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Woord vooraf 

 Woord vooraf

In 2007 verscheen in opdracht van WSNS Plus de box 1-zorgroute. Samen onderwijs 
passend maken voor het primair onderwijs. De 1-zorgroute in het primair onderwijs richt 
zich op het doelgericht, handelingsgericht en planmatig afstemmen van het onderwijs op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen en op verschillen daarin. Inmiddels wordt de 1-zorgroute 
in een groot aantal samenwerkingsverbanden WSNS, besturen en (speciale) basisscholen met 
succes ingevoerd en als een belangrijke werkwijze gezien om passend onderwijs te realiseren, 
de onderwijszorg in school te verbeteren en opbrengstgericht te werken.

Naar aanleiding van het succes van de 1-zorgroute in het primair onderwijs is KPC Groep in 2008 
in opdracht van het ministerie van OCW gestart met het SLOA-project ‘Onderwijszorgroutes 
in het voortgezet onderwijs’. Doel van dit project is het onderwijs op scholen voor voortgezet 
onderwijs (vmbo en havo/vwo) beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen 
en planmatig om te gaan met verschillen hierin tussen leerlingen. De mentoren en docenten 
nemen daarbij een centrale plek in. Zij voeren in het primaire proces de stappen uit de cyclus 
‘Handelingsgericht werken’ (HGW) uit en worden daarbij ondersteund door medewerkers uit 
de onderwijszorg in en rond school.

Het op maat ontwerpen, implementeren en toepassen van de onderwijszorgroute is op drie 
scholen voor voortgezet onderwijs uitgeprobeerd: het Kempenhorst College in Oirschot, de 
Christelijke Scholengemeenschap in Veenendaal en de Philips van Horne Scholengemeenschap 
in Weert. De bevindingen op deze pilotscholen zijn besproken in een expertgroep van 
praktijkdeskundigen uit het voortgezet onderwijs.

In het voortgezet onderwijs is er niet één onderwijszorgroute. Het ontwerpen en implementeren 
van een onderwijszorgroute is altijd maatwerk per school. Op elke school zal de onderwijszorg-
route er dus anders uitzien, mede afhankelijk van de visie van school op passend onderwijs 
en op de onderwijszorg aan leerlingen, de organisatie van het onderwijs in school en een 
aantal keuzes die de school kan maken ten aanzien van de vormgeving en uitvoering van de 
onderwijszorgroute. Scholen die een onderwijszorgroute invoeren, delen met elkaar een aantal 
basisuitgangspunten en hebben met elkaar gemeen dat zij uitgaan van de stappen uit de cyclus 
HGW.

Samen met en in de praktijk zijn in het project ‘Onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs’ 
drie producten samengesteld:
•	 Draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. Onderwijs passend 

maken. In dit draaiboek staan tal van aanwijzingen en suggesties om in school stapsgewijs 
en gefaseerd de onderwijszorgroute op maat te ontwerpen, te implementeren en te borgen.

•	 Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. Naar handelingsgericht 
werken. In deze handreiking voor mentoren, docenten en medewerkers in de onderwijszorg 
staan de stappen uit de onderwijszorgroute toegelicht met praktische suggesties en 
praktijkvoorbeelden. Tevens zijn instrumenten, kijkwijzers, checklists, overzichten en formats 
opgenomen die het uitvoeren van deze stappen ondersteunen.

•	 Onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. Onderzoeksrapportage. In deze 
rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek dat op de drie pliotscholen verricht is 
naar de ervaringen en de resultaten van het in school ontwerpen en implementeren van een 
onderwijszorgroute.



 Draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs

Dit draaiboek geeft aan welke keuzes u kunt maken bij het ontwerpen en implementeren van een 
onderwijszorgroute in uw school en bespreekt aandachtspunten voor een succesvolle invoering. 
Het draaiboek is géén blauwdruk voor hoe het moet, maar schetst een aantal keuzes en geeft 
overwegingen en suggesties aan.

Wij wensen u veel succes bij het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van de onderwijszorg-
route in uw school en danken de drie pilotscholen en de expertgroep voor hun waardevolle 
bijdrage aan dit project.

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook 
‘zij’ worden gelezen. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding invoering van een onderwijszorgroute in school

Er is in het voortgezet onderwijs onvrede over de huidige zorg aan leerlingen. Veel scholen 
bezinnen zich over hoe zij de onderwijszorg aan leerlingen in hun school kunnen verbeteren. 
Meestal zijn externe ontwikkelingen in combinatie met schoolinterne redenen hiertoe aanleiding.

Externe ontwikkelingen

• Passend onderwijs. Centraal in passend onderwijs staat een goede afstemming van het 
onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het omgaan met verschillen 
daarin tussen leerlingen. Mentoren en docenten spelen in passend onderwijs een cruciale 
rol. Passend onderwijs gebeurt in de klas. Daarnaast wordt in passend onderwijs een 
goede afstemming en samenwerking met de ouders plaats nagestreefd en ook een 
goede samenwerking tussen school en externe partners in de zorg. Elke school moet in 
het kader van passend onderwijs een ‘schoolondersteuningsprofiel’ opstellen waarin de 
school beschrijft wat haar ambities zijn ten aanzien van de zorg aan haar leerlingen, welke 
basiszorg de school aan haar leerlingen biedt, welke extra voorzieningen de school in 
huis heeft en hoe de professionaliteit van de medewerkers vergroot wordt. De komst van 
passend onderwijs en het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel kunnen aanleiding 
zijn tot een herbezinning op de onderwijszorg in school en tot het invoeren van een 
onderwijszorgroute. Houd er rekening mee dat veel docenten niet overzien wat passend 
onderwijs voor hun huidige lespraktijk gaat betekenen. Zij vrezen een taakverzwaring. 
Passend onderwijs is een mooi streven waar niemand op tegen kan zijn, maar hoe werk je 
het in de praktijk uit?

• Talentontwikkeling. Investeren in het talent van iedere leerling blijkt in de praktijk lastig 
te realiseren (VO-raad, 2010). De leerlingenpopulatie is in toenemende mate complex en 
heterogeen van samenstelling. Het aantal zorgleerlingen is explosief gestegen. Voor een 
krachtige kennismaatschappij is talentontwikkeling essentieel. Door het onderwijs beter 
en anders te organiseren en in te richten kan talent beter benut worden. Bij het invoeren 
van een onderwijszorgroute in school is er aandacht voor hoe we ruimte kunnen creëren 
om recht te doen aan de talenten van iedere leerling.

• Opbrengstgericht werken. Scholen dienen steeds meer verantwoording af te leggen van 
de behaalde (leer)opbrengsten en van de inzet van zorgmiddelen en de resultaten daarvan. 
Kenmerk van een onderwijszorgroute is dat er cyclisch tal van leerlingengegevens verzameld 
worden. Deze data kunnen goed gebruikt worden voor het analyseren en verbeteren van de 
leeropbrengsten in school en voor het in kaart brengen van hoe de extra zorgmiddelen in 
school ingezet worden en wat de resultaten daarvan zijn.  
De onderwijszorgroute kan een bijdrage leveren aan het maken van een kwaliteitsslag ten 
aanzien van zowel de leeropbrengsten als de opbrengsten op sociaal-emotioneel vlak en 
het welbevinden van leerlingen. In het beleid ‘Beter Presteren’ is het streven dat in 2018 
90% van de scholen voor voortgezet onderwijs opbrengstgericht werkt, nu 20%. Zie ook 
www.venstersvoorverantwoording.nl. 

• Doorgaande onderwijszorg. Bij overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen, zoals de 
overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en de overgang van voortgezet 
onderwijs naar een vervolgopleiding, is belangrijk dat een doorgaande onderwijszorg 
plaatsvindt, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

http://www.venstersvoorverantwoording.nl
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Vooral bij ‘zorgleerlingen’ is er een verhoogd risico dat er iets mis gaat bij de overgang.  
De overgangen in de schoolloopbaan van een leerling zijn een integraal onderdeel van 
een onderwijszorgroute. Nu veel basisscholen de 1-zorgroute toepassen, beraden steeds 
meer scholen voor voortgezet onderwijs zich over hoe zij in hun onderwijszorgroute kunnen 
aansluiten op de 1-zorgroute in de basisscholen.

Interne ontwikkelingen

Ook interne ontwikkelingen binnen school kunnen aanleiding zijn om een onderwijszorgroute in 
school te gaan invoeren. Denk bijvoorbeeld aan:
• Onvrede over het werken met individuele handelingsplannen. Veel scholen voor voortgezet 

onderwijs stellen individuele handelingsplannen op, maar voeren die ‘stilzwijgend’ 
nauwelijks uit. Zij ervaren het opstellen van individuele handelingsplannen daarom als 
verspilde tijd en energie en zijn op zoek naar hoe zij op een effectieve wijze met behulp van 
groepsplannen beter tegemoet kunnen komen aan de verschillen in onderwijsbehoeften 
tussen de leerlingen in een groep. 

• Handelingsverlegenheid mentoren en docenten. Veel mentoren en (vak)docenten hebben 
bij het bieden van passend onderwijs moeite met het analyseren van gegevens uit toetsen, 
observaties en gesprekken met leerlingen (en met ouders), met het benoemen van de 
specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en met het doelgericht en planmatig omgaan 
met verschillen hierin tussen leerlingen. Hoe kunnen we hen hierin professionaliseren en in 
school ondersteunen?

• Toename en verdichting problematiek leerlingen. Op veel scholen voor voortgezet onderwijs 
constateert men een sterke toename van het aantal zorgleerlingen en een verdichting van de 
problematiek. Het betreft in het bijzonder gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. Hoe 
kan men docenten hierbij ondersteunen en meer afstemming tussen docenten realiseren? 

• Schooluitval en zittenblijven. Als veel leerlingen (voortijdig) uitvallen, doubleren of afstromen, 
kan dit reden zijn om goed de onderwijszorg in school onder de loep te nemen en te onder-
zoeken op welke wijze dit verminderd kan worden.

• Duidelijke stappen en taken in de onderwijszorg. Vaak zijn de stappen in de onderwijszorg in 
school en ieders taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk voor alle betrokken mede-
werkers. Dit leidt tot veel misverstanden en onduidelijke lijnen tussen de verschillende 
niveaus van zorg in school. Hoe verloopt de route in school en wat is daarin ieders bijdrage 
en verantwoordelijkheid? Op welke wijze vindt in school communicatie over (zorg)leerlingen 
plaats? Levert dit overleg docenten en mentoren concrete aanwijzingen en suggesties op 
voor de aanpak van leerlingen in de groep?

• Positie van zorgspecialisten in school. Steeds meer zorgfunctionarissen die werkzaam zijn in 
het intern zorgteam van school zijn ontevreden over het systeem waarin zorgleerlingen naar 
hen afgeschoven worden. Hoe kan school het eigenaarschap voor de zorg aan leerlingen 
bij de docenten leggen en kunnen zorgfunctionarissen mentoren en docenten (in de klas) 
ondersteunen bij het bieden van een passende onderwijszorg? Er is op veel scholen 
behoefte aan het coachen van mentoren en docenten op de werkvloer.

Ook kan een negatief rapport van de Inspectie van het Onderwijs reden zijn voor een 
herbezinning op de leerlingenzorg in school. De Inspectie kan bijvoorbeeld de afstemming van 
het aanbod, de instructie en de verwerking op verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen 
als onvoldoende beoordelen. Denk ook aan het planmatig bieden van extra zorg, de besteding 
van de onderwijstijd, het systematisch volgen van de vorderingen van de leerlingen, het actief 
betrekken van de leerlingen bij onderwijsactiviteiten en het systematisch evalueren van de extra 
zorg die geboden is.

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de aanleiding om een onderwijszorgroute in een school 
voor voortgezet onderwijs in te voeren heel divers kan zijn. Het is daarom belangrijk eerst goed in 
kaart te brengen wat school wil bereiken met het op maat ontwerpen en implementeren van een 
onderwijszorgroute (zie hoofdstuk 3 en 4). 
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1.2 Uitgangspunten ontwerpen en implementeren van een onderwijszorgroute

In de publicatie Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. Naar handelings-
gericht werken (Clijsen, Beek, Van de Beek & Van Herp (2011); in deze publicatie verder te 
noemen als: handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs) staan het doel en de 
uitgangspunten van een onderwijszorgroute in het voortgezet onderwijs uitgebreid toegelicht. 

Uitgangspunten van een onderwijszorgroute in het voortgezet onderwijs

•	 Afstemming	van	het	onderwijs	op	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen	en	op	verschillen	daarin	

tussen leerlingen.

•	 Uitgaan	van	de	positieve	kwaliteiten,	talenten,	kansen	en	mogelijkheden	van	leerlingen,	docenten	en	

ouders.

•	 Interactie	en	wisselwerking:	we	lokaliseren	‘problemen’	niet	alleen	in	de	leerling,	maar	kijken	naar	deze	

leerling, in deze groep, bij deze docenten en met deze ouders.

•	 De	onderwijszorg	is	preventief	en	proactief.	

•	 Het	handelen	is	doelgericht	en	planmatig.	Als	insteek	voor	het	omgaan	met	verschillen	in	

onderwijsbehoeften tussen leerlingen wordt gekozen voor het werken met groepsoverzichten en 

groepsplannen.

•	 De	mentor	en	docenten	zijn	beslissend	in	de	onderwijszorg	aan	leerlingen.	Passend	onderwijs	gebeurt	

in de klas.

•	 De	leerling	is	actief	betrokken	bij	de	stappen	die	in	de	onderwijszorgroute	gezet	worden.	School	gaat	

in gesprek met de leerling. Leerlingen zijn mederegisseur van hun eigen leerproces.

•	 De	ouders	zijn	een	belangrijke	partner.	Er	is	een	constructieve	samenwerking	met	hen.

•	 Nauwe	samenwerking	met	externe	partners	in	de	onderwijszorg	in	de	regio.

•	 De	stappen	in	de	onderwijszorgroute	zijn	systematisch	en	transparant.	Voor	iedereen	is	duidelijk	wie	

wanneer wat doet. 

Aansluitend op deze uitgangspunten is in overleg met praktijkdeskundigen en de pilotscholen 
een conceptueel kader samengesteld dat scholen voor voortgezet onderwijs richting biedt aan 
het zelf ontwerpen en het implementeren van een onderwijszorgroute.

Het ontwerpen van een onderwijszorgroute is gebaseerd op de visie die school heeft op passend 
onderwijs en op de onderwijszorg aan leerlingen. De volgende uitgangspunten bieden een school 
richting aan het zelf ontwerpen van een eigen onderwijszorgroute:

Uitgangspunten voor het ontwerpen van een onderwijszorgroute

•	 Bij	het	afstemmen	van	het	onderwijs	op	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen	moet	de	

onderwijszorgroute recht doen aan verschillen tussen leerlingen. De cyclus HGW (zie bijlage 2) is 

de kern van een onderwijszorgroute in het voortgezet onderwijs.

•	 Het	afstemmen	van	het	onderwijs	op	de	onderwijsbehoeften	van	leerlingen	is	onderdeel	van	

het pedagogisch en didactisch handelen van iedere docent. Mentoren en docenten gaan hierbij 

doelgericht, handelingsgericht en planmatig te werk en evalueren wat de resultaten wat hun aanpak 

zijn. Mentoren en docenten spelen een doorslaggevende rol in een onderwijszorgroute.

•	 In	een	onderwijszorgroute	worden	de	talenten,	mogelijkheden	en	positieve	kwaliteiten	van	leerlingen	

benut, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

•	 De	onderwijszorgroute	is	zodanig	ingericht	dat	leerlingen	die	in	pedagogisch	en/of	didactisch	opzicht	

extra aandacht nodig hebben, vroegtijdig gesignaleerd en snel en effectief begeleid worden. 

•	 De	onderwijszorg	aan	leerlingen	vindt	zoveel	mogelijk	in	de	klas	plaats.	In	een	onderwijszorgroute	zijn	

het onderwijs en de zorg in school niet van elkaar gescheiden. Medewerkers uit het intern zorgteam 

van school ondersteunen de mentor en de docenten bij het afstemmen van hun onderwijs op de 

specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Het accent verschuift van leerlingbegeleiding naar 

docentbegeleiding. De middelen komen zoveel mogelijk beschikbaar voor het primaire proces in de 

klas.
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•	 De	leerling	participeert	in	de	stappen	die	in	de	onderwijszorgroute	gezet	worden.	Docenten	en	

leerling hebben een gemeenschappelijk doel. De mentor of docent gaat in gesprek met de leerling en 

maakt de leerling medeverantwoordelijk voor zijn ontwikkeling.

•	 Ouders	zijn	een	belangrijke	partner	bij	de	stappen	in	de	onderwijszorgroute.	Er	is	een	goede	

samenwerking en communicatie met de ouders. De school heeft oog voor hoe de leerling thuis en in 

zijn leefomgeving functioneert en zich in meer brede zin ontwikkelt.

•	 In	de	onderwijszorgroute	hebben	docenten	in	‘teams’	regelmatig	en	systematisch	overleg	over	de	

ontwikkeling en de begeleiding van leerlingen. In deze besprekingen nemen mentor en docenten 

gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de onderwijszorg aan leerlingen, stemmen de begeleiding van 

leerlingen op elkaar af en delen kennis met elkaar.

•	 Het	intern	zorgteam	van	school	en	het	multidisciplinaire	ZAT	(zorg-	en	adviesteam)	zijn	ingebed	in	de	

onderwijszorgroute. Zij adviseren en ondersteunen mentoren en docenten bij de afstemming van hun 

onderwijs op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. Hierbij kan externe deskundigheid 

vanuit het SWV VO of (jeugd)zorg ingeschakeld worden. Voor leerlingen (en ouders) die extra 

begeleiding of zorg nodig hebben, wordt verwezen naar voorzieningen in en rond school. Er is sprake 

van een goede afstemming en overdracht tussen onderwijs en (jeugd)zorg.

•	 De	overgang	naar	een	nieuw	leerjaar	binnen	school,	de	overgang	van	primair	onderwijs	naar	

voortgezet onderwijs en de overgang van voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding zijn een 

onderdeel van de onderwijszorgroute, zodat er bij deze overgangen sprake is van een doorgaande 

onderwijszorg die aansluit bij de ontwikkeling van de leerlingen.

•	 De	onderwijszorg	van	school	is	ingebed	in	een	regionaal	sluitend	continuüm	van	voorzieningen.	 

Er is een goede, snelle en efficiënte samenwerking met externe partners in het SWV VO en in de 

(jeugd)zorg. 

•	 De	stappen,	beslismomenten	en	taken	en	verantwoordelijkheden	in	de	onderwijszorgroute	zijn	

voor alle medewerkers in en rond school transparant. Ieders rol is duidelijk. De werkwijze in de 

onderwijszorgroute is cyclisch en wordt gekenmerkt door eenvoud, snelheid van handelen en 

flexibiliteit. De lijnen tussen de verschillende niveaus van zorg in school zijn kort en bureaucratie 

wordt zoveel mogelijk vermeden.

De implementatie van de door school ontworpen onderwijszorgroute is altijd ingebed in de 
organisatie en in de ontwikkeling van school. De volgende uitgangspunten kunnen een bijdrage 
leveren aan het succesvol implementeren van de onderwijszorgroute:

Uitgangspunten voor het implementeren van een onderwijszorgroute

•	 De	school	bepaalt	eerst	haar	visie	op	passend	onderwijs	en	de	onderwijszorg	aan	leerlingen.	Er	is	in	

alle geledingen in school draagvlak voor deze visie en alle medewerkers hebben een duidelijk beeld 

van de doelen die school met de invoering van de onderwijszorgroute wil bereiken en wat van hen 

verwacht wordt. De visie is in lijn met de totale visie van school op onderwijs en leren.

•	 In	het	kader	van	passend	onderwijs	moet	elke	school	een	‘schoolondersteuningsprofiel’	opstellen	 

(zie ook paragraaf 1.1). De onderwijszorgroute sluit aan bij dit profiel. 

•	 De	implementatie	van	een	onderwijszorgroute	in	school	is	altijd	maatwerk	en	vraagt	een	beleids-	

en projectmatige aanpak. Het implementatieproces wordt door veel factoren bepaald, zoals 

de organisatie en de zorgstructuur van school, de cultuur in school, de competenties van alle 

medewerkers, het leerlingvolgsysteem, de aansturing door de schoolleiding en de wijze van 

communiceren in school. 

•	 Mentoren	en	docenten	zijn	de	schakel	tot	verandering.	Passend	onderwijs	gebeurt	in	de	klas.

•	 Bij	de	implementatie	van	de	onderwijszorgroute	wordt	aangesloten	bij	andere	ontwikkelingen	die	in	

school spelen. Kijk waar synergie mogelijk is. Geef duidelijk aan wat de samenhang is tussen de diverse 

ontwikkelingen in school. Hierbij wordt gelet op de belasting voor de betrokken medewerkers. 

•	 Bij	het	ontwerpen	en	implementeren	van	de	onderwijszorgroute	wordt	zoveel	mogelijk	aangesloten	

bij wat men in school al goed doet in de onderwijszorg aan leerlingen. Veel medewerkers zijn er 

‘allergisch’ voor als weer iets nieuws in school ingevoerd wordt.
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•	 De	onderwijszorgroute	doet	een	groot	beroep	op	de	professionaliteit	van	mentoren	en	docenten.	 

Er wordt gekeken hoe in school een lerende organisatie gevormd kan worden, waarin medewerkers 

met elkaar in dialoog gaan, samen oplossingen onderzoeken en kennis en vaardigheden opdoen. 

Maak ruimte voor mentoren, docenten en leden van het intern zorgteam van school om zich continu 

te professionaliseren en collectief met en van elkaar te leren.

•	 De	schoolleiding	stimuleert	en	ondersteunt	de	implementatie	van	de	onderwijszorgroute,	zorgt	voor	

goede randvoorwaarden en bewaakt een goede borging. 

•	 Kwaliteitszorg	is	een	vast	onderdeel	van	de	onderwijszorgroute.	De	inzet	van	de	(extra)	onderwijszorg	

en de resultaten daarvan worden systematisch geëvalueerd. Op basis wordt hiervan wordt 

bekeken welke verbeteringen in de onderwijszorg nodig zijn in school. Er is sprake van een continu 

ontwikkelingsproces. 

•	 De	invoering	van	een	onderwijszorgroute	is	een	intensief	en	meerjarig	traject.	Neem	de	tijd	om	een	

onderwijszorgroute stapsgewijs in school in te voeren en onderdeel te laten worden van het denken 

en handelen van mentoren, docenten en medewerkers in de zorg. Het ontwerpen, invoeren en borgen 

van een onderwijszorgroute vraagt een gefaseerde aanpak. Je kunt niet alles in één keer aanpakken en 

bereiken. 

Afhankelijk van de visie van school en van de huidige en de gewenste situatie zijn er meerdere 
strategieën mogelijk om een onderwijszorgroute in school te implementeren (zie paragraaf 4.4).

1.3  Omslag in denken en handelen

Het in een onderwijszorgroute afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen vraagt een omslag in denken en handelen bij veel mentoren, docenten en 
medewerkers in de zorg binnen school.

Traditiegetrouw zijn veel mentoren, docenten en medewerkers in de zorg vooral gericht op 
het benoemen van de onderwijsbeperkingen van de leerlingen. We spreken ook wel van 
‘deficitdenken’: denken in stoornissen, tekorten en mankementen bij de leerling. De nadruk 
ligt op wat de leerling niet kan en het probleem wordt enkel in de leerling gelokaliseerd en niet 
in de onderwijsleersituatie. In de zorg aan leerlingen zijn de mentor en docent gericht op het 
vaststellen van tekorten in de leerling en het ‘repareren’ van deze tekorten.
Deze manier van werken is weinig productief. Het benoemen van wat er mis is met deze leerling 
levert de mentor en docent geen concrete aanwijzingen op voor hun handelen naar de leerling 
in de klas. Het wekt de suggestie dat de ‘schuld’ bij de leerling ligt en werkt daardoor eerder 
bevestigend dan dat het uitnodigt tot actie. De mentor of docent wordt niet of nauwelijks 
uitgedaagd te reflecteren op zijn eigen handelen en aanbod naar de leerling. 

Bij het bepalen van de onderwijsbehoeften van een leerling wordt niet de vraag gesteld: Wat is 
er mis met deze leerling?, maar: Hoe kan ik mijn instructie, aanbod en begeleiding afstemmen 
op wat deze leerling nodig heeft om deze doelen te bereiken? Onderwijsbehoeften zijn 
handelingsgericht. Ze bevatten concrete aanwijzingen ten aanzien van de doelen die je voor een 
leerling nastreeft en wat je (extra) doet om deze doelen te bereiken. Daarbij sluiten mentor en 
docent aan bij de kansen, mogelijkheden en positieve kwaliteiten van de leerling. De mentor of 
docent denkt na over hoe hij zijn instructie, aanbod en interactie naar de leerling kan aanpassen 
en verbeteren. 

Uitgaan van onderwijsbehoeften impliceert dat de mentor of docent in zijn dagelijkse praktijk 
bereid en in staat is om op een haalbare wijze in zijn instructie, aanbod en aanpak recht te doen 
aan de verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlingen in een groep. De (vak)docent heeft 
hierbij niet alleen oog voor de didactische onderwijsbehoeften van de leerling, maar ook voor zijn 
pedagogische onderwijsbehoeften. Hij doet dat niet alleen, maar werkt nauw samen met andere 
docenten om zijn onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen.
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Uitgaan van onderwijsbehoeften van leerlingen betekent dat het onderwijs meer vraaggestuurd 
wordt in plaats van aanbodgestuurd. 

Citaat mentor

Wij zijn anders gaan kijken naar leerlingen. Eerst keken we vooral naar wat de leerling niet kan en waarop 

hij uitvalt. Nu bespreken we met elkaar wat deze leerling van ons vraagt en welke ondersteuning deze 

leerling nodig heeft. We spreken concreet met elkaar af wat we in de klas gaan doen.

Tot op heden worden bij het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van 
leerlingen vooral individuele handelingsplannen opgesteld. Het werken met een veelheid 
aan individuele handelingsplannen is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar en leidt vaak tot 
een drastische daling van de instructie- en leertijd. Bovendien ontneem je leerlingen de 
mogelijkheid om van en met elkaar te leren. In de onderwijszorgroute wordt daarom de groep 
als insteek genomen en worden groepsplannen opgesteld om doelgericht aan de verschillende 
onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep tegemoet te komen. 

Veel scholen hebben al een slag gemaakt wat betreft het verantwoordelijk maken van leerlingen 
voor hun eigen ontwikkeling. Toch wordt er nog erg veel ‘over’ leerlingen gepraat, in plaats van 
‘met’ leerlingen. Uitgaan van onderwijsbehoeften betekent dat de mentor of docent met de 
leerling in gesprek gaat en samen met de leerling bepaalt welke doelen nagestreefd worden en 
wat (extra) gedaan wordt om deze doelen te bereiken. 

Citaat adviseur

Betrek bij het maken van de omslag in het denken ook de leerling en de ouders. Ga bijvoorbeeld in 

gesprek met de ouderraad.

Het lokaliseren van een ‘tekort’ in de leerling leidt er in school dikwijls toe dat de mentor en 
de docenten hun verantwoordelijkheid niet nemen en de zorg aan de leerling uitbesteden aan 
een zorgspecialist in school, die de leerling buiten de klas begeleidt. We zien dan een apart 
‘zorgsysteem’ in school, waar leerlingen naar ‘afgeschoven’ worden. 
In een onderwijszorgroute staan echter de mentor en de docenten centraal. Voor medewerkers 
uit het intern zorgteam van school betekent dit dat het accent van hun werkzaamheden verschuift 
van leerlingbegeleiding buiten de klas naar de begeleiding van mentoren en docenten in de 
klas. Zij kijken naar de afstemming van de instructie, het aanbod en de aanpak van docenten op 
de onderwijsbehoeften van de leerling en zoeken met de mentor en de docenten naar haalbare 
oplossingen om hun onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
De medewerkers uit het intern zorgteam van school brengen de ‘ondersteuningsbehoeften’ 
van de mentoren en docenten in kaart en kijken hoe ze daaraan tegemoet kunnen komen. 
Dit betekent voor hen een grote verandering in hun werkzaamheden, die om een ander soort 
deskundigheid vraagt. 

In een onderwijszorgroute is sprake van een integrale leerlingenzorg, waarin onderwijs en zorg 
aan leerlingen niet langer van elkaar gescheiden zijn, maar nauw met elkaar verweven. 
De implementatie van een onderwijszorgroute vraagt veel van de schoolontwikkeling. 

1.4  Korte schets van de onderwijszorgroute

In het voortgezet onderwijs is er niet één bepaalde onderwijszorgroute. Afhankelijk van de 
visie van school, de organisatie van het onderwijs in school, de inrichting van de zorg en de 
voorzieningen en faciliteiten zal elke school op maat een eigen onderwijszorgroute ontwerpen. 

In deze paragraaf wordt een korte schets gegeven van de basiselementen van een onderwijs-
zorgroute, die door elke school op een eigen wijze uitgewerkt en vormgegeven wordt. 
In bijlage 1 treft u een basisontwerp voor een onderwijszorgroute in het voortgezet onderwijs aan.
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Vanuit	een	continuüm	van	zorg	bestrijkt	de	onderwijszorgroute	de	stappen	die	in	de	onderwijs-
zorg aan leerlingen gezet worden op drie niveaus:
1 algemene en extra basiszorg in de klas door mentor en docenten (cyclus HGW en 

groepsbesprekingen);
2 interne zorg aan leerlingen en interne ondersteuning van mentoren en docenten vanuit het 

intern zorgteam van school (intern zorgoverleg – IZO);
3 externe zorg aan leerlingen (en ouders) en externe ondersteuning van mentoren en 

docenten, met vanuit het ZAT handelingsadviezen aan school en toeleiding van leerlingen 
naar (jeugd)zorg of bovenschoolse onderwijsvoorzieningen in het SWV VO.

In	dit	continuüm	van	zorg	zijn	ook	de	instroom	van	leerlingen	uit	het	primair	onderwijs	en	de	
uitstroom van leerlingen naar een vervolgopleiding een vast bestanddeel.

Een onderwijszorgroute beschrijft integraal en in onderlinge samenhang en afstemming de 
stappen die in de onderwijszorg aan leerlingen gezet worden op bovengenoemde drie niveaus. 
Men spreekt ook wel van de eerste lijn, de tweede lijn en de derde lijn.
Bij de uitvoering van de stappen op de genoemde drie niveaus zijn diverse medewerkers in het 
onderwijs en de zorg betrokken. Het primaat van een onderwijszorgroute ligt echter altijd bij 
de mentor en de docenten, die in het primaire proces in de klas hun pedagogisch en didactisch 
handelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Andere medewerkers die in 
de tweede en de derde lijn betrokken zijn bij de onderwijszorg aan leerlingen ondersteunen de 
docenten en mentoren hierbij. 

1.4.1  Eerste lijn

In de eerste lijn wordt de cyclus HGW in de groep uitgevoerd. Elke cyclus wordt afgesloten met 
een groepsbespreking, die tevens het begin van de nieuwe cyclus is.
Parallel aan elkaar en goed op elkaar afgestemd zijn er in het voortgezet onderwijs twee cycli 
HGW te onderscheiden:
A de vakoverstijgende cyclus, aangestuurd door de mentor en gezamenlijk uitgevoerd door 

de docenten uit een kernteam;
B de vakspecifieke cyclus, uitgevoerd door de (vak)docent
Beide cycli zijn identiek en bestrijken vier fasen. In deze vier fasen worden in totaal zes stappen 
gezet.

Handelingsgericht werken in fasen

Waarnemen
Het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens uit toetsen, observaties en 
gesprekken met leerlingen en met ouders over alle leerlingen uit een groep. Deze gegevens 
worden verzameld in een vakoverstijgend groepsoverzicht (cyclus A) en in vakspecifieke 
groepsoverzichten (cyclus B). Op basis van de verzamelde gegevens worden leerlingen 
gesignaleerd die de komende periode extra aandacht nodig hebben.

In de fase van het ‘waarnemen’ worden in de cyclus HGW twee stappen gezet:

1 verzamelen van gegevens van alle leerlingen in een digitaal groepsoverzicht;

2 preventief en proactief signaleren van leerlingen die de komende periode extra aandacht of 

ondersteuning nodig hebben.

Begrijpen
De mentor en de docenten stellen op basis van de verzamelde gegevens vast wat de 
vakoverstijgende onderwijsbehoeften (cyclus A) van de leerlingen uit de groep zijn, met in het 
bijzonder aandacht voor de leerlingen die bij stap 2 gesignaleerd zijn. 
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De (vak)docent bepaalt de vakspecifieke onderwijsbehoeften (cyclus B) van de leerlingen. De 
praktijk leert dat het benoemen van de onderwijsbehoeften de moeilijkste stap uit de cyclus HGW 
is. 

In de fase van het ‘begrijpen’ wordt de derde stap uit de cyclus HGW uitgevoerd:

3 benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen.

Plannen
Op basis van de onderwijsbehoeften kijkt de mentor samen met de docenten hoe zij op een 
haalbare en effectieve manier leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften kunnen clusteren 
in subgroepje(s). Op basis van de gekozen clustering wordt een vakoverstijgend groepsplan 
opgesteld. 
Naast aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de studievaardig-
heden van de leerlingen richten deze plannen zich ook op de basisvaardigheden technisch lezen, 
begrijpend lezen, spelling en rekenen.
De (vak)docent stelt na clustering van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften een 
groepsplan voor het eigen vak op. 

In de fase van het ‘plannen’ worden twee stappen gezet:

4 clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften;

5 doelgericht opstellen van een groepsplan.

Realiseren
De mentor en de docenten uit het kernteam voeren vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid 
gezamenlijk het vakoverstijgende groepsplan (cyclus A) uit. Na afloop evalueert de mentor in de 
groepsbespreking met de docenten of de gestelde doelen bereikt zijn en de gewenste resultaten 
behaald zijn. 
De vakdocenten voeren de vakspecifieke groepsplannen (cyclus B) uit en evalueren of de gestelde 
doelen bereikt zijn. Na de evaluatie start een nieuwe cyclus.

In de fase van het ‘realiseren’ wordt de zesde stap gezet:

6 uitvoeren van het groepsplan, evalueren of de in het plan gestelde doelen bereikt zijn en analyseren 

van de behaalde resultaten.

Cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW)
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Scholen kiezen zelf in welke frequentie zij de cyclus HGW per schooljaar uitvoeren (zie paragraaf 
4.1). In het algemeen wordt de cyclus HGW (zie afbeelding op de vorige pagina) twee- tot 
viermaal per schooljaar uitgevoerd. Cyclus A (vakoverstijgend) en cyclus B (vakspecifiek) dienen 
goed op elkaar afgestemd te zijn.

Groepsbesprekingen

Na afloop van elke cyclus HGW vindt een groepsbespreking plaats. Deze bespreking is 
handelingsgericht en markeert tevens het begin van de nieuwe cyclus. Groepsbesprekingen 
zijn een belangrijke schakel in het cyclisch werken en de ‘motor’ van een onderwijszorgroute.

De vakoverstijgende groepsbespreking (cyclus A) wordt geleid door de mentor (of soms 
een team- of afdelingsleider). Alle docenten die onderwijs aan een groep leerlingen bieden 
(bijvoorbeeld een kernteam) zijn aanwezig. Voorafgaand aan de bespreking is het groeps-
overzicht geactualiseerd. In de groepsbespreking evalueren mentor en docenten het vorig 
groepsplan, signaleren aan de hand van het groepsoverzicht welke leerlingen (nog) extra 
aandacht nodig hebben, benoemen wat de onderwijsbehoeften van deze leerlingen zijn en 
onderzoeken hoe leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften op een haalbare manier 
geclusterd kunnen worden. De groepsbespreking levert de mentor concrete handvatten op 
voor het opstellen van het nieuwe, vakoverstijgende groepsplan dat tijdens de volgende cyclus 
uitgevoerd wordt. 
Vanuit de groepsbespreking kan bij het intern zorgteam van school een aanvraag ingediend 
worden voor coaching van de mentor en/of van de docenten bij bijvoorbeeld het doelgericht 
opstellen en/of uitvoeren van een groepsplan. 

Ten aanzien van het eigen vakgebied (cyclus B) evalueert de (vak)docent het groepsplan, 
actualiseert het vakspecifieke groepsoverzicht, signaleert welke leerlingen (nog) extra aandacht 
nodig hebben, benoemt de vakspecifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en kijkt hoe deze 
leerlingen op een haalbare manier geclusterd kunnen worden. Op basis hiervan stelt de (vak)
docent een nieuw vakspecifiek groepsplan op. 

Het is goed als de vakdocent hierover met collega’s kan reflecteren. De school kan ten aanzien 
van de vakspecifieke cyclus groepsbesprekingen in school plannen, bijvoorbeeld in de vaksectie 
of in het kernteam. 

1.4.2  Tweede lijn

De groepsbespreking is de schakel naar de tweede lijn. Vanuit de groepsbespreking kunnen 
leerlingen door de mentor (teamleider) aangemeld worden voor een bespreking in het intern 
zorgteam van school (intern zorgoverleg). Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen bij wie 
het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften onduidelijk blijven, om leerlingen die 
herhaald onvoldoende profiteren van de extra ondersteuning in het groepsplan, om leerlingen 
met ernstige gedragsproblemen of om leerlingen bij wie er vermoedens bestaan van een 
ernstige problematiek of stoornis. Het intern zorgoverleg (IZO) is een belangrijke schakel in de 
leerlingenzorg van school. 

Voorafgaand en na afloop van het IZO vindt een gesprek plaats met de leerling en met de ouders. 
De mentor van de leerling is aanwezig in het IZO. Het IZO heeft een handelingsgericht karakter. 
In de bespreking wordt in kaart gebracht wat het (langetermijn-)ontwikkelingsperspectief en de 
specifieke onderwijsbehoeften van de leerling zijn en op welke wijze mentor en docenten hieraan 
tegemoet kunnen komen in een groepsplan of in een individueel handelingsplan (als bijlage bij 
het groepsplan). Centraal in het IZO staat de hulpvraag van de leerling en de begeleidingsvraag 
van de mentor en docenten. 
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In het IZO kan besloten worden om de mentor en/of de docenten te begeleiden bij het 
tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. Het IZO kan ook 
beslissen om aan de leerling een specifiek zorgarrangement aan te bieden, bijvoorbeeld sociale 
vaardigheidstraining, dyslexiebegeleiding, counseling of remedial teaching. Ook kan naar de 
ouders schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld worden. In de onderwijszorgroute verschuift het 
accent van leerlingbegeleiding (buiten de klas) naar docentbegeleiding (in de klas).

1.4.3  Derde lijn

Als de problematiek van een leerling zeer complex is en een multidisciplinaire blik of aanpak 
nodig is, kan het IZO besluiten de leerling aan te melden bij het ZAT (zorg- en adviesteam). 
In het ZAT zitten ook externe partners uit de zorg en uit het onderwijs. Zij kunnen snel passende 
begeleiding of hulp van buiten de school mobiliseren.
Met toestemming van de ouders verstrekt het intern zorgteam van school alle informatie over 
de leerling aan het ZAT, met daarbij ook aandacht voor wat allemaal gedaan is en met welk 
resultaat. Het ZAT analyseert multidisciplinair wat het probleem is en stelt vast wat de specifieke 
onderwijs- en zorgbehoeften van de leerling zijn en hoe hieraan binnen en/of buiten school het 
beste tegemoet gekomen kan worden. Het ZAT geeft handelingsadviezen aan school en kan snel 
ambulante hulp voor de leerling en/of de ouders activeren of de leerling (en ouders) verwijzen 
naar externe zorg. 

Als de school na herhaalde (en goed gedocumenteerde) inspanningen niet in staat is tegemoet 
te komen aan het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van de 
leerling, kan in het ZAT besloten worden om de leerling te verwijzen naar een tijdelijke 
onderwijsopvangvoorziening (bijvoorbeeld rebound) in het SWV VO of naar een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs.

In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs staan alle stappen die in de 
eerste, de tweede en de derde lijn gezet worden, uitgebreid toegelicht. 

