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VROEGTIJDIG ONDERKENNEN
SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN VAN

het jonge kind, ouders en leerkracht centraal

Bijeenkomst 1

Welkom!

Kennis Delen = 
Kennis Vermenigvuldigen

Cobi Brouwers Plein 013
Emilie Groot-Ketelaars                                                           Ontwikkelkracht in Onderwijs en Opvang
Annelies de Hoop                                                    Consulent Plein 013, Ergotherapeut, M-EN Gedrag        

Programma

Welkom

Verkenning a.h.v.

Theorie en 
casuïstiek

Opbrengsten & 
Vooruitblik

Blok 1 Blok 3Blok 2

1

2

3



5-10-2020

2

Hoe bouw je samen aan vertrouwen?
op zoek naar successen en dilemma’s

Afstemmen op 
ondersteuningsbehoeften:

van het kind
van de ouder

van de leerkracht 
en professionals in onderwijs en 

opvang

Succes sleutels

Vertrouwen hebben en geven…
https://www.youtube.com/watch?v=fS64pb0XnbI

Een goede start maak je samen

• Wat kan helpend zijn bij het zo vroeg mogelijk zicht krijgen op de specifieke 
ondersteuningsbehoefte van het jonge kind?

• Hoe om te gaan met ouders van een leerling met extra 
ondersteuningsbehoeften?

• Hoe zorg je voor een goede kennismaking en start/overgang op school?

VROEGTIJDIG ONDERKENNEN
SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN
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UITWISSELEN

Deel ervaringen 
van kinderen met 

specifieke 
ondersteuningsbehoeften 
die je in je groep hebt of 

krijgt….

Kleine kinderen, grote kansen
WET en REGELGEVING  / ZORGPLICHT

www.evaluatiepassenonderwijs.nl

Sleutels tot succes bij 
VROEGTIJDIG ONDERKENNEN

SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN

yari Karim Arianna
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Intern begeleiders kinderopvang
Consulenten toeleiding onderwijs

Consulenten voorinstroom

Overdracht 
naar 

onderwijs

arrangementen

Arrangement op de basisschool

Toelaatbaarheidsverklaring TLV

Voorschoolse voorzieningen voor 
kinderen met 

ondersteuningsbehoeften

IVH
Integrale 

vroeghulp IVH

Toegang
MEE
GGD
GGZ

Onderzoeks-
bureaus

Ziekenhuizen 
etc.

Integrale 
Vroeghulp

IVH

DVI de 
Hondsberg 

(ontwikkelings-
achterstand)

Kentalis 
(taalachterstand)

Sociale kaart Tilburg en omgeving 
voorschoolse voorzieningen voor kinderen met ondersteuningsbehoeften 

Sociale kaart Tilburg en omgeving 
Alle basisscholen (rode druppels)

SBO (in oranje) en SO scholen (in blauw)

SBO 
Noorderlicht

met school 
voorbereidende groep

SBO Mozaik (geen 
kleutergroepen!

SBO 
Westerwel

SBO Zonnesteen
met school 

voorbereidende groep

SO de 
Bodde
(ZML)

SO de Keijzer
(gedrag-soc-

emot.)

SO OCLeijpark 
(motoriek en ontw. 

achterstand , voorheen 
Mytyl)

SO PI de 
Hondsbergh

(verstandelijk 
en soc-emot.SO Auris

(taalontwikkeling)
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Uitwisselen

*Welke partners zijn bij jou 
bekend ?

*Met welke werk(te) je 
(succesvol) samen?

*Welke dilemma’s heb jij 
ervaren?

Julia 3,5 jaar 

Julia

Op zoek naar een school

Overdracht 
naar 

onderwijs

Integrale 
vroeghulp

MEE
GGD
GGZ

IVH
Integrale 

vroeghulp IVH

Toegang
MEE
GGD
GGZ

Onderzoeks-
bureaus

Ziekenhuizen 
etc.
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Zorgplicht passend onderwijs
samen bouwen aan vertrouwen?!

