dit formulier bevat 

de kindgegevens (als naam e.d.), de aanleiding voor de bespreking, de signalen en zorgen 

die men heeft, eventueel informatie over eerdere acties en de resultaten daarvan, infor-

matie van de ouders. Ouders ondertekenen dit formulier en geven hiermee toestemming 

voor bespreking. De IB’er verstuurt het formulier met de agenda tijdig aan de deelnemers, 

zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Maak afspraken over de veilige verzending van 

deze privacygevoelige informatie; gebruik een wachtwoord als u de informatie via e-mail 

verstuurt. Ter vergadering kan de IB’er (en de leerkracht) een mondelinge toelichting geven 

(zie ook paragraaf 2.6 ‘Relevante informatie en het aanmeldformulier’) en de website www.

zat.nl2. 

•  De structuur in de toeleiding en de bespreking. Maak in de bespreking een onderscheid 

tussen de analyse en het formuleren van actiepunten. Een concreet handvat bieden het 

model de ‘regulatieve cyclus’ of de zogenoemde ‘incidentmethode’. Zie paragraaf 2.1 van 

deze handreiking voor een toelichting en beknopte beschrijving van de regulatieve cyclus 

en paragraaf 3.3, met een praktisch aandachtspuntenlijstje voor de voorzitter van het zorg-

teamoverleg.

•  De coördinatie van de acties na het zorgteamoverleg. Het elkaar informeren over de acties 

die rond een leerling zijn ingezet, voorafgaand aan het zorgteamoverleg en vooral ook 

daarna. 

•  Het vastleggen van afspraken. Het belangrijkste doel hiervan is om ondersteuning te 

bieden bij het volgen van de voortgang van de acties  bij de individuele leerlingen. In prin-

cipe volstaat een afsprakenlijst waarin wordt vastgelegd wie wat doet, wanneer en hoe, en 

wie de coördinatie op zich neemt. Een tweede doel van de verslaglegging is het verkrijgen 

van een jaarlijks overzicht, waaruit zogenoemde kengetallen ofwel managementinformatie 

zijn te destilleren (zoals het aantal besproken leerlingen, jongen/meisje, leeftijd, onder-

wijsbehoeften, handelingsverlegenheid e.d.). Zie de website www.zat.nl voor de nieuwste 

ontwikkelingen en – digitale – voorbeelden. 

2  Naar verwachting komt begin 2010 een digitale basisregistratie beschikbaar. Dit biedt een kader voor het 

vastleggen van aanmeld- en vervolggegevens. Gebruikers kunnen hieraan hun eigen informatie toevoegen. 

Zodra deze registratie beschikbaar is, wordt hiervan melding gemaakt op de website. 



• • •    1 2    • • • • •

•  Bereikbaarheid voor elkaar. Maak een lijstje met namen, telefoonnummers en e-mail-

adressen en werkdagen. 

Het zal duidelijk zijn dat de intern begeleider een sleutelpositie heeft in het zorgteamnetwerk 

en de onderlinge communicatie daarbinnen.

1.7  Wanneer bespreek je een kind in het zorgteam?

In het algemeen kun je stellen dat de school het zorgteam inschakelt wanneer er sprake is van 

onderwijs- of zorgbehoeften bij het kind enerzijds, en handelingsvragen of -verlegenheid 

bij de school anderzijds. Daarbij heeft men de verwachting dat de expertise van de externe 

partners een meerwaarde biedt om tot een (kansrijk) oplossingsperspectief te komen. De bele-

ving en inschatting van de situatie door eerst de leerkracht en vervolgens de intern begeleider 

spelen dus een belangrijke rol. 

De vraag ‘wanneer breng je een kind in het zorgteam in voor een bespreking?’ zal bij de start 

van een zorgteam zeker gesteld worden; door de intern begeleider, door de leerkrachten, door 

de jeugdverpleegkundige, door het schoolmaatschappelijk werk. In feite gaat het hier om de 

vraag: welke criteria hanteer je om een kind in het zorgteam te bespreken?

Het antwoord op deze vraag is sterk afhankelijk van de specifieke situatie op uw school. 

Bijvoorbeeld met welke populatie kinderen u te maken hebt en welke problemen vooral een 

rol spelen. Maar ook hoe de interne zorg is geregeld. Redenerend vanuit het handelingsgericht 

werken, waarbij principieel aandacht is voor de balans tussen (belastende én beschermende) 

factoren bij het kind, de school en het gezin komen we tot de volgende richtlijnen. Er is sprake 

van:

•  Zorgen om of vragen bij een leerling. Dat kan variëren van een licht ‘niet-pluisgevoel’ tot 

(ernstige en al langer spelende) zorgen.

•  De leerkracht heeft op groepsniveau met een handelingsplan gewerkt en de resultaten 

blijven onvoldoende; de leerkracht ervaart (blijvende) handelingsverlegenheid.

•  Een bilateraal overleg tussen leerkracht en intern begeleider heeft onvoldoende opgeleverd.

•  Het contact met de ouders is goed maar men houdt (gedeelde) zorgen.

•  Het contact met de ouders is moeizaam; het lukt niet om op dezelfde golflengte te komen.

•  Men krijgt als school onvoldoende zicht op wat er speelt.

•  Men heeft vragen ‘wat nu wijs is’ ten opzichte van het kind (en eventueel het gezin) om hen 

verder te helpen.

•  Vanuit de gedachte: zo vroeg mogelijk erbij zijn, is het wenselijk dat men al bij twijfels, 

aarzelingen of (lichte) dilemma’s het zorgteam preventief inschakelt.

•  Er kan ook sprake zijn van zorgen om een ‘collectief probleem’ in een groep, bijvoorbeeld 

een groepje kinderen dat pest/gepest wordt.

•  Er zijn vermoedens of signalen die wijzen op gedrags- of ontwikkelingsproblemen. De 

vraag is in hoeverre de extern geconstateerde problemen (bijvoorbeeld door een jeugdver-

pleegkundige, orthopedagoog of maatschappelijk werker, van invloed zijn op het schoolse 

functioneren.

•  Op school is de situatie beheersbaar voor de leerkracht, maar er zijn signalen dat het buiten 

school niet goed gaat, bijvoorbeeld in de thuissituatie of de buurt. Of dit buitenschoolse 

gedrag is, ondanks duidelijke afspraken, gedurende acht weken niet verbeterd.
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In de bovenstaande voorbeelden gaat het initiatief om een kind in het zorgteam te bespreken 

uit van de school. Natuurlijk kan daarnaast ook de jeugdverpleegkundige (bijvoorbeeld vanuit 

het periodiek geneeskundig onderzoek) of de schoolmaatschappelijk werker, op basis van 

hun contacten met het kind of de ouders, het initiatief nemen een kind of groepssituatie te 

bespreken in het zorgteam. Ook zij hebben hiervoor (schriftelijke) toestemming nodig van de 

ouders. Het is wenselijk dat de jeugdverpleegkundige of het schoolmaatschappelijk werk niet 

ter plekke een leerling inbrengt, maar deze tijdig aanmeldt bij de IB’er, die er dan bij de opstel-

ling van de agenda rekening mee kan houden

1.8  ‘Opstarten’ kost tijd

Sommige deelnemers kennen elkaar misschien al langer, maar de context en de opdracht 

van een zorgteam zijn toch nieuw. Het is belangrijk elkaar de ruimte te geven om daaraan te 

wennen. Spreek ook af dat men eventuele vragen of onduidelijkheden altijd direct aan de orde 

kan stellen (of u er direct op ingaat is afhankelijk van de situatie, u kunt ze natuurlijk ook even 

‘parkeren’ tot een later tijdstip dat beter past). Ook de werkwijze moet in een eerste jaar nog 

verder uitkristalliseren. Neem de tijd om regelmatig een reflectie- of evaluatiemoment in te 

lassen: zitten we op koers/ wat gaat goed (en moeten we er zeker inhouden)? Wat kan beter? 