1.5 Intensief en meerjarig traject

Het implementeren van een onderwijszorgroute in school is een intensief traject. We raden 
dan ook de aanpak van een ander groot vernieuwingsonderwerp in school af tijdens de 
implementatie van de onderwijszorgroute. Wel kan school bekijken hoe men een ander 
voorgenomen vernieuwingsonderwerp kan laten aansluiten op de invoering van de 
onderwijszorgroute. Vaak is er synergie met de onderwijszorgroute. 

De invoering van een onderwijszorgroute in een school voor voortgezet onderwijs duurt ten 
minste drie jaren. De duur van het traject is mede afhankelijk van de beginsituatie van school, de 
gewenste situatie en de invoeringsstrategie die school kiest (zie hoofdstuk 4). Feitelijk bevindt de 
school zich in een continu ontwikkelingsproces, waarin school op basis van praktijkervaringen en 
resultaten de onderwijszorgroute zal blijven aanpassen en bijstellen. 

Het invoeren van een onderwijszorgroute in school is een complex proces, waarin met elkaar 
samenhangende interventies plaatsvinden met betrekking tot:
•	 de	zorgstructuur	van	school	(de	organisatie	van	de	onderwijszorg	in	school	op	de	drie	

niveaus van zorg);
•	 het	zorgsysteem	van	school	(de	afstemming	en	communicatie	met	leerlingen,	met	collega’s,	

met ouders en met externe actoren en instellingen, de overlegstructuur in school);
•	 de	condities	en	randvoorwaarden	in	school	om	de	stappen	uit	de	onderwijszorgroute	goed	

uit te kunnen voeren;
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•	 de	competenties	die	de	betrokken	medewerkers	nodig	hebben	voor	het	uitvoeren	van	de	
stappen uit de onderwijszorgroute;

•	 de	cultuur	in	school	(de	attituden,	de	mindset	en	de	beroepsopvattingen	die	de	
medewerkers in school hebben over de onderwijszorg aan leerlingen) die van belang is voor 
het maken van een omslag in denken en handelen.

De implementatie van een onderwijszorgroute in school vraagt een projectmatige benadering. 
Het is dan ook goed een stuurgroep samen te stellen om de invoering van de onderwijszorgroute 
in school aan te sturen, te monitoren en te borgen (zie hoofdstuk 2). Bij de invoering van de 
onderwijszorgroute kunnen we de volgende fasen onderscheiden:

Fasen invoering onderwijszorgroute in school Hoofdstuk
1 Oriëntatie en besluitvorming:

•	 Samenstellen	van	een	stuurgroep	of	veranderteam

•	 Oriënteren	op	een	eigen	onderwijszorgroute	in	school

2

3
2 Vaststellen van de huidige situatie en de gewenste situatie 4
3 Op maat ontwerpen van de onderwijszorgroute 5
4 Voorbereiden van de invoering van de onderwijszorgroute 6
5 Uitvoeren van de onderwijszorgroute: werken aan deskundigheid 7
6 Monitoren, evalueren en borgen van de onderwijszorgroute 8

In de praktijk is het op maat ontwerpen en invoeren van een onderwijszorgroute in school een 
iteratief proces, waarin eerdere onderdelen van het proces stelselmatig herhaald of ‘teruggepakt’ 
worden en de opbrengsten aangepast en verbeterd worden totdat de onderwijszorgroute naar 
tevredenheid werkt.

Het implementeren van een onderwijszorgroute is niet alleen de verantwoording van de 
zorgcoördinator van school. Het is van essentieel belang dat het management van school van 
meet af aan betrokken is bij de invoering van de onderwijszorgroute en deze in het team initieert 
en ondersteunt en de voortgang bewaakt.

Voor het implementeren van een onderwijszorgroute dient er draagvlak te zijn in het hele team. 
Het uiteindelijk perspectief is immers de onderwijszorgroute schoolbreed in te voeren. 
Er kunnen echter redenen zijn om de onderwijszorgroute eerst op kleine schaal in school in te 
voeren, bijvoorbeeld in een bepaalde afdeling, bouw of team, en het daarna breder in school te 
implementeren (zie ook paragraaf 4.4). Zorg er in een dergelijke situatie voor dat de medewerkers 
in een andere afdeling, bouw of team ‘deelnemer’ blijven en geen ‘toeschouwer’ worden.

Citaat zorgcoördinator

Het invoeren van de onderwijszorgroute is een intensief en meerjarig verhaal. Neem er de tijd voor. In het 

basisonderwijs werken veel scholen met de 1-zorgroute. Ga eens kijken op een basisschool en kijk wat je 

van hen kunt leren. 

De invoering van een onderwijszorgroute vraagt een omslag in denken en handelen. Dit kost 
tijd. Uitvoering van de stappen uit een onderwijszorgroute doet een groot beroep op de 
professionaliteit van de mentoren en docenten. Professionalisering is dan ook een belangrijk 
bestanddeel van de invoering van een onderwijszorgroute. Houd er rekening mee dat je niet 
alles tegelijkertijd kunt oppakken. Vaak begin je klein, rekening houdend met de draagkracht en 
verandercapaciteit van de docenten, mentoren en overige medewerkers. 

In bijlage 3 treft u een algemeen schema aan met veranderaspecten in een implementatieproces.
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1.6  Onderwijszorgroute en andere ontwikkelingen in school

In het voortgezet onderwijs spelen diverse ontwikkelingen waar een school mee te maken heeft. 
Denk bijvoorbeeld aan:
•	 opbrengstgericht	werken;	
•	 talentontwikkeling;	
•	 passend	onderwijs;
•	 versterken	van	de	basisvaardigheden	taal	en	rekenen	(referentieniveaus	taal	en	rekenen);
•	 terugdringen	van	voortijdig	schooluitval	en	afstroom;
•	 meer	transparantie	ten	aanzien	van	de	inzet	van	zorgmiddelen	en	de	resultaten	daarvan;
•	 versterken	van	de	deskundigheid	van	docenten;
•	 andere	rol	voor	leerlingen	en	ouders;	
•	 loopbaanoriëntatie	en	-begeleiding	(LOB);	
•	 sluitende	overgangen	tussen	primair	onderwijs	en	voortgezet	onderwijs	en	tussen	

voortgezet onderwijs en een vervolgopleiding;
•	 educational	governance;	van	scholen	wordt	verwacht	dat	zij	niet	alleen	meer	verticaal	

verantwoording afleggen aan de rijksoverheid en de Inspectie van het Onderwijs, maar ook 
horizontaal aan groepen en instanties die betrokken zijn bij de scholen, zoals leerlingen, 
ouders en het toeleverend en afnemend onderwijs;

•	 verwezenlijken	van	een	goede	afstemming	tussen	onderwijs	en	zorg	in	de	regio	(lokale	
educatieve agenda gemeente);

•	 demografische	ontwikkelingen	in	de	regio,	zoals	krimp	in	leerlingenaantallen.

Onderzoek met welke (nieuwe) ontwikkelingen de school nu en in de nabije toekomst te 
maken krijgt en waar er synergie en overlap met de invoering van de onderwijszorgroute 
bestaat. Benoem deze samenhang en geef concreet aan hoe dit bij de invoering van de 
onderwijszorgroute aandacht krijgt. De onderwijszorgroute kan een ‘kapstok’ voor andere 
ontwikkelingen zijn, maar maak het niet te groot en zorg dat het voor de (direct) betrokken 
medewerkers in school behapbaar en te overzien blijft. 

Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken combineren

Het handelingsgericht werken in een onderwijszorgroute is goed te combineren met opbrengstgericht 

werken. In een onderwijszorgroute worden cyclisch gegevens verzameld over leerlingen in groeps-

overzichten. Deze data kunnen na elke cyclus op school- en op groepsniveau gebruikt worden om 

de resultaten en opbrengsten van het onderwijs te analyseren (trendanalyses) en te bekijken hoe de 

opbrengsten verhoogd kunnen worden. De afdelingsleiders spelen daarbij een belangrijke rol. 

1.7 Afstemming met externe partners

De school kan tegenwoordig in haar onderwijs en zorg aan leerlingen niet meer naar binnen 
gericht opereren, maar dient een sterke positie in haar omgeving in te nemen en nauw samen te 
werken met externe partners.

Passend onderwijs doe je niet alleen als school. Passend onderwijs vraagt een goede 
samenwerking in de regio met externe partners in het onderwijs en in de zorg. Scholen voor 
voortgezet onderwijs hebben in het nieuwe stelsel van passend onderwijs een ‘zorgplicht’. 
Dit betekent dat wanneer ouders hun kind op een bepaalde school aanmelden, deze school 
de taak heeft deze leerling een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden, tenzij dit 
een onevenredige belasting vormt voor de school. Als de school de leerling zelf geen passend 
onderwijs kan bieden, heeft de school de opdracht om binnen het SWV VO de leerling een zo 
goed mogelijke plek op een andere school aan te bieden. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de afspraken die in het SWV VO gemaakt zijn over de specifieke schoolondersteuningsprofielen 
van de afzonderlijke scholen. 
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De	school	maakt	dus	deel	uit	van	een	dekkend	continuüm	aan	onderwijs-	en	zorgvoorzieningen	
binnen het SWV VO. Bij de vervulling van de zorgplicht moet goed rekening gehouden worden 
met de onderwijsbehoeften van de leerling en met de voorkeuren van de ouders, maar ook met 
de mogelijkheden die een school heeft om een leerling passend onderwijs te bieden. 

Samenwerkingsverband VO

Het besluit om een onderwijszorgroute te gaan ontwerpen en implementeren zal goed afgestemd 
moeten worden met de partners in het SWV VO. De onderwijszorgroute is immers bepalend voor 
het schoolondersteuningsprofiel van school binnen het SWV VO. De keuze van school voor een 
bepaald profiel binnen het SWV VO kan ertoe leiden dat de school haar onderwijszorg wil gaan 
verbeteren en/of anders wil organiseren en daarom besluit op maat een onderwijszorgroute in te 
gaan voeren.

Daarnaast is afstemming met het SWV VO nodig over hoe vanuit de onderwijszorgroute de 
stappen en de lijnen lopen naar de bovenschoolse voorzieningen in het SWV VO. Het is belangrijk 
dat de stappen en lijnen naar deze voorzieningen kort, laagdrempelig en schoolnabij zijn.

Verken binnen het SWV VO of ook andere scholen plannen hebben om een onderwijszorgroute te 
gaan ontwerpen en in te voeren. Hoewel het ontwerp en de invoering van een onderwijszorgroute 
altijd maatwerk per school vraagt, is het goed om met andere scholen in het SWV VO af te 
stemmen, samen te werken en kennis en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen.
Het is ook mogelijk om binnen een SWV VO een buitenkring van scholen te vormen rondom 
een school die met de invoering van een onderwijszorgroute gestart is. De buitenkring geeft de 
school feedback op het ontwerp en de implementatie van de onderwijszorgroute en onderzoekt 
in hoeverre een onderwijszorgroute in hun eigen praktijk wenselijk en haalbaar is.

Samenwerking tussen onderwijs en zorg

Een belangrijk aandachtspunt in passend onderwijs is een goede samenwerking in de jeugdketen 
tussen onderwijs en (jeugd)zorg. Een onderwijszorgroute draagt bij aan een snelle inzet van 
professionals binnen school wanneer er problemen gesignaleerd worden. Veel scholen hebben 
een intern zorgoverleg (IZO), waaraan de eigen zorgprofessionals deelnemen. Er zijn echter 
ook problemen waarbij betrokkenheid van de professionals binnen school niet meer volstaat. 
Bijvoorbeeld ernstige stoornissen in de psychosociale ontwikkeling van leerlingen, problemen 
in de gezinssituatie of hardnekkig schoolverzuim. Om ook aan deze leerlingen optimale 
onderwijskansen te kunnen bieden, moet de school voor hulp en ondersteuning aan leerlingen en 
ouders en voor handelingsgerichte adviezen aan mentoren en docenten een beroep kunnen doen 
op externe partners. 

ZAT’s (zorg- en adviesteam) zijn multidisciplinaire teams waarin professionals uit de jeugdgezond-
heidszorg, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, speciaal onderwijs, MEE, leerplicht en politie 
structureel samenwerken met scholen. Van groot belang is dat het multidisciplinaire ZAT goed 
is ingebed in de onderwijszorgroute van school. Dit kan enkel bereikt worden door de externe 
partners in het ZAT nauw te betrekken bij het ontwerpen en invoeren van de onderwijszorgroute. 
Voor het ZAT is de school niet alleen een ‘vindplaats’ waar vroegtijdig leerlingen gesignaleerd 
worden die toegeleid worden naar externe zorg, maar ook een ‘werkplaats’ om mentoren en 
docenten te adviseren bij de afstemming van hun onderwijs op de specifieke onderwijsbehoeften 
van een leerling.

Samenwerking met primair onderwijs en vervolgonderwijs

De overgang van leerlingen van de basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs maakt 
deel uit van de onderwijszorgroute. Het is dan ook goed om bij het ontwerpen en implementeren 
van een onderwijszorgroute met de basisscholen in de regio concrete afspraken te maken over 
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de overdracht van leerlingengegevens, zodat de mentoren en docenten bij instroom van de 
leerlingen zicht hebben op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en weten hoe zij 
hieraan het beste tegemoet kunnen komen (zie ook www.overgangpovo.nl). 

In het primair onderwijs wordt op grote schaal de 1-zorgroute (Clijsen, Gijzen, De Lange & 
Spaans, 2007) ingevoerd, die qua uitgangspunten en opzet goed aansluit bij onderwijszorgroutes 
in het voortgezet onderwijs. Ga na of in uw regio basisscholen met de 1-zorgroute werken en kijk 
hoe vanuit de 1-zorgroute een doorgaande onderwijszorg gerealiseerd kan worden. 
Als school voor voortgezet onderwijs kunt u ter oriëntatie een basisschool in uw regio bezoeken 
die met de 1-zorgroute werkt om, in een weliswaar andere setting, zicht te krijgen op hoe een 
onderwijszorgroute in de praktijk gestalte krijgt en uitgevoerd wordt.

Ook de overgang naar het mbo of andere vervolgopleidingen maakt deel uit van de 
onderwijszorgroute. Spreek met het mbo en andere vervolgopleidingen de overdracht van 
gegevens over leerlingen af. Verstrek de vervolgopleiding concrete en handelingsgerichte 
gegevens over de onderwijsbehoeften van leerlingen en hoe hieraan het beste tegemoet 
gekomen kan worden.

http://www.overgangpovo.nl
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2 Samenstellen van een stuurgroep of veranderteam

Het ontwerpen en implementeren van een onderwijszorgroute in een school voor voortgezet 
onderwijs vraagt een projectmatige benadering. Het is dan ook belangrijk een stuurgroep in 
school aan te stellen voor het coördineren, plannen, monitoren en borgen van de activiteiten in 
school. Men spreekt ook wel van een veranderteam. 

Taken stuurgroep/veranderteam

•	 Coördineren	en	plannen	van	activiteiten	rondom	de	oriëntatie	op	een	onderwijszorgroute,	vaststellen	

van de huidige en de gewenste situatie, ontwerpen van een onderwijszorgroute en de implementatie 

ervan (plan van aanpak)

•	 Implementatie	van	de	onderwijszorgroute	afstemmen	met	andere	ontwikkelingen	in	school

•	 Creëren	van	draagvlak	onder	en	enthousiasmeren	van	medewerkers	in	school

•	 Uitwerken	van	de	professionalisering	van	mentoren,	docenten	en	overige	medewerkers

•	 Monitoren,	bewaken	en	evalueren	van	de	voortgang	en	de	kwaliteit	van	de	onderwijszorgroute

•	 Presenteren	en	bespreken	van	tussentijdse	opbrengsten	in	het	team

•	 Interne	communicatie	over	de	onderwijszorgroute	naar	alle	medewerkers	in	alle	geledingen	in	school

•	 Afstemming	met	externe	partners	in	het	SWV	VO	en	in	de	(jeugd)zorg	(zie	paragraaf	1.7)

•	 Borgen	van	veranderingen	in	de	zorgstructuur	en	in	de	jaarplanning	van	school

•	 Nemen	van	initiatieven	om	de	onderwijszorg	in	school	te	verbeteren

•	 Rapporteren	van	de	voortgang	aan	het	managementteam	van	school

Werkgroepen

Desgewenst kan de stuurgroep aan werkgroepen een opdracht (inclusief tijdpad) geven om 
bepaalde activiteiten voor te bereiden of nader uit te werken. Deze werkgroepen rapporteren 
hun advies of voorstellen aan de stuurgroep. Denk bijvoorbeeld aan werkgroepen die zich richten 
op de communicatie in school, het ontwerpen van de onderwijszorgroute, het optimaliseren van 
het leerlingvolgsysteem, het digitaliseren van de onderwijszorgroute, de opzet van groeps- en 
leerlingenbesprekingen, het werken met groepsplannen, de omslag van leerlingbegeleiding 
naar docentbegeleiding of het inpassen van loopbaanbegeleiding. Het verdient aanbeveling dat 
in elke werkgroep iemand uit de stuurgroep zit en dat werkgroepen zodanig samengesteld zijn 
dat kwaliteit gewaarborgd is en er vanuit de werkvloer voldoende feedback komt. Stel bij elke 
werkgroep een projectleider aan die projectmatig en resultaatgericht kan werken.

De leden van de stuurgroep en van de werkgroep(en) worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld in tijd. 
Neem hiertoe in het plan van aanpak een ‘projectbegroting’ op. 

Samenstelling stuurgroep/veranderteam

De stuurgroep of het veranderteam is breed samengesteld om draagvlak te verkrijgen. In de 
stuurgroep zitten in ieder geval een vertegenwoordiger van het managementteam van school 
(bij voorkeur de algemeen directeur), de afdelingsleiders, de zorgcoördinator, een lid van 
het intern zorgteam van school en een mentor en een docent die op de werkvloer met de 
onderwijszorgroute werken. Het verdient aanbeveling om ook een vertegenwoordiger van het 
ZAT te vragen om (op afroep) deel te nemen aan de stuurgroep. 
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Als een extern adviseur de school begeleidt bij het ontwerpen en implementeren van de 
onderwijszorgroute, dan maakt deze deel uit van de stuurgroep. 

Wijs iemand aan die de stuurgroep als projectleider voorzit, bijvoorbeeld de zorgcoördinator 
van school. Stel een goede taakverdeling binnen de stuurgroep vast. Zorg voor secretariële 
ondersteuning. 

Uit onderzoek op de pilotscholen kwam naar voren dat een projectleider met daadkracht 
en gezag en een extern adviseur die de implementatie van de onderwijszorgroute in school 
ondersteunt belangrijke succesfactoren zijn. 

Citaat directeur

Met een enthousiaste interne projectleider die opbrengstgericht en projectmatig kan werken, kom je als 

school een heel eind.

Het is essentieel dat het management in de stuurgroep of het veranderteam vertegenwoordigd 
is. Op basis van de visie en missie van school dient het management naar het team ‘uit te stralen’ 
dat het achter de invoering van de onderwijszorgroute staat. Tevens speelt het management 
een belangrijke rol bij het creëren van condities en faciliteiten om de invoering van de 
onderwijszorgroute tot een succes te maken en bij het monitoren en bewaken van de kwaliteit. 
Het is goed als de direct betrokken afdelingsleiders in de stuurgroep zitten. 

Citaat veranderteam

Laat als schooldirectie zien dat je 100% achter de onderwijszorgroute staat, dat je er bent en dat je 

vertrouwen geeft.

De zorgcoördinator is de spin in het web in de onderwijszorg in school. Hij heeft goed zicht op 
alle niveaus van zorg in school en weet waar verbeteringen wenselijk zijn. De zorgcoördinator kan 
ook in het intern zorgteam van school een belangrijke impuls geven aan de accentverschuiving 
van leerlingbegeleiding naar docentbegeleiding. 

Vermijd dat je als stuurgroep of veranderteam op een ‘eiland’ komt te staan en vraag mentoren 
en docenten regelmatig of de onderwijszorgroute in hun praktijk werkt en waar verbetering nodig 
is. Het is daarom belangrijk dat tenminste één mentor en één docent in de stuurgroep zitten. 
Kies voor een collegiaal model waarin alle medewerkers kunnen participeren in het ontwerpen en 
implementeren van de onderwijszorgroute en niet voor een beheersingsmodel waarin alleen de 
stuurgroep van bovenaf de lijnen uitzet.
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3  Oriënteren op een eigen onderwijszorgroute  
in school

Doel

•	 Vaststellen	van	de	visie	en	missie	van	school	ten	aanzien	van	passend	onderwijs	en	de	onderwijszorg	

aan leerlingen

•	 Verstrekken	van	informatie	aan	alle	medewerkers	in	school	over	onderwijszorgroutes	en	over	hoe	de	

invoering van een onderwijszorgroute in school globaal verloopt

•	 Verkennen	van	welke	bijdrage	een	onderwijszorgroute	kan	leveren	aan	het	realiseren	van	de	missie,	

de visie en het beleid van school en wat de meerwaarde ervan is (ook in de context van andere 

ontwikkelingen)

•	 Verkennen	van	wat	in	de	praktijk	de	consequenties	van	een	onderwijszorgroute	zijn	voor	ieders	eigen	

rol en handelen

•	 Nemen	van	een	besluit	om	al	dan	niet	een	onderwijszorgroute	in	school	te	gaan	ontwerpen	en	

invoeren

Wie

•	 Stuurgroep,	management	en	team

Opbrengst

•	 Visie	van	school	op	passend	onderwijs	en	de	onderwijszorg	aan	leerlingen

•	 Weloverwogen	besluit	om	al	dan	niet	een	onderwijszorgroute	in	school	in	te	voeren

•	 Draagvlak	in	het	team	voor	dit	besluit	en	inspiratie,	betrokkenheid	en	eigenaarschap	om	te	

participeren in de invoering

Het is belangrijk dat er in het team van school draagvlak bestaat voor het besluit om al dan 
niet een onderwijszorgroute te gaan invoeren en dat de medewerkers in school geïnspireerd 
en gemotiveerd zijn om de onderwijszorg aan leerlingen in school te gaan verbeteren. 
De medewerkers dienen zich ‘eigenaar’ te voelen van het traject dat ingevoerd wordt.

Met het gehele team wordt een aantal stappen doorlopen die uiteindelijk tot een keuze leiden 
om al dan niet de onderwijszorgroute in te gaan voeren. 

Stappen

1 Bepalen van de missie en visie van school op passend onderwijs en de onderwijszorg aan leerlingen

2 Verstrekken van informatie over doel, uitgangspunten, opzet en werkwijzen van een onderwijszorg-

route en over hoe de invoering van zo’n route in school verloopt

3 Verkennen van welke bijdrage een onderwijszorgroute kan leveren aan het realiseren van de missie en 

visie van school en van wat de meerwaarde van deze route voor school is

4 Verkennen van de consequenties van een onderwijszorgroute voor de eigen praktijk van mentoren, 

docenten en medewerkers van het intern zorgteam van school en wat van alle betrokken actoren wordt 

verwacht 

5 Verkennen van welke (nieuwe) ontwikkelingen in school spelen en wat de mogelijke relatie en 

samenhang is met de invoering van een onderwijszorgroute

6 Nemen van een gezamenlijk besluit om al dan niet een onderwijszorgroute te gaan invoeren
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De stappen die in de oriëntatiefase in het team gezet worden, worden aangestuurd door 
de stuurgroep en het managementteam van school. In deze fase is het belangrijk dat het 
managementteam nauw betrokken is, ‘commitment’ laat zien en de besluitvorming in het 
team in woord en daad ondersteunt. 

Stem in deze fase af met externe partners van school in het SWV VO of in de zorg, omdat 
het ontwerpen en implementeren van een onderwijszorgroute ook voor hen gevolgen heeft 
(zie ook paragraaf 1.7). 

Passend onderwijs wil de positie van de ouders versterken, zowel individueel als collectief. 
Het is dan ook goed om in de oriëntatiefase in gesprek te gaan met de ouders (bijvoorbeeld de 
ouderraad van school) over wat hun wensen en verwachtingen zijn met betrekking tot een goede 
onderwijszorg in school en het gaan invoeren van een onderwijszorgroute. Ook leerlingen kunnen 
waardevolle informatie verstrekken ten aanzien van de onderwijszorg in school: wat gaat in hun 
ogen goed en waar is verbetering nodig? Breng de tevredenheid van leerlingen en van ouders in 
kaart met betrekking tot de leerlingenzorg in school.

3.1  Missie en visie van school

Het is belangrijk dat school eerst haar eigen missie en visie bepaalt ten aanzien van passend 
onderwijs en een goede onderwijszorg in school. Deze visie maakt onderdeel uit en is congruent 
met de algehele onderwijsvisie van school.

Waarom een visie?

Een visie mag geen vrijblijvend, abstract, papieren verhaal zijn, maar dient in het team doorleefd te zijn. 

Het is een spiegel voor alles wat je in school doet. Spreek binnen de kaders van wet- en regelgeving eerst 

de idealen en ambities van school uit. “Als je een schip wilt bouwen, ga dan niet meteen in de weer met 

bouwtekeningen en materialen, met het organiseren en structureren van mensen, maar leer je mensen 

door je verhalen te verlangen naar de eindeloze zee.” (Antoine de Saint-Exupéry). Een visie bevat op een 

congruente wijze de keuzes die school maakt. “Niets is zo praktisch als een goede visie.” Het opstellen 

van een missie en visie wordt niet alleen door de directie gedaan. Alle medewerkers in school worden 

nadrukkelijk betrokken bij het bepalen van de visie, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Een missie 

en visie drukken uit wie je bent, waar je voor staat en wat je nastreeft. Een goede visie:

•	 is	een	inspiratiebron	voor	alle	medewerkers	en	zorgt	voor	binding;

•	 geeft	concreet	sturing	aan	het	denken	en	handelen;

•	 biedt	een	kompas	voor	verdere	schoolontwikkeling.	

3.1.1  Voorwerk door stuurgroep

Voordat de missie en visie van school in het team bepaald wordt, onderzoekt de stuurgroep het 
volgende:
1 Wat wordt in het kader van passend onderwijs van scholen in het voortgezet onderwijs 

verwacht? Zie het Wetsvoorstel passend onderwijs en het ‘Referentiekader Passend 
Onderwijs’ van de sectorraden (concept november 2011) (zie www.passendonderwijs.nl).

2 Wat zijn ijkpunten voor het realiseren van passend onderwijs en een goede basiszorg 
in school en in hoeverre zijn deze ijkpunten in onze school gerealiseerd? Zie het 
‘Referentiekader Passend Onderwijs, www.passendonderwijs.nl en bijlage 4.

3 Wat zijn andere ontwikkelingen die relevant zijn voor het bepalen van de missie en visie van 
school? Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van talenten, opbrengstgericht werken en 
het versterken van de basisvaardigheden taal en rekenen (zie ook paragraaf 1.6).

4 Wat is onze huidige missie en visie ten aanzien van de zorg aan leerlingen? Zie onder 
meer het schoolplan, de schoolgids, het zorgplan van school en van het SWV VO en het 
schoolondersteuningsprofiel dat school in het kader van passend onderwijs opgesteld heeft.

http://www.passendonderwijs.nl
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De cultuur in school is van grote invloed op de missie en visie van school. Wat zijn de opvattingen 
van de medewerkers in school ten aanzien van de onderwijszorg aan leerlingen en is er ruimte 
voor aanpassing?

Schoolondersteuningprofiel 

Sluit bij het bepalen van de missie en visie van school aan op het schoolondersteuningsprofiel 
van school. In het kader van passend onderwijs dient elke school voor voortgezet onderwijs een 
dergelijk profiel op te stellen. Het schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van een dekkend 
continuüm	van	onderwijs-	en	zorgvoorzieningen	binnen	het	SWV	VO.	In	dit	profiel	formuleert	
de school de ambities die zij heeft ten aanzien van passend onderwijs, de zorg die zij zelf kan 
bieden en de gespecialiseerde zorg en extra ondersteuning die zij met hulp van het SWV VO kan 
verzorgen. Veel scholen hebben inmiddels een schoolondersteuningsprofiel vastgesteld of zijn 
hiermee bezig. Er zijn diverse instellingen die scholen hierbij ondersteuning bieden. Natuurlijk 
ligt aan het schoolondersteuningsprofiel een bepaalde visie op passend onderwijs en een goede 
basiszorg ten grondslag.
Het schoolondersteuningsprofiel kan een belangrijke drijfveer zijn om de onderwijszorg in school 
te gaan verbeteren.

Vier oriëntaties op leerlingenzorg

In navolging van de Expertgroep Kwaliteit van Zorg (2003) kunnen we vier oriëntaties op de 
leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs onderscheiden:
•	 incidentele	leerlingenzorg;
•	 georganiseerde	leerlingenzorg;
•	 integrale	leerlingenzorg;
•	 integrale	leerlingenzorg	met	loopbaanbegeleiding.

In bijlage 5 staan deze vier typen leerlingenzorg toegelicht. Er wordt ook wel een onderscheid 
gemaakt tussen een ‘vakkenschool’, ‘activerende school’, ‘flexibele school’ en ‘ketenschool’. 
Bijlage 6 bevat een instrument waarmee een school op basis van bovenstaande vier oriëntaties 
zowel haar huidige positie in de leerlingenzorg kan bepalen als wat haar ambities voor de 
toekomst zijn. Dit instrument kan worden afgenomen in het managementteam, in de stuurgroep 
en in docententeams. 
In een onderwijszorgroute is, gelet op de uitgangspunten, sprake van een integrale leerlingen-
zorg.

3.1.2  Bepalen van missie en visie in het team

De stuurgroep (en het managementteam) heeft voorwerk verricht:
•	 Wat	is	de	aanleiding	voor	onze	school	om	een	missie	en	visie	te	bepalen?	Zie	voorbeelden	

in paragraaf 1.1. 
•	 Wat	zijn	de	consequenties	van	passend	onderwijs	voor	onze	school?	Welke	andere	

ontwikkelingen spelen er landelijk en in onze school?
•	 Wat	is	onze	huidige	visie	en	positie	ten	aanzien	van	de	onderwijszorg	aan	leerlingen?

Bij het bepalen van de visie is belangrijk dat docenten en mentoren goed kunnen overzien wat 
passend onderwijs gaat betekenen voor hun dagelijkse lespraktijk. Vaak is dat onvoldoende het 
geval en vreest men vooral een taakverzwaring. 

Passend onderwijs is nog nauwelijks geland bij docenten in het voortgezet onderwijs, terwijl zij 
in hun praktijk volop te maken hebben met leerlingen die extra aandacht en begeleiding nodig 
hebben.
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De bevindingen van de stuurgroep worden besproken in het team. Maak ruimte in het team om 
hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Op basis van de bevindingen van de stuurgroep wordt in het team de missie en visie van school 
ten aanzien van passend onderwijs en een goede onderwijszorg aan leerlingen bepaald. 

Bepalen visie van school op passend onderwijs en een goede onderwijszorg aan leerlingen

•	 Wat	streven	we	in	onze	school	na	om	een	passende	onderwijszorg	aan	(alle)	leerlingen	te	bieden?	 

Wat voor school willen zijn?

•	 Wat	zijn	onze	uitgangspunten	voor	de	onderwijszorg	aan	leerlingen?	Waar	staan	we	voor	en	welke	

keuzes maken we?

•	 Waaraan	zie	je	dat	concreet	terug	in	onze	school	en	in	onze	dagelijkse	lespraktijk?

•	 Wat	willen	we	als	school?	Wat	kunnen	we?	Waar	liggen	onze	kansen	en	grenzen?

Kies voor het beantwoorden van bovenstaande vragen een werkvorm die het beste past bij de 
school. Enkele tips zijn:
•	 Ga	uit	van	een	casus	en	bespreek	hoe	een	goede	onderwijszorg	voor	deze	leerling	er	in	

school uit zou moeten zien.
•	 Laat	medewerkers	eerst	hun	eigen	visie	bepalen.	Wat	voor	docent	wil	ik	zijn?	Wat	voor	

mentor wil ik zijn? Wissel visies met elkaar uit en bespreek de overeenkomsten en 
verschillen. Bied ruimte om een ‘droom’ te verwoorden.

•	 Laat	medewerkers	op	fotokaarten	uitgangspunten	voor	een	goede	onderwijszorg	in	school	
noteren.

•	 Vraag	de	medewerkers	om	zich	bij	het	bepalen	van	hun	visie	te	verplaatsen	in	een	leerling	
en in de ouders: Wat vraagt deze leerling? Wat vragen deze ouders?

•	 Neem	de	tijd	om	een	visie	te	bepalen	en	echt	te	‘doorleven’.	Een	opdracht	om	in	’10	
minuten’ je visie te bepalen werkt niet. Een goede visie ontstaat alleen in dialoog met 
elkaar. Creëer eigenaarschap voor de visie.

•	 Leg	de	visie	van	school	naast	de	ijkpunten	voor	een	goede	onderwijszorg	in	
school die in het ‘Referentiekader Passend Onderwijs’ vermeld staan. Zie ook het 
schoolondersteuningsprofiel dat school opgesteld heeft.

Ga in gesprek met ouders (ouderraad), met leerlingen en met externe partners over de visie van school. 

Vraag hen om feedback op de missie en visie. Neem hun opmerkingen en suggesties mee.

De stuurgroep zet op basis van het overleg in het team een collectieve visie op papier en koppelt 
die terug naar het team. Om te vermijden dat dit alleen een abstract, papieren verhaal wordt, is 
het belangrijk om in het team de docenten, mentoren en medewerkers in de zorg te vragen:
•	 Hoe	zie	je	onze	visie	terug	in	jouw	dagelijks	handelen?
•	 Wat	moet	er	in	school	gebeuren	en	wat	wordt	van	mij	persoonlijk	verwacht	om	de	visie	te	

realiseren?
Het is goed de visie van school te spiegelen aan het eigen handelen. Zorg dat de visie geen 
‘dood’ beleidstuk is, maar medewerkers inspireert. 

Nadat de missie en visie van school op passend onderwijs en een goede onderwijszorg aan 
leerlingen bepaald is, is het tijd om in het team te bekijken welke bijdrage een onderwijszorgroute 
kan leveren aan het realiseren van de visie van school. 

3.2  Verzamelen en verstrekken van informatie over onderwijszorgroutes 

De stuurgroep verzamelt informatie over onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs en 
verstrekt vervolgens deze informatie aan het team.
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Verzamelen van informatie 

De stuurgroep verzamelt informatie over onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. 
Bijvoorbeeld: Wat zijn het doel en de uitgangspunten van een onderwijszorgroute? Hoe ziet de 
cyclus HGW eruit? Wat zijn de werkwijzen en de (jaar)planning van een onderwijszorgroute? 
Hoe verloopt het ontwerpen en implementeren van een eigen onderwijszorgroute in school? 
In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs is veel informatie te vinden 
over de stappen die in een onderwijszorgroute gezet worden. Bezoek een school in uw regio die 
al langer met een onderwijszorgroute werkt.

Presentatie in het team

Op basis van de verzamelde informatie geeft de stuurgroep in het team een presentatie over 
onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat alle medewerkers een 
duidelijk en concreet beeld hebben van een onderwijszorgroute en weten wat de bedoeling ervan 
is. In de presentatie aan het team wordt aandacht besteed aan:
•	 de	visie	van	school	(zie	paragraaf	3.1);
•	 het	doel	en	de	uitgangspunten	van	een	onderwijszorgroute;
•	 de	opzet	en	werkwijzen	van	een	onderwijszorgroute	en	de	stappen	die	cyclisch	in	een	

dergelijke route gezet worden;
•	 het	op	maat	ontwerpen	van	een	onderwijszorgroute	in	school	en	hoe	het	implementatie-

traject verloopt;
•	 de	ervaringen	van	andere	scholen	met	het	ontwerpen	en	implementeren	van	een	

onderwijszorgroute (bijvoorbeeld de pilotscholen).

Motiveer in de presentatie waarom de stuurgroep en het managementteam een onderwijs-
zorgroute als een goede mogelijkheid zien om de missie en visie van school te realiseren.

In bijlage 7 staan ‘ingrediënten’ vermeld voor een PowerpointPresentatie die de stuurgroep 
maakt om het team informatie te bieden over onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. 
Het is belangrijk dat deze presentatie betrekking heeft op de eigen schoolsituatie. 
Het is bij de introductie van een onderwijszorgroute vaak verhelderend om de stappen die op 
niveau 1 tot en met 3 van onderwijszorg aan leerlingen gezet worden, te illustreren aan de hand 
van een casus.

Scholen doen al veel op het gebied van de onderwijszorg aan leerlingen. Presenteer het ontwerpen en 

implementeren van de onderwijszorgroute dan ook niet als ‘weer iets heel nieuws’. Leg in de presentatie 

voortdurend een relatie met wat de school al goed doet. De onderwijszorgroute sluit aan bij lopende 

ontwikkelingen in school. Scholen voeren een onderwijszorgroute in eigen tempo in.

Het is goed om in de presentatie te beklemtonen dat er voor scholen alle ruimte is zelf invulling 
te geven aan het ontwerpen en implementeren van de onderwijszorgroute.

3.3  Bijdrage onderwijszorgroute aan het realiseren van missie en visie 

Na de presentatie over onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs vindt in het team 
discussie plaats over welke bijdrage een onderwijszorgroute kan leveren aan het realiseren van de 
missie en visie van school.
De volgende vragen kunnen richting geven aan deze discussie:
•	 Sluit	een	onderwijszorgroute	qua	doel	en	uitgangspunten	aan	bij	de	missie	en	visie	van	onze	

school op passend onderwijs en een goede onderwijszorg aan leerlingen?
•	 Wat	biedt	de	onderwijszorgroute	onze	school?
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•	 Wat	levert	een	onderwijszorgroute	mij	als	mentor,	als	docent,	als	medewerker	van	het	intern	
zorgteam van school, als zorgcoördinator of als management op? Wat heb ik er in mijn 
eigen praktijk aan? Wat helpt mij?

•	 Wat	willen	we	in	onze	school	met	een	onderwijszorgroute	bereiken?	Laat	concreet	de	
opbrengsten benoemen die men verwacht.

•	 Welke	kansen	zie	je	voor	school	en	welke	knelpunten	verwacht	je?	

Kies om deze vragen te beantwoorden een werkvorm die past bij het team. Denk bijvoorbeeld 
aan ‘de ‘elevator pitch’ (tweetallen staan in de lift en hebben één minuut de tijd om aan elkaar 
de meerwaarde van een onderwijszorgroute aan te geven) of een forumdiscussie. Vaak komt 
tijdens deze discussie naar voren dat eerst aan bepaalde randvoorwaarden in school voldaan 
moet zijn om een onderwijszorgroute met succes in te voeren. Breng samen in kaart wat deze 
randvoorwaarden zijn.

Bijlage 8 bevat een werkblad waarmee geïnventariseerd kan worden wat school al doet uit een 
onderwijszorgroute en wat de meerwaarde van een onderwijszorgroute is, zowel voor de eigen 
praktijk als voor school. 

3.4 Betekenis onderwijszorgroute voor rol en handelen medewerkers

In de voorgaande stap heeft iedere medewerker zichzelf afgevraagd wat een onderwijszorgroute 
hem oplevert. Daarnaast is belangrijk dat iedere medewerker voor zijn eigen praktijk onderzoekt 
wat een onderwijszorgroute betekent voor zijn eigen rol en handelen en weet wat van hem 
verwacht wordt.

Laat mentoren, docenten en medewerkers uit het intern zorgteam van school op kaartjes noteren:
•	 Wat	doe	ik	al	uit	een	onderwijszorgroute?
•	 Wat	is	‘nieuw’	of	‘anders’	voor	mij?	
•	 Wat	wordt	van	mij	in	een	onderwijszorgroute	verwacht?
•	 Welke	kansen	en	welke	knelpunten	zie	ik	voor	mijzelf?

Wissel de kaartjes in het team met elkaar uit en ga met elkaar in dialoog. Benadruk dat 
veranderingen niet vandaag op morgen plaatsvinden, maar gefaseerd met veel ondersteuning.