Voor alle leerlingen die op een school worden aangemeld geldt de zorgplicht. Scholen zijn verplicht ervoor te 
zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt.
Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om die ondersteuning te 
verzorgen. Dat wordt zorgplicht genoemd. Het maakt niet uit of de leerling nieuw is op school of al op school 
zit. Samen met ouders zoekt de school de best passende plek voor de leerling. Hierbij geldt dat:
• De school altijd moet onderzoeken of zij de benodigde ondersteuning kan bieden.
• Als dit niet lukt mogen zij de leerling pas uitschrijven nadat er een andere passende plek is gevonden. De 

school moet eerst een passende plek voor het kind zoeken.
Als u bij aanmelding al weet dat uw kind extra ondersteuning of zorg nodig heeft, geef dit dan aan bij de 
school. Nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld, gaat de zorgplicht in. De school onderzoekt dan of zij de 
benodigde ondersteuning kan bieden, eventueel met advies vanuit het samenwerkingsverband (consulenten 
bij Plein013). De school heeft dan 6 weken de tijd om te beslissen of zij uw kind toelaat. Soms heeft de school 
meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de 
ouders. De periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.
• Als u uw kind op meerdere scholen aanmeldt, geef dit dan aan bij de scholen. De school van de eerste 

voorkeur krijgt dan de zorgplicht. 
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/passend-onderwijs/ondersteuning-op-een-reguliere-
school/zorgplicht/

Morele en informele zorgplicht

Aanmelden is nog geen inschrijving, 
maar
betekent wel zorgplicht

ZORG – PLICHT
- Kind
- Ouder
- Leerkracht
- IB-er

Ahmed en Sara, 
broertje en zusje; van 6 en 4 jaar oud 

Op zoek naar een school
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Met eigen behoeften en 
talenten

pauze

Signaleren van ondersteuningsbehoeften

• Nature 
• Nurture
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Diagnose model: focus op probleem

• Beschrijven van problemen
• Uitgangspunt: als je weet wat fout gaat vind je de oplossing

Oplossingsgerichte model: focus op succes

• Beschrijven van sterke kanten
• Uitgangspunt: als je weet wat goed gaat, kun je dat gebruiken om 

problemen te overwinnen en mogelijkheden uit te breiden

Dus, alles wat fout gaat negeren…? Nee!

Erkenning op de situatie waar de 
last wordt ervaren, maar niet 
analyseren!

En op zoek naar uitzonderingen
want geen enkel probleem komt 
ALTIJD voor 

Arianna, 3,7 jaar

Arianna

Op zoek naar een school
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Samen met 
ouders 

ondersteunings-
behoeften 

boven water 
krijgen!

Ondersteuningsbehoeften

Samen signaleren

Kind factoren

Belemmerend
En Stimulerend

school en thuis

Arrangement
in de school of 
op een andere 

school
of op een speciale 

school 

Samen bouwen aan vertrouwen

Yari, bijna 6 jaar

yari
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Uitwisselen

Samen werken met ouders

Ieder een eigen perspectief 
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Eerste indruk van ouders?

• Vluchten?
• Vermijden?
• Vechten?
• Verstrikt?

Karim, net 5 jaar

Karim

31

32

33



5-10-2020

12

Kind in de wachtstand…

Sleutels tot succes bij 
VROEGTIJDIG ONDERKENNEN

SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN

yari Karim Arianna

Presentatie welke sleutels heb je ontdekt?
Welke dilemma’s wil je verder onderzoeken?
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Vooruitblik en afsluiting
Bijeenkomst 2 (november) en 3 (januari) 

- Samenwerking en overdracht met kinderopvang 
- Verdieping zorgroutes, procedures en good-practices 
- Gesprekken met ouders en non verbale communicatie  
- De meertalige ouder en vroegtijdig onderkennen ondersteuningsbehoeften 

Vroegsignalering in de praktijk 
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