Hoe dan?

Ook bij de start van het zorgteam in het nieuwe schooljaar is het raadzaam de aandachts-

punten in dit hoofdstuk samen met de zorgteamleden door te nemen. Op die manier zorgt u 

voor een ‘opfrisser’ én legt u een heldere basis voor de samenwerking in het komende school-

jaar.
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2.   De toeleiding van een leerling naar het 

zorgteam

In deze paragraaf gaan we in op de volgende vragen en onderwerpen:
2.1  De ‘regulatieve cyclus’

2.2  De basis: signalering en acties door de leerkracht

2.3  De zorgroute en de samenwerking met ouders

2.4  De communicatie met de ouders en het regelen van toestemming

2.5  Ouders wel of niet uitnodigen voor het zorgteamoverleg?

2.6  Relevante informatie en het aanmeldformulier

2.7  De agenda opstellen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor een zorgteam overleg. Als 

intern begeleider heeft u daarin een belangrijke en coördinerende taak. De volgende zaken zijn 

belangrijk als het gaat om een goede toeleiding naar een zorgteam.

2.1  De ‘regulatieve cyclus’

Gebruik bij het organiseren van de toeleiding naar het zorgteam, het overleg zelf en de uitvoe-

ring van afgesproken acties het model van de zogenoemde ‘regulatieve cyclus’. Dit model is 

speciaal ontwikkeld voor onderzoek en communicatie tussen professionals die werkzaam zijn 

in een sociaalpedagogische context, zoals onderwijs, ondersteuning, begeleiding, hulpverle-

ning. Ook vindt de regulatieve cyclus een toepassing binnen het ‘handelingsgericht werken’ 

met zijn accent op planmatige werken, het formuleren van heldere doelen en periodieke 

evaluaties. Daarnaast is de regulatieve cyclus ook opgenomen in de 1-zorgroute, waarin deze 

is uitgewerkt voor het handelen van de leerkracht op groepsniveau. Centraal hierin staat de 

driehoek leerling-leerkracht-ouders. 

Binnen het groepsgebeuren van de school doorloopt men de regulatieve cyclus met de 

volgende fasen:

•  waarnemen (signaleren)

•  begrijpen (benoemen onderwijsbehoeften)

•  plannen (clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, opstellen groepsplan)

•  realiseren (uitvoeren groepsplan)

De regulatieve cyclus (ook wel de cyclus planmatig werken genoemd) biedt helderheid en 

structuur voor het handelen in alle mogelijke situaties. Het planmatige karakter helpt om te 

sturen en zicht te krijgen en te houden op de ontwikkelingen en voortgang. 
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De regulatieve cyclus leent zich ook voor het ordenen van alle handelen in relatie tot het zorg-

team (en het ZAT). Te onderscheiden fasen zijn dan:

2.2  De basis: signalering en acties door de leerkracht

Dé basis voor alle zorg ligt bij de leerkracht in de groep. Deze heeft immers vanuit zijn/haar 

onderwijstaken ‘van nature’ intensief contact met het kind (en de ouders). Het dagelijks met 

elkaar optrekken biedt de leerkracht exclusieve mogelijkheden het kind te leren kennen en te 

signaleren wanneer er iets aan de hand is. Afhankelijk van de aard en ernst zal de leerkracht 

vervolgens zijn/haar waarnemingen bespreken met het kind en de ouders, hen stimuleren mee 

te denken over oplossingen en het in uitvoering brengen daarvan. In veel situaties leidt dit tot 

resultaten naar ieders tevredenheid. 

Het is de taak van de leerkracht om vanaf de eerste signalen en bij elke nieuwe stap in het 

ttraject een (beknopt) verslag bij te houden in de vorm van een leerlingjournaal, handelings-

plannen, HGPD e.a. Het is handig om afspraken met ouders te noteren in een afsprakenlijst 

(wie doet wat en voor welke datum), dit eventueel te laten ondertekenen, en een kopie van de 

verslaglegging aan de ouders mee te geven (of toe te zenden). Dan kunnen zij thuis rustig de 

afspraken nog een keer doornemen.

Soms leiden alle inspanningen tot onvoldoende verbeteringen. Dan is het nodig de zorg ‘op te 

schalen’; de leerkracht zoekt contact met de intern begeleider. Deze kan vanuit haar expertise 

de leerkracht, het kind en de ouders actief ondersteunen. 

Indien er ook na interveniëren van de IB’er onvoldoende resultaten zijn, komt het zorgteam in 

zicht: externe deskundigen wordt gevraagd mee te denken over ‘wat er aan de hand is’ en ‘wat 

wijs is’. Alle eerdere extra inspanningen in de groep onder leiding van de leerkracht (en even-

tueel thuis door de ouders) en de resultaten hiervan, zijn de basis voor de zorgteambespreking. 

1.  Waarnemen (bij de start van het traject): 

2.  Begrijpen:

3.  Plannen:

4.  Realiseren

5.  Waarnemen:

Situatie (van de leerling)



• • •    1 6    • • • • •

Afhankelijk van de situatie kan de IB’er besluiten tot een snelle bespreking in het zorgteam; en 

dus stappen overslaan

Een zorgteam bouwt voort op eerder geboden zorg op het niveau van de groep en binnen de 

school. Om die reden kan het handig zijn de schoolinformatie ofwel samen te vatten op een 

aanmeldformulier ofwel te bundelen in de toeleiding naar het zorgteam. Maak afspraken met 

elkaar welke schoolinformatie u relevant vindt. Er valt te denken aan: handelingsplannen 

(individueel en groeps-), de onderwijsbehoeften (van het kind) en handelingsverlegenheid 

(van de leerkracht), overzicht van Cito-scores en andere toetsgegevens, het Onderwijskundig 

Rapport, andere leerlingvolgsystemen. 

Zie voor meer informatie over het verzamelen en vastleggen van informatie het voorbeeldfor-

mulier op de website www.zat.nl

2.3  De zorgroute en de samenwerking met ouders

In de Wegwijzer voor de intern begeleider is de zorgroute opgenomen, zoals die is ontwik-

keld in het kader van ‘de samenwerking met ouders in zorgtrajecten ‘(versie IKZ product, mei 

2008). Zie het hiernavolgende schema.
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Stap 1    (observeren en signaleren)

Leerkracht observeert en signaleert in de groep of 
de ouders signaleren thuis belemmeringen. 

Handelingsplan opstellen en uitvoeren

Stap 2    (collegiale consultatie)

Leerkracht deelt eventuele vermoedens van zorg 
met collega of intern begeleider. 

Handelingsplan opstellen en uitvoeren

Stap 3    (bespreking in zorgteam)

Zorgen rond het kind bespreken in het zorgteam 
van de school; multidisciplinaire beoordeling en 
vaststellen aanpak. Handelingsadviezen voor de 
leerkracht.

Handelingsplan opstellen en uitvoeren en bieden van hulp

Stap 4a    (aanmelding bij het ZAT)

Intake/screeningsgesprek (met ouders en leerkracht) 
door SMW of ander ZAT-lid om hulpvraag en 
mogelijke aanpak in kaart te brengen.