In bijlage 9 staan met betrekking tot de onderwijszorgroute de taken van de mentor, de 
docenten, de zorgcoördinator, het management en medewerkers van het intern zorgteam van 
school toegelicht. Elke school maakt hierin haar eigen keuzes en geeft hier haar eigen invulling 
aan. Het is belangrijk dat ieders rol, taken en verantwoordelijkheden goed zijn vastgelegd.

Voor de medewerkers van het intern zorgteam van school betekent de invoering van een 
onderwijszorgroute dat het accent van hun werkzaamheden zal verschuiven van leerling-
begeleiding naar docentbegeleiding.

3.5  Samenhang met andere ontwikkelingen of innovaties in school

Het managementteam en de stuurgroep onderzoeken welke (nieuwe) ontwikkelingen nu en 
in de nabije toekomst in school spelen en waar er synergie en overlap met de invoering van 
een onderwijszorgroute bestaat. Het kan zowel gaan om ontwikkelingen die van buitenaf 
komen, bijvoorbeeld opbrengstgericht werken en het versterken en goed onderhouden van de 
basisvaardigheden taal en rekenen (referentieniveaus), als om interne ontwikkelingen die in school 
spelen.
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Synergie met andere ontwikkelingen

De stuurgroep onderzoekt wat de samenhang is tussen deze ontwikkelingen in school en de 
onderwijszorgroute en geeft aan welke ‘verbindingen’ mogelijk zijn. De onderwijszorgroute 
kan een ‘kapstok’ voor andere ontwikkelingen in school zijn, maar maak het niet te groot en te 
complex en zorg dat het voor de (direct) betrokken medewerkers in school te overzien blijft. 
Gelet op alle ontwikkelingen die in school spelen, maakt de stuurgroep met het managementteam 
een inschatting of het invoeren van een onderwijszorgroute momenteel qua draagkracht en 
belasting voor de medewerkers haalbaar is.

Gewenste middelen in tijd en geld

De stuurgroep en het management van school verkennen welke middelen in tijd en geld 
nodig zijn om het ontwerpen en invoeren van de onderwijszorgroute tot een succes te maken. 
Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van tijd voor deelname van medewerkers aan 
de stuurgroep of werkgroepen en aan de kosten van scholing en professionalisering, van het 
coachen van medewerkers op de werkvloer en van ondersteuning en begeleiding door een extern 
adviseur. 
In bijlage 10 staat aangegeven welke bijdrage een extern adviseur kan leveren aan het ontwerpen 
en implementeren van een onderwijszorgroute in school. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
begeleiding door een extern adviseur een belangrijke succesfactor is.

3.6  Besluit tot invoering van de onderwijszorgroute 

Nadat voorgaande stappen gezet zijn, neemt het management van school het besluit om al dan 
niet in school een onderwijszorgroute te gaan invoeren. Het is belangrijk dat er in alle geledingen 
van school draagvlak voor dit besluit is. 

Hoe breed starten we?

Bij het nemen van het besluit wordt eveneens in het team afgesproken hoe ‘breed’ in school met 
het ontwerpen en invoeren van een onderwijszorgroute gestart wordt. Veel scholen kiezen ervoor 
om eerst op kleine schaal de onderwijszorgroute in te voeren en uit te proberen, bijvoorbeeld in 
een bouw, in een afdeling, in het eerste leerjaar of in een enthousiast kernteam. Kies niet voor 
een los verband van docenten, maar voor een ‘werkeenheid’ waarin docenten elkaar al regelmatig 
ontmoeten en met elkaar samenwerken.
Het perspectief is altijd dat uiteindelijk de onderwijszorgroute schoolbreed ingevoerd wordt. 
Ook medewerkers die nog niet starten met de onderwijszorgroute worden actief betrokken. 
Alle medewerkers stellen zich op als deelnemer en niet als toeschouwer. Essentieel is een goede 
communicatie in school over wie wat doet en wat de resultaten en ervaringen zijn. 

Citaat afdelingsleider

Als je de onderwijszorgroute stapsgewijs invoert en begint met maar een gedeelte van het team, laat 

anderen dan ook meedenken, meeluisteren en meelezen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 

aparte projectsite ‘Invoering onderwijszorgroute’. 

Het management kan ook beslissen de invoering van een onderwijszorgroute tijdelijk uit te 
stellen, bijvoorbeeld doordat er momenteel nog andere ontwikkelingen in school spelen die veel 
tijd en energie vragen of eerst afgerond moeten worden. Neem in dat geval het invoeren van de 
onderwijszorgroute al wel op in het meerjarenbeleid en in de meerjarenplanning van school. 
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Inspirerende naam voor eigen onderwijszorgroute

Geef een inspirerende naam aan de eigen onderwijszorgroute. Sommige scholen maken bezwaar 
tegen de term ‘onderwijszorgroute’, omdat in deze term teveel ‘zorg’ doorklinkt in plaats van 
ontwikkeling. Twee pilotscholen noemen de onderwijszorgroute daarom respectievelijk de 
‘ontwikkelingsroute’ en de ‘talentontwikkelingsroute’. 

Citaat pilotschool

Onze school wil de overstap maken van het werken met ‘zorgleerlingen’ naar talentontwikkeling van alle 

leerlingen.
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4  Vaststellen van de huidige situatie en de  
gewenste situatie

Doel

•	 Vaststellen	van	de	huidige	situatie	in	school	ten	aanzien	van	de	onderwijszorg	aan	leerlingen

•	 Vaststellen	van	de	gewenste	situatie	in	school	ten	aanzien	van	de	onderwijszorg	aan	leerlingen

•	 Inventariseren	van	belangrijkste	actiepunten	in	school

•	 Inventariseren	van	professionaliserings-	en	ondersteuningsbehoeften	van	medewerkers	in	school

•	 Bepalen	van	de	invoeringsstrategie	en	opstellen	van	een	plan	van	aanpak

Wie

•	 Stuurgroep,	met	input	en	feedback	uit	het	management	en	uit	het	team

Opbrengst

•	 Analyse	van	de	huidige	en	de	gewenste	situatie	in	school	

•	 Overzicht	van	de	belangrijkste	actiepunten	en	van	de	behoeften	aan	professionalisering	en	

ondersteuning van de medewerkers

•	 Plan	van	aanpak	voor	het	ontwerpen	en	implementeren	van	een	onderwijszorgroute	in	school

Nadat het besluit genomen is om een onderwijszorgroute in school in te voeren, voert de 
stuurgroep met betrekking tot de onderwijszorg in school een analyse uit van wat de huidige 
situatie is en wat de gewenste situatie is. In de gewenste situatie is de missie en visie van school 
(zie paragraaf 3.1) geoperationaliseerd. 

Vergelijking van de huidige en de gewenste situatie biedt de stuurgroep zicht op de belangrijkste 
actiepunten en op de behoeften aan professionalisering en ondersteuning van de medewerkers. 
Deze informatie gebruikt de stuurgroep om haar invoeringsstrategie te bepalen en een 
(meerjaren)plan van aanpak op te stellen waarin de stappen en activiteiten gepland staan ten 
aanzien van het op maat ontwerpen en implementeren van de eigen onderwijszorgroute. 

Het is belangrijk dat de stuurgroep de analyse van de huidige en gewenste situatie uitvoert in 
gesprek met medewerkers uit alle geledingen in school en met ouders (ouderraad), leerlingen 
en externe partners in de onderwijszorg. Ieder denkt vanuit zijn eigen deskundigheid mee: 
van probleemanalyse naar probleemdefinitie tot probleemoplossing. 

4.1  Analyse van de huidige situatie

De stuurgroep voert een analyse van de huidige situatie uit met betrekking tot de onderwijszorg 
in school. Doel van deze analyse is om met betrekking tot de onderwijszorg in school zicht te 
krijgen op:
•	 wat	goed	gaat	in	school;
•	 wat	knelpunten	c.q.	verbeterpunten	zijn;
•	 wat	de	ervaringen	zijn	van	mentoren,	docenten,	medewerkers	intern	zorgteam	van	school,	

ouders en leerlingen;
•	 wat	de	resultaten	zijn	van	de	inzet	van	(extra)	onderwijszorg	die	in	school	geboden	wordt.
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De analyse vindt plaats op alle niveaus van zorg in school. Globaal kunnen we de volgende 
niveaus van zorg in school onderscheiden:
1 algemene en extra basiszorg in de klas door mentor en docenten; 
2 interne zorg aan leerlingen en interne ondersteuning van mentoren en docenten vanuit het 

intern zorgteam van school (intern zorgoverleg - IZO);
3 externe zorg aan leerlingen (en ouders) en externe ondersteuning van mentoren en 

docenten, met vanuit het ZAT handelingsadviezen aan school en toeleiding van leerlingen 
naar (jeugd)zorg of bovenschoolse onderwijsvoorzieningen in het SWV VO.

4.1.1 Analyse van bestaande documenten

Een analyse van bestaande documenten levert veel informatie op over de hoe de huidige 
onderwijszorg in school ingericht is en wat de kwaliteit ervan is. Denk bijvoorbeeld aan de 
volgende documenten:
•	 schoolplan;
•	 schoolgids;	
•	 schoolondersteuningsprofiel;
•	 zorgplan	van	school	en	van	SWV	VO;
•	 jaarverslagen	(bijvoorbeeld	ten	aanzien	van	het	gevoerde	zorgbeleid);
•	 organogram	van	school:	inrichting	van	het	onderwijs,	zorgstructuur;
•	 rapportage(s)	van	de	Inspectie	van	het	Onderwijs;
•	 tevredenheidsonderzoek	onder	ouders	en	leerlingen;
•	 werkbelevingsonderzoek	onder	docenten;
•	 zelfevaluaties	door	school;
•	 slagingspercentage	en	door-	en	uitstroomcijfers	(denk	ook	aan	doublures,	schooluitval	en	

afstroom);
•	 aantal	geïndiceerde	leerlingen	in	school	(lwoo,	LGF,	jeugdzorg	en	dergelijke),	aantal	

meldingen bij leerplicht, aard van de problematiek;
•	 cijfers	ten	aanzien	van	het	gebruik	van	interne	(zorg)voorzieningen	in	school:	aantal	

leerlingen dat besproken werd in het intern zorgteam van school, aantal leerlingen en 
docenten dat vanuit het intern zorgteam van school begeleid wordt, de mate waarin van 
specifieke voorzieningen gebruik gemaakt wordt;

•	 cijfers	ten	aanzien	van	verwijzingen	naar	externe	voorzieningen	(vso,	rebound,	jeugdzorg	en	
dergelijke): aantal leerlingen dat besproken werd in het ZAT, aantal doorverwijzingen naar 
externe onderwijs- en zorgvoorzieningen.

In bijlage 11 treft u een leeswijzer aan voor het analyseren van de documenten.

4.1.2 SWOT-analyse

In het kader van de analyse van de huidige en de gewenste situatie kan de stuurgroep met het 
managementteam een SWOT-analyse uitvoeren:
•	 Wat	zijn	onze	sterke	punten	in	de	onderwijszorg	waarop	de	onderwijszorgroute	moet	

aansluiten?
•	 Wat	zijn	onze	zwakke	punten	in	de	onderwijszorg	waarvoor	de	onderwijszorgroute	een	

oplossing moet bieden?
•	 Waar	liggen	(intern	en	extern)	kansen	voor	de	onderwijszorgroute?
•	 Waar	liggen	(intern	en	extern)	bedreigingen	voor	de	onderwijszorgroute?

Bij de interne analyse wordt onderzocht wat in school de sterke punten, de zwakke punten 
en de kansen en bedreigingen zijn. Bij de externe analyse wordt gekeken naar wat sterke en 
zwakke punten en kansen en bedreigingen voor school zijn gelet op ontwikkelingen die extern 
plaatsvinden. Het gaat hierbij zowel om landelijke ontwikkelingen waarmee de school te maken 
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krijgt (passend onderwijs en opbrengstgericht werken) als om regionale ontwikkelingen, zoals 
demografische ontwikkelingen en het schoolondersteuningsprofiel binnen het SWV VO.

Het is goed een SWOT-analyse door de ogen van een ander uit te voeren, bijvoorbeeld door de 
ogen van een docent, een leerling of een ouder.

De SWOT-analyse kan samen met het team uitgevoerd worden of de stuurgroep kan de 
voorlopige uitkomsten van de analyse aan het team voorleggen.

4.1.3 Interviews

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie is het essentieel dat de stuurgroep in 
aansluiting op voorgaande stappen in gesprek gaat met medewerkers die op elk van de drie 
niveaus van zorg werkzaam zijn in school. Deze gesprekken kunnen tevens gebruikt worden om 
de gewenste situatie te bepalen (zie paragraaf 4.2).

Voer bijvoorbeeld interviews met enkele docenten en mentoren, met de decaan, met 
medewerkers uit het intern zorgteam van school, met externe deelnemers in het ZAT en met 
het management van school. Deze gesprekken kunnen individueel of in een klein groepje 
plaatsvinden. 
In bijlage 12 treft u een vragenlijst aan die u bij de interviews als leidraad kunt gebruiken. 

Ga in gesprek met enkele leerlingen en enkele ouders in school. Hoe ervaren zij de huidige onderwijszorg 

in school? Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat zijn hun wensen?

Kort verslag huidige situatie

Op basis van de verzamelde informatie (zie paragrafen 4.1.1 t/m 4.1.3) maakt de stuurgroep een 
kort verslag van de huidige situatie, trekt conclusies en doet aanbevelingen. Geef hierbij aan wat 
de belangrijkste veranderpunten zijn. 
Bij het vaststellen van de huidige situatie kan ook gebruik gemaakt worden van het instrument 
waarmee school met betrekking tot de vier oriëntaties op de leerlingenzorg haar huidige en 
gewenste positie kan bepalen (zie bijlage 6). Waar staan we nu en waar willen we naartoe?

4.2 Analyse van de gewenste situatie

Om de onderwijszorgroute goed op maat te kunnen ontwerpen en stapsgewijs in school te 
implementeren, moet men niet alleen een goed beeld hebben van de huidige, maar ook van de 
gewenste situatie. De stuurgroep stelt met het team de gewenste situatie vast. Hiervoor is al veel 
materiaal aanwezig. Bij het bepalen van de gewenste situatie maakt de stuurgroep gebruik van:
•	 de	missie	en	visie	van	school	(zie	paragraaf	3.1.2);
•	 wat	school	wil	bereiken	met	de	onderwijszorgroute	(zie	paragraaf	3.3);
•	 de	ambities	die	in	het	schoolondersteuningsprofiel	staan	(zie	paragraaf	1.7	en	3.1.1);
•	 de	uitkomsten	uit	de	interne	en	externe	SWOT-analyse	(zie	paragraaf	4.1.2);
•	 de	uitkomsten	uit	de	interviews	met	medewerkers	uit	school	en	met	leerlingen	en	ouders	

(zie paragraaf 4.1.3).
Bij het bepalen van de huidige en de gewenste situatie kan tevens gebruik gemaakt worden van 
het instrument in bijlage 6. 

Geef bij het vaststellen van de gewenste situatie concreet aan welke doelen je wilt bereiken en 
hoe je die wilt verwezenlijken. Omschrijf daarbij welke doelen prioriteit hebben. 
Stel de gewenste situatie gezamenlijk in het team vast. Het is immers belangrijk dat in alle 
geledingen in school hiervoor draagvlak is. 
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4.3 Inventariseren van belangrijkste verbeterpunten

De stuurgroep vergelijkt de huidige en de gewenste situatie met elkaar en inventariseert 
wat de belangrijkste verbeterpunten zijn die bij het ontwerp en de implementatie van de 
onderwijszorgroute in school aangepakt moeten worden. Als school kun je niet alles tegelijkertijd 
oppakken. Bespreek welke verbeterpunten prioriteit hebben.

Leg bij het inventariseren van de verbeterpunten een relatie met andere ontwikkelingen die 
in school (gaan) spelen (zie ook paragraaf 1.6). Geef aan waar synergie en overlap met de 
implementatie van de onderwijszorgroute bestaat.
De verbeterpunten worden in het plan van aanpak van school opgenomen (zie paragraaf 4.5).

Desgewenst kan het inventariseren van de behoeften aan professionalisering en ondersteuning 
van docenten, mentoren en de overige medewerkers in school naar voren gehaald worden  
(zie paragraaf 6.3).

4.4 Bepalen van de invoeringsstrategie

De analyse van de huidige en de gewenste situatie levert ook informatie op voor het bepalen 
van de invoeringsstrategie. De afstand tussen de huidige en de gewenste situatie is immers van 
invloed op de omvang, de intensiteit en de duur van het implementatietraject. In paragraaf 1.2 
staat een aantal uitgangspunten voor het implementeren van een onderwijszorgroute in school.

De invoering van een onderwijszorgroute is een intensief en meerjarig traject. Van docenten, 
mentoren en medewerkers in het zorgteam van school wordt een omslag in denken en handelen 
gevraagd, die veel tijd vraagt (zie ook paragraaf 1.3). Over het algemeen staat ‘handelingsgericht 
werken’ nog ver van de huidige praktijk van docenten en mentoren.

Meestal zal de onderwijszorgroute gefaseerd en in kleine stapjes ingevoerd worden. Essentieel is 
dat daarbij rekening gehouden wordt met de draagkracht en de belasting voor de medewerkers 
in school, ook in het licht van andere ontwikkelingen in school. Houd rekening met weerstand, 
die vaak een natuurlijk deel van het leerproces is en goed geduid moet worden. Ga niet over de 
‘grenzen’ van de docenten heen en kies voor een strategie die succeservaringen mogelijk maakt. 
Zoek met de medewerkers naar oplossingen die haalbaar en organiseerbaar zijn in hun lespraktijk. 

De stuurgroep stelt samen met het managementteam de invoeringsstrategie vast. Bij het bepalen 
van de invoeringsstrategie kunnen de volgende overwegingen gemaakt worden:

1 ‘Werken aan voorwaarden’ of ‘onderdompelen’?

De stuurgroep kan op basis van de analyse van de huidige en gewenste situatie het besluit nemen 

om voorafgaand aan het ontwerpen en implementeren van de onderwijszorgroute eerst een aantal 

voorwaarden in school op te pakken die van groot belang zijn om de onderwijszorgroute succesvol in te 

kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren en/of digitaliseren van het leerlingvolgsysteem in 

school, het uitwerken van leerlijnen (met cruciale leermomenten) en de professionalisering van docenten, 

mentoren en medewerkers in het zorgteam van school. 

Eerst ‘werken aan voorwaarden’ heeft als voordeel dat medewerkers beter voorbereid en ‘uitgerust’ 

zijn om de onderwijszorgroute uit te voeren. Een bezwaar kan zijn dat de implementatie van de 

onderwijszorgroute lang vooruit geschoven wordt en dat het implementatieproces ‘inzakt’ omdat de 

docenten en mentoren de stappen in de onderwijszorgroute nog niet in hun eigen praktijk uitvoeren en 

toepassen. 
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De stuurgroep kan ook het besluit nemen om direct te starten met het ontwerpen en implementeren van 

de onderwijszorgroute. Men spreekt ook wel van ‘onderdompelen’, waarbij de docenten en mentoren de 

onderwijszorgroute direct in hun eigen praktijk gaan toepassen en uitproberen en dit een ‘katalysator’ is 

om vervolgens zaken in school te gaan verbeteren of aan te pakken, zoals professionalisering en coaching 

on the job. 

Een voordeel van deze strategie is dat docenten en mentoren direct praktisch aan de slag kunnen en al 

doende tegen zaken aanlopen die een natuurlijke aanleiding zijn om bepaalde punten te gaan verbeteren. 

Bovendien leren de meeste docenten ‘door te doen’. Een nadeel van deze strategie kan zijn dat als 

de handelingsverlegenheid van de docenten nog te groot is, de invoering van de onderwijszorgroute 

bij gemis aan succeservaringen onder druk komt te staan. Scholen die voor onderdompelen kiezen, 

nemen op de koop toe dat niet alles van meet af aan goed gaat en zien de implementatie als een 

ontwikkelingsproces waarin de medewerkers ruimte hebben om zaken uit te proberen en bij te stellen en 

hierdoor gaandeweg deskundiger worden.

2 Cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW) integraal invoeren of stap voor stap?

De cyclus HGW staat centraal in elke onderwijszorgroute. Deze cyclus bestaat uit zes stappen (zie bijlage 2) 

en doet een groot beroep op de professionaliteit van docenten en mentoren.

De school kan ervoor kiezen om de cyclus in zijn geheel integraal in te voeren, zodat de docenten en 

mentoren de samenhang tussen de stappen in hun eigen praktijk ervaren. Een voordeel hiervan is dat 

docenten de uitkomsten uit elke stap direct gebruiken bij het zetten van een volgende stap en daardoor 

van meet af aan het nut en de meerwaarde van elke stap ervaren. 

Gelet op de complexiteit van de cyclus HGW kan een school er ook voor kiezen om te starten met de 

eerste stap uit de cyclus HGW en alleen die stap eerst in de eigen praktijk uit te voeren en in school aan 

te pakken. Vervolgens wordt de tweede stap uitgevoerd en in school aangepakt en worden de andere 

stappen uit de cyclus HGW successievelijk in school geïntroduceerd en uitgebouwd. Het voordeel is dat 

de invoering zich met meer diepgang op bepaalde aspecten richt en zich niet verliest in alles tegelijkertijd. 

Een bezwaar tegen deze strategie is dat docenten en mentoren het integrale van de cyclus HGW uit 

het oog verliezen en dat de ‘opbrengst’ van elke stap nog niet benut kan worden om een volgende 

stap te zetten. Hierdoor worden de stappen minder betekenisvol en kan de animo om door te gaan 

onderweg verloren gaan. De stappen uit de cyclus HGW staan uitgebreid beschreven in de handreiking 

onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs.

3 Schoolbreed beginnen of in kleinere ‘eenheden’?

De stuurgroep staat voor de vraag hoe breed men in school start met de invoering van de 

onderwijszorgroute. De meeste scholen kiezen ervoor om deze route niet direct schoolbreed in te voeren, 

maar in kleinere, functionele werkeenheden, zoals in een afdeling, bouw, kernteam(s) of het eerste leerjaar. 

Voordeel is dat de implementatie overzichtelijk en behapbaar blijft en er ruimte is om eerst op kleine 

schaal te experimenteren met de onderwijszorgroute. 

Een gevaar is dat de overige medewerkers in andere afdelingen, kernteams of leerjaren zich niet 

meer betrokken voelen en zich als een ‘toeschouwer’ gaan gedragen. Bij het teambesluit om een 

onderwijszorgroute in school te gaan invoeren dient daarom altijd het perspectief te zijn dat de 

onderwijszorgroute uiteindelijk schoolbreed ingevoerd wordt.

Natuurlijk speelt de grootte en de organisatie van school een belangrijke rol bij het maken van een keuze 

hoe breed met de invoering van de onderwijszorgroute in school gestart wordt. Maak een keuze voor 

werkeenheden, waarin docenten en mentoren functioneel met elkaar samenwerken en met elkaar overleg 

hebben. Het starten met de invoering van de onderwijszorgroute in de groepen uit het eerste leerjaar 

heeft als voordeel dat het volgend schooljaar in het tweede leerjaar gestart wordt en de invoering van de 

onderwijszorgroute inclusief de doorstroom in school van onderaf aan uitgebouwd wordt. 
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4 Vakoverstijgend (cyclus A) en/of vakspecifiek (cyclus B)?

Bij het bepalen van de invoeringsstrategie maakt de stuurgroep in nauw overleg met het management en 

het team een keuze om alleen cyclus A, alleen cyclus B of beide cycli in te voeren. Het is belangrijk dat er 

draagvlak is voor deze keuze bij docenten, mentoren en vaksecties. 

De cyclus HGW kan ‘vakoverstijgend’ uitgevoerd worden met betrekking tot het sociaal-emotionele 

domein en de basisvaardigheden taal en rekenen. De mentor van de groep voert dan de regie en de 

gemaakte afspraken worden gezamenlijk door de betrokken docenten uitgevoerd. 

De cyclus HGW kan ook per afzonderlijk vak door de vakdocent uitgevoerd worden. Als de school ervoor 

kiest om zowel cyclus A als cyclus B in te voeren, dan stelt de stuurgroep vast of beide cycli parallel of na 

elkaar ingevoerd worden. Als gekozen wordt de cycli na elkaar in te voeren, dan ligt het voor de hand 

om met de invoering van cyclus A te starten. Cyclus A (vakoverstijgend) en cyclus B (vakspecifiek) staan 

uitgebreid toegelicht in de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs.

Bij het bepalen van de invoeringsstrategie en de belasting voor de medewerkers kunnen ook 
andere keuzes van school een rol spelen, zoals de frequentie waarin de cyclus HGW per schooljaar 
in school uitgevoerd wordt (zie paragraaf 5.1).

Citaat adviseur

Kijk naar voorgaande projecten in de school. Welke ervaringen heeft de school opgedaan met die 

projecten? Hoe zijn deze projecten verlopen? Wat ging goed en niet goed? Op basis van eerdere 

ervaringen pas je de invoeringsstrategie aan!

Er zijn zes basisvragen voorafgaand aan een strategiekeuze:
•	 De	uitkomst.	Wat	moet	er	veranderen?	Wat	zijn	de	ambities?
•	 De	diagnose.	Hoe	ziet	de	huidige	situatie	eruit?
•	 Hoe	groot	is	het	verschil	tussen	de	huidige	en	de	gewenste	situatie?
•	 Is	er	sprake	van	blokkades/weerstand	of	van	energie?
•	 Kunnen	en	willen	de	veranderaars	dit?
•	 Is	het	haalbaar	en	realiseerbaar?

4.5 Opstellen van plan van aanpak

De invoering van een onderwijszorgroute vraagt een projectmatige benadering. Op basis van 
de voorgaande stappen en keuzes stelt de stuurgroep een meerjarig plan van aanpak op. 
In het plan van aanpak wordt overzichtelijk beschreven welke activiteiten het eerste invoeringsjaar 
plaatsvinden met betrekking tot het ontwerpen en implementeren van de onderwijszorgroute en 
staat globaal het tijdpad voor de jaren daarna uitgewerkt. Het plan van aanpak maakt duidelijk 
welke doelen nagestreefd worden en welke activiteiten wanneer door wie uitgevoerd worden en 
wat daarbij ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. Het managementteam dient goedkeuring 
te geven aan het plan van aanpak.

In het plan van aanpak komt op basis van de visie van school kort en bondig het volgende aan de 
orde:
•	 administratieve	gegevens	van	school;
•	 beschrijving	van	de	huidige	situatie;
•	 beschrijving	van	de	gewenste	situatie	en	de	doelen	die	school	wil	bereiken;
•	 de	belangrijkste	(inhoudelijke)	verbeterpunten	(zie	ook	paragraaf	6.2);
•	 de	keuze	van	de	invoeringsstrategie	(zie	paragraaf	4.4);
•	 de	samenstelling	en	taak	van	de	stuurgroep	(zie	hoofdstuk	2);
•	 de	samenstelling	en	taak	van	de	werkgroepen	(zie	hoofdstuk	2);
•	 de	inzet	en	taak	van	de	externe	adviseur;
•	 waar	gestart	wordt	met	de	invoering	van	de	onderwijszorgroute;	
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•	 op	welke	wijze	de	invoering	van	de	onderwijszorgroute	gefaseerd	in	de	hele	school	
plaatsvindt; 

•	 de	planning	van	activiteiten	om	de	onderwijszorgroute	te	ontwerpen	(activiteitenkalender);
•	 de	planning	van	activiteiten	om	de	ontworpen	onderwijszorgroute	te	implementeren	

(activiteitenkalender);
•	 de	professionalisering	van	de	medewerkers	(zie	ook	paragraaf	6.3);
•	 afspraken	over	het	monitoren	en	evalueren	of	de	gestelde	doelen	bereikt	zijn;
•	 de	communicatie	naar	alle	geledingen	in	school	(communicatieplan);
•	 de	afstemming	met	externe	partners	en	met	de	ouders	(ouderraad);
•	 de	begroting:	de	inzet	van	tijd	en	middelen.

In bijlage 13 treft u een format voor een plan van aanpak met toelichting aan. Het plan van 
aanpak kan samengevat worden in een implementatiewijzer waarin staat aangegeven met welk 
doel welke activiteiten door wie wanneer uitgevoerd worden. In bijlage 14 treft u een format voor 
een implementatiewijzer aan. 

Presenteer en bespreek het plan van aanpak in het team. Het is belangrijk dat er draagvlak is 
voor dit plan en dat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Aan de hand van het plan 
van aanpak wordt in de stuurgroep de voortgang gevolgd en bewaakt. Als activiteiten niet binnen 
het bepaalde tijdpad uitgevoerd zijn of niet het gewenste resultaat opgeleverd hebben, dan wordt 
dit in de stuurgroep besproken. De werkgroepen leggen verantwoording af aan de stuurgroep 
(zie hoofdstuk 2). 
Het plan van aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd en daarna bijgesteld of geactualiseerd. Het is niet 
de bedoeling dat het plan van aanpak rigide toegepast wordt en spontane ontwikkeling die in de 
praktijk plaatsvindt blokkeert. 

Bij de uitvoering van het plan van aanpak kan de PDCA-cyclus toegepast worden om je continu 
te blijven verbeteren. Bij ‘Plan’ kunnen we denken aan het onderzoeken en analyseren van de 
huidige en de gewenste situatie en het opstellen van het plan van aanpak. Bij ‘Do’ ontwerpen 
we de onderwijszorgroute, treffen we voorbereidingen om de ontworpen route in te voeren en 
regelen en organiseren we zaken. Bij ‘Check’ gaan we na of de ontworpen onderwijszorgroute 
in de praktijk haalbaar is en stellen we de onderwijszorgroute zo nodig bij. Bij ‘Act’ wordt de 
ontworpen onderwijszorgroute in de praktijk uitgevoerd, geëvalueerd en aangepast. Op basis van 
de bevindingen kan het plan van aanpak bijgesteld worden. De cyclus kan zich een aantal malen 
herhalen. Het is geen lineair proces. 

4.6  Succesfactoren bij de implementatie van een onderwijszorgroute

Op de pilotscholen zagen we dat de volgende condities en factoren bijdroegen aan een 
succesvolle implementatie van de onderwijszorgroute in school.

Succesfactoren bij de implementatie van een onderwijszorgroute

•	 Het	management (inclusief de afdelingsleiders) ondersteunt en stimuleert de invoering van een 

onderwijszorgroute. Vanuit de visie van school zijn schoolleiding en management de ‘dragers’ van de 

onderwijszorgroute. 

•	 De	stuurgroep heeft gezag, weet medewerkers te enthousiasmeren en werkt doelgericht en 

projectmatig. 

•	 De	mentoren zijn enthousiast en gemotiveerd en worden gefaciliteerd om hun extra werkzaamheden 

uit te voeren.

•	 De	docenten zijn gemotiveerd en bereid om over hun eigen vak heen te kijken naar de (leer)-

ontwikkeling van leerlingen en samen te werken met collega’s.

•	 Er	is	een	gezamenlijke visie in school op een passende onderwijszorg aan leerlingen, waarbij ruimte 

gemaakt is voor het verlenen van betekenis aan die visie in de eigen praktijk.



34 Draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs

•	 Er	is	een	duidelijke	jaarplanning waarin de cycli HGW, de groepsbesprekingen en de besprekingen van 

leerlingen zijn vastgelegd. 

•	 Er	is	in	school voldoende tijd vrij gemaakt om de onderwijszorgroute in te voeren. Er zijn bijvoorbeeld 

rondom het wisselen van de cycli HGW werkbijeenkomsten gepland, waarin mentoren en docenten tijd 

krijgen om het groepsoverzicht te actualiseren en het groepsplan op te stellen en om elkaar advies en 

feedback te vragen.

•	 Ieders	taken en verantwoordelijkheden in de onderwijszorgroute zijn duidelijk. 

•	 Afdelingsleiders	die	medewerkers	aanspreken	op	de	gemaakte	afspraken.

•	 De	leden	van	de	stuurgroep	en/of	werkgroepen	zijn	gefaciliteerd	in	tijd.

•	 Er	is	met	betrekking	tot	de	uitvoering	van	de	stappen	uit	de	onderwijszorgroute	sprake	van	

een professionalisering van mentoren en docenten, leren van elkaar, coaching op de werkvloer 

en een spreekuur voor mentoren en docenten. Klassenbezoeken geven veel zicht op de 

ondersteuningsbehoeften van mentoren en docenten.

•	 In	school	is	een	efficiënt	digitaal	registratiesysteem aanwezig, waarin onder meer het 

leerlingvolgsysteem en de groepsoverzichten, de groepsplannen en de handelingsplannen uit de 

onderwijszorgroute opgenomen zijn en dubbele en onnodige administratie vermeden wordt.

•	 Er	is	een	goede	afstemming	met	andere	ontwikkelingen	in	en	buiten	school,	waarbij	rekening	

gehouden met de belasting voor de medewerkers.

•	 Er	is	een	open,	heldere	en	regelmatige	communicatie in alle geledingen in school over de stappen die 

bij de invoering van de onderwijszorgroute gezet worden en de resultaten ervan, ook naar externe 

partners.

•	 Maak	een	draaiboek of protocol waarin voor mentoren en docenten kort en kernachtig de stappen uit 

de onderwijszorgroute toegelicht staan.

•	 Het intern zorgteam van school staat dicht bij de werkvloer en ondersteunt mentoren en docenten bij 

het afstemmen van hun onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

•	 Er	is	professionalisering	van	de	medewerkers	in	het	intern	zorgteam	van	school	bij	het	maken	van	een	

omslag van leerlingbegeleiding naar docentbegeleiding. 

•	 De	stuurgroep	wordt	ondersteund	door	een	extern adviseur, zowel op inhoud als op proces.

In bijlage 15 staan succesindicatoren voor de implementatie van een onderwijszorgroute in 
school.

In de literatuur treft men in algemene zin de volgende randvoorwaarden aan voor een succesvolle 
implementatie en schoolontwikkeling:

Algemene randvoorwaarden voor een succesvolle schoolontwikkeling

•	 Eenheid van leiding: het management van school participeert in de ontwikkelingen, stimuleert deze en 

zorgt voor goede condities en faciliteiten.

•	 Participatie: op alle niveaus in de organisatie worden medewerkers voortdurend gestimuleerd om mee 

te denken en mee te doen in het ontwikkelingsproces. 

•	 Communicatie: alle medewerkers worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en 

resultaten.

•	 Beweging: het management stuurt op beweging en ontwikkeling; weerstanden worden wel aangepakt, 

maar steun wordt sterker beloond.

•	 Respect voor het bestaande: de schoolontwikkeling vindt plaats op de fundamenten van het 

bestaande en maakt gebruik van positieve elementen in de bestaande situatie.

•	 Vertrouwen en veiligheid: er is een klimaat waarin er ruimte voor de medewerkers is om te 

experimenteren en te leren van deze experimenten.

•	 Commitment tot leren: de medewerkers zijn bereid om collectief te leren en kennis met elkaar te 

delen.

•	 Openheid: de medewerkers zijn bereid om vanuit verschillende invalshoeken en standpunten naar 

problemen te kijken en naar oplossingen te zoeken, zij zijn in staat over hun eigen schutting heen te 

kijken.
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•	 Visie: de medewerkers hebben een duidelijk beeld van de visie en de te bereiken doelen en gebruiken 

die als kader en kompas om naar de ontwikkelingen in school te kijken.

•	 Kwaliteitszorg is een integraal onderdeel: kwaliteitszorg in de vorm van zelfevaluatie, zelfonderzoek en 

het ‘meten’ van de resultaten is een integraal onderdeel van schoolontwikkeling.

•	 Continu proces: schoolontwikkeling wordt niet gezien als een (enkele) gebeurtenis, maar als een 

voortdurend ontwikkelingsproces waarin een school zich bevindt.

•	 Vier de behaalde successen: kijk niet alleen naar de problemen en knelpunten die zich in een 

veranderproces voordoen, maar vier ook de behaalde successen met elkaar.

Bekend is de ‘tafel van tien’ bij veranderingen in school:
•	 Zorg	voor	een	gedeelde	visie.
•	 Werk	met	persoonlijke	actieplannen	(directie	en	medewerkers	in	team).
•	 Zet	kleine	stapjes.
•	 Werk	met	een	maatje.
•	 Zorg	voor	betrokkenheid.
•	 Ga	uit	van	het	biografisch	perspectief	van	de	medewerkers.
•	 Neem	tijd	voor	reflectie.
•	 Werk	met	een	veranderteam.	Vermijd	een	topdown-aanpak.
•	 Hanteer	standaarden.
•	 Begin	vandaag.	
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5 Op maat ontwerpen van de onderwijszorgroute 

Doel

•	 Op	maat	ontwerpen	van	een	eigen	onderwijszorgroute	op	basis	van:

 - de visie van school op het bieden van een passende onderwijszorg aan leerlingen

 - de analyse van de huidige en de gewenste situatie

 - de organisatie van het onderwijs en de zorg in school

•	 Bepalen	van	ieders	taken,	verantwoordelijkheden	en	rollen	in	de	onderwijszorgroute

Wie

•	 Stuurgroep	en	werkgroep(en)

 

Opbrengst

•	 (Eerste)	ontwerp	van	een	onderwijszorgroute	

•	 Schoolspecifiek	protocol	bij	de	ontworpen	onderwijszorgroute	waarin	op	de	drie	niveaus	van	zorg	de	

stappen in de onderwijszorg beschreven staan en ieders taken en verantwoordelijkheden

De stuurgroep ontwerpt op maat een eigen onderwijszorgroute voor school. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij hoe het onderwijs en de zorg in school georganiseerd is (zie paragraaf 
5.2). De basis van elke onderwijszorgroute is de cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW) die 
door de mentoren en docenten uitgevoerd wordt. 

Gebruik de visie van school en de analyse van de huidige en gewenste situatie om de 
onderwijszorgroute te ontwerpen. Zie ook het schoolondersteuningsprofiel dat school in het 
kader van passend onderwijs opstelt of al opgesteld heeft. 

In paragraaf 1.2 staan uitgangspunten beschreven die de school richting kunnen bieden bij het 
ontwerpen van een eigen onderwijszorgroute. 

De mentoren, docenten en medewerkers van het intern zorgteam van school proberen de 
ontworpen onderwijszorgroute in hun eigen praktijk uit en er is ruimschoots gelegenheid om de 
onderwijszorgroute op basis van hun bevindingen bij te stellen. 

Wat is een onderwijszorgroute?

Een onderwijszorgroute beschrijft integraal en in onderlinge samenhang de stappen die cyclisch 
in de onderwijszorg in school gezet worden op alle niveaus van zorg. We onderscheiden in een 
onderwijszorgroute de volgende niveaus van zorg:
1 algemene en extra basiszorg in de klas door mentor en docenten (cyclus HGW met de 

groepsbesprekingen na afronding van elke cyclus);
2 interne zorg aan leerlingen en interne ondersteuning van mentoren en docenten vanuit het 

intern zorgteam van school (intern zorgoverleg - IZO);
3 externe zorg aan leerlingen (en ouders) en externe ondersteuning van mentoren en 

docenten, met vanuit het ZAT handelingsadviezen aan school en toeleiding van leerlingen 
naar (jeugd)zorg of bovenschoolse onderwijsvoorzieningen in het SWV VO.
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Ook de overgangen van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en van 
voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding maken altijd deel uit van een onderwijszorgroute, 
zodat een doorgaande onderwijszorg aan leerlingen geboden wordt.

Zie het ontwerpen van een onderwijszorgroute altijd als een middel en niet als een doel. Doel van het 

ontwerpen van een onderwijszorgroute is dat mentoren en docenten hun onderwijs beter gaan afstemmen 

op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en daarbij ondersteund worden door het intern zorgteam van 

school. Een goede onderwijszorgstuctuur in school is een middel om dat doel te bereiken. Een verandering 

in de zorgstructuur wil nog niet zeggen dat de cultuur in school veranderd is.