Stap 4b (bespreking in het ZAT)

Hulpvraag school en ouders bespreken in ZAT. 
Multidisciplinaire beoordeling en vaststellen van 
aanpak. Handelingsadviezen voor leerkracht. 
Activeren van hulp en/of voorbereiden 
indicatiestelling. 

Handelingsplan opstellen en uitvoeren en bieden van hulp

Stap 5   (bieden van passende speciale zorg)

Hulpverlening aan kind en/of ouders door lokale 
zorginstellingen of jeugdzorg. Ondersteuning / 
aanpassingen in de reguliere school (eventueel 
met LGF of PGB). Of aangepast onderwijs in SBO of 
REC. Aangepaste voorzieningen voor zorg na en/of 
onder schooltijd. 

Stap 6  (nazorg en evaluatie)

Evaluatie van geboden adviezen, nazorg voor 
kind / ouders en signalering eventuele knelpunten 
ten behoeve van beleidsadviezen van de school of 
zorgpartners, schoolbesturen en gemeenten

 over de ontwikkeling van hun kind

 t.b.v. zorgteam door school en ouders 

 t.b.v. zorgteam door school en ouders 

 hulpverlening voor kind / ouders

 de samenwerking in het zorgtraject en 
 de geboden zorg

Zorgroute Contact met ouders
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2.4  De communicatie met de ouders en het regelen van toestemming. 

Ouders zijn altijd vanaf de eerste schooldag van het kind ‘partners’ van de school. Daarom is 

het zo belangrijk hen uit te nodigen om hun zienswijze op de situatie van hun kind te delen en 

hen te betrekken bij het bedenken van oplossingen. De ouders zijn niet alleen een belangrijke 

informatiebron, maar maken ook deel uit van de oplossingen en aanpak c.q. de handelings-

plannen. Zie ook het schema ‘zorgroute en contact met ouders’ in de paragraaf hiervoor. 

•  Om die reden betrekt de school de ouders actief bij de voorgaande stappen die hebben 

geleid tot het zorgteamoverleg. Zo zijn met hen regelmatig gesprekken gevoerd over de 

ontwikkeling van hun kind, de resultaten van eventuele extra inspanningen en de overwe-

gingen van de school om het kind in het zorgteam te bespreken zijn met hen gedeeld. Maak 

van elk gesprek een kort verslag  en geef een kopie hiervan aan de ouders mee. Dat draagt 

bij aan betrokkenheid en transparantie.

•  De school heeft een actieve houding om van en via de ouders relevante informatie te 

verkrijgen ten behoeve van de toeleiding naar het zorgteam. 

•  De school regelt voor een bespreking van een kind in het zorgteam (met externe profes-

sionals) de ‘ondubbelzinnige toestemming’ van ouders, dat wil zeggen: met handtekening 

op schrift, waarbij duidelijk staat beschreven met wie informatie wordt uitgewisseld. Dit is 

conform de wettelijke voorschriften (zie voorbeeld ouderfolder op de website www.zat.nl). 

•  Als ouders geen toestemming willen geven, biedt de wet de volgende ruimte om ‘instem-

ming’ te regelen. De school informeert de ouders schriftelijk over hun zorgen en de wens 

het kind te bespreken in het zorgteam. Indien ouders niet binnen een week of 14 dagen 

reageren, beschouwt men dit als ‘instemming’. In deze situatie kan alleen zogenoemde 

‘buitenkantinformatie’ over het kind worden uitgewisseld met de externe zorgteam part-

ners, dus naam, leeftijd, óf het kind/gezin bekend is bij de hulpverlening, sinds wanneer en 

of er perspectief is op positieve resultaten. 

•  Daarnaast is het mogelijk een leerling anoniem (dus zonder de naam te noemen) in te 

brengen. 

•  Tot slot biedt de wet voor situaties die een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid 

van het kind (denk aan kindermishandeling, -verwaarlozing en huiselijk geweld) de moge-

lijkheid zonder toestemming maar wel op naam een leerling te bespreken. In de praktijk is 

het wenselijk dit soort cases voor te leggen aan het bovenschoolse ZAT of contact te zoeken 

met het AMK voor overleg. Dan blijft het natuurlijk wel belangrijk dat de school de ouders 

informeert over haar zorgen en het inschakelen van derden ‘voor overleg’. Daarnaast is het 

belangrijk de argumenten voor deze bespreking zonder toestemming expliciet op papier te 

zetten. 

Zie voor meer informatie over het omgaan met privacygevoelige informatie en het regelen van 

toestemming, een voorbeeldtekst voor de schoolgids en een ouderfolder en een toestemmings-

formulier de website www.zat.nl. 

2.5  Ouders wel of niet uitnodigen voor het zorgteamoverleg? 

De vraag die menig school zich stelt, is of het wenselijk is om ouders bij de bespreking te 

betrekken en welke voor- en nadelen dit met zich meebrengt. Enkele overwegingen zijn:
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•  De rol van ouders is zonder meer een heel belangrijke in het leven van een kind. Zij maken 

het kind mee vanaf de geboorte en kennen het kind in diverse situaties door en door. 

Bovendien zijn zij (in principe) een belangrijke ‘constante’ als het kind opgroeit, waar de 

leerkracht, school, en anderen komen en gaan. Dit alles onderstreept het belang van ouders 

als partners voor de school. 

•  Omdat de ouders belangrijke partners zijn, is het de taak van de school te investeren in een 

goede uitwisseling, samenwerking en afstemming. Maar betekent dit ook automatisch dat 

ouders gaan deelnemen aan het zorgteamoverleg? Het antwoord op deze vraag laat zich 

niet eenduidig formuleren. Afhankelijk van de specifieke situatie, de voorliggende vraag, 

het beleid van de school en de mogelijkheden van de ouders, kan het heel aanvullend zijn 

als zij aanschuiven bij het zorgteamoverleg en daar e.e.a. toelichten. In andere situaties 

kan het juist transparant overleg en adequaat handelen in de weg staan of de voortgang in 

het zorgteam vertragen. In een dergelijke situatie kan men eventueel in een voorgesprek 

met de ouders alle relevante informatie doornemen en na het zorgteamoverleg zorgen 

voor een goede terugkoppeling. Afhankelijk van de situatie kan de IB’er de ouders ook de 

keuze geven of zij zelf hun verhaal in het zorgteam willen verwoorden, of dit over aten aan 

de IB’er. Professionals benadrukken dat de betrokkenheid van ouders een kostbaar goed 

is waarin men moet investeren; de manier waarop dat vorm krijgt kan echter per situatie 

variëren. 

2.6 Relevante informatie en het aanmeldformulier 

Een belangrijke vraag is: wat is relevante informatie en wie bepaalt dat? Natuurlijk verschilt 

het antwoord per situatie. Bij elk kind speelt immers weer iets anders. Toch zijn er wel enkele 

richtlijnen te geven, waarbij handelingsgericht werken richting en houvast biedt. Deze infor-

matie is vervolgens opgenomen in het aanmeldformulier (en eventuele bijlagen). Het gaat 

minimaal om de volgende informatie:

•  De ‘personalia’ van het kind zoals: naam, leeftijd, gegevens ouders, plaats in de kinderrij 

e.d. maar ook ‘harde’ schoolgegevens over de huidige groep (omvang, nummer, combi-), de 

schoolcarrière en het groepsverloop. 

•  De (huidige) onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind staat centraal. Die infor-

matie over belemmeringen én kansen bij participeren en leren kunnen vooral de leerkracht 

en ouders (en het kind zelf) leveren.

•  Van belang is ook wat de vraag is van de school: wat ervaart men (op dit moment) aan 

handelingsverlegenheid? Maar ook welke mogelijkheden ziet men om dit kind het onder-

wijs (en de zorg) te bieden die het nodig heeft? Wat heeft men als school – al dan niet in 

samenwerking met ‘derden’ – ondernomen om de situatie te verbeteren en wat zijn de 

resultaten daarvan? De leerkracht en de intern begeleider kunnen deze informatie bieden.

•  Informatie vanuit het perspectief van de ouders is een derde belangrijke factor: welke zorg 

hebben zij over hun kind? Maar ook welke kwaliteiten zien zij? Wat ervaren zij als leuk aan 

hun kind? Wat kan het kind goed? Wat werkt thuis om goed om te gaan met de zorgen om 

het kind? Deze positieve zaken kunnen de start vormen in het te maken handelingsplan. 

Ze zijn daarin te noemen als beschermende factoren (naast de belemmerende factoren die 

spelen). 
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•  Tot slot kan er sprake zijn van relevante informatie van anderen, die in het verleden of in 

de huidige situatie betrokken zijn bij het kind of het gezin, bijvoorbeeld professionele hulp-

verleners als logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog en huisarts. Zij kunnen test- en 

behandelresultaten bieden. Deze informatie leveren de ouders eventueel in samenwerking 

met de school.

De intern begeleider bundelt alle informatie op transparante wijze, dat wil zeggen met vermel-

ding van bronnen en data. Eventueel maakt zij (of de leerkracht) een beknopt chronologisch 

overzicht. Zo verwerft men inzicht in alle factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling 

van het kind, zowel in belemmerende als in stimulerende zin, en kan men een eerste balans 

opmaken. Deze ‘kerninformatie’ is de basis voor een bespreking in het zorgteam. Vaststellen 

wat het kind, de school en de ouders wél kunnen en wat nodig is om dit te versterken (dus het 

expliciet benoemen van de beschermende factoren naast de belemmerende) draagt bij aan een 

bespreking die zich richt op de kansen en mobiliseert de ‘eigen kracht’ van alle betrokkenen.

Zie voor meer informatie over het verzamelen en vastleggen van informatie de website  

www.zat.nl onder ‘registratie’. 

2.7 De agenda opstellen 

Het loont om te investeren in een goede agenda. Dat houdt in: 

•  Een lijst met namen van de bespreekkinderen of andere bespreekthema’s als ‘pesten’, 

contact met ouders, vroegsignalering en preventie in de klas e.d.

•  Een helder tijdpad met informatie over de beschikbare tijd per kind, wie de ‘inbrenger’ is 

en welke disciplines deelnemen. 

•  Een helder onderscheid tussen een eerste bespreking en een vervolgbespreking. Gebruik 

hierbij eventueel een zogeheten ‘statuslijst’. 

•  Informatie over de condities waaronder een kind wordt besproken. De agenda weerspiegelt 

het principe dat kinderen met toestemming van de ouders worden besproken. Maak in de 

agenda duidelijk wanneer dit niet het geval is. (zie verder paragraaf 2.4 over privacy en het 

regelen van toestemming) 

Voor de externe deelnemers zoals de verpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker is 

het belangrijk de agenda tijdig te krijgen, zodat zij zich kunnen voorbereiden en van te voren 

het dossier van de eigen organisatie kunnen raadplegen. Spreek hiervoor een minimale termijn 

af. Daarnaast hebben ook andere deelnemers ‘op uitnodiging’ als de orthopedagoog, de AB’er, 

de leerplichtambtenaar, de politie en andere externe deelnemers voordeel bij een duidelijke 

agendavoering. Ieders tijd is immers kostbaar.
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3.   De bespreking van een leerling in het 

zorgteamoverleg

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:
3.1  De agenda is leidend

3.2  De taakverdeling is leidend

3.3  De structuur van de bespreking: de ‘regulatieve cyclus’

3.4  De rol van de leerkracht in het zorgteam

Dan is het zo ver, het zorgteam is bijeen. Hieronder leest u hoe u ervoor kunt zorgen dat, na 

gedegen voorbereidingen, ook tijdens het zorgteamoverleg alles zo voorspoedig, efficiënt en 

resultaatgericht mogelijk verloopt. Het hoofddoel is dat er duidelijke handelingsadviezen en 

acties komen, opdat elk kind de hulp krijgt die het nodig heeft. 

3.1  De agenda is leidend

Heeft u van tevoren een agenda opgesteld en toegestuurd aan de deelnemers? En daarmee dus 

bepaald wie bij welke casuïstiek aanwezig is? Dan is het ook handig de agenda leidend te laten 

zijn. Dat betekent onder andere:

•	 	Begin	op	tijd; start eventueel met een inloopkwartier voor de ‘small talk’ en de uitwisseling 

van beknopte, bilaterale informatie.

•  Zorg dat elke zorgteambespreking ook eindigt op het afgesproken moment.

•  Zorg dat de bespreking van elke leerling op tijd wordt afgerond (de ene leerkracht moet 

immers weer naar de groep, de andere leerkracht staat al klaar). Dat geldt ook voor even-

tuele uitgenodigde ouders en andere ‘gasten’.

•  Laat u niet afleiden door andere – misschien ook wel heel belangrijke en spoedeisende 

– zaken. Spreek wel af wanneer u daar (al dan niet bilateraal) op terugkomt. Het kan 

een goed idee zijn om in elke agenda tijd te reserveren voor ‘spoedcases’ of dringende, 

onverwachte zaken (die uiteraard alleen mét toestemming of anders anoniem besproken 

worden.

•  Zorg dat de status van elk agendapunt duidelijk is. Gaat het om een nieuwe casus? Een 

vervolgbespreking? Wat is precies de vraag? Zijn alle relevante gesprekspartners aanwezig? 

Bovenstaande punten klinken heel logisch en dat zijn ze ook. Toch valt hierop in de praktijk 

van alledag met wat meer discipline en consequent handelen de nodige winst te behalen.

3.2  De taakverdeling is leidend 

Van tevoren zijn afspraken over de taakverdeling gemaakt. Dan is het ook de bedoeling dat 

iedereen zich daaraan houdt. Dit betekent dat:

•  De voorzitter (de intern begeleider of de directeur) het overleg leidt. Hij/zij opent het 

overleg, heet de gasten welkom, bewaakt de tijd, geeft mensen het woord, formuleert 
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samenvattingen, rondt de agenda per onderdeel af (en volgt daarbij de regulatieve cyclus), 

et cetera. Het kan nodig zijn dat de voorzitter daarbij streng en directief optreedt (soms 

mensen afkapt of in de rede valt). De andere deelnemers accepteren die sturende inbreng. 

Aldus zijn alle deelnemers verantwoordelijk voor het verloop van elke bespreking.

•  De intern begeleider houdt de helikopterview over het dossier van de in te brengen leer-

lingen. Dat gebeurt allereerst via het aanmeldformulier met eventueel een korte toelichting. 

Daarmee heeft zij een aanvullende rol op de informatie die met name de leerkracht (en 

ouders) inbrengen. Verder heeft zij een intermediaire taak tussen partijen als de leerkracht, 

de ouders en eventuele anderen, die ‘op uitnodiging’ deelnemen aan het overleg (bijvoor-

beeld de ambulant begeleider of orthopedagoog). Zij heeft ook een bewakende rol hoe 

dingen door de tijd heen, dus de chronologie, bij een specifieke leerling zijn verlopen. 