Een onderwijszorgroute is gericht op alle leerlingen, niet alleen op leerlingen met problemen of 
achterstanden. In een integrale onderwijszorgroute zijn tal van personen betrokken, bijvoorbeeld 
docenten, mentoren, ouders, leerlingen, afdelingsleiders, zorgcoördinatoren, zorgspecialisten in 
school, remedial teachers, orthopedagogen, ambulant begeleiders, maatschappelijk werkers en 
de externe deskundigen in het ZAT. 
Alle medewerkers die op de drie niveaus van zorg in school werkzaam zijn, voelen zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het realiseren van een passende onderwijszorg aan de leerlingen. 

Tips voor het ontwerpen van een onderwijszorgroute

•	 Ontwerp	de	onderwijszorgroute	vanuit	het	perspectief	van	een	leerling	of	een	ouder.	Bekijk	de	

stappen die in deze route gezet worden door de bril van een leerling en door de bril van de ouders. 

Wat vinden zij ervan? Hoe ervaren zij dat?

•	 Sluit	goed	aan	bij	de	organisatie	van	het	onderwijs	en	van	de	zorg	in	school	en	wat	goed	gaat	in	de	

huidige leerlingenzorg.

•	 Houd	het	ontwerp	van	de	onderwijszorgroute	simpel	en	overzichtelijk	met	korte, snelle en duidelijke 

lijnen tussen de drie niveaus van zorg. Vermijd bureaucratie.

•	 Maak	een	eigen	protocol bij de ontworpen onderwijszorgroute waarin de stappen beschreven staan 

en beknopt ieders taken en verantwoordelijkheden vastgelegd zijn. Zorg dat de beslismomenten in de 

onderwijszorgroute duidelijk zijn, bijvoorbeeld met behulp van een ‘beslisboom’. 

•	 Stem	het	ontwerpen	van	de	onderwijszorgroute	goed	af	met	de	externe	partners	in	het	ZAT	(zorg-	

en adviesteam). Het is belangrijk dat het ZAT goed is ingebed in de onderwijszorgroute en er 

eenstemmigheid is ten aanzien van de functie van het ZAT in de onderwijszorgroute.

•	 Stem	het	ontwerpen	van	de	onderwijszorgroute	af	met	het	SWV	VO.	Welke	bovenschoolse	

voorzieningen en ondersteuning biedt het SWV VO in het kader van passend onderwijs en welke 

‘eisen’ stelt het SWV VO aan de leerlingenzorg in school? Hoe verlopen de lijnen naar het SWV VO?  

Hoe	past	het	schoolondersteuningsprofiel	in	het	dekkend	onderwijscontinuüm	binnen	het	SWV	VO?

5.1 Keuzes bij het ontwerpen van een onderwijszorgroute

Sluit bij het ontwerpen van een onderwijszorgroute aan bij de visie van school, de analyse van de 
huidige en gewenste situatie en de organisatie van het onderwijs en van de zorg in school.

Het ontwerpen van een onderwijszorgroute is ook afhankelijk van een aantal keuzes die school maakt:

1 Cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW): vakoverstijgend en/of vakspecifiek?

De school kan bij het ontwerpen van de onderwijszorgroute ervoor kiezen:

•	 de	cyclus	HGW	alleen	‘vakoverstijgend’	uit	te	voeren	(cyclus	A);

•	 de	cyclus	HGW	alleen	‘vakspecifiek’	uit	te	voeren	(cyclus	B);

•	 beide	cycli	(parallel)	uit	te	voeren.

Het is belangrijk dat er in het team draagvlak is voor deze keuze (zie ook hoofdstuk 4). Het alleen uitvoeren 

van een vakspecifieke cyclus zal waarschijnlijk weinig gekozen worden. Ga bij het maken van een keuze 

goed na wat dit in de praktijk betekent voor de mentoren en docenten.
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In cyclus A worden de zes stappen uit de cyclus HGW vakoverstijgend uitgevoerd met betrekking tot 

het sociaal-emotionele domein, het domein leren leren (werkhouding, taakaanpak, motivatie) en de 

basisvaardigheden taal en rekenen. In cyclus B worden de zes stappen uit de cyclus HGW uitgevoerd met 

betrekking tot een specifiek vak, bijvoorbeeld Engels of wiskunde. In de handreiking onderwijszorgroutes 

in het voortgezet onderwijs staan de stappen uit de cyclus HGW uitgebreid toegelicht, zowel 

vakoverstijgend als vakspecifiek.

Voor het ontwerp van de onderwijszorgroute is van belang dat cyclus A en cyclus B van elkaar verschillen 

met betrekking tot wie de regie voert en waar de besprekingen van de leerlingen plaatsvinden. 

In cyclus A heeft de mentor de regie of op sommige scholen de teamleider. Hij vult het vakoverstijgende 

groepsoverzicht in en stelt het vakoverstijgende groepsplan op. De docenten die onderwijs geven aan een 

groep leerlingen voeren gezamenlijk de gemaakte afspraken uit dit groepsplan uit. De groepsbespreking 

na afloop van de cyclus vindt meestal plaats in het kernteam. De mentor evalueert met de docenten of de 

doelen uit het groepsplan bereikt zijn, bespreekt het geactualiseerde groepsoverzicht en maakt met de 

docenten afspraken over de uitvoering van het nieuwe groepsplan.

In cyclus B heeft de vakdocent de regie. Hij vult voor zijn eigen vak het groepsoverzicht in, stelt een 

vakspecifiek groepsplan op en evalueert na afronding van het plan of de gestelde doelen bereikt zijn. 

De groepsbespreking kan plaatsvinden in het kernteam, teneinde het lesaanbod beter af te stemmen met 

de andere collega’s die voor de groep staan, óf in de vaksectie, teneinde effectief gebruik te maken van 

de vakinhoudelijke expertise van de collega’s.

Naar het intern zorgteam van school en naar het ZAT komen overwegend vragen die betrekking hebben 

op het vakoverstijgende domein.

Als een school ervoor kiest om beide cycli in school uit te voeren, geef dan in het ontwerp van de 

onderwijszorgroute aan hoe deze cycli parallel aan elkaar verlopen en hoe beide cycli op elkaar afgestemd 

worden. Qua implementatie kan school er bijvoorbeeld voor kiezen om eerst vakoverstijgend aan de slag 

te gaan en later vakspecifiek.

2 Frequentie uitvoering cyclus ‘Handelingsgericht werken’(HGW) per schooljaar 

Voor het ontwerpen van een onderwijszorgroute is ook de keuze van belang die school maakt ten aanzien 

van in welke frequentie de cyclus HGW per schooljaar (vakoverstijgend en/of vakspecifiek) uitgevoerd 

wordt. De groepsbesprekingen zijn gekoppeld aan deze frequentie. 

Bespreek in de stuurgroep en in het team in welke frequentie de cyclus HGW (inclusief de groeps-

besprekingen) per schooljaar uitgevoerd wordt. De school maakt zelf een keuze. 

Vaak wordt als vuistregel genomen dat tenminste viermaal per schooljaar de cyclus uitgevoerd wordt. 

Bij een lagere frequentie verliest het groepsplan bij de uitvoering al snel aan actualiteit, waardoor de 

docent het groepsplan niet meer in zijn dagelijkse praktijk gebruikt. Doordat het groepsplan dan een te 

lange periode bestrijkt, stuurt het na verloop van tijd niet meer het handelen van de docent en is het geen 

‘werkdocument’ meer. Scholen kunnen er wel voor kiezen tweemaal per schooljaar de cyclus HGW uit te 

voeren, mits halverwege de uitvoering van het groepsplan er een tussentijdse evaluatie plaatsvindt op 

basis waarvan het groepsplan bijgesteld of geactualiseerd wordt.

Bij het vaststellen van de frequentie van de cyclus HGW kunnen de volgende overwegingen een rol spelen:

•	 Wat	is	de	‘toetskalender’	in	cyclus	A	en/of	B?	Liefst	wordt	gebruik	gemaakt	van	actuele	gegevens	uit	

toetsen. Kijk hoe de frequentie en planning van de cyclus HGW het beste afgestemd kan worden op 

de ‘toetskalender’. 

•	 Wat	is	het	ritme	van	het	schooljaar?	Je	kunt	bijvoorbeeld	aansluiten	bij	de	rapportperioden	of	

rapportbesprekingen.

•	 Wat	is	de	draagkracht	van	de	docenten	en	de	mentoren?	De	onderwijszorgroute	wordt	arbeids-

intensiever naarmate de cyclus HGW vaker per schooljaar uitgevoerd wordt. Ook neemt het aantal 

groepsbesprekingen toe. Onderzoek hoe hierin een goede en haalbare balans in school gevonden kan 

worden.

Op basis van de gekozen frequentie wordt de jaarplanning opgesteld, waarin ook alle besprekingen 

gepland staan (zie paragraaf 6.1.4). Neem ook de overdracht van leerlingen naar het nieuwe schooljaar op 

in de jaarplanning. 
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3 Functie intern zorgteam van school en ZAT in de onderwijszorgroute 

Het ontwerp van de onderwijszorgroute zal ook afhangen van de keuzes die school maakt ten aanzien van 

de positie en functie van het intern zorgteam van school en het multidisciplinaire ZAT. In de handreiking 

onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs wordt uitgebreid ingegaan op de werkzaamheden van het 

intern zorgteam van school en het ZAT in een onderwijszorgroute.

In school zijn vaak diverse voorzieningen aanwezig om leerlingen individueel of in kleine groepjes te 

begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductie, 

ondersteuning bij dyslexie, counseling bij gedragsproblemen, time-out voorzieningen, logopedie, 

schoolmaatschappelijk werk en remedial teaching. In de onderwijszorgroute zal het accent gaan 

verschuiven van leerlingbegeleiding naar docentbegeleiding. Dit heeft gevolgen voor de taken en 

verantwoordelijkheden van de medewerkers in het intern zorgteam van school. 

In het ontwerp van de onderwijszorgroute moet duidelijk zijn wanneer, hoe en door wie mentoren en 

docenten begeleid worden vanuit het intern zorgteam van school. Tevens dient in het ontwerp aangegeven 

te zijn hoe de lijnen lopen naar het intern zorgoverleg (IZO) in school en naar de voorzieningen in school.

De medewerkers in het intern zorgteam van school kunnen samen een intern Onderwijs Service Centrum 

(OSC) zijn voor mentoren, docenten, leerlingen en ouders, met snelle, korte en duidelijke lijnen zonder 

veel bureaucratie.

Citaat zorgcoördinator

In plaats van testresultaten willen docenten praktische tips.

In de onderwijszorgroute moet ook duidelijk aangegeven zijn hoe de lijnen naar het ZAT lopen en vanuit 

het ZAT naar de bovenschoolse voorzieningen in het SWV VO en naar externe voorzieningen in de 

jeugdzorg. In goed overleg met de externe partners in het ZAT dient de positie en functie van het ZAT in 

de onderwijszorgroute bepaald te worden. 

In een onderwijszorgroute heeft het ZAT niet alleen een verwijzingsfunctie, maar óók een consultatieve 

functie. Het ZAT geeft met betrekking tot leerlingen met een complexe problematiek consultatie en 

advies aan docenten en mentoren, zodat zij hun onderwijs beter kunnen afstemmen op de behoeften 

van de leerlingen. De school is voor het ZAT niet alleen een ‘vindplaats’ voor leerlingen die naar externe 

voorzieningen verwezen worden, maar ook een ‘werkplaats’ om docenten, mentoren, leerlingen en ouders 

te ondersteunen.

4 Inbedden van loopbaanontwikkeling in de onderwijszorgroute 

Voor het ontwerp van de onderwijszorgroute is van belang na te gaan of de onderwijszorgroute zich alleen 

richt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ (de komende 

periode) of zich ook richt op de langetermijnontwikkeling van de leerlingen De school kan ervoor kiezen 

om het werken vanuit een langetermijn-ontwikkelingsperspectief voor leerlingen en loopbaanoriëntatie en 

loopbaanbegeleiding van leerlingen (LOB) in de onderwijszorgroute op te nemen en een belangrijke plek 

te geven in de planning van het onderwijs. 

In het ontwerp dient dan duidelijk te worden op welke wijze LOB in de onderwijszorgroute een vaste 

plek krijgt, wanneer en waar het langetermijn-ontwikkelingsperspectief van leerlingen besproken wordt 

en wie daarvoor verantwoordelijk in school is. Scholen die hiervoor kiezen zijn vaak sterk gericht op 

de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en op het steeds meer zelf sturen van het leerproces door 

leerlingen. Leren leren, leren leven en leren kiezen zijn dan belangrijke aandachtspunten. Ook is er veel 

aandacht voor de interesses en de talenten van leerlingen. LOB wordt ingebed in de onderwijszorgroute.
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5.2 Ontwerpen van een onderwijszorgroute

Nadat in school de genoemde keuzes gemaakt zijn, gaan stuurgroep en/of werkgroep(en) aan de 
slag met het op maat ontwerpen van een eigen onderwijszorgroute. Bij het ontwerp wordt een 
bijbehorend protocol geschreven, zodat voor iedereen duidelijk is welke stappen cyclisch in de 
onderwijszorgroute gezet worden en wat daarbij van eenieder verwacht wordt.
In paragraaf 1.2 staan uitgangspunten die de school richting kunnen bieden bij het ontwerpen 
van een eigen onderwijszorgroute. In paragraaf 1.4 wordt een korte schets gegeven van een 
onderwijszorgroute. In bijlage 1 staat een ontwerp voor een onderwijszorgroute, dat als basis kan 
dienen voor het op maat ontwerpen van een eigen onderwijszorgroute. 

Een onderwijszorgroute geeft in onderlinge samenhang de stappen aan die in de onderwijszorg 
aan leerlingen gezet worden op de volgende drie niveaus:
1 algemene en extra onderwijszorg in de klas door mentor en docenten;
2 interne zorg aan leerlingen en interne ondersteuning van mentoren en docenten vanuit het 

intern zorgteam van school (intern zorgoverleg - IZO);
3 externe zorg aan leerlingen en externe ondersteuning van mentoren en docenten, met 

vanuit het ZAT consultatie en advies en toeleiding naar jeugdzorg of naar bovenschoolse 
onderwijsvoorzieningen in het SWV VO.

Centraal in elke onderwijszorgroute staat de cyclus HGW die zich in de eerste lijn op het primaire 
proces in de groep richt. 

Aandachtspunten bij het ontwerpen van een onderwijszorgroute:

1 Visie en schoolondersteuningsprofiel van school

Het ontwerp van de onderwijszorgroute is gebaseerd op de visie van school op een passende onderwijs-

zorg aan leerlingen, de analyse van de huidige en de gewenste situatie en het schoolondersteuningsprofiel 

dat school in het kader van passend onderwijs heeft opgesteld. 

Vaak starten scholen zonder een visie meteen met het ‘tekenen’ van een blauwdruk voor de zorgstructuur. 

Zonder een gezamenlijke visie blijft echter onduidelijk wat de school wil en waarvoor de school staat, 

ontbreekt een kompas voor het ontwerpen van de onderwijszorgroute en zullen medewerkers zich weinig 

geïnspireerd voelen om de onderwijszorgroute te gaan uitvoeren.

2 Organisatie van het onderwijs en van de zorg in school

De onderwijszorgroute dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij hoe het onderwijs in school georganiseerd 

is. Hoe zien de drie niveaus van onderwijszorg in school eruit? 

Onderzoek bij het maken van een ontwerp hoe de onderwijszorgroute zo effectief mogelijk aan kan 

sluiten bij de bestaande organisatiestructuur in school; denk aan afdelingen, bouwen, secties, leerjaren, 

kernteams, leerhuizen en dergelijke. Onderzoek hoe de huidige zorgstructuur in school er op de drie 

niveaus van zorg uit ziet. Wat zijn de actoren in de zorg aan leerlingen en wat is ieders taak en rol? 

Kijk bij het ontwerpen van de onderwijszorgroute waar verandering en aanpassing in de huidige 

zorgstructuur gewenst is en probeer de positieve elementen te behouden.

3 Overleg over leerlingen in school

Hoe vindt momenteel het overleg in school over leerlingen plaats? Denk aan leerlingenbesprekingen, het 

overleg van het intern zorgteam van school (IZO) en het overleg van het ZAT. Wie zijn daarbij aanwezig?

Hoe verlopen de (communicatie)lijnen tussen de docenten en de mentor, tussen de mentoren/docenten en 

de medewerkers van het intern zorgteam van school en tussen het intern zorgteam van school en het ZAT? 

Welke afspraken zijn daarover in school gemaakt?

Onderzoek bij het ontwerpen van de onderwijszorgroute waar aanpassingen in de huidige overlegstructuur 

nodig zijn en probeer de positieve elementen te behouden.
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Groepsbesprekingen, het intern zorgoverleg (IZO) en de besprekingen van het ZAT zijn een belangrijk 

bestanddeel van een onderwijszorgroute. Geef bij het ontwerpen van de onderwijszorgroute aan wie 

bij deze besprekingen aanwezig zijn en wie de regie heeft over deze besprekingen. De besprekingen 

zijn belangrijke schakelmomenten in de onderwijszorg aan leerlingen. Maak bij het ontwerp van de 

onderwijszorgroute duidelijke afspraken over hoe de lijnen tussen deze besprekingen op de verschillende 

niveaus van zorg verlopen en waar de beslismomenten zich bevinden (beslisboom). De lijnen tussen de 

drie niveaus van zorg moeten kort, snel en duidelijk zijn. Vermijd dat er bureaucratie ontstaat en dat 

aanmeldingen erg ingewikkeld en arbeidsintensief verlopen.

De groepsbesprekingen zijn de ‘motor’ van elke onderwijszorgroute. Na elke cyclus HGW vindt een 

groepsbespreking plaats, een belangrijke schakel in de onderwijszorgroute. 

Laat groepsbesprekingen plaatsvinden binnen functionele werkeenheden in school, bijvoorbeeld in een 

kernteam. Het kernteam is de ‘thuisbasis’ voor leerlingen en docenten en is verantwoordelijk voor het 

onderwijs en de zorg aan een bepaalde groep leerlingen. Binnen het kernteam kunnen taken en rollen 

verdeeld worden.

Van groot belang is dat groepsbesprekingen handelingsgericht zijn en niet alleen gaan over wat er 

allemaal ‘mis’ is met een leerling. Het is de bedoeling dat mentor en docenten na de bespreking weten 

wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn en hoe zij daar in hun eigen praktijk het beste aan 

tegemoet kunnen komen. Vanuit de groepsbespreking kan, indien nodig, aan het intern zorgteam van 

school begeleiding van de mentor of docenten gevraagd worden en/of begeleiding van een leerling (en 

zijn ouders). 

Geef in de onderwijszorgroute aan waar mentoren en docenten tussen de geplande besprekingen in met 

vragen terecht kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een spreekuur voor mentoren en docenten. Tevens dient er 

tussentijds ruimte te zijn voor ‘crisisinterventies’.

In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs staan de groepsbesprekingen, het 

intern zorgoverleg (IZO) en het overleg van het multidisciplinaire ZAT uitgebreid toegelicht. 

4 Intern zorgteam van school en ZAT 

In het ontwerp van de onderwijszorgroute hebben het intern zorgteam van school (niveau 2) en het ZAT 

(niveau 3) een duidelijke plek, afhankelijk van de keuzes die school maakt ten aanzien van de functie en 

positie van het intern zorgteam van school en het ZAT (zie paragraaf 5.1). 

In een onderwijszorgroute is het niet de bedoeling dat mentoren en docenten leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften direct afschuiven naar specialisten in het zorgteam van school, maar dat mentoren en 

docenten zoveel mogelijk zelf in de klas hun onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van deze 

leerlingen. Mentoren en docenten hebben hierbij begeleiding en ondersteuning nodig. Daarom zal in het 

intern zorgteam van school het accent verschuiven van leerlingbegeleiding naar docentbegeleiding.

Citaat zorgcoördinator

We hebben in onze school een Onderwijs Service Centrum ingericht dat dicht bij de werkvloer staat. 

Het OSC geeft praktische handelingsadviezen en biedt coaching aan docenten en mentoren.

Intern zorgteam van school

Geef in het ontwerp van de onderwijszorgroute aan:

•	 op	welke	wijze	vanuit	de	groepsbespreking	een	begeleidingsvraag	van	de	mentor/docent	en/of	een	

hulpvraag van een leerling (en zijn ouders) aangemeld kunnen worden bij het intern zorgteam van 

school; 

•	 op	welke	wijze	het	overleg	van	het	intern	zorgteam	van	school	(IZO)	plaatsvindt,	onder	wiens	leiding	

en wie daarbij aanwezig zijn;

•	 op	welke	wijze	vanuit	het	intern	zorgteam	van	school	ondersteuning,	begeleiding	en	coaching	van	

mentoren en docenten geïnitieerd en aangeboden wordt en op welke wijze begeleiding van leerlingen 

(individueel of in kleine groepjes) geïnitieerd en aangeboden wordt; 
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•	 op	welke	wijze	geëvalueerd	wordt	wat	het	resultaat	is	van	de	begeleiding	van	de	mentor/docenten	en	

van de leerlingen en welke vervolgstappen, indien nodig, gezet worden. 

Besteed veel aandacht aan ‘vraagarticulatie’, zodat voor het intern zorgteam van school duidelijk is wat de 

vraag van een mentor, docent, leerling en/of ouder is. Maak voor aanmeldingen bij het intern zorgteam 

van school gebruik van een digitaal aanmeldingsformulier (zie bijlage 16) dat bij de zorgcoördinator 

ingediend wordt. Zorg dat vragen van mentoren, docenten, leerlingen en ouders eenvoudig, snel en 

doeltreffend in school opgepakt worden en vermijd bureaucratie. 

Het intern zorgteam van school stemt al haar activiteiten af op de stappen die in de cyclus HGW 

plaatsvinden. Dit zorgteam onderzoekt, indien nodig, wat het ontwikkelingsperspectief en de specifieke 

onderwijsbehoeften van een leerling zijn en kijkt hoe het een leerling individueel of in een kleine groepje 

kan begeleiden. Het intern zorgteam van school onderzoekt daarnaast wat de ondersteuningsbehoeften 

van de mentor en docenten zijn en kijkt hoe het een mentor of docent kunnen coachen en begeleiden 

bij het planmatig afstemmen van hun onderwijs in de groep op het ontwikkelingsperspectief en de 

onderwijsbehoeften van een leerling. Het intern zorgteam van school werkt vraaggericht.

Geef in het ontwerp van de onderwijszorgroute aan welke voorzieningen er in school zijn om mentoren 

en docenten te coachen, begeleiden en ondersteunen. Vooral coaching on the job blijkt een effectieve 

werkwijze te zijn. 

Neem tevens in het ontwerp van de onderwijszorgroute de voorzieningen in school op om leerlingen 

individueel of in kleine groepjes te begeleiden. Leg in het protocol vast hoe vanuit zo’n voorziening de 

transfer naar het handelen van de mentor en docenten plaatsvindt. Vaak zien we dat er na hulp aan een 

leerling buiten de klas er geen overdracht plaatsvindt naar de mentor en de docenten.

ZAT

Het ZAT is multidisciplinair samengesteld, met ook externe deskundigen. Geef in het ontwerp van de 

onderwijszorgroute aan:

•	 op	welke	wijze	vanuit	het	intern	zorgteam	van	school	complexe	vragen	van	mentoren,	docenten,	

leerlingen en/of ouders aangemeld kunnen worden bij het ZAT; 

•	 op	welke	wijze	ZAT-overleg	plaatsvindt,	onder	wiens	leiding	en	wie	daarbij	aanwezig	zijn;	

•	 op	welke	wijze	het	ZAT	handelingsgericht	consultatie	en	advies	geeft	aan	mentoren,	docenten,	

leerlingen en ouders en evalueert wat de resultaten hiervan zijn;

•	 op	welke	wijze	vanuit	het	ZAT	leerlingen	toegeleid	en	verwezen	worden	naar	bovenschoolse	

voorzieningen in het SWV VO; denk bijvoorbeeld aan ambulante begeleiding, tijdelijke 

tussenvoorzieningen (rebound en dergelijke) en het voortgezet speciaal onderwijs;

•	 op	welke	wijze	leerlingen	en	ouders	vanuit	het	ZAT	toegeleid	en	verwezen	worden	naar	bovenschoolse	

voorzieningen in de jeugdzorg, maatschappelijk werk en jeudgezondheidszorg (in samenwerking met 

het Centrum voor Jeugd en Gezin).

Neem in het ontwerp van de onderwijszorgroute de bovenschoolse voorzieningen in het SWV VO en in 

de jeugdzorg op, geef aan hoe de lijnen (vanuit het ZAT) hierheen lopen en wat de procedures zijn voor 

toewijzing van deze voorzieningen. Leg vast hoe school en externe medewerkers die zorg bieden aan een 

leerling zaken onderling afstemmen en met elkaar samenwerken. 

Ook voor het ZAT is het handelingsgericht afstemmen van het onderwijs op het ontwikkelingsperspectief 

en de onderwijsbehoeften van een leerling een belangrijk aandachtspunt.

In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs staan de werkzaamheden van het intern 

zorgteam van school en het ZAT uitgebreid toegelicht.
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5 Loopbaanbegeleiding en werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Geef, als de school hiervoor kiest, in het ontwerp van de onderwijszorgroute aan hoe loopbaanbegeleiding 

een vaste plek krijgt in het ontwerp van de onderwijszorgroute. Op welke wijze, wanneer en door wie vindt 

loopbaanbegeleiding plaats.

Er is in het regulier onderwijs steeds meer aandacht voor het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 
voor leerlingen. Bij het ontwikkelingsperspectief van een leerling benoemt school wat de verwachte 

uitstroombestemming van de leerling is, welke factoren de ontwikkeling en het leren van de leerlingen 

belemmeren en stimuleren en wat de talenten en interesses van de leerling zijn. Als school ervoor kiest 

het ontwikkelingsperspectief van leerlingen te benoemen, onderzoek dan hoe het werken vanuit een 

ontwikkelingsperspectief ingebed kan worden in de stappen die in een onderwijszorgroute gezet worden. 

Denk bijvoorbeeld aan het volgende: 

•	 Hoe	stellen	we	het	ontwikkelingsperspectief	van	een	leerling	vast?	Wie?

•	 Hoe	stellen	we	de	talenten,	interesses	en	belangstelling	van	leerlingen	vast?

•	 Hoe	maken	we	gebruik	van	het	ontwikkelingsperspectief	bij	het	doelgericht	plannen	van	het	aanbod	

en welke beargumenteerde keuzes maken we in het aanbod?

•	 Hoe	monitoren	we	regelmatig	het	ontwikkelingsperspectief	van	leerlingen	en	stellen	we,	indien	nodig,	

het ontwikkelingsperspectief bij?

•	 Hoe	gaan	we	in	gesprek	met	de	leerling	en	met	de	ouders	over	het	ontwikkelingsperspectief?	 

Hoe maken we de leerling (mede)regisseur van zijn eigen ontwikkeling en leerproces?

Citaat pilotschool

Het ontwikkelingsperspectief van een leerling vormt de rode draad door de schoolloopbaan van de 

leerling. Het is de taak van mentor en docenten om de leerontwikkeling telkens af te meten aan het 

ontwikkelingsperspectief dat aan het begin van het schooljaar geformuleerd is.

6 De leerling als (mede)regisseur van zijn leerproces

Bekijk in het ontwerp van de onderwijszorgroute en in het bijbehorend protocol hoe je de leerling actief 

betrekt bij de stappen die in de onderwijszorgroute gezet worden. Kijk op basis van de visie van school op 

onderwijs en leren wat mogelijk en haalbaar is.

Ga in een onderwijszorgroute in gesprek met de leerling over wat goed gaat, waar hij moeite mee heeft, 

wat hij wil leren en waar hij hulp en begeleiding bij nodig heeft. Zet geen stappen ‘over het hoofd’ van de 

leerling. Door in gesprek te gaan met leerling krijg je een veel beter zicht op wat de onderwijsbehoeften 

en hulpvraag van de leerling zijn en motiveer je de leerling om samen stappen te gaan zetten. Evalueer 

ook samen met de leerling wat de resultaten hiervan zijn.

7 Afstemming en samenwerking met de ouders

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen van de onderwijszorgroute is hoe bij de stappen die 

in deze route gezet worden de communicatie en samenwerking met de ouders plaatsvindt. Ouders zijn 

een belangrijke en gelijkwaardige partner van school. Geef in de onderwijszorgroute aan, als er extra 

onderwijszorg aan de leerling geboden wordt, wie in gesprek gaat met de ouders en op welke wijze met 

de ouders samengewerkt kan worden. Vaak moeten ouders eerst toestemming geven om een stap te 

zetten. 

Ook voor de ouders moet in de onderwijszorgroute de drempel laag liggen om zelf contact met school te 

zoeken als zij vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Waar kunnen ouders 

met hun vragen terecht?
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8 Overgangen van PO naar VO en van VO naar een vervolgopleiding

Neem de overgang van PO naar VO en de overgang van VO naar een vervolgopleiding op in het ontwerp 

van de onderwijszorgroute. Geef in afstemming met de partners in het primair en in het vervolgonderwijs 

aan welke informatie over leerlingen overgedragen wordt, hoe en door wie. Leg in de onderwijszorgroute 

vast hoe de door de basisschool overgedragen informatie in school verspreid en gebruikt wordt.

Met het opnemen van de genoemde overgangen in de onderwijszorgroute is het mogelijk om een sluitend 

aanbod en doorgaande onderwijszorg aan leerlingen te bieden. In het primair onderwijs werken veel 

scholen met de zogenaamde 1-zorgroute (Clijsen, Gijzen, De Lange & Spaans, 2007). Onderzoek hoe je 

deze 1-zorgroute aan kan laten sluiten op de eigen onderwijszorgroute.

Ook de overdracht van leerjaar naar leerjaar is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen van 

een onderwijszorgroute. Geef aan op welke wijze en wanneer deze overdracht plaatsvindt en wie erbij 

betrokken zijn.

In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs wordt uitgebreid ingegaan op de 

overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen.

9 Registratie- en leerlingvolgsysteem

Aan de onderwijszorgroute dient een efficiënt en makkelijk toegankelijk registratie- en leerlingvolgsysteem 

ten grondslag te liggen. In het registratie- en leerlingvolgsysteem kunnen mentoren, docenten en 

medewerkers van het intern zorgteam van school onder meer de groepsoverzichten, groepsplannen en 

handelingsplannen vinden en de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de begeleiding van leerlingen. 

Het systeem geeft naast de ontwikkeling van alle leerlingen zicht op alle stappen die op groeps- en 

leerlingenniveau in school gezet zijn en wat na evaluatie de resultaten daarvan zijn. 

Een belangrijk bestanddeel van de onderwijszorgroute en het onderliggende registratiesysteem dient de 

evaluatie te zijn van in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn. 

Neem, indien van toepassing, ook de portfolio’s van leerlingen op in het leerlingvolgsysteem.

Kijk bij het ontwerpen van de onderwijszorgroute waar aansluiting mogelijk is met het bestaande 

administratie- en registratiesysteem in school. Onderzoek hoe dubbele administratie door mentoren 

en docenten zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Zorg dat de privacy van leerlingen en van ouders 

gewaarborgd is.

Als school ervoor kiest om ‘opbrengstgericht werken’ te combineren met het ‘handelingsgericht werken’ 

in de onderwijszorgroute, dan moet het registratie- en leerlingvolgsysteem mogelijkheden bieden om 

cyclisch op groeps- en schoolniveau de behaalde leerresultaten en opbrengsten te analyseren. 

Denk bijvoorbeeld aan trendanalyses.

De zorgcoördinator coördineert als een spin in het web de lijnen tussen de drie niveaus 
van zorg in school en heeft daarmee een goed zicht op de uitvoering en kwaliteit van de 
onderwijszorgroute. 

5.3 Opstellen van een protocol bij de onderwijszorgroute

Stel bij het ontwerpen van de eigen onderwijszorgroute een protocol of draaiboek op, waarin kort 
en kernachtig het volgende beschreven staat:
•	 doel	en	uitgangspunten	van	de	onderwijszorgroute;
•	 schets	of	schema	van	hoe	de	onderwijszorgroute	(integraal)	opgebouwd	is	en	hoe	de	

(communicatie)lijnen verlopen;
•	 beschrijving	van	de	bedoeling	van	elke	stap	en	wie	de	stap	uitvoert,	met	verwijzing	naar	

formats, kijkwijzers, checklists en andere instrumenten; 



5  Op maat ontwerpen van de onderwijszorgroute 45

•	 beschrijving	van	de	besprekingen	die	binnen	de	onderwijszorgroute	plaatsvinden	en	wie	wat	
doet in deze besprekingen;

•	 beslissing	om	een	vervolgstap	op	een	ander	zorgniveau	te	zetten	(beslissingsschema);
•	 interne	en	externe	voorzieningen	om	mentoren	en	docenten	te	coachen	of	te	begeleiden	en	

de interne en externe voorzieningen om leerlingen (en ouders) te begeleiden;
•	 communicatie,	samenwerking	en	afstemming	met	de	leerling	en	zijn	ouders	bij	de	stappen	

die in de onderwijszorgroute gezet worden.

Het protocol bij het eigen ontwerp van de onderwijszorgroute is vooral een leeswijzer voor het 
uitvoeren van de stappen. Het protocol kan voor cyclus A (vakoverstijgend) en voor cyclus B 
(vakspecifiek) op bepaalde onderdelen van elkaar afwijken.

In het protocol moet duidelijk zijn wat ieders taak en verantwoordelijkheden in de onderwijs-
zorgroute is. Leg duidelijk de taak en rol van de medewerkers in school vast. Denk aan de taak 
en rol van de mentor, van de docent, van de decaan, van medewerkers in het intern zorgteam 
van school, van de zorgcoördinator, van de team- of afdelingleider en van het management 
(zie bijlage 9). 
Bij de uitvoering van een aantal stappen uit de onderwijszorgroute wordt niet alleen een 
individuele verantwoordelijkheid gedragen, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Geef daarom in het protocol aan wat de gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid is van 
bijvoorbeeld het kernteam, het intern zorgteam van school en het ZAT.

Eenduidig begrippenkader

Hanteer in school een eenduidig begrippenkader bij het uitvoeren van de onderwijszorgroute. Het is 

essentieel dat op alle niveaus van onderwijszorg een gezamenlijke taal gesproken wordt. Vaak hebben 

medewerkers in school zeer verschillende beelden bij bijvoorbeeld het begrip ‘onderwijsbehoeften’ of bij 

het begrip ‘groepsplan’. Dit kan tot veel verwarring en miscommunicatie in een team kan leiden. 

In bijlage 28 is een begrippenkader opgenomen, waarin een aantal sleutelbegrippen uit de 

onderwijszorgroute toegelicht staan. 

De onderwijszorgroute uitproberen in de eigen praktijk

De mentoren, docenten en medewerkers van het intern zorgteam van school proberen de 
ontworpen onderwijszorgroute in hun eigen praktijk uit. De stappen die gezet zijn worden 
geëvalueerd in de stuurgroep en in het team. Op basis hiervan wordt de onderwijszorgroute 
(met het bijbehorend protocol) bijgesteld of aangepast. 

Citaat projectleider

Bij het op maat maken van de onderwijszorgroute hebben we aan het begin tegen het team gezegd dat 

we de route in de praktijk gaan uitproberen en evalueren. Als er zaken bijgesteld of keuzes herzien moeten 

worden, dan doen we dat! 
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6  Voorbereiden van de invoering van de  
onderwijszorgroute

Doel

•	 Op	maat	ontwerpen	van	digitale	groepsoverzichten	en	groepsplannen	die	opgenomen	worden	in	het	

registratie- en leerlingvolgsysteem van school, apart voor cyclus A en/of B

•	 Uitwerken	van	een	jaarplanning

•	 Vaststellen	en	aanpakken	van	inhoudelijke	verbeterpunten,	voorafgaand en tijdens de invoering van de 

onderwijszorgroute

•	 Opzetten	van	professionalisering	van	de	medewerkers,	voorafgaand	en	tijdens	de	invoering	van	de	

onderwijszorgroute

Wie

•	 Stuurgroep	en	werkgroep(en)

Opbrengst

•	 Onderwijszorgroute	die	gebruiksklaar	is

•	 Aanpak	van	één	of	meerdere	inhoudelijke	verbeterpunten	

•	 Uitwerking	van	de	professionalisering	bij	de	implementatie	van	de	onderwijszorgroute	

Nadat een eigen onderwijszorgroute ontworpen is, wordt in deze fase een aantal voorbereidingen 
getroffen om de onderwijszorgroute in school in te gaan voeren. De onderwijszorgroute wordt 
klaar gemaakt voor gebruik.
Tevens wordt geïnventariseerd wat inhoudelijk verbeterd moet worden om de ontworpen 
onderwijszorgroute met succes in school in te voeren en wat aan professionalisering van de 
medewerkers nodig is. 

In paragraaf 4.4 is aandacht besteed aan invoeringsstrategieën waar school voor kan kiezen: 
‘werken aan voorwaarden’ of ‘onderdompelen’. Als school kiest voor werken aan voorwaarden, 
dan zullen verbeterpunten en de professionalisering voorafgaand aan de invoering van de 
onderwijszorgroute aangepakt worden. Bij een keuze voor onderdompelen worden tijdens 
de invoering inhoudelijke verbeterpunten en de professionalisering opgepakt. Soms is dit 
onderscheid moeilijk te maken en zien we dat de aanpak van inhoudelijke verbeterpunten en 
de professionalisering doorlopen tijdens de invoering van de onderwijszorgroute. 
De aanpak van de inhoudelijke verbeterpunten en de opzet en inhoud van de professionalisering 
worden in het plan van aanpak opgenomen (zie paragraaf 4.5).

6.1 De onderwijszorgroute gereedmaken voor gebruik 

6.1.1 Groepsoverzicht: op maat maken

De stuurgroep of een werkgroep maakt op maat een digitaal groepsoverzicht, dat op het netwerk 
van school komt te staan en opgenomen wordt in het administratie- en leerlingvolgsysteem van 
school, bijvoorbeeld Magister (zie ook paragraaf 6.1.5).
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Een groepsoverzicht is altijd maatwerk per school. Het is onder meer afhankelijk van de toetsen 
en instrumenten die in school gebruikt worden om de (leer)ontwikkeling van leerlingen te volgen. 
In het groepsoverzicht worden de gegevens van alle leerlingen uit een groep verzameld. 
We maken onderscheid tussen: 
•	 vakoverstijgend groepsoverzicht (cyclus A);
•	 vakspecifieke groepsoverzichten (cyclus B), die voor elk vak afzonderlijk samengesteld 

worden.

Vakoverstijgend groepsoverzicht

In een vakoverstijgend groepsoverzicht worden de volgende gegevens over de leerlingen 
ingevuld:
•	 namen	van	leerlingen;
•	 toetsresultaten	op	de	basisvaardigheden	technisch	lezen,	begrijpend	lezen,	spelling	

en rekenen; denk bijvoorbeeld aan de resultaten op de Cito-toetsen (basisschool) en 
op toetsen als Muiswerk (www.muiswerk.nl), Diataal (www.diataal.nl) en AMN (www.
primaonderwijs.nl/amn). Zie ook toetsen die genoemd worden op www.taalenrekenen.nl;

•	 uitkomsten	van	instrumenten	waarmee	in	school	de	sociaal-emotionele	ontwikkeling	en	
de werkhouding/taakaanpak van leerlingen systematisch (en longitudinaal) gevolgd wordt 
(bijvoorbeeld de uitkomsten uit de SVL);

•	 belangrijkste	uitkomsten	van	observaties	en	gesprekken	met	leerlingen	en	met	ouders,	
met aandacht voor factoren die het leren en de ontwikkeling van de leerling ‘belemmeren’ 
en ‘stimuleren’; 

•	 bijzonderheden	over	een	leerling	(bijvoorbeeld	een	diagnose	dyslexie	of	ADHD,	
ongeoorloofd schoolverzuim, een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de leerling 
of de begeleiding die een leerling intern in school of extern ontvangt);

•	 langetermijn-ontwikkelingsperspectief	en/of	specifieke	talenten	van	de	leerling	(indien	
school daarvoor kiest);

•	 specifieke	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen	die	gesignaleerd	zijn	(zie	stap	2	en	3	uit	de	
cyclus HGW).

In bijlage 17 treft u een format aan voor het op maat maken van een vakoverstijgend 
groepsoverzicht.