•  De verslaglegging van de zorgteambesprekingen en dan met name de afspraken wie wat 

gaat doen, dient men goed te regelen. Naarmate de situatie rondom een leerling ingewik-

kelder is, worden de afspraken dat in de regel ook. Dan is het belangrijk deze zo SMART 

mogelijk te formuleren en vast te leggen. Het verdient de voorkeur de verslaglegging bij een 

vaste persoon te leggen. Dat kan de intern begeleider zijn (die heeft altijd de inhoudelijke 

eindverantwoordelijkheid) of een administratieve kracht. Het gebruik van een flip-over 

tijdens de bespreking om de kernzaken te noteren kan de verslaglegging ondersteunen. 

Bovendien leidt het de blik van de aanwezigen en draagt het bij aan de structurering.

•  De jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker dragen vanuit hun eigen 

taakopdracht en expertise bij aan de besprekingen. Soms kennen zij het specifieke kind en 

de thuissituatie niet, soms al wel. Soms denken zij mee bij een casus van de school, soms 

brengen zij zelf vooraf een situatie actief in ter bespreking. In alle situaties dragen zij vanuit 

een pro-actieve houding bij aan de analyse van de situatie van de leerling, het formuleren 

van aanpak en hulpmogelijkheden en het eventueel mede (doen) uitvoeren hiervan. Dit 

doen zij binnen de (wettelijke) kaders en beroepscodes, zoals die voor hun respectievelijke 

beroepsgroepen gelden. 

•  Een dergelijke taakopdracht geldt ook voor andere professionals die eventueel aanschuiven 

bij het zorgteamoverleg, zoals een ambulant begeleider, een orthopedagoog e.a.

Zie voor meer informatie over het verzamelen en vastleggen van afspraken en de voortgang 

van het zorgteam de website www.zat.nl.

3.3  De structuur van de bespreking: de ‘regulatieve cyclus’

Een zorgteamoverleg kan sterk aan efficiency en effectiviteit winnen door het structureren van 

het overleg. 

Bij de start van het zorgteamoverleg heet de voorzitter iedereen van harte welkom. Hij of zij 

licht de agenda toe en vraagt of er wensen zijn voor bijstelling of aanvullingen.

Bij de bespreking van de diverse leerlingen is de ‘regulatieve cyclus’ een handig hulpmiddel. 

Toegepast binnen de leerling-bespreking in een zorgteam ziet de regulatieve cyclus er concreet 

als volgt uit:

TIP: print deze pagina en leg deze tijdens de bespreking op tafel
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Regulatieve cyclus in de zorgteambespreking

Stap ‘0’. De start van elke individuele leerlingbespreking

De voorzitter:

•	 	heet	de	gasten	welkom;

•	 	introduceert	een	rondje	‘voorstellen’;

•	 	licht	de	stappen	van	de	regulatieve	cyclus	toe;

•	 	benoemt	expliciet	het	beoogde	resultaat	aan	het	einde	van	de	leerlingbespreking	(zoals	heldere	

afspraken	en	handelingsgerichte	adviezen	‘wat	verder	te	doen’);	

•	 	is	helder	over	enkele	praktische	zaken	als	de	beschikbare	tijd,	de	verslaglegging	en	de	dossiervorming.

Stap 1. Waarnemen: signalen bij de start en hulpvraag aan het zorgteam

•	 	De	IB’er	geeft	een	beknopte	toelichting	op	de	informatie	op	het	aanmeldformulier:	ze	schetst	de	

aanleiding voor de bespreking, licht de situatie en de relevante kind-, school- en gezinsfactoren toe en 

benoemt de tot nu toe ondernomen acties en de resultaten daarvan. Ook formuleert ze de handelings-

verlegenheid van de leerkracht (en evt. de ouders) en de hulpvraag aan het zorgteam. 

•	 	Eventueel	geven	de	aanwezige	ouders	en	andere	hulpverleners	aanvullende,	relevante	informatie.	

•	 	Vervolgens	kunnen	de	zorgteamdeelnemers	vragen	stellen	om	de	situatie	te	verhelderen.

Stap 2. Analyse van de situatie

•	 	Op	basis	van	zowel	de	belemmerende	als	de	beschermende	kind-,	school	en	gezinsfactoren	maakt	

men de balans op van draaglast en draagkracht en bepaalt men waar kansen liggen voor verbetering 

van de situatie. 

•	 	Gezamenlijk	brainstormt	men	over	mogelijke	opties	en	maakt	men	een	inschatting	welke	het	meest	

haalbaar is of het beste past.

Stap 3. Plannen

•	 	Het	team	maakt	een	keuze	wat	aan	te	pakken	(en	welke	doelen	men	daarbij	stelt),	wat	daarbij	nodig	

is en welke ‘hulpmiddelen’ kunnen worden ingezet (= passende acties), wie daarmee aan de slag gaat, 

wanneer,	hoe	en	wie	de	regie	en	coördinatie	heeft;	voor	schoolzaken	is	dit	meestal	de	IB’er,	voor	hulp-

zaken is dit afhankelijk van het betreffende traject. In de planning neemt men ook afspraken op over 

een mogelijke vervolgbespreking in het zorgteam.

Stap 4. Realiseren 

•	 	De	zorgteamdeelnemers	gaan	na	de	bespreking	aan	de	slag	volgens	de	gemaakte	afspraken.

Stap 5. Waarnemen: evaluatie van de resultaten

•	 	In	een	afsluitend	evaluatief	moment	tijdens	het	zorgteamoverleg	vraagt	de	voorzitter	‘de	inbrenger’	

(de IB’er, de leerkracht en de ouders) of zij tevreden zijn over het overleg. Hebben hun vragen 

voldoende aandacht gekregen, kunnen ze verder met de (handelings)adviezen, zijn deze voldoende 

helder, en hebben ze nog vragen? Eventueel kan men hierbij een kort evaluatielijstje meegeven 

•	 	Ter	afsluiting	van	de	specifieke	casus	maakt	men	afspraken	over	de	evaluatie	en	het	monitoren	van	de	

acties, bijvoorbeeld wanneer er een vervolgbespreking in het zorgteam plaatsvindt.
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Ter afronding van het zorgteamoverleg, als ‘de gasten’ weg zijn (dus na afloop van elke casus 

of aan het einde van de zorgteambijeenkomst) kan de voorzitter de reflectieve vragen aan de 

orde stellen: wat hebben we als zorgteam goed gedaan? Waar zitten verbeterpunten voor een 

volgende keer? Zeker in de eerste periode dat een zorgteam draait verdient dit aanbeveling.

3.4  De rol van de leerkracht in het zorgteam  

Leidend voor de bespreking in het zorgteam zijn de onderwijs- en zorgbehoeften van de leer-

ling enerzijds, en de handelingsverlegenheid van de leerkracht en de daaruit voortvloeiende 

vragen van de school anderzijds. Daarbij geldt het principe: hoe korter de lijnen, hoe minder 

‘ruis’ er in de boodschap kan komen. Om die reden heeft de persoonlijke deelname van de leer-

kracht aan het zorgteamoverleg een duidelijke meerwaarde. Vanuit de dagelijkse ervaringen 

van de leerkracht met het kind, kan hij/zij namelijk:

•  het zorgteam informeren over opvallend gedrag of functioneren van het kind in de groep en 

in vrije situaties als de gymles en het speelplein. Dit als aanvulling op de informatie die in 

het aanmeldformulier staat; 

•  vanuit zijn/haar – intensieve – contact met de ouders de thuissituatie toelichten;

•  een actieve bijdrage leveren aan de analyse en het verhelderen van de situatie; 

•  actief meedenken over het formuleren van de mogelijke en haalbare aanpak (wat is lastig, 

waar liggen kansen). Dit is vooral van belang als het concrete handelingsadviezen voor in 

de klas betreft en/of afspraken over de afstemming met eventueel externe hulp.
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4.  De uitvoering van afgesproken acties

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:
4.1  Uitvoering en coördinatie van acties

4.2  De leerkracht en de handelingsadviezen

4.3  Verslaglegging van de voortgang

4.4  Als het zorgteam niet toereikend is… toeleiding ZAT

Tijdens het zorgteamoverleg heeft men vanuit verschillende disciplines meegedacht over de 

meest passende en meest haalbare oplossingen voor dit kind in deze school, in dit gezin. De 

taken zijn verdeeld en iedereen weet wat hij/zij moet gaan doen. Belangrijke aandachtspunten 

zijn:

4.1  Uitvoering en coördinatie van acties

Taken in deze fase zijn:

•  Zorg dat acties worden uitgevoerd zoals is afgesproken. Dat lijkt een open deur, maar 

het komt voor dat na een betrokken overleg er niets gebeurt met de afspraken. Dat is niet 

alleen jammer van alle energie en expertise, maar bovendien erg nadelig voor het betref-

fende kind. 