Bij het vakoverstijgende groepsoverzicht loop je het risico dat teveel informatie in het groepsoverzicht 

opgenomen wordt en je een ontoegankelijke rijstebrij van cijfers en codes krijgt. Beperk je tot de 

voornaamste gegevens en maak bijvoorbeeld gebruik van de mogelijkheid om vanuit het groepsoverzicht 

door te klikken naar de toetsresultaten die als een bijlage achter het groepsoverzicht zitten. 

Neem in ieder geval een kolom in het groepsoverzicht op waarin de belangrijke uitkomsten uit observaties 

en gesprekken met leerlingen en ouders genoteerd kunnen worden. Juist deze gegevens bieden veel 

handelingsgerichte informatie om de onderwijsbehoeften van een leerling te benoemen en te plannen wat 

een leerling nodig heeft. Kijk daarbij ook naar positieve aspecten in de ontwikkeling van een leerling, zoals 

een bepaald talent.

Vakspecifiek groepsoverzicht

Als school ervoor kiest om ook met betrekking tot cyclus B de onderwijszorgroute uit te voeren, 
dan worden er per vak afzonderlijk digitale groepsoverzichten samengesteld. Spreek een 
gezamenlijk raamwerk af voor het samenstellen van een vakspecifiek groepsoverzicht en vraag 
vervolgens de vaksecties per vak het groepsoverzicht op maat te maken.

Het vakspecifieke groepsoverzicht bevat over alle leerlingen in de groep de volgende gegevens:
•	 namen	van	leerlingen;
•	 toetsresultaten	in	het	vak	(uit	methodeonafhankelijke	en	methodegebonden	toetsen);

http://www.muiswerk.nl
http://www.diataal.nl
http://www.primaonderwijs.nl/amn
http://www.primaonderwijs.nl/amn
http://www.taalenrekenen.nl
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•	 belangrijkste	uitkomsten	van	observaties	en	gesprekken	met	leerlingen,	met	aandacht	
voor de werkhouding, taakaanpak, leermotivatie en factoren die het leren van de leerling 
belemmeren en stimuleren;

•	 langetermijn-ontwikkelingsperspectief	en/of	specifieke	talenten	van	de	leerling	(indien	
school daarvoor kiest, zie paragraaf 5.1)

•	 specifieke,	didactische	onderwijsbehoeften	van	leerlingen	die	gesignaleerd	zijn	(zie	stap	
2 en 3 uit de cyclus HGW).

Sommige scholen maken daarnaast in het groepsoverzicht een aparte kolom voor het signaleren 
van leerlingen die de komende periode extra aandacht nodig hebben, andere scholen arceren 
met een bepaalde kleur of met een vlaggetje de namen van leerlingen die gesignaleerd worden. 
Signaleer niet alleen leerlingen met een achterstand, maar ook leerlingen met een grote 
leervoorsprong die extra uitdaging en verdieping nodig hebben of leerlingen met een eigen 
leerstijl.

In bijlage 18 treft u een format aan voor het op maat maken van een vakspecifiek groepsoverzicht.

Citaat pilotschool

De docenten zijn anders gaan kijken naar leerlingen. Zij hebben meer oog voor de positieve kwaliteiten en 

talenten van leerlingen en voeren meer gesprekken met leerlingen.

Aandachtspunten bij het op maat maken van groepsoverzichten

•	 Zet	het	logo	van	school	op	het	groepsoverzicht.

•	 Maak	afspraken	over	hoe	de	resultaten	en	scores	op	toetsen	in	het	groepsoverzicht	genoteerd	worden.

•	 Zorg	dat	duidelijk	is	van	welke	datum	de	toetsresultaten	zijn.	Kijk	hoe	in	het	groepsoverzicht	(of	in	een	

bijlage bij het groepsoverzicht) ook de resultaten op voorgaande toetsmomenten opgenomen worden, 

zodat de ontwikkeling van leerlingen geanalyseerd kan worden.

•	 Neem	in	ieder	geval	een	kolom	‘uitkomsten	observaties	en	gesprekken	met	leerlingen	(en	met	ouders)’	

in het overzicht op. In de kolom kan onderscheid gemaakt worden tussen factoren die de ontwikkeling 

en het leren van leerlingen belemmeren en stimuleren. 

•	 Onderzoek	hoe	in	school	zoveel	mogelijk	dubbele	administratie	voorkomen	kan	worden.	Er	ontstaat	

weerstand als mentoren en/of docenten naast het groepsoverzicht nog allerlei overzichten en 

formulieren in moeten vullen.

•	 Zorg	voor	een	goede	inbedding	van	de	groepsoverzichten	in	het	registratie-	en	leerlingvolgsysteem	

van school en voor een goede archivering van de overzichten. Maak afspraken over hoe de groeps-

overzichten opgeslagen en bewaard worden en wie er in school toegang tot hebben.  

Houd rekening met privacyregels.

Voeg aan het groepsoverzicht een ‘kijkwijzer’ toe, die een korte instructie voor mentoren en 
docenten bevat voor het invullen van het groepsoverzicht en de afspraken aangeeft die in 
school gemaakt zijn ten aanzien van het invullen van een groepsoverzicht. In de handreiking 
onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs is een kijkwijzer bij het groepsoverzicht 
opgenomen. Eveneens staat in de handreiking het verzamelen, analyseren en interpreteren van 
gegevens over leerlingen uitgebreid toegelicht. Ook wordt uitvoerig ingegaan op het signaleren 
van leerlingen die extra aandacht nodig hebben en op het benoemen van de (vakoverstijgende 
en vakspecifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen. In genoemde handreiking is een checklist 
voor het invullen van een groepsoverzicht opgenomen. 

6.1.2 Groepsplan: op maat maken

Het groepsoverzicht en het groepsplan vormen één onlosmakelijk geheel. Het groepsplan is 
immers gebaseerd op de analyse van de gegevens in het groepsoverzicht en de onderwijs-
behoeften van de leerlingen.
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Groepsplan of groepshandelingsplan?

De stuurgroep en het team maken een keuze voor het opstellen van één groepsplan of voor 
het per subgroepje apart opstellen van een groepshandelingsplan (zie ook de handreiking 
onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs). 
In het groepsplan geeft de mentor of docent op basis van een analyse van het groepsoverzicht 
eerst kort aan welke punten de komende periode extra aandacht nodig hebben voor de hele 
groep. Vervolgens wordt in het groepsplan per subgroepje aangegeven welk doel nagestreefd 
wordt, wat het groepje extra aangeboden krijgt om dat doel te bereiken en hoe dit in de groep 
georganiseerd wordt.
De school kan er ook voor kiezen om op basis van de gekozen clustering van leerlingen voor elk 
subgroepje een apart groepshandelingsplan op te stellen. Een groepshandelingsplan beschrijft 
doelgericht het aanbod aan een groepje leerlingen dat vergelijkbare onderwijsbehoeften heeft.

Het voordeel van het opstellen van groepsplannen is dat ook aandachtspunten voor de hele groep 

aangepakt worden, dat het aanbod aan elk subgroepje beter afgestemd is op het basisaanbod en dat de 

organisatie wellicht beter in balans is omdat de hele groep als uitgangspunt genomen wordt en niet een 

subgroepje. Het groepsplan biedt meer overzicht dan een apart groepshandelingsplan per subgroepje.

Qua format en inhoud wijken een groepsplan en een groepshandelingsplan nauwelijks van elkaar 
af. 

Valoverstijgend groepsplan

Het vakoverstijgend groepsplan (cyclus A) bestrijkt twee domeinen:
•	 pedagogisch	domein:	gedrag,	sociaal-emotionele	ontwikkeling,	werkhouding,	taakaanpak,	

motivatie;
•	 basisvaardigheden:	technisch	en	begrijpend	lezen,	spelling	en	rekenen.

Het vakoverstijgende groepsplan bevat de volgende informatie:
•	 doelen	die	de	komende	periode	in	domein	1	en	2	voor	de	hele	groep	en	per	subgroepje	

nagestreefd worden;
•	 inhoud	en	pedagogische	aanpak	per	subgroepje	om	de	gestelde	doelen	te	bereiken;	
•	 organisatie	van	de	extra	instructie	en	begeleiding	van	subgroepjes	leerlingen;
•	 evaluatie	na	afloop	of	de	gestelde	doelen	bereikt	zijn.
In het groepsplan staat altijd aangegeven uit welke leerlingen een bepaald subgroepje dat extra 
instructie en/of begeleiding ontvangt, bestaat. 
In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs staat het opstellen van een 
groepsplan uitgebreid toegelicht. 

In bijlage 19 treft u een format aan voor een vakoverstijgend groepsplan. Indien gewenst kan 
dit format verkort worden. Een groepshandelingsplan heeft hetzelfde format als het groepsplan, 
maar wordt apart per subgroepje opgesteld.
Zorg dat het groepsplan een ‘werkdocument’ is dat de mentor en de docenten concrete en 
praktische aanwijzingen biedt voor hun dagelijks handelen.

Vakspecifiek groepsplan

Het vakspecifieke groepsplan (cyclus B) wordt (op basis van een gezamenlijk raamwerk) per 
vakgebied op maat samengeteld. Het groepsplan bevat voor een bepaald vak de volgende 
informatie:
•	 doelen	die	de	komende	periode	voor	de	hele	groep	en	per	subgroepje	nagestreefd	

worden; 
•	 inhoud	(leerstof)	per	subgroepje	om	deze	doelen	te	bereiken;
•	 didactische	aanpak	en	methodiek	per	subgroepje	om	de	gestelde	doelen	te	bereiken;
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•	 organisatie	van	de	instructie	aan	en	de	begeleiding	van	subgroepje(s)	leerlingen;	
•	 evaluatie	na	afloop	of	de	gestelde	doelen	bereikt	zijn;	
In het groepsplan staat altijd aangegeven uit welke leerlingen een bepaald subgroepje bestaat.

In bijlage 20 treft u een format aan voor een vakspecifiek groepsplan aan. School kan voor een 
verkorte versie kiezen. Er wordt qua format onderscheid gemaakt tussen een groepsplan dat 
gebaseerd is op een convergent differentiatiemodel en een groepsplan dat uitgaat van een 
divergent differentiatiemodel. Bij convergente differentiatie is er sprake van een basisaanbod voor 
alle leerlingen, met extra instructie en begeleiding van een subgroepje leerlingen dat achterblijft 
en meer uitdaging, verdieping en verrijking voor een subgroepje met een leervoorsprong. 
Bij divergente differentiatie is er geen basisaanbod, maar zijn groepjes leerlingen op verschillend 
niveau en in verschillend tempo met uiteenlopende doelen aan de slag.

Maak bij het format van het vakoverstijgende en het vakspecifieke groepsplan een ‘planwijzer’, 
die voor mentoren en docenten een korte instructie (met voorbeelden) bevat voor het opstellen 
van een groepsplan. In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs is een 
planwijzer opgenomen en tevens een checklist voor het invullen van een groepsplan.

Aandachtspunten bij het op maat maken van groepsplannen

•	 Geef	in	het	groepsplan	altijd	aan	uit	welke	leerlingen	een	bepaald	subgroepje	bestaat,	zodat	duidelijk	

is welke extra instructie en begeleiding een leerling ontvangen heeft.

•	 Maak	in	het	groepsplan	concreet	hoe	het	bieden	van	extra	instructie	en	begeleiding	aan	een	

subgroepje leerlingen georganiseerd wordt: wie, hoe, wanneer? Het is belangrijk dat mentoren en 

docenten van tevoren over een haalbare organisatie nadenken, anders komt het er vaak niet van.

•	 Maak	ruimte	in	het	groepsplan	om	te	evalueren	of	de	gestelde	doelen	bereikt	zijn.	In	een	subgroepje	

wordt per leerling nagegaan of de gestelde doelen bereikt zijn.

•	 Zorg	voor	een	goede	inbedding	van	de	groepsplannen	in	het	registratie-	en	leerlingvolgsysteem	van	

school en voor een goede archivering van de plannen. Het wordt steeds belangrijker dat een school 

(over de jaren heen) goed kan documenteren wat een leerling extra aangeboden heeft gekregen en 

met welk resultaat.

•	 Docenten	moeten	vanuit	het	netwerk	van	school	direct	kunnen	‘inloggen’	in	het	groepsplan.

In de onderwijszorgroute wordt als insteek voor het omgaan met verschillen in onderwijs-
behoeften tussen leerlingen gekozen voor het werken met groepsplannen. Een individueel 
handelingsplan wordt incidenteel opgesteld als een leerling een bijzondere aanpak nodig heeft 
die zich niet laat specificeren in het groepsplan. 

In bijlage 21 treft u een format aan voor een individueel handelingsplan, dat als bijlage bij een 
groepsplan gehanteerd wordt. Dit handelingsplan biedt ruimte om doelgericht het aanbod en 
de aanpak voor een individuele leerling te specificeren. Het is essentieel dat dit plan in gesprek 
met de leerling en met de ouders opgesteld en geëvalueerd wordt. Als school ervoor kiest om op 
basis van een langetermijn-ontwikkelingsperspectief een handelingsplan op te stellen, dan dient 
een ander format gebruikt te worden.

Tip

Maak bij het op maat maken van de groepsoverzichten en de groepsplannen gebruik van de 

ICT-deskundigheid in school. 

6.1.3 Bepalen van inhoud en opzet besprekingen 

Gekoppeld aan de cyclus HGW vinden in de onderwijszorgroute besprekingen plaats. 
Deze besprekingen kunnen er voor cyclus A (vakoverstijgend) en cyclus B (vakspecifiek) anders 
uitzien (zie ook paragraaf 5.1). 
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We onderscheiden in een onderwijszorgroute de volgende besprekingen:
•	 groepsbesprekingen;
•	 besprekingen	van	het	intern	zorgteam	van	school	(intern	zorgoverleg;	IZO);
•	 besprekingen	van	het	ZAT.	
Tussendoor vindt in school veelvuldig bilateraal overleg plaats tussen bijvoorbeeld een mentor en 
een docent, een mentor en een medewerker van het intern zorgteam van school en een mentor 
met de ouders van een leerling. 

In een onderwijszorgroute wordt elke cyclus HGW afgesloten met een groepsbespreking. 
Deze bespreking is tevens het begin van de nieuwe cyclus. Het aantal groepsbesprekingen hangt 
af van in welke frequentie de school de cyclus HGW per schooljaar wil uitvoeren (zie paragraaf 
5.1). Vanuit de groepsbespreking kunnen leerlingen aangemeld worden bij het intern zorgteam 
van school en vanuit dit zorgteam kunnen leerlingen met een complexe problematiek aangemeld 
worden bij het multidisciplinaire ZAT.

Groepsbesprekingen: vakoverstijgend en vakspecifiek

Groepsbesprekingen zijn de ‘motor’ van een onderwijszorgroute. In de handreiking onderwijs-
zorgroutes in het voortgezet onderwijs worden de agenda en de opzet van groepsbesprekingen 
uitgebreid toegelicht.

Citaat pilotschool

Groepsbesprekingen zijn essentieel om het onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van 

de leerlingen en om in het kernteam samen verantwoording te nemen voor het onderwijs aan een groep.

De groepsbespreking bij de vakoverstijgende cyclus (cyclus A) vindt plaats onder regie van de 
mentor van de groep. Een school kan er ook voor kiezen om de afdelingsleider of de teamleider 
deze besprekingen (technisch) te laten voorzitten. Op sommige scholen is ook een medewerker 
uit het intern zorgteam van school tijdens de groepsbesprekingen aanwezig om advies te geven 
en snel een brug te kunnen slaan naar het IZO.

De groepsbespreking bij de vakspecifieke cyclus (cyclus B) heeft een ander karakter. School kan 
ervoor kiezen deze besprekingen als volgt te laten plaatsvinden:
•	 Bespreking in de vaksectie. In de vaksectie is veel vakinhoudelijke expertise aanwezig 

waarop tijdens een groepsbespreking een beroep gedaan kan worden, maar is het wel 
haalbaar om dat in de vaksectie voor alle groepen te organiseren? Wellicht is er wel ruimte 
voor docenten om binnen de vaksectie specifieke vragen aan de orde te stellen rondom de 
cyclus HGW of een groep als casus te bespreken. 

•	 Bespreking in het kernteam. Een voordeel hiervan is dat de docenten die voor een groep 
staan hun aanpak in de verschillende vakken beter op elkaar afstemmen en verdelen. Denk 
bijvoorbeeld aan de afstemming tussen de theorievakken en de praktijkvakken. Bovendien 
kennen alle docenten uit het kernteam de leerlingen. Ook hier is het de vraag of het qua 
rooster en tijd te organiseren is.

•	 Overleg tussen de mentor van de groep en de afzonderlijke docenten. Dit overleg is 
makkelijker te organiseren, maar betekent meer werk voor de mentor. Een voordeel is 
dat in dit overleg de verbinding gelegd kan worden tussen de vakoverstijgende en de 
vakspecifieke cyclus HGW.

In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs wordt ook het IZO (intern 
zorgoverleg) en het overleg van het multidisciplinaire ZAT besproken. 
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Wat moet er ten aanzien van de besprekingen in de onderwijszorgroute geregeld worden?

•	 Wie	zijn	aanwezig bij de groepsbesprekingen, het IZO en het ZAT-overleg? Wat is ieders taak en 

bijdrage?

•	 Wanneer en op welke tijden vinden deze besprekingen in school plaats? Zie de jaarplanning. 

•	 Wat	moet	voorafgaand	aan	de	diverse	besprekingen	voorbereid worden? Maak duidelijke afspraken.

•	 Wat	is	de	agenda van de besprekingen? Zie ook de handreiking onderwijszorgroutes in het 

voortgezet onderwijs.

•	 Hoe	en	naar	wie	wordt	verslag gedaan van de besluiten en afspraken in de diverse besprekingen?

•	 Hoe	vindt	vooraf	en/of	achteraf	het	gesprek met de leerling en/of met de ouders plaats? Wie 

voert het gesprek?

•	 Op	welke	wijze	en	met	wie	wordt	in	school	de	overdracht naar een nieuw leerjaar besproken?

Leg goed vast wie aanwezig zijn bij genoemde besprekingen, wanneer deze besprekingen 
plaatsvinden en wat ieders bijdrage is aan de voorbereiding en de uitvoering van de 
besprekingen (zie ook het protocol dat bij het ontwerp van de onderwijszorgroute opgesteld 
wordt). 
De uitvoering van de genoemde besprekingen valt of staat met een goede voorbereiding. Maak 
hierover duidelijke afspraken. Zorg dat na afloop van de bespreking de bevindingen, de besluiten 
en de afspraken kort en bondig schriftelijk vastgelegd worden en onder de aanwezigen verspreid 
worden. (Zie bijvoorbeeld het verslagformulier van de groepsbespreking in de handreiking 
onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs.)

Maak de besprekingen handelingsgericht

Zie erop toe dat de groepsbesprekingen, het IZO en het ZAT-overleg een handelingsgericht karakter 

hebben, zodat de mentor en docenten na afloop van de bespreking weten hoe zij tegemoet kunnen 

komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Te vaak zien we dat tijdens bespreking 

uitgebreid ingegaan wordt op wat er ‘allemaal mis’ is met de leerling en wat zijn beperkingen zijn, meestal 

een herhaling van wat al in het leerlingendossier staat. Mentor en docenten weten na afloop van dergelijke 

besprekingen nog steeds niet hoe zij de leerling het beste in hun dagelijkse praktijk kunnen begeleiden. 

Stel daarom al bij de opening van de bespreking de begeleidingsvraag van de mentor en/of de docent 

centraal. 

6.1.4 Maken van een jaarplanning

Essentieel is dat voor alle betrokken medewerkers de jaarplanning duidelijk is. Wanneer moeten 
de groepsoverzichten en groepsplannen gereed zijn, in welke periode wordt het groepsplan 
uitgevoerd en wanneer vinden de groepsbesprekingen, de besprekingen van het intern zorgteam 
van school (IZO) en van het ZAT plaats? 

Stel op basis van de gekozen frequentie vast welke periodes de cycli HGW tijdens het schooljaar 
bestrijken (zie ook paragraaf 5.1). Maak op basis hiervan een jaarplanning:

Jaarplanning schooljaar:

Cyclus HGW Looptijd cyclus HGW Groepsbespreking IZO ZAT
1 datum datum datum

2

3

4
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Neem in de jaarplanning ook de overdracht van informatie naar het nieuwe leerjaar op. Hier kan 
bijvoorbeeld de laatste groepsbespreking van het schooljaar voor benut worden. Ook werk- en 
scholingsbijeenkomsten kunnen in de jaarplanning opgenomen worden.

6.1.5 Digitaal registratie- en leerlingvolgsysteem 

In het registratie- en leerlingvolgsysteem van school (bijvoorbeeld Magister) worden per klas de 
volgende zaken opgenomen:
•	 groepsoverzichten	(cyclus	A	en	B;)	
•	 groepsplannen	(cyclus	A	en	B),	inclusief	de	evaluatie	van	deze	plannen;
•	 handelingsplannen	voor	individuele	leerlingen;
•	 verslagen	van	groepsbesprekingen,	van	het	IZO	en	het	ZAT-overleg;
•	 verslagen	van	gesprekken	met	leerlingen	en	met	ouders;
•	 begeleiding/ondersteuning	die	intern	of	extern	verstrekt	wordt	aan	mentoren/docenten	en	

aan leerlingen, inclusief de evaluatie ervan.

In het digitale registratie- en leerlingvolgsysteem kan een ‘klassenmap’ opgenomen worden, 
waarin de genoemde stukken opgeslagen en bewaard worden. Groepsoverzicht en bijbehorend 
groepsplan zijn in het registratie- en leerlingvolgsysteem onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Zorg dat ook de evaluatie van het groepsplan opgeslagen wordt. Informatie die op een 
individuele leerling betrekking heeft, komt in het leerlingendossier. 

Een digitaal registratie- en leerlingvolgsysteem zorgt voor een goede beschikbaarheid van 
informatie, bespaart tijd en vergemakkelijkt de opslag en overdracht van gegevens. Het is 
daarnaast steeds belangrijker dat een school goed kan documenteren welke extra begeleiding 
leerlingen in en buiten de klas ontvangen hebben en met welk resultaat.

Belangrijk is in school duidelijke richtlijnen te formuleren voor:
•	 voorzien	van	groepsoverzichten	en	groepsplannen	met	een	datum;
•	 tussentijds	bijstellen/actualiseren	van	groepsoverzichten	en	groepsplannen	(bijvoorbeeld	in	

een andere kleur);
•	 opslaan	en	bewaren	van	documenten	in	de	klassenmap	en	in	het	leerlingendossier;	
•	 personen	die	op	het	netwerk	van	school	toegang	hebben	tot	(bepaalde)	documenten;	
•	 omgaan	met	privacygevoelige	documenten.

Softwareontwikkelaar Onderwijs Transparant heeft een online registratiesysteem voor het ZAT 
ontwikkeld. 

6.2 Aanpak van inhoudelijke verbeterpunten

Het invoeren van handelingsgericht werken en de onderwijszorgroute raakt de kern van het 
onderwijsleerproces. Bij het uitvoeren van de cyclus HGW en de onderwijszorgroute lopen 
mentoren en docenten vaak tegen allerlei zaken aan die op schoolniveau verbeterd of aangepakt 
dienen te worden. Het invoeren van de onderwijszorgroute is dan een praktische aanleiding om 
deze zaken op te pakken in de stuurgroep en/of in het team. De onderwijszorgroute kan daarmee 
een belangrijke impuls zijn om de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs en van de zorg in 
school stapsgewijs te verbeteren. 

We onderscheiden negen schakels voor een effectieve onderwijszorg in school:
•	 Werk	vanuit	leerdoelen. Dit vraagt een omslag van activiteitgericht naar doelgericht werken.
•	 Creëer	betrokkenheid en motivatie bij leerlingen door bijvoorbeeld aan te sluiten bij de 

actualiteit en de belevingswereld van de leerlingen.
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•	 Zorg	voor	interactie en afwisseling. Een mix van onderwijsleervormen.
•	 Werk	vanuit	een	effectief lesmodel, zoals het directe instructiemodel, met ruimte voor 

verlengde instructie. 
•	 Bewaak	de	voortgang	door	te	toetsen en geef leerlingen regelmatig feedback over de 

doelen die nagestreefd worden, hun aanpak en de resultaten.
•	 Differentieer	naar	instructie en begeleiding. Sommige leerlingen hebben verlengde 

instructie nodig.
•	 Bied	voldoende	leertijd. Sommige leerlingen hebben meer leertijd nodig om een 

vaardigheid te verwerven. 
•	 Zorg	voor	een	consistente	didactische aanpak en een goed werkklimaat. 
•	 Houd	de	organisatie haalbaar en overzichtelijk. Het is hoogst twijfelachtig of docenten het 

bieden van extra instructie en begeleiding aan meer dan twee of drie subgroepjes kunnen 
behappen. 

Wat heeft prioriteit?

Stel in de stuurgroep vast wat op schoolniveau de belangrijkste inhoudelijke verbeterpunten zijn 
(zie ook het plan van aanpak in paragraaf 4.5). Bespreek in de stuurgroep en in het team welke 
verbeterpunten prioriteit hebben en leg vast hoe, door wie en wanneer deze verbeterpunten 
aangepakt gaan worden (zie plan van aanpak). Je kunt niet alles tegelijkertijd aanpakken. Maak 
keuzes en zorg voor een goede borging van wat je doet in school.

In onderstaand schema staan inhoudelijke verbeterpunten die op schoolniveau aandacht kunnen 
krijgen bij het invoeren van een onderwijszorgroute. De stuurgroep en het management van 
school bepalen zelf welke punten zij oppakken. 

Inhoudelijke verbeterpunten bij de invoering van een onderwijszorgroute 

•	 Leerlingvolgsysteem	

•	 Leerlijnen	(en	cruciale	leermomenten)

•	 Pedagogisch	domein,	pedagogische	huisstijl	van	school	en	omgaan	met	gedragsproblemen

•	 Groeperen	van	leerlingen

•	 Omgaan	met	verschillen	en	klassenmanagement

•	 IJkpunten	voor	het	signaleren	van	leerlingen

•	 Talentontwikkeling	en	excellente	leerlingen

•	 Gesprekken	met	leerlingen	en	met	ouders

•	 Overgangen	in	de	schoolloopbaan	van	leerlingen

•	 Intern	zorgteam	van	school	en	ZAT

Onder aansturing vanuit de stuurgroep kan een werkgroep een bepaald verbeterpunt aanpakken.

6.2.1 Leerlingvolgsysteem 

Bij de invoering van een onderwijszorgroute is het essentieel dat de ontwikkeling en het leren van 
leerlingen goed in kaart gebracht worden met toetsen, instrumenten om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling te volgen, analyses van het werk, observaties en gesprekken met leerlingen en met 
ouders. Soms behoeft het leerlingvolgsysteem (LVS) verbetering. 

Vakoverstijgend (cyclus A)

Ten aanzien van de uitvoering van de vakoverstijgende cyclus is goed om met betrekking tot het 
LVS te analyseren wat aandacht nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:
•	 Hebben	we	met	de	instrumenten die we in school gebruiken een goed en volledig beeld 

van de sociaal-emotionele ontwikkeling en van de werkhouding/taakaanpak/leerstijl van 
leerlingen? Zijn de mentor en docenten in staat de uitkomsten te interpreteren en te 
vertalen naar onderwijsbehoeften van leerlingen? 
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•	 Hebben	we	met	de	toetsen een goed en volledig beeld van de vaardigheden van leerlingen 
ten aanzien van de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en 
rekenen? Kunnen de mentor en de docenten de toetsresultaten interpreteren, een relatie 
leggen naar de referentieniveaus taal en rekenen en een vertaalslag maken naar de 
onderwijsbehoeften van leerlingen?

•	 Hoe	vindt	het	observeren van leerlingen in school plaats? Op welke wijze en in welke 
situaties? Zijn mentoren en docenten in staat systematisch het gedrag van leerlingen te 
observeren en te analyseren? Idem de interactie tussen leerlingen? Hebben de mentor 
en docenten een goed zicht op het sociaal klimaat in de groep, de samenwerking en 
communicatie tussen leerlingen en de vorderingen op het gebied van zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid? Kijken mentoren en docenten ook naar stimulerende factoren, 
positieve kwaliteiten en talenten van leerlingen?

•	 Worden	in	school	gesprekken met leerlingen gevoerd? Op welke wijze en door wie? 
Hebben we door gesprekken een goed beeld van het welbevinden, het gedrag, het 
zelfbeeld, de interesses en de talenten van de leerlingen? Maken we door het gesprek 
leerlingen mederegisseur van hun ontwikkeling en leerproces? Op veel scholen wordt veel 
‘over’ leerlingen gesproken en weinig ‘met’ leerlingen.

•	 Bij	welke	stappen	in	de	onderwijszorgroute	gaan	we	in	gesprek met de ouders? Op welke 
wijze vinden gesprekken met hen plaats? Hebben we een goed beeld van de thuis- en 
leefomgeving van de leerlingen? Hoe informeren we ouders en werken we als partner met 
hen samen? 

•	 Wordt	door	leerlingen	gebruik	gemaakt	van	een	portfolio? Hoe kan dit ingebed worden in 
de onderwijszorgroute?

Een grote valkuil is dat de mentor of docent op basis van het LVS alleen kijkt naar het functioneren 
van de leerlingen. Het is belangrijk dat een mentor of docent ook systematisch kijkt naar het 
effect van zijn eigen pedagogisch en didactisch handelen en hierop reflecteert. Hoe verloopt de 
interactie met deze leerling? Zijn er bepaalde interactiepatronen? Hoe kan ik de communicatie en 
interactie met de leerling verbeteren of versterken?

Vakspecifiek (cyclus B)

Het LVS in de vakspecifieke cyclus krijgt meestal aandacht in de vaksectie. Denk bijvoorbeeld aan:
•	 Zijn	we	in	staat	om	op	basis	van	de	analyse	van	de	resultaten	op	(methodeonafhankelijke	 

en methodegebonden) toetsen de vakspecifieke onderwijsbehoeften van leerlingen te  
benoemen? Hebben we een goed beeld van de leerontwikkeling van leerlingen in het 
vakgebied en van de mate waarin zij leerdoelen bereikt hebben en leerinhouden beheersen?

•	 Op	welke	wijze	observeren	en	analyseren	we	systematisch	de	werkhouding,	taakaanpak,	
leerstijl en oplossingstrategieën van leerlingen? 

•	 Hoe	voeren	wij	gesprekken	met	leerlingen	over	hun	motivatie,	belangstelling,	taakaanpak	
en problemen die zij ondervinden bij het verwerven van bepaalde vaardigheden? 

Opbrengstgericht werken

De gegevens uit het LVS worden door de mentor en docenten gebruikt om handelingsgericht te werken. 

De school kan ervoor kiezen om handelingsgericht werken te combineren met opbrengstgericht werken. 
Daarbij worden de gegevens of data die met het leerlingvolgsysteem verzameld zijn ook gebruikt voor 

het analyseren van de resultaten en opbrengsten van het onderwijs. Op basis van een dergelijke analyse 

onderzoekt de school wat goed gaat en wat verbeterpunten zijn om de opbrengsten te verhogen.

Informatiebronnen
•	 www.cito.nl	(Cito-volgsysteem	voortgezet	onderwijs)
•	 Magister	(www.schoolmaster.nl)	
•	 www.taalenrekenen.nl/referentiekader/toetsenVO
•	 www.drp.nl/wintoets	(met	vakkenoverzicht)
•	 http://toetswijzer.kennisnet.nl
•	 www.venstersvoorverantwoording.nl

http://www.cito.nl
http://www.schoolmaster.nl
http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/toetsenVO
http://www.drp.nl/wintoets
http://toetswijzer.kennisnet.nl
http://www.venstersvoorverantwoording.nl
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6.2.2 Leerlijnen (en cruciale leermomenten)

Handelingsgericht werken (HGW) is altijd doelgericht. Bij het benoemen van de 
onderwijsbehoeften van leerlingen en bij het opstellen van het groepsplan worden SMART 
de doelen geformuleerd die we willen realiseren. Na afronding van een cyclus HGW wordt 
geëvalueerd of deze doelen daadwerkelijk bereikt zijn. In de handreiking onderwijszorgroutes in 
het voortgezet onderwijs staat het SMART formuleren van doelen nader toegelicht.

Voor het benoemen van onderwijsbehoeften en het opstellen van groepsplannen is het nodig dat 
docenten (boven het programma of de methode uit) een goed zicht hebben op de leerlijn van hun 
vakgebied. Wat zijn de einddoelen die we willen bereiken en wat zijn de tussendoelen per leerjaar? 
Binnen de leerlijn zijn per leerjaar cruciale leermomenten te onderscheiden. Cruciale leermomenten 
zijn drempels in het leerproces. Als een leerling deze drempel niet neemt, dreigt de verdere 
leerontwikkeling te stagneren. Het is belangrijk dat docenten weten wat de cruciale leermomenten 
in een leerlijn zijn en welke extra instructie, begeleiding en ondersteuning zij leerlingen kunnen 
bieden bij het passeren van deze drempels in het leerproces. Indien nodig is het goed om 
binnen de vaksectie de leerlijn van een vak (met de cruciale leermomenten) goed te expliciteren, 
methodegebonden dan wel methodeoverstijgend. Op www.slo.nl is veel informatie vinden over 
de kerndoelen van het voortgezet onderwijs. Het doelgericht opstellen van een vakspecifiek 
groepsplan wordt in belangrijke mate vereenvoudigd als er een goede leerlijn aanwezig is.

Leerlijnen 

Goede leerlijnen geven de docent informatie over:

•	 eind-	en	tussendoelen	per	leerjaar	die	in	een	vak	nagestreefd	worden	(concreet	en	meetbaar);

•	 leer-	en	ontwikkelingsproces	van	leerlingen;

•	 onderwijs	dat	nodig	is	om	de	doelen	te	bereiken:	inhoud,	methodiek,	werkvormen,	organisatie;

•	 cruciale	leermomenten	in	de	leerlijn,	met	aanwijzingen	om	leerlingen	hierbij	extra	instructie	en	

begeleiding te bieden.

Onderwijsleerarrangementen ontwerpen binnen de leerlijn 

Vaksecties kunnen ervoor kiezen om binnen de leerlijn van een bepaald vak onderwijsleer-
arrangementen te ontwerpen. Naast een basisarrangement (meestal de methode) kunnen daarbij 
intensieve arrangementen uitgewerkt worden voor leerlingen die extra instructie en verwerking 
nodig hebben en verdiepte arrangementen voor leerlingen die baat hebben bij extra uitdaging 
en verdieping. Bij de cruciale leermomenten in de leerlijn van een vak is het goed dat er voor 
leerlingen intensieve arrangementen aanwezig zijn die hen over de drempel heen helpen. Het 
uitwerken van onderwijsleerarrangementen vergemakkelijkt het opstellen van vakspecifieke 
groepsplannen.
Doelgericht werken op basis van hoge verwachtingen heeft vrijwel altijd hogere resultaten en 
opbrengsten tot gevolg. 

Basisvaardigheden taal en rekenen

Het is belangrijk dat de basisvaardigheden taal (inclusief lezen) en rekenen goed in het voortgezet 
onderwijs onderhouden worden en dat leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen in dit 
opzicht. Taal en rekenen zijn kerncompetenties van ons onderwijs. Een goede beheersing van taal 
en rekenen is een belangrijke voorwaarde voor succes in veel andere vakken. Het is daarom goed 
dat scholen zich oriënteren op wat ze (vakoverstijgend) willen bereiken met betrekking tot taal en 
rekenen. De docenten Nederlands en wiskunde kunnen hierbij het voortouw nemen. 
Een belangrijk ijkpunt zijn de referentieniveaus taal en rekenen die door de Expertgroep 
Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008) geformuleerd zijn. In deze niveaus worden 
kwaliteiten onderscheiden: fundamentele kwaliteit en streefkwaliteit.

http://www.slo.nl
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Het eerste referentieniveau heeft betrekking op het primair onderwijs, het tweede referentie-
niveau op het vmbo, het derde referentieniveau op havo en mbo en het vierde referentieniveau 
op het vwo. Voor de verschillende domeinen die binnen taal en rekenen onderscheiden worden, 
zijn door de Expertgroep op de vier referentieniveaus niveaubeschrijvingen gemaakt, zowel ten 
aanzien van de fundamentele kwaliteit als de streefkwaliteit. Deze beschrijvingen zijn voor school 
een belangrijk ijkpunt voor wat leerlingen aan het eind van school moeten kennen en kunnen wat 
betreft taal en rekenen.

De laatste jaren wordt steeds meer het belang benadrukt van zogenaamde vakoverstijgende 
leerlijnen, bijvoorbeeld voor sociale competentie of voor leren leren (taakaanpak, 
studievaardigheden, strategisch leren). Goede sociale en metacognitieve vaardigheden zijn van 
grote invloed op de leerresultaten en medebepalend voor succes in het vervolgonderwijs of 
in arbeid. Vakoverstijgende leer- c.q. ontwikkelingslijnen kunnen de mentor en docenten in de 
cyclus A veel ondersteuning bieden bij het stellen van doelen. In de meeste scholen ontbreken 
deze leerlijnen.

Informatiebronnen
•	 www.kerndoelenonderbouw.slo.nl	
•	 www.taalenrekenen.nl	(referentieniveaus	taal	en	rekenen)
•	 www.leerlijnwijzer.nl	
•	 www.leermiddelenplein.nl	
•	 http://www.kpcgroep.nl/Publicaties.aspx?k=op+weg+naar	(Een	nieuw	curriculum	voor	

lezen? Uw leerlingen met succes op weg naar lezen op 1F en 2F. L. Punt & A.M. van Loon. 
KPC Groep: 2010)

6.2.3 Pedagogisch domein

De vakoverstijgende cyclus HGW (cyclus A) richt zich op het pedagogisch domein. 
Globaal kunnen we in het pedagogisch domein twee gebieden onderscheiden.
•	 Sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk onder meer aan sociale competentie, relatie met 

andere leerlingen, relatie met de docenten, communicatie, samenwerken, initiatief nemen, 
weerbaarheid, faalangst, zelfvertrouwen, zelfbeeld, oriëntatie op normen en waarden.

•	 Taakaanpak en werkhouding. Het betreft metacognitieve vaardigheden. Denk onder meer 
aan leerstijl, probleemoplossend vermogen, aandacht, taakgerichtheid, motivatie, interesses 
en belangstelling, zelfreflectie, zelfsturing, studievaardigheden, leerstrategieën, zelfstandig 
werken en autonomie.

Bij de invoering van de onderwijszorgroute kan school met betrekking tot het pedagogisch 
domein tegen een aantal zaken aan lopen die verder aandacht nodig hebben in school.

Aandachtspunten op schoolniveau

•	 De	wijze	waarop	de	sociaal-emotionele	ontwikkeling,	de	taakaanpak	en	de	werkhouding	van	leerlingen	

(longitudinaal) in school gevolgd wordt

•	 De	wijze	waarop	leerlingen	(systematisch)	geobserveerd	worden

•	 De	wijze	waarop	gesprekken	met	leerlingen	gevoerd	worden:	wie,	wanneer	en	hoe

•	 De	wijze	waarop	gesprekken	met	ouders	gevoerd	worden:	wie,	wanneer	en	hoe

•	 De	wijze	waarop	binnen	school	gewerkt	wordt	aan	vakgebiedoverstijgende	(kern)doelen	op	het	gebied	

van sociale competentie en leren leren

•	 Het	(in	dialoog	met	elkaar)	verhelderen	van	de	pedagogische	huisstijl	van	school

•	 Het	voorkomen	en	omgaan	met	gedragsproblemen	van	leerlingen

•	 De	taken	en	verantwoordelijkheden	van	mentor	en	docenten

http://www.kerndoelenonderbouw.slo.nl
http://www.taalenrekenen.nl
http://www.leerlijnwijzer.nl
http://www.leermiddelenplein.nl
http://www.kpcgroep.nl/Publicaties.aspx?k=op+weg+naar
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Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en taakaanpak en werkhouding van leerlingen 
is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem van school (zie paragraaf 6.2.1). Zijn er goede 
‘instrumenten’ in school aanwezig om de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren leren van 
leerlingen te volgen? Zijn mentoren en docenten in staat de gegevens uit deze instrumenten te 
analyseren en handelingsgericht te interpreteren?

Ten aanzien van het pedagogisch domein is essentieel dat niet over de leerling, maar met de 
leerling gepraat wordt. Wie doet dat, wanneer en hoe? Hetzelfde geldt voor gesprekken met 
ouders. Beschikken de mentoren in school over vaardigheden om in gesprek te gaan met de 
leerling en met de ouders?

Bespreek en legt vast wat ten aanzien van het pedagogisch domein de taken en verantwoorde-
lijkheden zijn van mentor en docenten. Het pedagogisch domein is niet alleen de verantwoorde-
lijkheid van de mentor van een groep. Ook de vakdocenten zijn verantwoordelijk voor een 
goed pedagogisch klimaat. Onder regie van de mentor wordt vakoverstijgend de cyclus HGW 
uitgevoerd. De docenten leveren hiervoor input en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de afspraken die in het vakoverstijgend groepsplan beschreven staan.

De sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van leerlingen kunnen niet los 
van elkaar gezien worden, maar bepalen elkaars kwaliteit.

Citaat schoolleider

Onze school vindt ‘leren leren’ erg belangrijk. In onze kennismaatschappij moeten leerlingen in staat zijn 

om goed informatie te verwerven, te analyseren en te verwerken. We willen hen daarbij helpen.

Pedagogische huisstijl

Ten aanzien van het pedagogisch domein ontbreekt vaak een gezamenlijke ‘taal’ in school en 
moet die taal eerst ‘ontwikkeld’ worden om met elkaar in dialoog te gaan en samen te werken. 
Het uitwerken van de pedagogische huisstijl van school kan daaraan een bijdrage leveren. 
De pedagogische huisstijl van een school is wat docenten gemeenschappelijk hebben in hun 
omgang met leerlingen (Dijkstra & Hooiveld, 2003). Het maakt docenten voorspelbaar voor 
leerlingen en biedt concrete aanwijzingen voor het pedagogisch klimaat en het pedagogisch 
handelen van docenten. Een pedagogische huisstijl is niet enkel een mooi verhaal op papier, 
maar komt alleen tot stand door intensieve gesprekken en dialoog tussen docenten.

Een pedagogische huisstijl veronderstelt dat er schoolbreed duidelijke regels en afspraken 
aanwezig zijn met betrekking tot het gedrag, de omgang met elkaar en het werk. Ook ‘veiligheid 
en participatie’ zijn een aandachtspunt in de pedagogische huisstijl .

Citaat pilotschool

We zijn met elkaar in gesprek over de pedagogische aanpak van leerlingen. Zo constateerden we dat de 

start van de les vaak rommelig verloopt. Na uitwisseling van ideeën hebben we afgesproken dat we bij 

aanvang van de les bij de deur gaan staan, zodat de leerlingen zich meer welkom weten.

Omgaan met gedragsproblemen

Uit tal van onderzoeken komt naar voren dat docenten vooral handelingsverlegen zijn ten aanzien 
van het omgaan met gedragsproblemen van leerlingen. Probleemgedrag kan de lessen ernstig 
verstoren en het werkplezier van docenten en leerlingen aanzienlijk verminderen. Ga eerst na welke 
maatregelen in de pedagogische aanpak binnen school genomen kunnen worden ten aanzien 
van de preventie van gedragsproblemen en het vergroten van de veiligheid in school. Schoolwide 
PBS (Positive Behavior Support) is een aanpak gericht op het creëren van een omgeving die leren 
bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het begint met het formuleren van gezamenlijke 
waarden die school belangrijk vindt. 
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Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de 
leerlingen actief aan. Adequaat gedrag wordt systematisch door de docenten bekrachtigd. 
Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd.

Omgaan met gedragsproblemen is een belangrijk aandachtspunt bij het gezamenlijk vaststellen 
van een pedagogische huisstijl in school. Voor het omgaan met gedragsproblemen is in 
school een gezamenlijke praktijktheorie gewenst voor het observeren en analyseren van het 
probleemgedrag van leerlingen en voor de aanpak van probleemgedrag. Lokaliseer de oorzaak 
van gedragsproblemen niet alleen in de leerling. Analyseer hoe de interactie met een leerling met 
gedragsproblemen verloopt, wat in de interactie het probleemgedrag van de leerling versterkt 
en hoe in de interactie het probleemgedrag verminderd kan worden. Om tot een gezamenlijke 
aanpak van leerlingen met gedragsproblemen te komen, is gezamenlijk overleg belangrijk, 
bijvoorbeeld aan de hand van casussen. In geval van gedragsproblemen is een goede afstemming 
en samenwerking met de ouders van groot belang.
Indien gewenst, onderzoekt de stuurgroep op welke wijze de competenties van de docenten 
in school versterkt kunnen worden met betrekking tot de preventie en de aanpak van 
gedragsproblemen. 
Sommige scholen creëren een tijdelijk vangnet voor leerlingen als het echt niet meer gaat, 
bijvoorbeeld een zorglokaal of een ‘huiskamer’. 

Binnen een onderwijszorgroute gaat het niet om het ‘labelen’ van een leerling als gedragslastig, 
maar om te analyseren wat de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerling zijn en hoe 
daaraan het beste in de groep tegemoet gekomen kan worden. Uiteraard hebben we bij 
handelingsgericht werken niet alleen oog voor leerlingen met externaliserend probleemgedrag, 
maar ook voor leerlingen met een internaliserende problematiek, zoals bijvoorbeeld leerlingen 
met depressieve gevoelens, zeer teruggetrokken leerlingen of leerlingen met een negatief 
zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen.

Betrek de medewerkers uit het intern zorgteam van school bij alle ontwikkelingen op het terrein 
van het pedagogisch domein. Zij beschikken over veel expertise op dit gebied en kunnen 
mentoren en docenten hierbij op de werkvloer coachen.

Informatiebronnen
www.sociaalemotioneel.nl
www.passendonderwijs.nl
www.gedragswerk.nl
www.knaplastig.aps.com 
www.kpcgroep.nl/schoolwidepbs 

6.2.4 Groeperen van leerlingen

Een van de meest fundamentele vragen waarmee elke docent dagelijks in zijn onderwijs te maken 
heeft is: Hoe ga ik in deze groep om met de (dikwijls grote) verschillen in onderwijsbehoeften 
tussen de leerlingen? Ten aanzien van het omgaan met verschillen tussen leerlingen is het 
goed dat de stuurgroep en het management van school kijken naar hoe in school de groepen 
samengesteld worden. Welke uitgangspunten en criteria worden daarbij gehanteerd en welke 
consequenties heeft dat voor de aard en grootte van de verschillen tussen leerlingen in een 
groep?

Melis (2003) stelt voor bij het samenstellen van groepen op zoek te gaan naar een voor die groep 
meest karakterestieke bundeling van individuele leerlingenkenmerken. Bijvoorbeeld een groep 
die zwak is in studievaardigheden en huiswerkattitude en weinig initiatief en motivatie toont. 
Om het onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zo’n groep leerlingen zou 
school kunnen kijken welk ‘basisonderwijsarrangement’ deze groep nodig heeft. 

http://www.sociaalemotioneel.nl
http://www.passendonderwijs.nl
http://www.gedragswerk.nl
http://www.knaplastig.aps.com
http://www.kpcgroep.nl/schoolwidepbs
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De school onderkent en beschrijft een aantal ‘basisonderwijsarrangementen’ en houdt hier 
bij het samenstellen van groepen rekening. Bij het samenstellen van de groepen in het eerste 
leerjaar wordt gebruik gemaakt van de informatie die door de basisscholen overgedragen is (zie 
ook paragraaf 6.2.9).

Binnen zo’n basisonderwijsarrangement voor de hele groep is natuurlijk altijd bijkleuring en 
differentiatie mogelijk en kunnen specifieke onderwijszorgarrangementen aan (subgroepjes) 
leerlingen aangeboden worden.

6.2.5 Omgaan met verschillen en klassenmanagement

Bij het invoeren van de cyclus HGW en een onderwijszorgroute komt vrijwel altijd de vraag 
naar boven: Hoe gaan wij in onze school en in de groepen op een effectieve en haalbare 
manier om met de vaak grote verschillen tussen leerlingen? In passend onderwijs staat deze 
vraag centraal: Hoe stem ik mijn onderwijs af op de verschillen in ontwikkelingsperspectief en 
onderwijsbehoeften van leerlingen?
In de cyclus HGW cluster je leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepje(s). 
Het groepsplan is op deze clustering gebaseerd (zie ook de handreiking onderwijszorgroutes in 
het voortgezet onderwijs). 

De stuurgroep kan in het team een dialoog starten over het uitgaan en omgaan met verschillen 
tussen leerlingen. Elke school maakt hierin haar eigen keuzes. De visie en de organisatie van 
school spelen hierbij een belangrijke rol.

Reflectie in het team over uitgaan van en omgaan met verschillen tussen leerlingen

•	 Differentiëren	we	binnen	de	groep	of	klassendoorbrekend	(bijvoorbeeld	teamonderwijs	in	een	bouw	of	

in een leerhuis)?

•	 Kiezen	we	binnen	een	vakgebied	voor	convergente	of	divergente	differentiatie?	Voor	homogene	

(niveau)groepen of voor heterogene groepen?

•	 Hoe	organiseren	we	tijdens	de	les	het	geven	van	verlengde	instructie	aan	een	groepje	leerlingen?	

Welke les- en instructiemodel hanteren we om (groepjes) leerlingen extra instructie en feedback te 

bieden?

•	 Hoe	organiseren	we	dat	(groepjes)	leerlingen	meer	leertijd	krijgen	om	bepaalde	vaardigheden	te	

verwerven? 

•	 Hoe	komen	we	tegemoet	aan	de	specifieke	onderwijsbehoeften	van	‘excellente’	leerlingen?	Zie	ook	

paragraaf 6.2.6. 

•	 Hoe	kunnen	we	het	zelfstandig	werken	van	leerlingen	stimuleren,	zodat	de	docent	meer	ruimte	krijgt	

om groepjes leerlingen extra instructie en begeleiding te bieden?

•	 Hoe	kunnen	we	in	onze	school	‘extra	handen	in	de	klas’	inzetten?	Bijvoorbeeld	een	onderwijsassistent	

die tijdens de praktijklessen aanwezig is, waardoor de docent ruimte heeft om een groepje leerlingen 

extra te begeleiden. 

Blijf dicht bij de praktijk 

Bij de reflectie over het omgaan met verschillen in school en in de groep moeten we ervoor 
waken dat we niet over de ‘grenzen’ van de docenten heen schieten. De differentiatiecapaciteit 
van docenten kent zijn grenzen. Zoek daarom naar in de praktijk haalbare oplossingen. 

Citaat zorgcoördinator

Je hebt wel 31 leerlingen in de klas. Ga goed na wat haalbaar is qua differentiatie. Als docenten voorlopig 

aan één subgroepje extra instructie en begeleiding geven, zijn we al spekkoper. 
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Onderzoek hoe docenten in school met elkaar kunnen samenwerken bij het omgaan met 
verschillen tussen leerlingen. Als je dit in je eentje moet doen, sta je machteloos. Ga tevens na 
hoe in school de competenties en vaardigheden van docenten in het omgaan met verschillen en 
een effectief klassenmanagement versterkt kunnen worden. Vaak is eerst een attitudeverandering 
nodig: “Leraren moeten gaan houden van verschillen.” (Van der Meer, 2011)
De praktijk leert dat de meeste docenten maximaal twee tot drie subgroepjes extra kunnen 
begeleiden.

Convergente versus divergente differentiatie

Zeer basaal is de keuze voor convergente of voor divergente differentiatie. Een keuze die ook 
consequenties heeft voor hoe de stappen uit de cyclus HGW uitgevoerd worden (zie ook de 
handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs). 

Bij convergente differentiatie worden voor alle leerlingen in de groep globaal dezelfde doelen in 
een bepaalde periode nagestreefd. Er vindt geen differentiatie plaats naar doelen, maar wel naar 
wat leerlingen nodig hebben om de gestelde doelen te bereiken. Centraal staat het basisaanbod 
aan alle leerlingen. Een subgroepje leerlingen ontvangt (op basis van analyse van de gegevens 
in het groepsoverzicht) naast het basisaanbod verlengde instructie, extra leerstof en/of meer 
leertijd. Een ander groepje leerlingen ontvangt naast het basisaanbod verdieping en verrijking, 
zodat zij op basis van hun mogelijkheden meer uitgedaagd worden. 

In een convergent differentiatiemodel onderscheiden we een:
•	 basisarrangement	(voor	alle	leerlingen);
•	 intensief	arrangement	(met	bijvoorbeeld	verlengde	instructie,	extra	leerstof,	meer	leertijd	en	

pedagogische maatregelen om de taakaanpak en motivatie te versterken);
•	 verdiept	arrangement	(voor	begaafde	leerlingen	die	meer	uitdaging	en	verrijking	nodig	

hebben).
Het opstellen van een groepsplan wordt aanzienlijk vergemakkelijkt als in een vakgebied deze 
arrangementen goed uitgewerkt zijn.

Bij divergente differentiatie worden vaste doelen voor alle leerlingen in de groep losgelaten. 
Er wordt aangesloten bij de eigen ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen ontwikkelen zich 
op eigen niveau en in een verschillend tempo. Bij divergente differentiatie wordt zowel 
gedifferentieerd naar de doelen die voor groepjes leerlingen nagestreefd worden als naar 
het aanbod om deze doelen te bereiken. Een basisaanbod ontbreekt. 

Divergente differentiatie doet een groter beroep op de differentiatiecapaciteit en het klassen-
management van docenten dan convergente differentiatie. In de praktijk zien we dan ook dat 
meestal convergent gedifferentieerd wordt. 

Keuze voor een instructiemodel

Het lesmodel dat docenten hanteren, bepaalt in belangrijke mate welke ruimte er is om te 
differentiëren. Onderzoek daarom welke lesmodel en welke lesopbouw de docenten gebruiken. 
Ga na op welke wijze in de les ruimte gemaakt kan worden voor het geven van verlengde 
instructie aan een groepje leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft. Leerlingen met een 
achterstand hebben het meeste baat bij verlengde instructie. Vaak kent verlengde instructie 
de volgende opbouw: voordoen – samen doen – zelf doen (met hardop denken en begeleid 
inoefenen). Men kan ook leerlingen zelf laten bepalen of ze na de basisinstructie nog extra 
instructie nodig hebben. Bij de extra ondersteuning van zwakke leerlingen zien we te vaak dat 
alleen gekozen wordt voor meer oefenbladen en meer ‘paper and pencil work’. Dit heeft dikwijls 
weinig resultaat. 



62 Draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs

Een goede instructie is de ‘zuurstof’ van het onderwijs. Het directe instructiemodel is een 
lesmodel waarin verlengde instructie een vaste plek heeft. Het blijkt in de praktijk een erg 
effectief instructiemodel te zijn, dat goed bij convergente differentiatie toegepast kan worden. 
In bijlage 22 treft u een overzicht aan van het directe instructiemodel. 

Versterken van het klassenmanagement

Het uitvoeren van de groepsplannen doet een groot beroep op het klassenmanagement van 
docenten. Het is van groot belang om bij de invoering van de onderwijszorgroute te kijken hoe 
het klassenmanagement van de docenten versterkt kan worden.

Reflectie in het team op effectief klassenmanagement

•	 Welk	les-	en	instructiemodel	gebruiken	we?	Welke	eisen	stelt	dat	aan	het	klassenmanagement?

•	 Hoe	maak	je	in	de	les	extra	tijd	voor	de	verlengde	instructie	aan	zwakke	leerlingen?

•	 Hoe	kunnen	we	de	daadwerkelijk	bestede	leertijd	tijdens	de	les	vergroten?

•	 Hoe	stimuleren	we	dat	leerlingen	meer	zelfstandig	gaan	werken?	Hoe	leren	we	leerlingen	om	te	gaan	

met ‘uitgestelde aandacht’? Hoe leren we leerlingen zelf hun werk te plannen?

•	 Welke	regels,	routines	en	afspraken	hanteren	we	ten	aanzien	van	de	organisatie	in	de	klas?

•	 Hoe	is	de	klas	(en	de	ruimte)	ingericht?	Hoe	wordt	omgegaan	met	de	ruimte?

•	 Hoe	stimuleren	we	dat	leerlingen	elkaar	helpen,	met	elkaar	samenwerken	en	coöperatief	leren?

Het coachen van docenten op de werkvloer en/of video-interactiebegeleiding kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van het klassenmanagement. Klassenbezoeken 
(zie paragraaf 7.2) zijn essentieel om zicht te hebben op het klassenmanagement en om de 
docent hierbij op de werkvloer te begeleiden. In de handreiking onderwijszorgroutes in het 
voortgezet onderwijs treft u tips aan voor een effectief klassenmanagement. 

Het GIP-model is een middel om tot gedifferentieerd onderwijs te komen. Het bevordert de 
zelfstandigheid van leerlingen en leert de docent om te gaan met verschillen tussen leerlingen. 
In het GIP-model wordt onder meer aandacht besteed aan de organisatie van het onderwijs, het 
zelf plannen van activiteiten door de leerling en de inhoud en organisatie van de instructie. 
Steeds komt daarbij de zelfstandigheid van de leerling terug. 

Werken in teams

Bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen is het belangrijk dat docenten nauw met elkaar 
samenwerken en de taken verdelen. Je kunt het niet alleen. Veel scholen werken met ‘kernteams’. 
Een kernteam is verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg aan een bepaalde groep 
leerlingen. In de groepsbespreking komt het kernteam bijeen. In deze bespreking stemmen de 
docenten uit het kernteam hun aanpak op elkaar af en verdelen de taken bij het tegemoetkomen 
aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de komende periode. Het is 
belangrijk dat deze kernteams goed functioneren en goed aangestuurd worden door de 
afdelingsleiders.

Citaat afdelingsleider

Passend onderwijs is niet de hobby van één iemand, maar werk van ons allen.

In één van de pilotscholen, de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal, is iedere docent 
onderdeel van een kernteam, een leer(werk)huisteam en een vakgroep. In de leer(werk)huisteams 
wordt planmatig met behulp van werkplannen gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs 
binnen hun onderwijssetting. Binnen de vakgroep worden vakinhoudelijke zaken geregeld 
en afgestemd, bijvoorbeeld de programma’s van toetsing en afsluiting, toetsen, leerlijnen en 
materialen. Het kernteam bestaat uit ongeveer 8 tot 10 docenten en is voor een bepaalde groep 
leerlingen verantwoordelijk voor onderwijs, zorg, leerlingbegeleiding, rapportage en toetsing. 
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Afspraken die in het leer(werk)huisteam of in de vakgroep gemaakt zijn, komen samen in het 
overleg van het kernteam. In het kernteam zijn de rollen en werkzaamheden verdeeld, waaronder 
iemand die verantwoordelijk is voor de zorg aan leerlingen.

Informatiebron
•	 www.leraar24.nl

6.2.6 IJkpunten voor het signaleren van leerlingen

In de cyclus HGW (zowel A als B) is het signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig 
hebben een belangrijke stap. Vaak ontbreken in school ijkpunten, criteria, (minimum)standaarden 
en/of mijlpalen aan de hand waarvan men leerlingen signaleert. We zien daardoor in veel scholen 
grote verschillen tussen mentoren en tussen docenten in welke leerlingen gesignaleerd worden. 
Het in het team vaststellen van ijkpunten of standaarden voor het signaleren van leerlingen kan 
ertoe bijdragen dat er meer eenduidigheid in het signaleren van leerlingen komt en ook beter 
beargumenteerd kan worden waarom een leerling extra aandacht krijgt. 

Ten aanzien van de vakoverstijgende cyclus (cyclus A) kan men in het team ijkpunten en 
standaarden bepalen ten aanzien van:
•	 sociaal-emotionele	ontwikkeling	en	gedrag	van	leerlingen;
•	 werkhouding,	taakaanpak	en	motivatie;
•	 beheersing	van	de	basisvaardigheden	taal	en	rekenen;
•	 algehele	ontwikkeling	van	leerlingen,	gelet	op	het	langetermijn-ontwikkelingsperspectief.	
Tijdens de groepsbesprekingen kan men deze ijkpunten en standaarden aan de praktijk toetsen 
en verder ontwikkelen.

Ten aanzien van de vakspecifieke cyclus (cyclus B) kan de vaksectie in de leerlijn van het vak per 
leerjaar (minimum) leerstandaarden aangeven. Op basis van deze standaarden kan bijvoorbeeld 
besloten worden een leerling naast het basisaanbod een intensief of een verdiept arrangement 
aan te bieden. 

Het is een misverstand dat alleen leerlingen met een leer- of ontwikkelingsachterstand gesignaleerd 

worden. Ook leerlingen met een grote leervoorsprong of leerlingen met een eigen leerstijl worden 

gesignaleerd. 

6.2.7 Talentontwikkeling en excellente leerlingen

In het voortgezet onderwijs is er veel aandacht voor talentontwikkeling. Iedere leerling moet 
zich optimaal op basis zijn van mogelijkheden, talenten en interesses kunnen ontwikkelen. 
Iedere leerling heeft een talent. Leerlingen hebben vaak verborgen talenten: soms moeten eerst 
barrières of achterstanden worden weggehaald. 

Talentontwikkeling wordt gemakkelijk in de mond genomen, maar hoe ziet het er nou concreet uit 
in school. Welke ruimte is er in school voor een brede talentontwikkeling? Wat doet de school in 
de onderwijszorgroute aan talentontwikkeling? Waar wordt zichtbaar dat het onderwijs afgestemd 
wordt op de talenten, interesses en belangstelling van de leerlingen? Bespreek in het team hoe 
talentontwikkeling in de praktijk concreet gestalte krijgt.

Talentontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt bij werken vanuit een langetermijn-
ontwikkelingsperspectief. Het komt ook bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding aan de orde. 
De school en de leerling zelf moeten zicht hebben op de talenten. 

http://www.leraar24.nl
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Diverse scholen in het voortgezet onderwijs oriënteren zich op ‘meervoudige intelligentie’. 
Leerlingen zijn op verschillende manieren ‘knap’. Gardner (1993) onderscheidt acht verschillende 
intelligenties. Je kunt het leren en de ontwikkeling van een leerling stimuleren door gebruik te 
maken van zijn sterkst ontwikkelde intelligenties.
MIDAS is een instrument om een profiel van meervoudige intelligenties in kaart te brengen.

Onderzoek hoe er in school meer ruimte kan komen voor talenten en meer keuzemogelijkheden 
voor leerlingen. Door leerlingen meer op hun individuele talenten aan te spreken, zal de uitval 
afnemen. 

Excellente leerlingen

Excellente/hoogbegaafde leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Het is van groot 
belang om (hoog)begaafde leerlingen een onderwijsaanbod te bieden dat is afgestemd op hun 
specifieke (pedagogische en didactische) behoeften. De wijze waarop scholen dit kunnen doen, 
zou in ieder geval de componenten ‘compacten’ en ‘differentiatie’ moeten bevatten. ‘Compacten’ 
houdt de mogelijkheid tot versnellen in door ofwel de leerstof te comprimeren, ofwel de leertijd 
in te korten. ‘Differentiatie’ betekent dat (hoog)begaafde leerlingen andere opdrachten en 
activiteiten mogen uitvoeren dan hun klasgenoten en taken krijgen waarvan zij iets kunnen leren.

Weinert (2000) geeft aan dat bij het afstemmen van het onderwijs op (hoog)begaafde leerlingen 
in ieder geval aan twee voorwaarden moet worden voldaan:
1 Stel aan het formuleren van (leer)ontwikkelingsdoelen hoge eisen en laat (hoog)begaafde 

leerlingen hun eigen (leer)doelen formuleren.
2 Creëer uitdagende leerprocessen en daarmee verschillende soorten leermogelijkheden.

Vaak ontbreekt in scholen een beleid ten aanzien van het onderwijs aan (hoog)begaafde 
leerlingen. Een werkgroep kan dit beleid ontwikkelen en in school uitzetten, met praktische 
handreikingen om aan deze leerlingen meer uitdaging te bieden. 

Informatiebronnen
•	 www.vo-raad.nl	(talentontwikkeling	en	uitgebreid	onderwijs)
•	 www.infohoogbegaafd.nl
•	 www.teamonderwijs.nl	

6.2.8 Gesprekken met leerlingen en met ouders

Gesprekken met leerlingen en met ouders zijn een belangrijk uitgangspunt van handelingsgericht 
werken en de onderwijszorgroute. Zij zijn een vast bestanddeel van de onderwijszorgroute. 
Het voeren van deze gesprekken komt in school niet vanzelf tot stand.

Gesprekken met leerlingen

In het onderwijs wordt veel gesproken ‘over’ leerlingen in plaats van ‘met’ leerlingen. Dat is 
jammer, want spreken ‘met’ leerlingen leidt er veelal toe dat we de leerling beter begrijpen. 
Gesprekken met leerlingen zijn belangrijk omdat:
•	 leerlingen	zelf	hun	eigen	onderwijsbehoeften	goed	kunnen	weergeven;
•	 leerlingen	waardevolle	feedback	geven	over	wat	we	als	docent	goed	of	beter	zouden	

kunnen doen;
•	 leerlingen	zich	(mede)eigenaar	gaan	voelen	van	het	leerproces.	Wat	wil	ik	leren?	Wat	ga	ik	

doen om dat te bereiken? Welke hulp heb ik daarbij nodig?
Het voeren van gesprekken leidt er daarnaast toe dat leerlingen zich serieus genomen voelen en 
de vertrouwensband versterkt wordt. Het werken met portfolio’s biedt een goede insteek voor 
het voeren van gesprekken met leerlingen. 

http://www.vo-raad.nl
http://www.infohoogbegaafd.nl
http://www.teamonderwijs.nl
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Gesprekken met leerlingen in de vakoverstijgende cyclus (cyclus A) worden door de mentor 
gevoerd. Hij kan hierbij in bepaalde gevallen ondersteuning vragen van een medewerker van het 
intern zorgteam van school. In de vakspecifieke cyclus (cyclus B) voert de docent de gesprekken 
uit.

Maak in het team afspraken over het voeren van gesprekken: wie, hoe en wanneer. Bespreek 
hoe de informatie (in het leerlingendossier) opgeslagen wordt en wat je doet met vertrouwelijke 
informatie.
Het voeren van een gesprek met een leerling doe je niet zomaar. Een gesprek vraagt altijd 
een goede voorbereiding en doet een groot beroep op de professionaliteit van mentoren en 
docenten. Onderzoek daarom wat nodig is om mentoren en docenten meer vaardig te maken in 
het voeren van gesprekken met leerlingen. 

In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs is een bijlage opgenomen over 
het voeren van gesprekken met leerlingen.

Communicatie met ouders

School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Een goede communicatie 
tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de 
schoolprestaties van leerlingen toenemen (Marzano, 2007). In de onderwijszorgroute wordt 
groot belang gehecht aan een goede communicatie en samenwerking met de ouders. De ouders 
worden als een partner van school beschouwd. In passend onderwijs is er veel aandacht voor het 
versterken van de positie van de ouders.
Samenwerken met ouders betekent meer dan hen informeren (eenrichtingsverkeer). Het betekent 
dat zij ook meedenken en meebeslissen over de ontwikkeling van hun kind (tweerichtingsverkeer). 
Zowel school als ouders moeten hierin investeren. We praten als school dus zoveel mogelijk met 
ouders en zo min mogelijk over of tegen ze. 

Ouders zijn een belangrijke informatiebron voor school. Zij zijn ervaringsdeskundige, kennen 
hun kind als geen ander en weten welke aanpak wel of niet werkt. Hun informatie kan bijdragen 
aan een beter begrip van de leerling en aan een beter zicht op hoe de leerling thuis en in zijn 
leefomgeving functioneert. Als ouders en school hun aanpak goed op elkaar afstemmen en met 
elkaar samenwerken, zal de aanpak een groter rendement hebben. 

Citaat mentor

Huisbezoeken hebben mij geholpen om een veel beter contact met de ouders te krijgen.

Bespreek in de stuurgroep hoe de communicatie en samenwerking met de ouders verbeterd kan 
worden. Kijk naar het ontwerp van de onderwijszorgroute en onderzoek bij welke stappen er 
communicatie met de ouders plaats moet vinden en op welke wijze. 

Aandachtspunten in de communicatie met ouders

•	 Wat	is	de	visie	van	onze	school	op	ouderbetrokkenheid?

•	 Hoe	vinden	de	reguliere	uitwisselingsgesprekken	plaats	in	school?	Wie	en	wanneer?	Denk	bijvoorbeeld	

aan de rapportbesprekingen. 

•	 Hoe	vinden	gesprekken	plaats	met	ouders	van	‘zorgleerlingen’?	Wie	en	wanneer	in	de	onderwijs-

zorgroute? Aan welke verplichtingen moet voldaan worden? Maak duidelijke afspraken over de taken 

en verantwoordelijkheden.

•	 Wie	kan	welke	ondersteuning	bieden	bij	‘moeilijke’	gesprekken?	

•	 Op	welke	wijze	kunnen	ouders	zelf	het	initiatief	nemen	tot	een	gesprek?	Waar	kunnen	ouders	met	hun	

vragen en zorgen terecht?

•	 Hoe	en	door	wie	worden	de	afspraken	bewaakt	die	met	de	ouders	gemaakt	zijn?	Ouders	zijn	terecht	

ontevreden als afspraken door school niet nagekomen worden.
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•	 Hoe	wordt	de	informatie	uit	de	gesprekken	met	de	ouders	opgeslagen	en	bewaard?	Denk	aan	

privacygevoeligheid. 

•	 Hoe	gaan	we	om	met	spanningen	en	verschil	van	inzicht	tussen	school	en	ouders?	Hoe	gaan	we	om	

met geschillen?

De communicatie met ouders kan op velerlei wijze vorm krijgen: gesprekken, telefonisch, 
e-mail. Globaal kunnen twee soorten gesprekken met ouders onderscheiden worden: reguliere 
uitwisselingsgesprekken en gesprekken als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling. 

In dat laatste geval moet in gesprek met de ouders het volgende aan de orde komen:
•	 huidig	ontwikkelingsniveau	van	de	leerling	en	functioneren	van	de	leerling	in	school;
•	 functioneren	van	de	leerling	thuis	en	in	zijn	leefomgeving	(met	ook	opvoedingsvragen	van	

de ouders);
•	 langetermijn-ontwikkelingsperspectief	en	de	specifieke	onderwijsbehoeften	van	de	leerling;
•	 doelen	die	school	wil	bereiken	en	mogelijke	aanpassingen	in	het	onderwijsaanbod;
•	 inzet	van	speciale	voorzieningen	in	en/of	buiten	school;
•	 mogelijkheden	om	met	elkaar	samen	te	werken;
•	 planning	en	tijdspanne	van	voorgaande;
•	 wijze	waarop	de	ontwikkeling	van	de	leerling	zal	worden	gevolgd	en	overleg	daarover	met	

de ouders (bij voorkeur een vast contactpersoon).

Betrek de ouderraad bij het maken van een ontwerp van de onderwijszorgroute en geef 
voorlichting aan ouders over de onderwijszorgroute, zodra deze in school ingevoerd gaat worden 
(bijvoorbeeld op een ouderavond).

In bijlage 23 treft u richtlijnen aan voor de communicatie met ouders.

Informatiebron
•	 www.kpcgroep.nl/oudersenschool	

6.2.9 Overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen

De volgende overgangen zijn een vast bestanddeel van de onderwijszorgroute:
•	 overgang	van	primair	onderwijs	naar	voortgezet	onderwijs;
•	 overgang	van	voortgezet	onderwijs	naar	een	vervolgopleiding.
Het opnemen van bovengenoemde overgangen in de onderwijszorgroute zorgt voor 
doorgaande lijnen en een doorgaande onderwijszorg aan leerlingen. Leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften worden vroegtijdig gesignaleerd en begeleid, waardoor de kans op 
voortijdig schooluitval aanzienlijk minder wordt. Immers, ‘een goed begin is het halve werk’. 

Een goede samenwerking en goede, persoonlijke contacten met het primair onderwijs en met het 
vervolgonderwijs zijn een vereiste (ook op het niveau van het SWV VO).

Het is belangrijk dat de school voor voortgezet onderwijs informatie van de basisschool ontvangt 
over wat de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling zijn en hoe daaraan het beste 
tegemoet gekomen kan worden. Veelal wordt deze informatie schriftelijk overgedragen (digitaal 
leerlingendossier). In geval van een zorgleerling is een ‘warme overdracht’ (gesprek) wenselijk.
Bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zien we regelmatig 
dat veel informatie overgedragen wordt, zonder dat deze informatie landt bij de mentor en de 
docenten. Het blijft ‘ergens’ in de organisatie hangen. Bespreek hoe de overgedragen informatie 
daadwerkelijk bij de mentor en de docenten terecht komt en wat zij vervolgens met deze 
informatie doen. Het is essentieel dat de overgedragen informatie opgenomen wordt in het 
leerlingvolgsysteem van school.

http://www.kpcgroep.nl/oudersenschool
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De school voor voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor een goede overdracht van 
informatie naar de vervolgopleiding. In geval van een ‘zorgleerling’ is een warme overdracht 
wenselijk. De school verschaft informatie over de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling 
en hoe daaraan het beste tegemoet gekomen kan worden.

Aandachtspunten overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen

•	 Welke	informatie	wordt	overdragen?	Hoe	vindt	deze	overdracht	plaats?	Wie	zijn	er	in	school	bij	

betrokkenen en ervoor verantwoordelijk?

•	 Hoe	worden	de	leerling	en	de	ouders	betrokken	bij	de	overdracht	van	informatie?

•	 Op	welke	wijze	wordt	de	overgedragen	informatie	opgenomen	in	het	leerlingvolgsysteem	van	school?	

•	 Hoe	komt	deze	informatie	daadwerkelijk	terecht	bij	de	mentor	en	de	docenten	en	wat	doen	zij	ermee?	

Hoe wordt bij instroom van een ‘zorgleerling’ vroegtijdig een adequate begeleiding gegarandeerd?

•	 Hoe	vindt	terugkoppeling	plaats	naar	de	basisschool?	Basisscholen	stellen	informatie	over	hoe	de	

leerling zich ontwikkelt erg op prijs.

Informatiebronnen
•	 www.overgangpovo.nl
•	 www.onderwijsinontwikkeling.nl	(overgang	vmbo-mbo)

6.2.10 Intern zorgteam van school en ZAT

In een onderwijszorgroute is essentieel dat de stappen die op de drie niveaus van zorg gezet 
worden integraal op elkaar afgestemd zijn. We onderscheiden de volgende niveaus van zorg:
•	 algemene	en	extra	onderwijszorg	in	de	groep	door	mentor	en	docenten;
•	 interne	zorg	aan	leerlingen	en	interne	ondersteuning	van	mentoren	en	docenten	vanuit	het	

intern zorgteam van school;
•	 externe	zorg	aan	leerlingen	en	externe	ondersteuning	van	mentoren	en	docenten,	met	

vanuit het ZAT consultatie en advies en toeleiding naar jeugdzorg of bovenschoolse 
onderwijsvoorzieningen.

Medewerkers in de zorg binnen school werken intern samen in een zorgteam. In het ZAT werkt 
school samen met personen uit andere disciplines en organisaties. Zowel binnen het intern 
zorgteam van school als binnen het ZAT is het belangrijk dat mensen geen ‘eilandjes’ zijn, maar 
als een schakel in een groter geheel functioneren. Een goede communicatie tussen de eerste, 
de tweede en de derde lijn is daartoe een voorwaarde. 
Geef in het ontwerp van de onderwijszorgroute aan hoe de communicatielijnen verlopen.

Een doelgerichte samenwerking wordt bevorderd door ieders rol, expertise en kwaliteiten in 
het intern zorgteam van school en in het ZAT te verhelderen, te respecteren en hiervan efficiënt 
gebruik te maken. Daarnaast is van belang dat het intern zorgteam van school en het ZAT, 
aansluitend op het beleid van school, een duidelijke visie ten aanzien van de zorg in en rond 
school hebben en duidelijke doelen stellen. Stem het zorgbeleid van school hierop af.

Handelingsgericht werken en de onderwijszorgroute brengen voor medewerkers in een intern 
zorgteam van school en in een ZAT vaak grote veranderingen met zich mee. Het betekent dikwijls 
een andere rol of een verschuiving van werkzaamheden. Hierbij wordt een beroep gedaan op 
andere vaardigheden en andere competenties. We noemen enkele veranderingen:
•	 Niet	de	stoornis	of	de	beperkingen	van	de	leerling	(medisch	model)	staan	meer	centraal,	

maar zijn ontwikkelingsperspectief en zijn specifieke onderwijsbehoeften.
•	 Afstemming	op	de	onderwijsbehoeften	van	leerlingen	vindt	zoveel	mogelijk	binnen	de	klas	

plaats. Het accent verschuift daarom van leerlingbegeleiding naar docentbegeleiding.
•	 Bij	het	begeleiden	van	leerlingen	buiten	de	klas	vindt	door	de	medewerker	van	het	intern	

zorgteam van school altijd een overdracht/transfer plaats naar het handelen van mentor en 
docenten.

http://www.overgangpovo.nl
http://www.onderwijsinontwikkeling.nl
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Breng deze veranderingen goed in kaart en bespreek in het intern zorgteam van school hoe deze 
veranderingen gefaseerd aangepakt worden (zie ook het plan van aanpak). Professionalisering 
(zie paragraaf 6.3) is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

Houd er rekening mee dat ook mentoren en docenten in school zullen moeten ‘wennen’ aan de 
andere positie en opstelling van medewerkers uit het intern zorgteam van school. Zorgleerlingen 
worden niet meer ‘zomaar’ afgeschoven naar het intern zorgteam van school. Van docenten wordt 
verwacht dat zij een omslag maken van afschuiven naar aanschuiven. 

Onderzoek wat in school de huidige voorzieningen in de tweede en derde lijn zijn voor de 
begeleiding van leerlingen, docenten en ouders. Kijk welke consequenties de veranderingen 
hebben voor de inhoud, de opzet en de omvang van deze voorzieningen.

De zorgcoördinator speelt als coördinator en/of voorzitter van het intern zorgteam van school en 
van het ZAT een cruciale rol in dit veranderproces. Hij is in de onderwijszorgroute een ‘spin in het 
web’. De zorgcoördinator:
•	 ontwikkelt	met	het	team	een	duidelijke	visie,	duidelijke	doelen	en	een	helder	zorgbeleid;
•	 stuurt	het	intern	zorgteam	van	school	op	basis	van	deze	gezamenlijke	visie	en	doelen	aan;
•	 brengt	de	aanwezige	expertise	en	kwaliteiten	binnen	het	intern	zorgteam	van	school	in	kaart	

en maakt hier efficiënt gebruik van;
•	 geeft	met	het	team	gestalte	aan	de	verschuiving	van	leerlingbegeleiding	naar	docent-

begeleiding;
•	 stimuleert	en	motiveert	de	medewerkers	om	te	veranderen;
•	 houdt	voortgangsgesprekken	met	de	medewerkers	van	het	intern	zorgteam	van	school;
•	 zet	professionalisering	en	(collegiale)	intervisie	binnen	het	intern	zorgteam	van	school	uit	om	

de veranderingen te realiseren;
•	 houdt	voortgangsgesprekken	met	medewerkers	van	het	intern	zorgteam	van	school;
•	 zorgt	voor	goede	communicatielijnen	tussen	de	drie	niveaus	van	zorg	in	school.	

6.3 Professionalisering

Uitvoering van de stappen uit de cyclus HGW is complex en doet een groot beroep op de 
professionaliteit van docenten en mentoren. De nota Leraar 2020 – een krachtig beroep 
(ministerie van OCW, 2011) schetst dat professionalisering van leraren de komende jaren 
een kernactiviteit is. Het in school invoeren van handelingsgericht werken binnen een 
onderwijszorgroute is onmogelijk zonder dat professionalisering plaatsvindt van docenten, 
mentoren en medewerkers van het intern zorgteam van school.