•  Zorg voor overzicht van de stand van zaken, resultaten van ingezette acties en eventuele 

nieuwe (onverwachte) ontwikkelingen. Zorg ook dat nieuwe afspraken uit eventueel tussen-

tijds (bilateraal) overleg met relevante personen wordt gedeeld. Waar het in feite om gaat 

is dat de lijnen bij één persoon samenkomen, die de acties coördineert en de samenhang en 

voortgang bewaakt (meestal heeft de intern begeleider deze taak van regievoerder).

•  Bepaal welke cases u wilt blijven volgen in het zorgteam die u dan agendeert voor een 

volgend overleg. 

•  Het actief volgen van de leerling en de voortgang – en op basis daarvan tot vervolgacties 

beslissen – is een belangrijk kenmerk van het werken volgens de regulatieve cyclus en de 

1-zorgroute.

4.2  De leerkracht en de handelingsadviezen

Tijdens het zorgteamoverleg formuleert men concrete handelingsadviezen voor de leerkracht 

en de interactie met het kind in de groep. Die adviezen kunnen betrekking hebben op het 

(aanbieden van) de leerstof, de bejegening van de leerling, het stimuleren van de werkhou-

ding, het opbouwen van zelfvertrouwen e.d. Omdat de leerkracht persoonlijk bij het overleg 

aanwezig was – en niet hoeft te worden bijgepraat door de IB’er – kan hij/zij direct met de 

toepassing van de handelingadviezen aan de slag. Dat spaart tijd voor zowel de leerkracht als 

de IB’er. De leerkracht is ook beter geïnformeerd en gemotiveerd; vanaf de signalen via de 

analyse tot de besluitvorming over de aanpak is hij/zij immers actief betrokken geweest. De 

leerkracht heeft ook tot taak (samen met de IB’er) om de resultaten van de acties in kaart te 

brengen (evaluatie) en eventueel het eigen handelen bij te sturen. 
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4.3  Verslaglegging van de voortgang 

De intern begeleider is de spin in het web. Het is belangrijk dat alle actuele informatie bij haar 

terechtkomt, zodat zij die kan bundelen. 

•  Maak hierover afspraken en zorg dat iedereen ernaar handelt door relevante nieuwe 

informatie en resultaten (of het ontbreken daarvan) terug te koppelen (mondeling en/of 

schriftelijk in een format rapportage) naar de intern begeleider.

•  De IB’er voegt alle informatie samen en legt dit vast in een (digitaal) leerling(zorg)dossier. 

Regel ook wie hier toegang tot hebben. Dat zijn natuurlijk allereerst de betrokkenen van de 

school, zoals de leerkracht, de intern begeleider en de directeur. 

•  Andere deelnemers aan het zorgteam, zoals de jeugdverpleegkundige en schoolmaatschap-

pelijk werker leggen een eigen dossier aan als zij zelf een actieve rol krijgen bij de afge-

sproken actiepunten.

•  Na afloop van elk zorgteamoverleg neemt de IB’er alle verstrekte kopieën van het dossiers 

in en vernietigt deze. Eén exemplaar komt in het leerlingdossier. 

•  Voor de informatie in school- of hulpverleningsdossier geldt de bewaartermijn zoals die 

van kracht is voor de reguliere dossiers van de school of de instantie.

•  Wanneer een lid van het zorgteam zich niet houdt aan afspraken, is het de taak van de 

voorzitter hem/haar daarop aan te spreken, zijn/haar zorg hierover uit te spreken en te 

informeren naar de reden. Als het regelmatig voorkomt, kan de directeur in actie komen en 

desgewenst contact opnemen met de leidinggevende van die persoon. 

Zie voor meer informatie over het vastleggen van afgesproken actiepunten het voorbeeldfor-

mulier op de website www.zat.nl.

4.4  Als het zorgteam niet toereikend is… toeleiding naar het ZAT

Redenen om een casus door te leiden naar het bovenschoolse zorg- en adviesteam (ZAT) zijn:

•  het zorgteamoverleg en de daaruit voortkomende acties leiden tot onvoldoende resultaat;.

•  de problematiek is zeer complex;

•  er zijn vermoedens dat meer gespecialiseerde professionals nodig zijn

Het ZAT is een bovenschools multidisciplinair overleg voor complexere vragen. Vaste kern-

deelnemers zijn het samenwerkingsverband WSNS, bureau jeugdzorg, de jeugdarts van GGD, 

schoolmaatschappelijk werk, REC 3 en 4 en een orthapedagoog. Daarnaast en afhankelijk van 

de casus, kunnen ook de intern begeleider van de bespreekleerling, leerplichtambtenaar, MEE, 

de politie, de peuterzaal en anderen bij het ZAT-overleg aanschuiven. Zie voor meer informatie 

over de ZAT’s de website www.zat.nl. 

De intern begeleider heeft een belangrijke taak in de toeleiding naar het ZAT. Vaak neemt zij 

ook namens de school deel aan dit overleg. Elk ZAT heeft zijn eigen werkwijze en procedures. 

De intern begeleider kan hiernaar informeren bij het WSNS. Globaal komt het erop neer dat 

de IB’er – samen met de leerkracht – zorgt voor het invullen van het ZAT-aanmeldformulier, 

de afstemming met de ouders en het regelen van hun toestemming voor de ZAT-bespreking. 

Zie voor meer informatie de website www.zat.nl. 
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5.  De evaluatie

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:
5.1  Inzicht in de werkprocessen van het zorgteam

5.2  Informatie ten behoeve van het beleid

Binnen het handelingsgerichte werken en de daarbij te volgen planmatige cyclische werkwijze 

neemt evaluatie een belangrijke plaats in. Allereerst geldt dat op het niveau van elke indivi-

duele leerling bespreking (zie de eerdere informatie). Daarnaast is het belangrijk ook regel-

matig een moment van reflectie en feedback in te bouwen op functioneren van het zorgteam 

als geheel. Men onderscheidt daarbij twee vormen van evaluatie met elk een eigen doel. 

5.1  Inzicht in de werkprocessen van het zorgteam

Allereerst is het belangrijk inzicht te krijgen in hoe de werkprocessen in en rondom het zorg-

team verlopen. Leidend zijn daarbij in principe twee vragen. Wat gaat goed en waar zijn we 

tevreden over (en moeten we vooral continueren)? Wat gaat minder goed en hoe verbeteren 

we dat? 