De implementatie van de zelf ontworpen onderwijszorgroute in school en het professionaliseren van de 

hierbij betrokken medewerkers gaan hand in hand. 

Passend onderwijs wordt ingevoerd, terwijl het nog ontbreekt aan voorbereiding en aan 
specifieke vaardigheden van docenten (Van der Meer, 2011). Professionalisering heeft dan ook 
hoge urgentie. 

Mindset van mentoren en docenten

Een belangrijke rol spelen de attituden en opvattingen van docenten en mentoren. Bijvoorbeeld: 
Vinden docenten dat zij hun onderwijs af moeten stemmen op verschillen in onderwijsbehoeften 
tussen leerlingen? Zijn (vak)docenten van mening dat zij samen met hun collega’s ook een 
pedagogische taak hebben? Vinden docenten dat zij hun instructie moeten aanpassen naar 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Zijn docenten bereid om leerlingen mede de regie 
te geven op hun (leer)ontwikkeling? Zien zij ouders echt als een partner? 
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Een verandering in de ‘mindset’ van docenten en mentoren is vaak een langdurig proces. We 
zien dikwijls grote verschillen tussen de docenten in school. Houd er rekening mee dat een 
aanvankelijk negatieve houding dankzij een toename van kennis en vaardigheden ook ten 
positieve kan veranderen.

Citaat praktijkdeskundige

Prikkel docenten te reflecteren op hun onderwijs. Doe dat samen, zodat docenten van en met elkaar leren.

Neem weerstanden van mentoren en van docenten serieus. Onderzoek wat ten grondslag ligt 
aan de weerstand. Soms komt weerstand voort uit handelingsverlegenheid, een andere keer uit 
twijfels over de haalbaarheid of uit een afkeer tegen teveel administratie. Zoek dan samen naar 
haalbare oplossingen en ga bijvoorbeeld na hoe de administratieve belasting zo klein mogelijk 
gehouden kan worden.

Hoewel mentor en docent vaak dezelfde persoon zijn, is het goed om bij de professionalisering 

onderscheid te maken in mentoren en docenten. Zij hebben verschillende rollen en taken in de 

onderwijszorgroute.

Competenties om handelingsgericht te werken

Breng in de stuurgroep in kaart wat met betrekking tot handelingsgericht werken de huidige en 
de gewenste competenties van docenten en mentoren zijn. Op basis hiervan kun je gericht de 
professionalisering bij de invoering van de onderwijszorgroute invullen. Ga daarbij zoveel mogelijk 
uit van de vragen die docenten en mentoren zelf in hun eigen praktijk hebben. 

In bijlage 24 staan de competenties beschreven waarop handelingsgericht werken een beroep 
doet. In het project ‘Meer bekwaam in handelingsgericht werken in het VO’ van KPC Groep 
is een competentiescan in ontwikkeling, waarmee de huidige competenties ten aanzien van 
handelingsgericht werken in kaart gebracht kunnen worden, zowel op het niveau van de 
individuele docent als het team. 

Ondersteuningsbehoeften mentoren en docenten

Naar analogie van de onderwijsbehoeften van leerlingen kunnen ook de ‘ondersteunings-
behoeften’ van de docenten bepaald worden. In bijlage 25 treft u een eenvoudig schema aan 
waarmee ten aanzien van handelingsgericht werken de ondersteuningsbehoeften van mentoren 
en docenten, zowel individueel als collectief, vastgesteld kunnen worden. Dit schema kan door de 
stuurgroep benut worden bij het uitzetten van professionalisering in het team en bij het coachen 
van individuele mentoren en docenten op de werkvloer.

Op www.lerarenweb.nl kunnen docenten de quickscan of een feedbackscan invullen waarmee de 
beheersing van de zeven SBL-competenties nagegaan kan worden. Deze competenties (Wet BIO) 
hebben veel raakvlakken met de competenties waarop handelingsgericht werken een beroep 
doet.
Op www.leoz.nl is een quickscan ‘competentieprofiel inclusief onderwijs’ te vinden, waarin drie 
taken onderscheiden worden: leraar, begeleider (specialist) en zorgcoördinator. 

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat docenten en scholen niet erg kritisch zijn op hun 
competenties en over het algemeen hun vaardigheden in het begeleiden van zorgleerlingen te 
positief inschatten. 

Professionalisering is het meest krachtig als het direct gekoppeld is aan de uitvoering van de 
stappen uit de cyclus HGW: ‘learning by doing’ (zie ook hoofdstuk 7). Uit onderzoek weten we 
dat eenmalige en incidentele cursussen of trainingen niet tot effect hebben dat docenten meer 
gemotiveerd en meer bekwaam worden in handelingsgericht werken. 

http://www.lerarenweb.nl
http://www.leoz.nl
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Ze bieden te weinig maatwerk voor de eigen situatie en zijn vaak onvoldoende ingebed en 
geborgd in de schoolontwikkeling. Kennisoverdracht zonder oefening in de eigen praktijk heeft 
weinig rendement. 

Professionele leergemeenschap (leerkringen)

Het duurzaam invoeren van handelingsgericht werken vraagt een voortdurend en structureel 
leren van, met en bij elkaar in een professionele leergemeenschap. In een professionele 
leergemeenschap proberen mentoren en docenten vanuit een collectieve ambitie de stappen 
uit de cyclus HGW direct uit in de eigen praktijk, wisselen die met elkaar uit en geven elkaar 
feedback. Ze zoeken samen naar oplossingen en ontwikkelen gezamenlijk nieuwe kennis die dicht 
bij hun eigen praktijk staat. Docenten en mentoren gaan bij elkaar op bezoek en leren van elkaar. 
Ook wordt extern (bijvoorbeeld binnen het SWV VO) gekeken naar goede praktijkvoorbeelden. 
Onderzoek en bespreek in de stuurgroep hoe bij de implementatie van de onderwijszorgroute 
een professionele leergemeenschap c.q. leerkringen in school gevormd kunnen worden. 
Van belang is dat er collectieve ambitie en duidelijke (leer)doelen aan het vormen van de 
professionele leergemeenschap ten grondslag liggen. Ga in de stuurgroep na hoe je binnen een 
professionele leergemeenschap optimaal gebruik kunt maken van de talenten van docenten en 
mentoren.
Het project ‘Meer bekwaam in handelingsgericht werken in het VO’ van KPC Groep richt zich op 
het vormen van een professionele leergemeenschap in school die tot doel heeft dat docenten 
meer bekwaam worden in handelingsgericht werken.

Citaat afdelingsleider

Neem docenten mee in het organiseren van momenten om met en van elkaar te leren. Er is al veel 

knowhow in school aanwezig, maar nog niet bij iedereen!

Coaching on the job

Naast professionalisering in teamverband vindt, indien nodig, coaching van individuele docenten 
en mentoren op de werkvloer plaats. Coaching on the job is een krachtig middel om dicht bij de 
praktijk te professionaliseren. Neem altijd de vraag van de docent of mentor als uitgangspunt. 
Vermijd dat de coaching als beoordelend ervaren wordt. Coaching is bedoeld om docenten en 
mentoren in hun praktijk te begeleiden bij de uitvoering van de stappen uit de cyclus HGW.
Maak in school afspraken over hoe het coachen van mentoren en docenten gestalte krijgt. 
Wie biedt het wanneer aan en hoe? Coaching kan bijvoorbeeld geboden worden door een 
afdelingsleider, een medewerker van het intern zorgteam van school of een ervaren collega. Het 
kan het karakter hebben van supervisie, intervisie of een klassenbezoek. Bij de invoering van de 
1-zorgroute in het primair onderwijs zijn goede ervaringen opgedaan met klassenbezoeken (zie 
ook paragraaf 7.2). Het coachen van docenten en mentoren is altijd doelgericht. Bepaal samen 
met de mentor of docent het doel en evalueer of het doel bereikt is.

Onderzoek naast coaching on the job wat in school de mogelijkheden zijn van collegiale 
consultatie. Docenten kunnen erg veel van elkaar leren. Benut daarbij de talenten en ervaringen 
van de medewerkers in school. Bespreek in de stuurgroep hoe je collegiale consultatie in school 
en bij elkaar komen kijken kunt stimuleren. 

Medewerkers in het intern zorgteam van school

Handelingsgericht werken en een onderwijszorgroute brengen voor medewerkers in het intern 
zorgteam van school vaak grote veranderingen met zich mee. Het betekent meestal een andere 
rol of een verschuiving van werkzaamheden. Hierbij wordt een beroep gedaan op andere kennis 
en vaardigheden. Onderzoek welke (nieuwe) competenties ontwikkeld moeten worden en op 
welke wijze professionalisering van de medewerkers in het intern zorgteam van school plaatsvindt 
om deze competenties te verwerven.
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Scholingsbeleid

De professionalisering die bij de implementatie van de onderwijszorgroute plaatsvindt, is een 
integraal onderdeel van het scholingsbeleid van school. De schoolleiding zet samen met de 
stuurgroep de lijnen en middelen hiervoor uit, bewaakt de voortgang en evalueert de resultaten 
van de professionalisering. De professionalisering bij de invoering van de onderwijszorgroute is 
opgenomen in het scholingsplan van school. Kijk ook wat de relatie is met de functiemix. 

Ook in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kan aandacht besteed worden aan de 
professionalisering van een medewerker in handelingsgericht werken. In dit plan vindt 
wederzijdse afstemming plaats tussen de wensen van de werknemer ten aanzien van zijn 
professionalisering en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie. Hierbij worden afspraken 
gemaakt over de scholing en de toekomstige inzetbaarheid (loopbaanbeleid).
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7  Uitvoeren van de onderwijszorgroute:  
werken aan deskundigheid

Doel

•	 Uitvoeren	van	de	stappen	uit	de	cyclus	HGW	door	mentoren	en	docenten	conform	de	jaarplanning

•	 Groepbesprekingen,	de	besprekingen	in	het	IZO	en	de	besprekingen	in	het	ZAT	vinden	plaats	conform	

de jaarplanning

•	 Verder	oppakken	van	inhoudelijke	verbeterpunten	(zie	paragraaf	6.2)	tijdens	de	invoering	van	de	

onderwijszorgroute

•	 Verkennen	van	de	professionalisering	van	de	medewerkers	(zie	paragraaf	6.3)	tijdens	de	uitvoering	van	

de onderwijszorgroute, zowel op teamniveau als op het niveau van individuele medewerkers

•	 Schoolbreed	communiceren	over	de	ervaringen	en	resultaten

Wie

•	 Mentoren, docenten, medewerkers in het intern zorgteam van school en in het ZAT voeren de stappen uit

•	 Stuurgroep	en	schoolmanagement	monitoren	de	voortgang	(zie	hoofdstuk	8)

Opbrengst

•	 Uitvoering	van	de	stappen	uit	de	onderwijszorgroute	in	de	eigen	praktijk,	uitwisselen	van	kennis	en	

ervaringen

•	 Medewerkers	die	meer	bekwaam	zijn	in	de	uitvoering	van	de	stappen

•	 Aanpassing	en	bijstelling	van	de	onderwijszorgroute	op	basis	van	ervaringen	en	resultaten

In het vorig hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de voorbereidingen die getroffen moeten 
worden om de onderwijszorgroute te gaan uitvoeren. De aanpak van inhoudelijke verbeterpunten 
(zie paragraaf 6.2) loopt door in de uitvoeringsfase. Je kunt daarbij niet alles tegelijkertijd 
aanpakken. Stel in de stuurgroep prioriteiten en maak keuzes. Het professionaliseren van de 
medewerkers (zie paragraaf 6.3) loopt eveneens door in de uitvoeringsfase. Feitelijk gaan de 
uitvoering van de onderwijszorgroute en de professionalisering van de medewerkers hand in 
hand: learning by doing. 

Welke invoeringsstrategie is gekozen?
‘
De uitvoering van de stappen uit de onderwijszorgroute is in sterke mate afhankelijk van de 
invoeringsstrategie die de stuurgroep en het schoolmanagement gekozen hebben om de 
onderwijszorgroute in school te implementeren (zie paragraaf 4.4):
•	 ‘werken	aan	voorwaarden’	of	‘onderdompelen’;	
•	 de	cyclus	HGW	integraal	invoeren	of	stap	voor	stap;
•	 de	onderwijszorgroute	schoolbreed	invoeren	of	stapsgewijs	in	kleinere	‘werkeenheden’;	
•	 vakoverstijgend	(cyclus	A)	en/of	vakspecifiek	(cyclus	B).

Aansturen op basis van duidelijke afspraken

In de fase van de uitvoering is van groot belang dat de afspraken die gemaakt zijn voor iedereen 
duidelijk zijn en ook daadwerkelijk nagekomen worden. De afdelingsleider of teamleider 
speelt daarbij een belangrijke rol en spreekt medewerkers erop aan als zij afspraken niet op 
tijd nagekomen zijn. In geval er sprake is van handelingsverlegenheid wordt bekeken hoe de 
medewerker begeleid en ondersteund kan worden.
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Bij de invoering van de 1-zorgroute in het primair onderwijs bleek een goede aansturing op basis 
van de gemaakte afspraken een van de belangrijkste succesfactoren te zijn. Het proces zakt in als 
sommige medewerkers niet hun aandeel leveren en afspraken niet nakomen.

Citaat pilotschool

De afdelingsleiders spelen een cruciale rol bij het aansturen van de onderwijszorgroute en het aanspreken 

van docenten op de gemaakte afspraken.

Groepsplan: werkdocument

De uitvoering van de stappen uit de cyclus HGW kost mentoren en docenten veel tijd en energie. 
Uiteindelijk resulteert dit in een groepsplan. Als dit plan alleen maar een papieren tijger blijkt 
te zijn die docenten niet in hun dagelijkse praktijk gebruiken, dan is al de bestede tijd verspilde 
energie. Het is daarom essentieel dat het groepsplan een werkdocument is dat docenten 
concreet sturing geeft aan hun dagelijks handelen. Dit stelt hoge eisen aan het opstellen van 
een groepsplan. Zorg dat docenten in het netwerk van school direct kunnen ‘inloggen’ in het 
groepsplan. 

Het monitoren van de uitvoering van de onderwijszorgroute wordt besproken in hoofdstuk 8. 

7.1 Uitvoering cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW)

De mentoren en docenten voeren de stappen uit de cyclus HGW uit conform de jaarplanning die 
gemaakt is. De school kan ervoor kiezen de zes stappen uit de cyclus HGW integraal in één keer 
in te voeren of dat stap voor stap uit de cyclus te doen (zie ook paragraaf 4.4). 

Studiedag: gezamenlijke startbijeenkomst

Een studiedag is een krachtig middel om een gezamenlijke start of kick-off te maken. Naast de 
overdracht van kennis en informatie is er tijdens de studiedag volop ruimte om de stappen uit de 
cyclus HGW uit te voeren en daarbij feedback te krijgen van collega’s en van (interne of externe) 
deskundigen. De studiedag is daarmee een echte werkbijeenkomst met een sterk praktijkgericht 
karakter en veel ruimte voor discussie en onderlinge uitwisseling. De eigen praktijk staat centraal. 

Als school ervoor kiest om de zes stappen uit de cyclus HGW integraal uit te voeren, dan ziet het 
programma van de studiedag er globaal als volgt uit:
1 Terugblik op het invullen van het digitale groepsoverzicht. De gegevens over leerlingen 

worden vooraf in het op maat gemaakte groepsoverzicht ingevuld. Het is zonde van de tijd 
om dit tijdens de studiedag te doen.

2 Signaleren van leerlingen die de komende periode extra aandacht nodig hebben. Zij worden 
in het groepsoverzicht aangevinkt of gekleurd.

3 Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 
Deze onderwijsbehoeften worden ingevuld in het groepsoverzicht.

4 Op een haalbare en effectieve wijze clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijs-
behoeften. Op basis van een analyse van het groepsoverzicht worden leerlingen in 
subgroepje(s) geclusterd.

5 Maken van een eerste opzet van het groepsplan op basis van de onderwijsbehoeften en de 
gekozen clustering. 

Tijdens de studiedag wordt eerst de bedoeling van elke stap toegelicht. Daarna voeren de 
deelnemers de betreffende stap uit. Vervolgens vindt er discussie plaats, worden ervaringen 
uitgewisseld en is er ruimte om elkaar feedback te vragen.
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Als de school ervoor kiest om te starten met de uitvoering van één of enkele stappen uit de cyclus 
HGW, dan ligt tijdens de studiedag de focus op deze stap(pen). Er is dan meer tijd om uitgebreid 
in te gaan op een bepaalde stap en de uitvoering van deze stap te oefenen. Benadruk altijd de 
betekenis van elke stap in het totaal van de cyclus HGW.

De studiedag is de start van een lang leerproces. Na de eerste studiedag zal de uitvoering van 
de stappen uit de cyclus HGW nog verre van perfect zijn. Dat kan ook niet verwacht worden. 
‘Oefening baart kunst’. 
Tijdens de studiedag krijg je een goed beeld van de scholings- en begeleidingsbehoeften van de 
deelnemers. Houd er rekening mee dat er grote verschillen tussen medewerkers zijn. 

Werkbijeenkomsten bij wisseling van cyclus

Na elke cyclus worden opnieuw de stappen uit de cyclus HGW uitgevoerd. Het is een drukke 
periode waarin het groepsplan geëvalueerd, het groepsoverzicht opnieuw ingevuld en een nieuw 
groepsplan opgesteld wordt. 
Sommige scholen nemen bij het wisselen van de cyclus ‘werkbijeenkomsten’ in de jaarplanning 
op waarin mentoren en/of docenten tijd en ruimte krijgen om genoemde stappen uit te 
voeren, elkaar feedback te vragen of ondersteuning van een (interne of externe) deskundige. 
Werkbijeenkomsten bevorderen een gezamenlijk leerproces, zijn praktijkgericht en leiden ertoe 
dat het wisselen van de cyclus in een korter tijdsbestek plaatsvindt.
Er kunnen werkbijeenkomsten voor mentoren gepland worden ten aanzien van de vakover-
stijgende cyclus (cyclus A) en/of werkbijeenkomsten voor docenten met betrekking tot de 
vakspecifieke cyclus (cyclus B). 

Ondersteuning vanuit intern zorgteam van school

Medewerkers uit het intern zorgteam van school kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de 
studiedag en aan werkbijeenkomsten. Zij hebben veel expertise ten aanzien van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften en kunnen mentoren en docenten ondersteuning bieden bij het 
benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen en hoe hieraan in de klas tegemoet gekomen 
kan worden.

Ook kunnen medewerkers van het intern zorgteam van school aan individuele mentoren of 
docenten coaching bieden bij het invullen van het groepsoverzicht en bij het opstellen en 
uitvoeren van het groepsplan.
Voor medewerkers in het intern zorgteam van school kan dit een grote verandering in hun 
werkzaamheden betekenen (zie ook paragraaf 6.3).

Aandachtspunten bij de uitvoering van de cyclus HGW

•	 Hoe	worden	de	toetsresultaten	in	het	groepsoverzicht	geanalyseerd	en	geïnterpreteerd?

•	 Staan	in	het	groepsoverzicht	ook	de	belangrijkste	uitkomsten	uit	observaties	en	uit	gesprekken	met	

leerlingen en met ouders?

•	 Is	er	in	het	groepsoverzicht	ook	oog	voor	de	positieve	kwaliteiten	en	talenten	van	leerlingen?

•	 Welke	ijkpunten	hanteren	de	mentoren	en	docenten	bij	het	signaleren	van	leerlingen	die	extra	

aandacht nodig hebben?

•	 Zijn	de	onderwijsbehoeften	benoemd	van	leerlingen	die	extra	aandacht	nodig	hebben?	Zijn	deze	

behoeften doelgericht geformuleerd?

•	 Hoe	zijn	leerlingen	in	subgroepjes	geclusterd?	Is	deze	clustering	haalbaar	in	de	lespraktijk?	

•	 Zijn	de	doelen	in	het	groepsplan	SMART	gesteld?	Is	het	aanbod	afgestemd	op	het	bereiken	van	deze	

doelen? Wordt extra instructie gegeven aan leerlingen met een leerachterstand?

•	 Is	duidelijk	hoe	het	aanbod	aan	subgroepjes	leerlingen	georganiseerd	wordt?	Is	deze	organisatie	

haalbaar qua klassenmanagement en differentiatiecapaciteit? Is er ruimte voor leerlingen om van en 

met elkaar te leren?
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•	 Wordt het groepsplan daadwerkelijk door de mentor en de docenten uitgevoerd? Biedt het groepsplan 

concrete aanwijzingen voor het dagelijks handelen? Wat is de kwaliteit van de (verlengde) instructie? 

•	 Wordt	het	groepsplan	tussentijds	bijgesteld	en	geactualiseerd?	Hoe	wordt	dat	in	het	plan	verwerkt?

•	 Vindt	na	afronding	van	het	groepsplan	een	evaluatie	plaats	of	de	gestelde	doelen	bereikt	zijn?	Hoe	

wordt de evaluatie verwerkt? Is het op het niveau van individuele leerlingen duidelijk wat het resultaat 

is van de extra begeleiding die zij ontvangen hebben?

In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs staan twee checklisten 
opgenomen: een voor het analyseren van het groepsoverzicht en een voor het analyseren van het 
groepsplan. 

Enkele valkuilen

•	 Het	groepsoverzicht	bevat	alleen	maar	‘cijfertjes	en	codes’	en	geen	uitkomsten	van	observaties	en	

gesprekken.

•	 De	vertaalslag	van	de	verzamelde	gegevens	naar	de	onderwijsbehoeften	van	leerlingen	wordt	niet	

gemaakt.

•	 De	vakoverstijgende	cyclus	is	alleen	de	verantwoordelijkheid	van	de	mentor.	De	docenten	voelen	

zich niet gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken in het vakoverstijgende 

groepsplan.

•	 Het	groepsplan	is	een	papieren	tijger	die	al	snel	in	de	la	of	het	archief	verdwijnt	en	niet	gebruikt	wordt	

voor het dagelijks handelen.

•	 Bij	het	clusteren	van	leerlingen	blijft	men	hangen	in	een	insteek	op	individuele	leerlingen.

•	 Het	groepsplan	wordt	tussentijds	niet	bijgesteld	en	verliest	daardoor	zijn	sturende	waarde.

•	 Het	groepsplan	wordt	niet	geëvalueerd	en/of	de	evaluatie	wordt	nergens	verwerkt.	

•	 De	groepsbesprekingen	worden	niet	goed	voorbereid,	zodat	er	tijdens	de	bespreking	nog	allerlei	

informatie verzameld moet worden en men niet toekomt aan het handelingsgericht maken van 

afspraken over hoe men tegemoet komt aan de specifieke onderwijsbehoeften van (subgroepjes) 

leerlingen.

7.2 Klassenbezoeken

Passend onderwijs gebeurt in de klas en niet op papier. Een groot gevaar is dat de het groepsplan 
alleen een papieren tijger blijkt te zijn. Hoe bewaak je dat het groepsplan echt een werkdocument 
is dat de docent in zijn dagelijks handelen gebruikt? Klassenbezoeken (men spreekt ook wel van 
klassenconsultaties) kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Citaat pilotschool

De teamleiders hebben een grote rol bij de invoering van de onderwijszorgroute. Zij gaan in gesprek met 

de docenten, voeren klassenbezoeken uit en spreken de docenten aan op de gemaakte afspraken. 

In een klassenbezoek staat altijd de begeleidingsvraag van de docent centraal. Inventariseer 
vooraf wat de vragen van de docent zijn ten aanzien van het uitvoeren van het groepsplan. 
Daarnaast geeft het klassenbezoek een goed beeld van hoe de invoering van de onderwijs-
zorgroute in de dagelijkse praktijk verloopt. 

Een klassenbezoek bestaat uit een:
•	 bezoek	van	een	les;
•	 nabespreking	met	de	docent.
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Bezoek van een les

Voor veel docenten zijn klassenbezoeken een nog onbekend fenomeen. Sommige docenten 
zien er erg tegenop. Maak in het team afspraken over het doel, de opzet en de planning van 
klassenbezoeken. Vermijd dat klassenbezoeken als een vorm van beoordeling gezien worden.
Bespreek met de docent waar je op basis van zijn vragen naar komt kijken. Tijdens het 
klassenbezoek kan gebruik gemaakt worden van de ‘Checklist klassenbezoeken’ (zie bijlage 26) 
of van een observatielijst. Pak het groepsplan erbij en kijk of tijdens de les dit plan herkenbaar 
uitgevoerd wordt.
In sommige situaties kan het handig zijn fragmenten uit de les te filmen en de beelden na te 
bespreken met de docent (video-interactiebegeleiding).

Nabespreking

Het is belangrijk dat er altijd een nabespreking plaatsvindt. In deze bespreking wordt ingegaan 
op de begeleidingsvraag van de docent. Laat vooral de docent aan het woord. Bespreek zijn 
werkconcepten en geef feedback en advies. Maak afspraken met de docent welk aandachtspunt 
hij de komende periode wil aanpakken en hoe hij dit gaat doen. 

Bespreek in de stuurgroep hoe klassenbezoeken in school geïntroduceerd worden en wie deze 
bezoeken uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de afdelingsleider, de teamleider of een medewerker 
uit het intern zorgteam van school die hierin gespecialiseerd is.

Aandachtspunten klassenbezoek

•	 Is	het	doel	van	de	les/activiteit	duidelijk	voor	de	leerlingen?

•	 Hoe	verloopt	de	(extra)	instructie?	

•	 Op	welke	wijze	wordt	in	de	les	ruimte	gemaakt	om	(groepjes)	leerlingen	extra	instructie	of	begeleiding	

te geven?

•	 Hoe	verloopt	de	(extra)	verwerking?	Zijn	de	leerlingen	in	staat	zelfstandig	te	werken?

•	 Geeft	de	docent	de	leerling	regelmatig	feedback?

•	 Is	de	organisatie	conform	het	groepsplan?	Hoe	is	het	klassenmanagement?

•	 Wordt	de	leertijd	effectief	besteed?	Krijgen	sommige	leerlingen	extra	leertijd	aangeboden?

•	 Hoe	is	het	pedagogisch	klimaat	tijdens	de	les?	Hoe	verloopt	de	interactie	met	de	leerlingen?

•	 Hoe	gaat	de	docent	om	met	ongewenst	gedrag?

•	 Hoe	is	het	werkklimaat	in	de	groep?	Hoe	werken	leerlingen	met	elkaar	samen?

Collegiale consultatie

Stimuleer dat docenten en mentoren elkaar informeel kunnen consulteren. Ervaren docenten 
kunnen uitstekend een vraagbaak en inspirator zijn voor hun collega’s. Bevorder dat docenten bij 
elkaar gaan kijken. 

7.3 Uitvoering besprekingen in de onderwijszorgroute

In de onderwijszorgroute vinden diverse besprekingen plaats (zie ook paragraaf 6.1.3):
•	 groepsbesprekingen;
•	 intern	zorgoverleg	(IZO);
•	 overleg	van	het	ZAT.
Deze besprekingen zijn belangrijke schakelmomenten in het cyclisch werken.
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Groepsbesprekingen

Na afronding van elke cyclus HGW vindt een groepsbespreking plaats. Deze bespreking is 
tevens het begin van de nieuwe cyclus. De groepsbesprekingen zijn een cruciale schakel in de 
onderwijszorgroute en van groot belang voor het creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Groepsbesprekingen zijn de ’motor’ van de onderwijszorgroute.

Het succes van een groepsbespreking valt of staat bij een goede voorbereiding. Maak goede 
afspraken over wat voorafgaand aan deze bespreking door wie voorbereid wordt. 

Citaat afdelingsleider

Nu we de groepsbesprekingen houden, is er meer tijd over. De bespreking is veel meer gestructureerd. 

Mentor en docenten bereiden zich veel beter voor. 

Tijdens de groepsbespreking wordt eerst het vorig groepsplan geëvalueerd en bekeken welke 
aanpassingen in de aanpak nodig zijn. Op het digibord kan het nieuw ingevulde groepsoverzicht 
getoond worden. Ga niet nog eens alle leerlingen individueel bespreken, maar maak de 
bespreking handelingsgericht: Wat zijn aandachtspunten voor de hele groep en hoe pakken we 
die doelgericht in het groepsplan aan? Welke leerlingen hebben extra aandacht of extra uitdaging 
nodig? Hoe kunnen we deze leerlingen op een haalbare manier clusteren? Wat bieden we hen 
doelgericht in het groepsplan aan?

Citaat mentor

We hoeven niet meer alle leerlingen individueel te bespreken. Dat levert tijdwinst op en we gaan meer de 

diepte in.

Steeds meer scholen maken de groepsbesprekingen ook opbrengstgericht. Wat zijn de behaalde 
resultaten en leeropbrengsten? Wat is, na analyse van de opbrengsten, nodig om de opbrengsten 
te verbeteren?

Het uitvoeren van groepsbesprekingen is niet eenvoudig. Hoe bewaak je de volle agenda? Hoe 
maak je de bespreking handelingsgericht? Hoe betrek en motiveer je de collega’s? Hoe leg je de 
gemaakte afspraken kort en bondig vast en draag je die over naar de collega’s? Het is daarom 
goed om medewerkers die de groepsbesprekingen in school leiden te coachen, bij voorkeur op 
de werkvloer tijdens de bespreking.

Citaat schoolleider

Docenten zijn doeners en slecht in vergaderen. Door de groepsbespreking handelingsgericht te maken, 

voelen de docenten zich meer betrokken.

In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs staan de groepsbesprekingen 
uitgebreid toegelicht. 

Intern zorgoverleg (IZO)

Vanuit de groepsbespreking kunnen leerlingen aangemeld worden bij het intern zorgteam van 
school. Bij de invoering van een onderwijszorgroute verandert er ook voor deze besprekingen 
het een en ander. Aansluitend op de cyclus HGW wordt het vaststellen van het langetermijn-
ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling een belangrijk 
aandachtspunt. In de bespreking komt de begeleidingsvraag van de mentor en docenten centraal 
te staan: Hoe komen wij (in de klas) tegemoet aan het ontwikkelingsperspectief en aan de 
onderwijsbehoeften van deze leerling? Van groot belang is dat in de bespreking van het intern 
zorgteam van school systematisch geëvalueerd wordt of de aanpak werkt en wat de resultaten 
ervan zijn.
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Natuurlijk blijft er ruimte om leerlingen buiten de klas, individueel of in kleine groepjes, extra 
begeleiding te bieden. Kijk dan hoe je de transfer naar het handelen van docenten in de klas 
inricht. 

Overleg van het ZAT

Bij een complexe problematiek die een multidisciplinaire blik vraagt, kan een leerling vanuit 
het intern zorgteam van school aangemeld worden bij het ZAT. Het ZAT is multidisciplinair 
samengesteld met deskundigheid van buiten school. Ook voor het ZAT veranderen er zaken. 
De begeleidingsvraag van de mentor en de docenten zal meer aandacht krijgen. Op dit punt 
moet deskundigheid in het ZAT aanwezig zijn dan wel toegevoegd worden. 

Valkuilen

•	 In	de	besprekingen	wordt	enkel	‘over’	de	leerling	en	‘over’	de	ouders	gesproken.	Voorafgaand	vindt	er	

geen gesprek plaats ‘met’ de leerling en ‘met’ de ouders.

•	 Alleen	de	hulpvraag	van	de	leerling	staat	in	de	besprekingen	centraal	en	niet	de	begeleidingsvraag	van	

de mentor en docenten.

•	 Informatie	over	leerlingen	die	al	op	papier	staat	en	verspreid	is,	wordt	tijdens	de	bespreking	nogmaals	

herhaald.

•	 De	deelnemers	aan	de	bespreking	bewaken	hun	eigen	‘toko’	en	voelen	geen	gezamenlijke	

verantwoordelijkheid.

•	 Er	vindt	geen	systematische	evaluatie	plaats	van	wat	de	resultaten	zijn	van	de	extra	begeleiding.

•	 De	school	is	voor	het	ZAT	alleen	een	‘vindplaats’	van	leerlingen	en	niet	een	‘werkplaats’.	

•	 De	besluiten	en	afspraken	uit	de	besprekingen	worden	niet	vastgelegd	en/of	verspreid.

•	 De	leerling	en	de	ouders	worden	niet	of	onvoldoende	geïnformeerd	over	de	besluiten	en	afspraken.

In de handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs worden de besprekingen van 
het intern zorgteam van school en de besprekingen van het ZAT uitgebreid besproken en staat de 
agenda van deze besprekingen uitgewerkt.

7.4 Communicatie in school

Essentieel is dat in school tijdens de fase van uitvoering een goede communicatie plaatsvindt over 
de activiteiten die plaatsvinden en de ervaringen en resultaten daarvan. 
Zeker als school ervoor kiest de onderwijszorgroute eerst in kleinere ‘werkeenheden’ in te voeren 
is het zaak dat ook alle andere medewerkers goed op de hoogte blijven van de laatste activiteiten 
en ontwikkelingen. Vermijd dat medewerkers die nog niet met de onderwijszorgroute werken op 
grote afstand komen te staan en zich alleen als een ‘verre toeschouwer’ gaan opstellen. 

De stuurgroep is verantwoordelijk voor een goede communicatie over de onderwijszorgroute in 
school. Suggesties voor de communicatie over de onderwijszorgroute zijn:
•	 nieuwsbrief;
•	 it’s	learning;
•	 aparte	projectsite	‘Invoering	onderwijszorgroute’,	waarop	medewerkers	kunnen	meelezen	

en meedenken;
•	 voortgang	van	de	onderwijszorgroute	is	een	vast	agendapunt	in	het	teamoverleg;
•	 verspreiden	van	mooie	praktijkvoorbeelden;
•	 interviews	met	mentoren,	docenten,	medewerkers	uit	het	zorgteam	van	school	(en	met	

leerlingen en ouders).
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8  Monitoren, evalueren en borgen van de  
onderwijszorgroute

Doel

•	 Systematisch	monitoren	van	de	kwaliteit	van	de	stappen	die	in	de	onderwijszorgroute	gezet	worden,	

met een analyse van de behaalde resultaten en van waar bijstelling dan wel verbetering nodig is 

•	 Regelmatig	(cyclisch)	evalueren	van	de	onderwijszorgroute	in	het	team,	het	intern	zorgteam	van	

school en het ZAT op basis waarvan aandachtspunten vastgesteld worden voor de begeleiding en 

professionalisering van medewerkers in school

•	 Borgen	van	de	onderwijszorgroute	in	de	zorgstructuur,	het	zorgplan	en	de	jaarplanning	van	school

Wie

•	 Stuurgroep,	schoolmanagement,	afdelingsleiders,	zorgcoördinator

Opbrengst

•	 Zicht	op	wat	de	resultaten	van	de	onderwijszorgroute	zijn

•	 Zicht	op	het	implementatieproces	in	de	diverse	geledingen	van	school,	op	verbeterpunten	en	op	

aandachtspunten voor de professionalisering van medewerkers

•	 De	stappen	die	in	onderwijszorg	in	school	gezet	worden	en	de	taken	en	verantwoordelijkheden	zijn	

voor iedereen duidelijk vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel, de zorgstructuur, het zorgplan 

en de jaarplanning van school

Meerjarig traject

Het invoeren van de eigen onderwijszorgroute in school is een meerjarig en intensief traject. 
Hierbij is van groot belang dat een school die de onderwijszorgroute invoert systematisch de 
voortgang en de kwaliteit monitort en regelmatig evalueert in hoeverre de in het plan van aanpak 
gestelde doelen bereikt zijn. Op basis hiervan kan de school het traject bijsturen en analyseren 
wat verbeterpunten zijn en aandachtspunten voor de begeleiding en de professionalisering van 
de medewerkers in school.

Het monitoren en evalueren van de onderwijszorgroute is een integraal onderdeel van het 
implementatieproces en een kerntaak van de stuurgroep (zie hoofdstuk 2). Het management van 
school, de afdelingsleiders en de zorgcoördinator zijn hierbij nauw betrokken.

De visie van school op de onderwijszorg aan leerlingen (zie paragraaf 3.1) is tijdens het 
implementatieproces een belangrijk kompas, waar voortdurend op teruggegrepen kan worden: 
Wat willen we? Waar staan we voor? Waaraan zie je dat?

Successen met elkaar vieren

Gebruik het monitoren niet alleen om verbeterpunten vast te stellen, maar vooral ook om met 
elkaar de behaalde successen te vieren. Het met elkaar vieren van successen, klein of groot, 
motiveert om verder te gaan en volgende stappen te zetten. Vaak worden alleen de knelpunten 
geaccentueerd en vergeten we de successen te benoemen.

Het is evident dat het uitvoeren van de stappen uit een onderwijszorgroute niet meteen optimaal 
verloopt. Het is een leerproces voor mentoren en docenten, waarvoor zij tijd en ruimte moeten 
krijgen.
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Onderwijszorgroute borgen in school

Elke school wil de verbeteringen, die tijdens de implementatie gerealiseerd zijn, vasthouden 
en de kwaliteit ervan blijven bewaken. Dat gaat niet vanzelfsprekend. Vaak zien we dat een 
vernieuwing na een veelbelovend begin inzakt of langzaam maar zeker wegebt. De stuurgroep en 
het management van school moeten daarom veel aandacht besteden aan het goed borgen van 
de onderwijszorgroute in school. Het borgen omvat in onderlinge samenhang het ‘onderhouden’ 
van de uitvoering van de onderwijszorgroute en het ‘monitoren’ van de kwaliteit ervan. 

Feitelijk is een onderwijszorgroute nooit af en blijft school voortdurend werken aan het 
verbeteren van de onderwijszorg aan leerlingen. Ook nadat de onderwijszorgroute in school 
geïmplementeerd is, blijft er dialoog in het team over de onderwijszorg aan leerlingen en hoe 
deze geoptimaliseerd kan worden.

Onderwijszorgroute en opbrengstgericht werken

De cyclus HGW binnen de onderwijszorgroute biedt veel aanknopingspunten om opbrengst-
gericht te werken. In een onderwijszorgroute worden in de groepsoverzichten cyclisch gegevens 
en data verzameld over de behaalde leerresultaten. De gegevens in deze overzichten kunnen 
systematisch gebruikt worden om na afloop van elke cyclus de opbrengsten van het onderwijs te 
analyseren en op basis daarvan te bespreken welke verbeteringen nodig zijn. 

Opbrengstgericht werken kan, als school daarvoor kiest, een vaste plek krijgen in de onderwijs-
zorgroute. Het cyclisch analyseren en bespreken van de behaalde opbrengsten kan op 
verschillende niveaus plaatsvinden: de groep, de vaksectie, de afdeling en/of de school. Maak 
hierover duidelijke afspraken in school en geef aan wat ieders taken en verantwoordelijkheden 
zijn ten aanzien van opbrengstgericht werken. Belangrijk is dat schoolmanagement en 
de afdelingsleiders sturing geven aan het opbrengstgericht werken en werken aan een 
opbrengstgerichte cultuur in school. 

In een brede opvatting van opbrengstgericht werken wordt niet alleen naar de cognitieve 
leerresultaten gekeken, maar ook naar andere (minder ‘meetbare’) aspecten, zoals de sociaal-
emotionele ontwikkeling, het welbevinden van leerlingen en de tevredenheid van ouders. 

Bespreek in de stuurgroep of het wenselijk en haalbaar is om ‘opbrengstgericht werken’ in te 
bedden in de onderwijszorgroute. Onderzoek op welke wijze het opbrengstgericht werken een 
vaste plek krijgt in deze route:
•	 Op	welke	wijze	worden	de	behaalde	opbrengsten	in	kaart	gebracht	en	vervolgens	

geanalyseerd? Door wie?
•	 Op	welk	niveau	worden	in	school	de	behaalde	opbrengsten	geanalyseerd	en	besproken?	

Kernteam, vaksectie, afdeling en/of school? Wie is daarvoor verantwoordelijk?
•	 Welke	verbeteringen	worden	ondernomen	om	de	opbrengsten	te	verhogen?	In	een	

verbeterplan? Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken hebben veel raakvlakken en zijn goed te 
combineren. De synergie van beide zal voor veel scholen meerwaarde hebben.