Het is belangrijk regelmatig te evalueren en dit te agenderen. Door de ‛waan van de dag’ schiet 

het er anders gemakkelijk bij in. Vooral in een startperiode is het raadzaam tijdens elk overleg 

even stil te staan bij het functioneren van het zorgteam: wat ging goed? Wat kunnen we de 

volgende keer beter anders doen? En hoe dan? De aldus verkregen informatie biedt aankno-

pingspunten voor het bijstellen van de werkwijze. Op basis van voortschrijdend inzicht kan 

men zaken verbeteren. 

Daarnaast is het belangrijk elk jaar het functioneren van het zorgteam te evalueren met alle 

deelnemers. Hierbij is het gebruik van een checklist handig. De evaluatie betreft daarnaast 

ook de tevredenheid van de deelnemers over de resultaten. De tevredenheid van ouders en 

leerkracht van elke besproken leerling kan men bijvoorbeeld peilen drie maanden na de 

ingezette acties van het zorgteam. Op basis van de evaluatie-uitkomsten kunnen ook (SMART) 

afspraken worden gemaakt over het bijstellen van de werkwijze in de komende periode. 

Zie ook de Checklist Het zorgteam langs de meetlat / quickscan in de bijlage. Deze checklist is 

nog in ontwikkeling. We verwijzen naar de website www.zat.nl voor een update.

5.2  Informatie ten behoeve van het beleid

Naast inzicht in de hoe-vraag (hoe hebben we gewerkt en hoe tevreden zijn we daarover?), is 

het belangrijk op hoofdlijnen zicht te krijgen op zaken als: hoeveel kinderen zijn er besproken, 

verdeling jongens/meisjes, leeftijd, onderwijsbehoeften, aard van de aangemelde problemen, 

uitgevoerde acties, opbrengsten e.d. Deze informatie is te halen uit de (digitale) basisregis-
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tratie en noemt men ook wel de ‘kengetallen’. De informatie is belangrijk voor de verdere 

beleidsontwikkeling van de zorg op school, het zorgteam én de afstemming met de externe 

partners. 
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Bijlage 1:  Checklist ‘het zorgteam langs de 

meetlat’ 

Wat maakt dat een zorgteam goed functioneert? Een simpele vraag, waarop het antwoord niet 

altijd eenvoudig is te geven. Het gaat immers om een samenspel van een groot aantal factoren. 

Deze checklist bevat ‘criteria voor kwaliteit’ en biedt daarmee een handvat om het eigen zorg-

team ‘langs de meetlat te leggen’. Het zorgteam staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van 

de zorgroute van de school en het samenwerkingsverband én van het lokale zorgaanbod voor 

jeugdigen. Daarom zijn in deze checklistook hierover items toegevoegd. 

De opbouw van deze checklist is als volgt:   

1. De toeleiding naar het zorgteam 

2. Het zorgteam-overleg

3. Uitvoering zorgteam-acties en monitoring 

4. Doelen en resultaten

5. Bestuurlijke afspraken rondom de leerlingenzorg en het zorgteam 

Start checklist – functioneren zorgteam in de praktijk

Invultip: kruis bij elk item in de lijst de antwoordoptie aan die jij belangrijk vindt. Kies in een 

tweede doorloop van de lijst de top vijf van verbeterpunten voor het komende jaar en omcirkel 

deze.

Ingevuld door:

 de IB’er, tevens zorgteam voorzitter

 de directeur, tevens zorgteam voorzitter

 zorgteam-deelnemer, namelijk:

 anders, namelijk:
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1. De leerlingenzorg op school en de toeleiding naar het zorgteam

Functioneert in 
de praktijk:

+ +/- -

Op de school:

1.  is de IB’er voldoende toegerust (expertise en tijd) voor de zorgtaak inclusief de 
samenwerkingstaken met externen

2.  is de directeur voldoende toegerust voor de zorgtaken 

3.  heeft de directeur inzicht in de functies, werkwijze en bespreekleerlingen van het 
zorgteam

4.  zijn de leerkrachten in de groep de basis voor een goede leerlingenzorg

5.  zijn de leerkrachten voldoende toegerust (expertise en tijd) voor hun zorgtaak

6.  nemen leerkrachten het initiatief tot tijdig overleg op met de IB’er bij vragen over 
kinderen

7.  formuleren leerkrachten een heldere vraagstelling voor het zorgteam

8.  is het zorgteam ingebed ineen interne zorgroute1

9.  gebruiken we een aanmeldformulier om informatie systematisch in te brengen

10.  betrekken we de ouders bij het voortraject naar het zorgteam (delen van informatie 
en verantwoordelijkheid voor aanpak) 

11.  hebben we schriftelijke informatie voor ouders over de zorgroute en het zorgteam 
(schoolgids, folder)

12.  regelen we schriftelijke toestemming van ouders voor de bespreking in het zorg-
team

13.  hebben we afspraken over ‘hoe te handelen bij zorgmijdende of weigerachtige 
ouders’

14.  hebben we afspraken over ‘omgaan met crisis’

15. anders, namelijk:

Bij overgangsmomenten voorschools – PO en PO-VO van ‘risicoleerlingen’ is er sprake van:  

16.  een systematische overdracht van schriftelijke gegevens

17.  een ‘warme’ overdracht, met handelingsgerichte adviezen

18.  anders, namelijk:

De kwaliteit van de leerlingenzorg op mijn school en de toeleiding naar het zorgteam  
waardeer ik op dit moment met het schoolcijfer:

1  Een interne zorgroute heeft als basis ‘de leerkracht in de groep’, die bij vragen steun inroept van collega-

leerkrachten en de intern begeleider. Deze kan op haar beurt weer een beroep doen op de expertise van 

externe professionals als de jeugdverpleegkundige, het school maatschappelijk werk (al dan niet gekoppeld 

aan het zorgteam), een orthopedagoog e.a. Gaat het om een complexe situatie dan kan de IB’er de leerling 

bespreken in het bovenschoolse zorg- en adviesteam/ZAT.
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2. Het zorgteam-overleg

Functioneert in 
de praktijk:

+ +/- -

Het zorgteam:

1.  bestaat uit de juiste vaste kernpartners, nl. minimaal de IB’er, GGD en het SMW

2.  nodigt de leerkracht uit bij de casusbespreking

3.  nodigt de ouders uit bij de casusbespreking

4. biedt ruimte aan voldoende bespreekcases per bijeenkomst, gemiddeld nl._______

5.  heeft de juiste frequentie en tijdruimte tussen de besprekingen

6.  anders, nl.

De deelnemers aan het zorgteam:

7.  hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hulp aan kind (en ouders)

8.  hebben voldoende expertise voor deelname en vervolgacties

9.  zijn gelijkwaardig

10.  tonen betrokkenheid 

11.  beschikken over mandaat en ondersteuning vanuit de school/organisatie

12.  anders, nl.

De voorzitter van het zorgteam:

13.  werkt met een agenda die vooraf wordt toegezonden

14.  volgt een vaste systematiek in de bespreking (de regulatieve cyclus of incident-
methode)

15. bewaakt de structuur en ieders inbreng

16.  werkt bij elke casus vanuit het principe dat de onderwijs- en ondersteuningsbe-
hoeften van kind (en ouders) leidend zijn (systeembenadering)

17.  werkt bij elke casus vanuit de vraag / handelingsverlegenheid van de school (of 
andere inbrenger)

18.  werkt bij elke casus met een focus op de kansen en mogelijkheden

19.  formuleert bij elke casus de adviezen of acties in SMART-termen

20.  spreekt bij elke casus een ‘casusregievoerder’ af als aanspreekpunt voor leerling, 
ouders, school en andere betrokkenen

21.  checkt bij elke casus de tevredenheid van de inbrenger (en de ouders) met de 
bespreking en de uitkomsten

22.  legt de afspraken van elke casus schriftelijk vast

23.  anders, namelijk:

De kwaliteit van het zorgteam-overleg waardeer ik op dit moment met  
het schoolcijfer:
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3. Uitvoering zorgteam-acties 

Functioneert in 
de praktijk:

+ +/- -

Uitvoering van de acties:

1.  de aangewezen ‘uitvoerder (s)’ pakken acties snel en adequaat op

2.  de casusregie van acties door school en externen verloopt prima 

3.  alle zorgteam-leden hebben mandaat om hulp vanuit eigen organisatie snel te 
activeren (buiten wachtlijsten om)

4.  het zorgteam hanteert een samenhangend volgsysteem en noteert informatie in een 
zgn. zorgdossier (en voegt dit bij het reguliere leerlingendossier)

5.  zorgteam-deelnemers zijn gezamenlijk in staat een ‘integrale en sluitende aanpak’ 
tot stand te brengen

Het zorgteam leidt door naar het ZAT:

6.  bij onvoldoende resultaat of stagnatie van ‘eigen zorg’ (door GGD, SMW, school, e.a.) 

7.  bij complexe problemen bij het kind (en gezin)

8.  bij vermoeden van meerdere indicaties (zoals BJZ, CIZ en CvI’s)

9.  bij (vermoedens van) verwaarlozing, mishandeling of huiselijk geweld

10.  bij zorgen over de overgang naar een andere school / onderwijstype:

11.  anders, nl.

Het zorgteam heeft in de praktijk een heldere afstemming met:

12.  het Centrum Jeugd en Gezin

13.  het Elektronisch Kind Dossier (EKD)

14.  de Verwijsindex Risicojeugd (VIR)

15.  anders, nl.

De kwaliteit van de uitgevoerde acties  waardeer ik op dit moment met het schoolcijfer:
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4. Doelen en resultaten

Functioneert in 
de praktijk:

+ +/- -

Het zorgteam draagt bij aan de volgende doelen:

1.  betere en vroegtijdige signalering 

2.  tijdig en effectief ingrijpen

3.  optimale begeleiding van leerlingen, duidelijkheid hoe te handelen en door wie

4.  hulp aan de leerling en de ouders gericht op versterking van hun ‘eigen kracht’

5.  voorkomen van escalatie van problemen

6.  betere afstemming tussen onderwijs en zorgaanbieders

7.  betere afstemming tussen zorgaanbieders onderling

8.  deskundigheidsbevordering over en weer

9.  anders nl.

De leerling en ouders hebben baat bij:

10.  adequate uitvoering van hulp binnen afgesproken termijn 

11.  zijn tevreden over de geboden hulp

12.  adequate adviezen mbt de begeleiding van de leerling bij overgangsmomenten: 
bao-bao / voorschools-basisschool / po-vo)

13.  anders, nl.

De leerkracht en interne begeleider:

14.  signaleren eerder 

15.  ervaren minder handelingsverlegenheid

16.  zijn tevreden over de toepasbaarheid van de handelingsgerichte adviezen van het 
zorgteam

17.  anders, nl.

De zorgpartners:

18.  zetten sneller en doeltreffender	hun	specifieke	aanbod	in

19.  bereiken doelgroepen vroegtijdiger

20.  anders, nl.

De realisatie van de doelen waardeer ik op dit moment met het schoolcijfer:
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Vervolg checklist - beleidsafspraken

5. Beleidsafspraken rondom leerlingenzorg op school en het zorgteam

Schriftelijk vastge-
legd en geaccor-
deerd:

Ja Nee 

De school beschikt over:

1.  een visie op ‘zorg’ vastgelegd in zorgplan

2.  een visie op samenwerken met ouders beschreven in zorgplan en schoolgids

3.  een interne zorgstructuur en zorgroute, gericht op vroegtijdig signaleren én 
handelen

4.  een meerjaren beleidsplan zorg, waarin interne taakafstemming (driehoek direc-
teur – IB’er – leerkrachten) met externe partijen is beschreven 

5.  een jaarlijks zorgwerkplan met o.a. SMART doelen en scholingplan

6.  protocollen over de omgang met ouders (bv. over privacyreglement)

7.  anders, nl.

Er zijn afspraken van school met:

8.  de JGZ waarin de relatie en inspanningsverplichting is vastgelegd

9.  het SMW / de gemeente waarin de relatie en inspanningsverplichting is vastge-
legd

10.  anders, nl.

Er zijn afspraken tussen school, zorgpartners en gemeente over: 

11.  het gebruik van de Verwijs Index Risicojeugd (VIR) 

12.  de afstemming zorgteam - ZAT - CJG

anders, nl.

Het zorgteam:

13.  levert een jaarlijkse rapportage met kengetallen en procesinformatie, wat 
bijdraagt aan de ontwikkeling van het beleid leerlingenzorg

14.  anders, nl

De kwaliteit van de beleidsafspraken rondom de leerlingenzorg op school  
en het zorgteam waardeer ik op dit moment met het schoolcijfer:

Deze checklist is nog in ontwikkeling. Suggesties zijn welkom.  
Wilt u deze sturen naar:
m.moerkens@nji.nl. Hartelijk dank!
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Bijlage 2:  Informatiebronnen

Deze handreiking sluit nauw aan bij en bouwt voort op de volgende informatiebronnen:

1.   Het kwaliteitskader ZAT’s en zorgteams en het referentiemodel kwaliteit van het zorg-

team en ZAT in het primait onderwijs te vinden op de website www.zat.nl. 

2.   De Wegwijzer voor de intern begeleider als spil in de samenwerking met externe zorg-

partners; alleenzaamheid of succesvol samenwerken (Nederlands Jeugdinstituut 2008, 

ISBN 978-90-8830-035-6). Deze wegwijzer is in het najaar van 2008 verspreid onder alle 

intern begeleiders in Nederland. Daarnaast kunt u de wegwijzer als pdf-bestand down-

loaden via www.zat.nl. 

3.   De Handreiking samenwerking ouders in zorgtrajecten, die ingaat op het partnerschap 

tussen school en ouders inclusief een helder stappenplan. De handreiking geeft bij elke stap 

op niveau van de groep, de school en bovenschools, suggesties voor de communicatie met 

ouders. Zie www.zat.nl.

4.   Diverse andere producten van het landelijk steunpunt ZAT, een modelconvenant ZAT, 

registratie, versnelling passende hulp en integraal indiceren, vroegsignalering in het onder-

wijs, doorgaande zorglijn, verwerking persoonsgegevens (privacy), de samenwerking met 

ouders. Deze zijn te vinden op de website www.zat.nl.

5.   De zorgroute komt van de KPC-groep. Het is een box die vier publicaties bevat:

	 •	 	1-zorgroute,	naar	handelingsgericht	werken (Arjan Clijsen, Wijnand Gijzen, Sonja de 

Lange en Gea Spaans)

	 •	 	Handreiking	1-zorgroute	voor	leerkrachten	en	intern	begeleiders	in	het	primair	

onderwijs (Arjan Clijsen)

	 •	 	Draaiboek	invoering	1-zorgroute (Arjan clijsen, Mariët Förrer en Yvonne Leenders)

	 •	 	Draaiboek	invoering	1-zorgroute	in	het	Samenwerkingsverband	WSNS (Arjan Clijsen)

  Exemplaren van de 1-zorgroute zijn te bestellen bij Logistiek Centrum onderwijs (LCO)  

www.lcowijzer.nl.
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