8.1 Monitoren en evalueren van de voortgang

Het monitoren en evalueren van de implementatie van de onderwijszorgroute vindt op alle 
niveaus van onderwijszorg in school plaats: groep, school, intern zorgteam van school en ZAT. 
Het richt zich op alle actoren die in deze route werkzaam zijn: mentoren, docenten, team- 
of afdelingsleiders, zorgcoördinator, medewerkers van het intern zorgteam van school en 
medewerkers van het ZAT. 
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De stuurgroep voert het monitoren en evalueren van de voortgang uit, in nauw overleg met 
het schoolmanagement. De uitkomsten hiervan worden altijd teruggekoppeld naar het team. 
Het monitoren van de voortgang kan zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. 

Sturen op (ken)getallen

Om meer zicht te krijgen op hoe de implementatie van de onderwijszorgroute verloopt, worden 
tijdens de invoering van deze route kwantitatieve gegevens verzameld en geanalyseerd over 
bijvoorbeeld: 
•	 schooluitval;
•	 schoolverzuim;
•	 aantal	doublures;
•	 aantal	leerlingen	dat	afstroomt;
•	 aantal	leerlingen	dat	in	de	groep	extra	instructie/begeleiding	ontvangt;
•	 aantal	leerlingen	met	een	handelingsplan;
•	 aantal	verwijzingen	naar	het	intern	zorgteam	van	school	(IZO);
•	 aantal	leerlingen	dat	buiten	de	groep	begeleiding	ontvangt	en	de	aard	van	deze	

begeleiding;
•	 aantal	mentoren/docenten	dat	begeleid	wordt	en	de	aard	van	deze	begeleiding;
•	 aantal	verwijzingen	naar	het	ZAT;
•	 aantal	verwijzingen	van	leerlingen	naar	externe	voorzieningen	(vso,	rebound	en	dergelijke).

Onderzoek of er tijdens de invoering van de onderwijszorgroute veranderingen in deze getallen 
optreden. Bijvoorbeeld: Neemt het aantal docenten dat begeleid wordt toe? Worden er minder 
individuele handelingsplannen opgesteld? Worden er minder leerlingen bij het ZAT aangemeld?

In veel scholen is niet transparant wat de resultaten zijn van de extra onderwijszorg die leerlingen 
in of buiten de groep ontvangen hebben. Verzamel gegevens over de opbrengsten en resultaten 
van de geboden extra onderwijszorg, zowel met betrekking tot de leervorderingen als ten aanzien 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

Bespreek in de stuurgroep welke ‘getallen’ verzameld worden, door wie en op welke wijze. 
Stel vast hoe deze gegevens geanalyseerd worden. Begin met het verzamelen van getallen 
voordat met de uitvoering van de onderwijszorgroute gestart wordt, zodat vergeleken kan 
worden welke veranderingen tijdens de implementatie van de onderwijszorgroute optreden. 
Meten	=	weten.	

Citaat zorgcoördinator

Nu we op onze school steeds meer handelingsgericht werken, wordt het ZAT steeds minder ingeschakeld.

Sturen op ervaringen 

Naast het verzamelen van kwantitatieve gegevens is het belangrijk om ook in kwalitatieve zin 
tijdens de invoering van de onderwijszorgroute systematisch de praktijkervaringen van mentoren, 
docenten en medewerkers in het intern zorgteam van school en het ZAT in kaart te brengen en 
te analyseren. Zij voeren immers de stappen uit de onderwijszorgroute in de eigen praktijk uit en 
zien wat goed en minder goed gaat. Zij ervaren wat wel of niet haalbaar is. 

Het sturen op ervaringen creëert betrokkenheid bij medewerkers in school. Zij voelen zich serieus 
genomen en op hun professionaliteit aangesproken. Bovendien kan op basis van de ervaringen de 
onderwijszorgroute aangepast of bijgesteld worden.
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Leerlingen en ouders

Het is belangrijk om ook de ervaringen van leerlingen en ouders in kaart te brengen. Wat merken 
zij in de praktijk van de stappen die in de onderwijszorgroute van school gezet worden? 
Hoe ervaren de leerlingen de stappen die in deze route gezet worden? Wat vinden zij goed 
of minder goed gaan? In hoeverre voelen zij zich betrokken bij de stappen die gezet zijn? 
In hoeverre zijn zij mede-eigenaar? Hebben zij baat gehad bij de stappen die gezet zijn? 
Welke suggesties hebben zij om het anders of beter te doen? 
Onderzoek eveneens wat de ervaringen van de ouders zijn, bijvoorbeeld in de ouderraad van 
school en/of in gesprek met individuele ouders. Wat vinden zij goed of minder goed gaan? 
Voelen zij zich betrokken bij de stappen die gezet zijn? Hebben de stappen in hun ogen resultaat 
gehad? Welke suggesties hebben zij om het anders of beter te doen? 

Bespreek in de stuurgroep op welke wijze de ervaringen van medewerkers in school, leerlingen en 
ouders in kaart gebracht worden. Sturen op ervaringen betekent dat je ook echt iets doet met de 
verzamelde ervaringen. Men prikt er al snel doorheen als dit niet gebeurt. Een valkuil is alleen om 
alleen de minpunten in kaart te brengen. Verzamel ook de succeservaringen. Succeservaringen 
geven immers de broodnodige energie om verder te gaan. 

Ten slotte verdient het aanbeveling dat leden van de stuurgroep aanwezig zijn tijdens bepaalde 
stappen in de onderwijszorgroute, bijvoorbeeld door enkele groepsbesprekingen bij te wonen of 
werkbijeenkomsten waarin docenten en mentoren het groepsoverzicht actualiseren en het nieuwe 
groepsplan opstellen. 

Evaluatie 

Evalueer systematisch in hoeverre de doelen bereikt zijn die school gesteld heeft ten aanzien van 
de invoering van de onderwijszorgroute. In het plan van aanpak (zie paragraaf 4.5) staan deze 
doelen beschreven. De doelen zijn gezamenlijk met het team bepaald. De evaluatiemomenten 
zijn eveneens in het plan van aanpak en de jaarplanning opgenomen.

Vaak worden bij de implementatie van een onderwijszorgroute twee evaluatiemomenten 
onderscheiden:
•	 na	afloop	van	elke	cyclus	HGW;
•	 aan	het	eind	van	elk	invoeringsjaar	(terugblik	en	vooruitblik).

Het is aan te raden om na afloop van elke cyclus kort te evalueren hoe de uitvoering van de 
stappen uit de cyclus HGW en de groepsbespreking verlopen zijn. De evaluatie kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden in het kernteam (vakoverstijgende cyclus), in de vaksectie (vakspecifieke cyclus) 
en/of in de afdeling. Bespreek wat goed gegaan is en wat minder goed. Stel samen vast wat 
verbeterpunten zijn en hoe deze de komende periode opgepakt worden. Stel daarbij prioriteiten. 
Je kunt niet alles tegelijkertijd oppakken.

Het is belangrijk het einde van het eerste invoeringsjaar goed te markeren. De stuurgroep 
bespreekt in het team wat er gedaan is en wat de resultaten daarvan zijn. In hoeverre zijn de 
doelen behaald die school met de onderwijszorgroute wil bereiken? Waar staan we nu? 
Evalueer in het team wat goed gegaan is en wat nog aandacht nodig heeft. 
Alle geledingen in school zijn bij de evaluatie betrokken. In bijlage 27 treft u een evaluatie-
formulier aan dat op maat voor de eigen school bewerkt en aangevuld kan worden. Vergeet niet 
de behaalde successen met elkaar te vieren.
Kijk tijdens de bijeenkomst ook met het team vooruit naar het tweede invoeringsjaar: 
•	 Wat	willen	we	in	het	tweede	invoeringsjaar	bereiken?	
•	 Wat	heeft	extra	aandacht	nodig?	
•	 Aan	welke	begeleiding	en	professionalisering	hebben	de	mentoren	en	docenten	behoefte?
•	 Hoe	gaan	we	samen	verder?	
Betrek bij de evaluatie ook bouwen of afdelingen die nog niet met de onderwijszorgroute werken. 
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Het is belangrijk om de uitkomsten van de evaluatie goed naar het hele team te communiceren. 
Het is goed om ook leerlingen en ouders (ouderraad) te betrekken bij de evaluatie. 
Welke veranderingen merken zij? Wat zijn hun ervaringen?

8.2 Borgen van de onderwijszorgroute

Het borgen van de onderwijszorgroute is de laatste stap in het implementatietraject. Vaak is het 
een ‘ondergeschoven kindje’, waarvoor onvoldoende tijd en middelen uitgetrokken worden. 
Zonder een goede borging is echter het risico groot dat de uitvoering van de onderwijszorgroute 
niet meer conform de oorspronkelijke bedoeling verloopt en aan effectiviteit verliest. 
De stuurgroep, het management van school en de zorgcoördinator zijn verantwoordelijk voor 
de borging van de onderwijszorgroute. Het borgen van de onderwijszorgroute en van wat 
gezamenlijk is afgesproken, is een belangrijke voorwaarde voor het uiteindelijke succes van de 
onderwijszorgroute.

Vastleggen en beschrijven van de onderwijszorgroute

Het is belangrijk dat de stappen, werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden uit de onderwijs-
zorgroute, na in de praktijk uitgeprobeerd en bijgesteld te zijn, goed geborgd en ingebed 
worden in:
•	 visie	en	schoolondersteuningsprofiel	van	school;
•	 schoolplan	en	schoolgids	van	school;
•	 zorgplan	van	school;
•	 zorgstructuur	van	school;
•	 jaarplanning	van	de	cycli	HGW	en	van	alle	besprekingen;
•	 (continue)	professionalisering	van	medewerkers;
•	 kwaliteitszorg	van	school.

Jaarplanning

Vooral de jaarplanning (zie ook paragraaf 6.1.4) kan de medewerkers in school veel houvast 
bieden. In de jaarplanning kan bijvoorbeeld het volgende opgenomen worden:
•	 periode	die	elke	cyclus	HGW	bestrijkt;
•	 toetskalender;
•	 data	waarop	de	groepsoverzichten	en	groepsplannen	gereed	zijn;
•	 data	van	groepsbesprekingen,	IZO	en	ZAT-overleg;
•	 data	rapportbesprekingen;
•	 data	evaluatie	onderwijszorgroute	in	team.

Met een goede jaarplanning is voor iedereen duidelijk welke activiteiten wanneer plaatsvinden. 
Het is aan te bevelen in de jaarplanning ook werkbijeenkomsten op te nemen, waarin docenten 
en/of mentoren tijd en ruimte krijgen om het groepsoverzicht in te vullen en het nieuwe 
groepsplan op te stellen en elkaar daarbij kunnen consulteren (zie ook paragraaf 7.1). 

In de meeste scholen zijn er veel personeelswisselingen. Het goed vastleggen en beschrijven van 
de onderwijszorgroute maakt het uitvoeren van de stappen uit deze route overdraagbaar naar 
nieuwe medewerkers in school.

Vaak wordt gedacht dat als de zorgstructuur in school duidelijk vastgelegd is, de onderwijszorgroute goed 

geborgd is. We vergeten dan dat de zorgstructuur niet een doel, maar een middel is om het onderwijs 

beter te gaan afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen en op verschillen daarin tussen 

leerlingen. In de cultuur in school moet vaak nog een hele omslag gemaakt worden.
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Blijven onderhouden en monitoren van de onderwijszorgroute

Borging betekent ook dat de onderwijszorgroute na afronding van de implementatie ‘in een 
goede staat’ gehouden wordt en dat de juiste uitvoering ‘bewaakt’ wordt. Naast het vastleggen 
en beschrijven van de onderwijszorgroute zijn er dan ook twee andere kernactiviteiten in het 
borgen van deze route:
•	 onderhouden	van	de	uitvoering	van	de	onderwijszorgroute:	het	gaat	hier	onder	meer	

om activiteiten gericht op het professionaliseren van nieuw personeel, het coachen van 
medewerkers en het doorontwikkelen van de onderwijszorgroute;

•	 monitoren	van	de	uitvoering	van	de	onderwijszorgroute	aan	de	hand	van	kwaliteits-
indicatoren (zie paragraaf 8.3).

Maak bij de borging van de onderwijszorgroute goede afspraken over het inwerken van nieuwe 
medewerkers en over het voortzetten van de professionalisering in school, bijvoorbeeld in een 
professionele leergemeenschap (zie paragraaf 6.3). 

Na de borging van de onderwijszorgroute in school wordt de stuurgroep opgeheven. 
Het schoolmanagement en de zorgcoördinator zijn nu verder verantwoordelijk voor de 
kwaliteitszorg ten aanzien van deze route.

8.3 Kwaliteitszorg

Na afronding van de implementatie van de onderwijszorgroute in school is het belangrijk dat we 
blijven kijken of de stappen uit deze route uitgevoerd worden zoals bedoeld. Heeft de uitvoering 
van de onderwijszorgroute het resultaat en de kwaliteit die we wensen en waar zijn verbeteringen 
nodig?

Maak bij het borgen van de onderwijszorgroute concrete afspraken over het monitoren van de 
kwaliteit (zie ook paragraaf 8.2) en over hoe dit in school concreet vorm krijgt. 

Stel vast wat de belangrijkste kwaliteitsindicatoren voor een goede uitvoering van de onderwijs-
zorgroute in school zijn. Kijk ook naar de kwaliteitsindicatoren die in het ‘Referentiekader 
Passend Onderwijs’ (concept november 2011) staan en in het toezichtkader van de Inspectie 
van het Onderwijs. 

Ontwerp kort en bondig een eigen ‘kwaliteitskaart’ met indicatoren om de kwaliteit te monitoren 
van het uitvoeren van stappen uit onderwijszorgroute. Verspreid en bespreek deze kaart in het 
team. Ga aan de hand van de kwaliteitskaart in dialoog met docenten en met het team. Stel vast 
wat werk- c.q. verbeterpunten zijn voor de uitvoering van de onderwijszorgroute en hoe en door 
wie deze in school opgepakt worden.

Kwaliteitszorg is een zich steeds herhalend proces van plannen, uitvoeren, monitoren/evalueren 
en verbeteren. 
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 Bijlagen 

De volgende bijlagen zijn opgenomen:
1 Basisontwerp onderwijszorgroute 
2 Cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW)
3 Samenhang veranderaspecten 
4 IJkpunten passend onderwijs
5 Vier oriëntaties op leerlingenzorg
6 Instrument huidige/toekomstige situatie en ambitie(s) school 
7 Ingrediënten presentatie onderwijszorgroute
8 Werkblad inventariseren meerwaarde van een onderwijszorgroute 
9 Overzicht taken en verantwoordelijkheden
10 Taken externe adviseur 
11 Leeswijzer analyse huidige leerlingenzorg
12 Vragenlijst bepalen huidige leerlingenzorg
13 Format plan van aanpak invoering onderwijszorgroute in school
14 Format implementatiewijzer
15 Succesindicatoren invoering onderwijszorgroute
16 Aanmeldingsformulier intern zorgoverleg
17 Format vakoverstijgend groepsoverzicht
18 Format vakspecifiek groepsoverzicht
19 Format vakoverstijgend groepsplan
20 Format vakspecifiek groepsplan (convergent en divergent)
21 Format individueel handelingsplan
22 Directe instructiemodel
23 Richtlijnen communicatie met ouders 
24 Competenties ‘Handelingsgericht werken’
25 Ondersteuningsbehoeften mentoren/docenten 
26 Checklist klassenbezoeken
27 Evaluatieformulier onderwijszorgroute
28 Begrippenkader
29 Websites

Deze bijlagen zijn als wordbestand te vinden op www.onderwijszorgroutesvo.nl.
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 Bijlage 1 – Basisontwerp onderwijszorgroute

Vakoverstijgend

Niveau 1

Begrijpen

W
aa

rn
em

en
Plannen

Realiseren

1) Groeps-
overzicht

2) Signaleren
leerlingen die extra 
aandacht nodig hebben

3) Benoemen
onderwijs-
behoeften

5) Opstellen
groepsplan

6) Uitvoeren 
en evalueren    
groepsplan

IHP

Leerlingen

Ouders Doc
en

t

4) Clusteren
leerlingen met
vergelijkbare      
onderwijs-
behoeften

Vakoverstijgend

Niveau 1+2
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W
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rn
em
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1) Groeps-
overzicht
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leerlingen die extra 
aandacht nodig hebben

3) Benoemen
onderwijs-
behoeften

5) Opstellen
groepsplan

6) Uitvoeren 
en evalueren    
groepsplan

IHP

Leerlingen

Ouders Doc
en

t

4) Clusteren
leerlingen met
vergelijkbare      
onderwijs-
behoeften
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Vakoverstijgend

Niveau 1 t/m 3

ZAT Extern: 

SWV

Jeugdzorg

Begrijpen

W
aa

rn
em

en
Plannen

Realiseren

1) Groeps-
overzicht

2) Signaleren
leerlingen die extra 
aandacht nodig hebben

3) Benoemen
onderwijs-
behoeften

5) Opstellen
groepsplan

6) Uitvoeren 
en evalueren    
groepsplan

IHP

Leerlingen

Ouders Doc
en

t

4) Clusteren
leerlingen met
vergelijkbare      
onderwijs-
behoeften

Vakspecifiek

Begrijpen

W
aa

rn
em

en
Plannen

Realiseren

1) Groeps-
overzicht

2) Signaleren
leerlingen die extra 
aandacht nodig hebben

3) Benoemen
onderwijs-
behoeften

5) Opstellen
groepsplan

6) Uitvoeren 
en evalueren    
groepsplan

IHP

Leerlingen

Ouders Doc
en

t

Coaching docent

Vaksectie

Kernteam

Overleg met mentor

Niveau 1 t/m 3

4) Clusteren
leerlingen met
vergelijkbare      
onderwijs-
behoeften
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  Bijlage 2 – Cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW)
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overzicht

2) Signaleren
leerlingen die extra 
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onderwijs-
behoeften
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6) Uitvoeren 
en evalueren    
groepsplan
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Leerlingen

Ouders Doc
en

t
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behoeften

Cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW)
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 Bijlage 3 – Samenhang veranderaspecten

“Mensen in het onderwijs willen heus wel veranderen, ze willen niet veranderd worden.”

 

© KPC Groep, 2011. Draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. 

Bijlage 3 – Samenhang veranderaspecten 
 
 
“Mensen in het onderwijs willen heus wel veranderen, ze willen niet veranderd worden.” 

 
 
 
 

Visie Urgentie Plan Middelen Competenties = Verandering

Urgentie Plan Middelen Competenties = Verwarring

Visie Plan Middelen Competenties = Weerstand

Visie Urgentie Middelen Competenties = Chaos

Visie Urgentie Plan Competenties = Frustratie

Visie Urgentie Plan Middelen = Angst
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 Bijlage 4 – IJkpunten passend onderwijs

In diverse publicaties worden ijkpunten voor passend onderwijs gegeven (zie onder meer 
www.passendonderwijs.nl). 

De volgende ijkpunten of indicatoren zijn van belang bij het realiseren van een goede 
onderwijszorg in school:
•	 De	school	heeft	een	helder	beleid	(en	visie)	op	het	terrein	van	de	leerlingenzorg.
•	 De	school	heeft	haar	schoolondersteuningsprofiel	vastgesteld.
•	 De	school	bepaalt	en	evalueert	jaarlijks	de	effectiviteit	van	de	leerlingenzorg	en	past	het	

beleid zo nodig aan.
•	 Leerlingen	ontwikkelen	zich	in	een	veilige	omgeving.
•	 De	school	heeft	continu	zicht	op	de	ontwikkeling	van	leerlingen.	In	school	is	een	

samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van 
de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

•	 De	school	signaleert	vroegtijdig	leerlingen	die	zorg	nodig	hebben.
•	 Het	personeel	werkt	planmatig,	handelingsgericht	en	opbrengstgericht	aan	het	realiseren	

van onderwijszorgarrangementen. 
•	 De	school	werkt	met	effectieve	methoden	en	aanpakken	en	stemt	deze	af	op	verschillen	in	

ontwikkeling tussen leerlingen.
•	 De	instructie,	verwerking	en	leertijd	worden	afgestemd	op	verschillen	in	ontwikkeling	tussen	

leerlingen.
•	 Het	personeel	werkt	continu	aan	zijn	handelingsbekwaamheid	en	competenties.
•	 De	school	draagt	leerlingen	zorgvuldig	over.
•	 Ouders	(en	leerlingen)	zijn	nauw	betrokken	bij	de	school	en	de	zorg.
•	 De	school	heeft	een	effectieve	interne	zorgstructuur.
•	 De	school	heeft	een	effectief	zorgteam.	
•	 De	school	werkt	samen	met	externe	partners	in	de	jeugdketen.

In het ‘Referentiekader Passend onderwijs (concept sectorraden, november 2011) worden tien 
referenties genoemd voor passend onderwijs:
1 De school heeft een schoolondersteuningsprofiel dat deel uitmaakt van het dekkend 

regionaal onderwijszorgaanbod. Het profiel voldoet tenminste aan het overeengekomen 
niveau van basiszorg. 

2 De school krijgt schoolondersteuningsprofiel op basis van een transparante 
toewijzingssystematiek. 

3 De school betrekt ouders bij beslissingen die hun kind betreffen en biedt ouders toegang 
tot informatie en tot ondersteuning bij de toewijzing van extra zorg. 

4 De school bewaakt de kwaliteit van het schoolondersteuningsprofiel en betrekt ouders en 
leerlingen bij de beoordeling daarvan. 

5 De school bewaakt dat medewerkers voldoen aan de professionele functie-eisen behorend 
bij het schoolondersteuningsprofiel. 

6 De school heeft binnen de onderwijszorgstructuur toegang tot ondersteuning voor 
leraren en voor leerlingen bij specialistische (ortho)pedagogische, (ortho)didactische en 
psychosociale problemen. 

7 De school waarborgt voor al haar leerlingen een effectieve overdracht van en naar een 
andere school of sector. 

8 De school heeft de medezeggenschap over het schoolondersteuningsprofiel en de 
zorgmiddelen conform WMS/WOR geregeld.

9 De school legt (achteraf) verantwoording af over de toegekende zorgmiddelen en de 
behaalde resultaten.

10 De school heeft een klachten- en geschillenregeling. 

http://www.passendonderwijs.nl
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 Bijlage 5 – Vier oriëntaties op leerlingenzorg

Oriëntatie A

Incidentele 

leerlingenzorg

Oriëntatie B

Georganiseerde

leerlingenzorg

Oriëntatie C

Integrale

leerlingenzorg

Oriëntatie D

Integrale 

leerlingenzorg 

met loopbaan-

begeleiding

Zorgsysteem Zorg in school is 

ad hoc. 

Er zijn géén 

transparante

procedures/

afspraken.

Zorg is 

georganiseerd in 

een apart systeem. 

Er zijn transparante 

procedures/

afspraken in school.

Zorg is een 

integraal 

onderdeel van 

het pedagogisch-

didactisch 

handelen van 

iedere docent.

Er zijn transparante 

procedures/

afspraken.

Zorg is een 

integraal 

onderdeel van 

het pedagogisch-

didactisch 

handelen van 

iedere docent.

Er zijn transparante 

procedures/

afspraken.

Er is vanaf leerjaar 

1 persoonlijke 

(keuze)-

begeleiding van 

leerlingen.

Docent Vakdocent heeft 

geen zorgtaken.

Docent is 

deskundig in zijn 

vak en schakelt 

een specialist in bij 

niet vakspecifieke 

problemen.

Docent heeft geen 

pedagogische 

opdracht.

Vakdocent is een 

deskundige in zijn 

vak, schakelt bij 

het signaleren van 

niet vakspecifieke 

problemen de 

mentor in. 

Mentor is schakel 

naar specialisten 

binnen en buiten 

school. 

Vakdocenten 

worden 

geïnformeerd, 

maar transfer 

naar vaklessen is 

beperkt.

Docent heeft 

geen formele 

pedagogische 

opdracht.

Docent heeft 

zorgtaken.

Zorg is een 

integraal onderdeel 

van het handelen 

van docenten: 

iedere docent 

stemt in de groep 

zijn onderwijs-

aanbod optimaal af 

op pedagogische 

en didactische 

onderwijs-

behoeften van de 

leerlingen.

Docent heeft ook 

een pedagogische 

opdracht.

Docent heeft 

zorgtaken. Iedere 

docent stemt 

in de groep zijn 

onderwijsaanbod 

optimaal af op  

het ontwikkelings-

perspectief en 

de pedagogische 

en didactische 

onderwijs-

behoeften van de 

leerlingen.

Docent heeft ook 

een pedagogische 

opdracht.
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Oriëntatie A Oriëntatie B Oriëntatie C Oriëntatie D
Buiten/in de 

klas

Zorg is gescheiden 

van onderwijs en 

vindt buiten de klas 

plaats.

Zorg is gericht op 

de leerling, buiten 

onderwijstijd.

Zorg vindt buiten 

de klas plaats.  

Zorg is gericht op 

de leerling, buiten 

onderwijstijd. Soms 

ondersteunende 

faciliteiten voor de 

leerling binnen de 

klas.

Zorg vindt plaats 

binnen het primaire 

proces in de klas. 

Zorgteam 

begeleidt 

docenten. 

Accent verschuift 

van leerling-

begeleiding naar 

docentbegeleiding.

Zorg vindt plaats 

binnen het 

primaire proces in 

de klas.

Zorgteam 

begeleidt 

docenten. 

Accent verschuift 

van leerling-

begeleiding 

naar docent-

begeleiding.

Signaleren Curatief Curatief → 

preventief

Preventief → 

proactief

Preventief → 

proactief

Planmatig 

handelen

Individueel 

handelingsplan 

(IHP), opgesteld 

door zorgspecialist. 

Uitvoering IHP 

vindt buiten de klas 

plaats.

IHP dat door 

mentor en/

of medewerker 

zorgteam 

opgesteld wordt.

Uitvoering deels 

buiten de klas. 

Docenten wordt 

gevraagd mee 

te werken aan 

uitvoering en 

evaluatie IHP.

Groepsplannen 

die door mentor/

docenten 

opgesteld en 

uitgevoerd worden. 

IHP alleen als 

leerling aanpak 

nodig heeft  

die zich niet laat 

specificeren in het 

groepsplan.

Zorgteam 

begeleidt mentor 

en docenten. 

Groepsplannen 

die door mentor/

docenten 

opgesteld en 

uitgevoerd 

worden.

IHP alleen als 

leerling aanpak 

nodig heeft die 

zich niet laat 

specificeren in het 

groepsplan.

Persoonlijk 

begeleidingsplan 

om ontwikkelings-

perspectief 

te realiseren. 

Zorgteam 

en decaan 

ondersteunen 

mentor en 

docenten.

Differentiatie Klassikaal aanbod, 

hulp aan leerling 

buiten de klas.

Overwegend 

klassikaal aanbod 

met begeleiding 

leerling buiten de 

klas, in afstemming 

met aanbod 

docenten.

Convergente 

of divergente 

differen-tiatie 

binnen de klas, 

met óók aandacht  

voor begaafde 

leerlingen.

Differentiatie 

op basis van 

onderwijs-

behoeften.

Convergente 

of divergente 

differentiatie 

binnen de klas, 

met óók aandacht 

voor begaafde 

leerlingen. 

Differentiatie 

op basis van het 

langetermijn-

ontwikkelings-

perspectief.
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Oriëntatie A Oriëntatie B Oriëntatie C Oriëntatie D
LVS en toetsen Per vakgebied.

Geen transparant 

leerlingendossier.

Per vakgebied.

Mentor monitoort 

en verzamelt alle 

gegevens. 

Aanpak van leerling 

en resultaten 

daarvan worden 

bijgehouden in 

leerlingendossier.

Integraal LVS voor 

alle docenten in 

school.

Aanbod en 

resultaten 

daarvan worden 

bijgehouden in 

groepsoverzichten 

en leerlingen-

dossier.

Gezamenlijke 

verantwoorde-

lijkheid mentor en 

docenten.

Integraal LVS in 

school. 

Gebruik portfolio, 

die (langetermijn)- 

ontwikkeling 

leerling zichtbaar 

maakt.

Aanbod en 

resultaten 

daarvan worden 

bijgehouden in 

groepsoverzichten 

en leerlingen-

dossier.

Gezamenlijke 

verantwoordelijk-

heid mentor en 

docenten.

Bespreking 

leerlingen

Ad hoc, bij 

inschakelen 

zorgspecialist.

Geen reguliere 

leerlingen-

besprekingen.

Leerlingen-

besprekingen 

waarbij docenten 

en/of mentoren en 

(leden) zorgteam 

aanwezig zijn. 

Signaleren en 

informeren. 

Verwijzen naar 

zorgteam.

Zelfsturende kleine 

(kern)teams met 

handelingsgerichte

groeps- en leerling-

besprekingen. 

Leden zorgteam 

bieden 

ondersteuning.

Zelfsturende kleine 

(kern)teams met 

handelingsgerichte

groeps- en 

leerling-

besprekingen. 

Aandacht voor 

het ontwikkelings-

perspectief 

leerlingen. Leden 

zorgteam bieden 

ondersteuning.

Docent en 

team

Autonome 

vakdocenten. 

Mentor is spin in 

het web en spil in 

de zorg. Schakel 

naar specialisten 

binnen en buiten 

school.

Gehele team is 

verantwoordelijk 

voor 

zorgleerlingen.

Mentor regie.

Gehele team is 

verantwoordelijk 

voor 

zorgleerlingen 

met ook aandacht 

voor persoonlijke 

(keuze)-

begeleiding.

Mentor regie.
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Oriëntatie A Oriëntatie B Oriëntatie C Oriëntatie D
Leerling Actie bij ernstige 

uitval of incidenten.

De leerling wordt 

onderzocht. 

Gericht op 

specifieke 

probleemgebieden 

van de leerling. 

Onderdeel van 

het onderzoek 

is diagnostisch 

gesprek met 

leerling. Plan 

wordt met leerling 

besproken en 

geëvalueerd.

Totale leerling staat 

centraal.

Leerling wordt 

actief betrokken 

bij onderzoek en 

aanpak.

Er wordt 

regelmatig 

gesproken met de 

leerling. De leerling 

is mederegisseur 

van zijn leerproces. 

Totale leerling 

staat centraal.

Leerling wordt 

actief betrokken 

bij onderzoek en 

aanpak.

Er wordt 

regelmatig 

gesproken met 

de leerling. 

De leerling is 

mederegisseur 

en maakt keuzes 

in eigen leer- en 

ontwikkelings-

proces.

Ouders Ouders worden 

geïnformeerd over 

stappen die in de 

zorg gezet worden.

Met ouders 

wordt individueel 

handelingsplan 

besproken en 

geëvalueerd. 

Ouders zetten 

handtekening 

onder plan.

Ouders zijn een 

partner van school.  

Er vindt regelmatig 

overleg met ouders 

plaats waarin 

wederzijds de 

aanpak thuis en op 

school op elkaar 

afgestemd wordt.

Ouders zijn een 

partner van 

school. Er vindt 

regelmatig overleg 

met ouders plaats 

waarin wederzijds 

de aanpak thuis 

en op school op 

elkaar afgestemd 

wordt. Ouders zijn 

actief betrokken 

bij vaststellen 

en evalueren 

ontwikkelings-

perspectief.

Sturing Er is in school 

geen duidelijke 

aansturing van de 

zorg en bewaking 

van gemaakte 

afspraken. 

Zorgbeleid 

ontbreekt in school 

of wordt niet in de 

praktijk gebracht.

Mentor stemt af.

Zorgcoördinator 

stuurt aan en 

bewaakt gemaakte 

afspraken en is 

verantwoordelijk 

voor zorgbeleid in 

school.

(Kern)team is 

gezamenlijk 

verantwoordelijk.

Zorgcoördinator 

ondersteunt het 

(kern)team en 

coördineert inzet 

van zorgteam.

(Kern)team is 

gezamenlijk 

verantwoordelijk.

Zorgcoördinator 

ondersteunt en 

coördineert inzet 

van zorgteam.
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Oriëntatie A Oriëntatie B Oriëntatie C Oriëntatie D
Zorgteam 

school

Er is geen 

zorgteam in school, 

maar afzonderlijke 

zorgspecialisten of 

gespecialiseerde 

docenten die 

leerlingen 

begeleiden. 

Zo nodig verwijzen 

zij naar externe 

specialisten.

Er is een zorgteam 

in school dat de 

zorg aan leerlingen 

coördineert, plant 

en evalueert.  

Zo nodig verwijst 

dit zorgteam 

naar externe 

zorgspecialisten.

Zorgteam en 

zorgspecialisten zijn 

vooral gericht op 

de begeleiding van 

leerlingen.

Er is een zorgteam 

in school dat 

het (kern)team 

ondersteunt. 

Zorgteam is 

vooral gericht op 

het begeleiden 

van mentor en 

docenten. 

Zo nodig schakelt 

zorgteam 

hier externe 

deskundigen bij in.

Er is een zorgteam 

in school dat 

het (kern)team 

ondersteunt. 

Zorgteam is 

vooral gericht op 

het begeleiden 

van mentor en 

docenten. 

Zo nodig schakelt 

zorgteam 

hier externe 

deskundigen bij 

in. Afstemming op 

het langetermijn- 

ontwikkelings-

perspectief 

leerling is 

belangrijk 

aandachtspunt.

Afstemming 

externe 

(onderwijs)- 

zorg

Zorgspecialisten 

in school vragen 

extern hulp voor 

leerlingen. Er is 

geen structurele 

samenwerking en 

afstemming met 

externe (zorg)-

partners.

Zorgteam school 

werkt nauw samen 

met externe 

(zorg)partners in 

de regio. Er zijn 

duidelijke afspraken 

en procedures. 

Externe zorg is 

gericht op leerling 

en/of ouders.

Zorgteam school 

werkt nauw samen 

met externe (zorg)-

partners in de 

regio. 

Er zijn duidelijke 

afspraken en 

procedures. Ook 

externe advisering 

en begeleiding 

mentor en 

docenten.

Zorgteam school 

werkt nauw samen 

met externe (zorg)-

partners in de 

regio. 

Er zijn duidelijke 

afspraken en 

procedures. Ook 

externe advisering 

en begeleiding 

mentor en 

docenten.

Professio-

nalisering

Individuele 

zorgspecialisten. 

Mentoren, 

zorgteam en 

zorgcoördinator.

Mentoren, 

docenten en (kern)-

team.

Mentoren, 

docenten en  

(kern)team.

Visie op zorg Hulpverlenen aan 

leerling (medisch 

model).

Alarmering, 

vroegtijdig 

leerlingen 

signaleren en 

begeleiden. 

Afstemming 

onderwijs op 

pedagogische 

en didactische 

onderwijs-

behoeften (alle) 

leerlingen.

Afstemming 

onderwijs op 

pedagogische 

en didactische 

onderwijs-

behoeften en het 

ontwikkelings-

perspectief van 

(alle) leerlingen.

In de praktijk zien dat we dat veel scholen zich op genoemde onderdelen in verschillende 
oriëntaties bevinden. 
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  Bijlage 6 – Instrument huidige/toekomstige situatie en ambitie(s) school 

Beknopte handleiding

1 Doel

Het instrument ‘Positie en ambitie’ is ontwikkeld om in het kader van het ontwerpen en 
implementeren van een onderwijszorgroute in school de huidige en de gewenste situatie te 
analyseren. Het is vooral bedoeld om een dialoog op gang te brengen over de leerlingenzorg 
in school en met elkaar in gesprek te gaan over waar men nu staat en wat men wil bereiken. Het 
instrument ‘Positie en ambitie’ levert de stuurgroep aanknopingspunten voor het uitzetten van 
beleid en het opstellen van een plan van aanpak.
Sluit aan bij het schoolondersteuningsprofiel dat de school in het kader van passend onderwijs 
opgesteld heeft.

2 Doelgroep

De stuurgroep maakt een keuze wie betrokken zijn bij de afname van het instrument. 
Denk bijvoorbeeld aan:
•	 onderwijzend	personeel	(of	vertegenwoordigers	daarvan);
•	 schoolleiding/managementteam;
•	 zorgcoördinator(en)	en	zorgfunctionarissen	uit	het	zorgteam;
•	 onderwijsondersteunend	personeel	(of	vertegenwoordigers	daarvan);
•	 ouders;
•	 leerlingen;
•	 externe	partners	(bijvoorbeeld	uit	het	ZAT,	BJZ,	SWV	VO,	gemeente).

Bespreek in de stuurgroep hoe ‘smal’ of ‘breed’ het instrument afgenomen wordt. Het kan 
variëren van een afname alleen in de stuurgroep tot een afname in het hele team. Men kan ook 
representanten uit de verschillende geledingen vragen mee te doen. Over de uitkomsten vindt 
altijd een dialoog in het team plaats. 

3 Werkwijze

De voorgestelde werkwijze wordt in een drietal fases ingedeeld:
•	 fase	A:	huidige	situatie	in	beeld	brengen:	positie;
•	 fase	B:	gewenste	situatie	in	beeld	brengen:	ambitie;
•	 fase	C:	plan	van	aanpak	opstellen	(stuurgroep).

4 Beeldvorming

Eenieder heeft eigen beelden die in de praktijk eigen vormen (configuraties) hebben. Bij (grote) 
implementatietrajecten is het cruciaal dat er een gemeenschappelijk beeld ontstaat. De vraag is 
hoe we tot een gemeenschappelijk beeld en een gezamenlijke taal komen, teneinde grip op het 
veranderproces te krijgen.
Om die gemeenschappelijke taal te spreken, maken we gebruik van een drietal begrippen: 
componenten, dimensies en variaties:
•	 componenten	zijn	de	onderdelen	van	de	vernieuwing	die	in	de	praktijk	zichtbaar	zijn;
•	 dimensies	zijn	de	zichtbare	aspecten	van	een	component;
•	 variaties	zijn	de	verschillen	in	dimensies	in	de	praktijk:	de	vier	oriëntaties	op	leerlingenzorg	

(zie bijlage 5).

De ambitie van de school bepaalt het gewicht van de dimensies en is uitgangspunt voor het 
uitzetten van beleid en opstellen van het plan van aanpak.
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Componenten en dimensies
 Componenten zijn de onderdelen van de vernieuwing die in de praktijk zichtbaar zijn.

Visie Primair proces 

zorgcultuur

Organisatie 

zorgstructuur

Dimensies zijn de 

zichtbare aspecten 

van een component

Schooltype

Centrale doel

Zorg

Sturing

Passend onderwijs

Regio

Signaleren en volgen

Bespreken/analyseren

Planmatig handelen 

Differentiëren

Rol leerlingen 

Rol ouders

Rol zorgteam

Verantwoordelijkheden 

Aanbod versus vraag

Afstemming extern 

Gesprekscycli

Professionalisering

Facilitering

Communicatie

5 Fase A: huidige situatie in beeld brengen: positie van school

In fase A wordt de huidige situatie van school in beeld gebracht: de positie. Deze fase is 
onderverdeeld in vier stappen:

Stap 1 
Er wordt aan de doelgroep uitleg gegeven omtrent de vier oriëntaties. Het verdient aanbeveling 
dit gezamenlijk te doen. Zorg ervoor dat de oriëntaties duidelijk worden zonder er een 
waardeoordeel aan te geven. Gebruik voorbeelden om de vier oriëntaties toe te lichten 
(gezamenlijk), maar vermijd discussies omdat die later pas gevoerd dienen te worden! Gebruik 
hierbij de terminologie componenten, dimensies en variaties zodat de doelgroepen deze gaan 
overnemen.
In bijlage 5 staan de vier oriëntaties op leerlingenzorg in het VO uitgebreid toegelicht.

Oriëntaties A – Incidenteel B – Georganiseerd C – Integraal D = C + Loopbaan-

begeleiding
VISIE                  

Schooltype     
Centraal doel     
Zorg     

Sturing     
Passend 

onderwijs

    

Regionaal     
 PRIMAIR PROCES / ZORGCULTUUR
Planmatig 

handelen

Individueel 

handelingsplan 

door zorgspecialist, 

uitvoering buiten 

de klas.

Individueel 

handelingsplan 

door zorgteam,

uitvoering deels 

buiten de klas. 

Groepsplannen, 

uitvoering 

docenten. 

Begeleiding 

zorgteam (ZT), 

binnen de klas.

Oriëntatie	C	+	

ontwikkelings-

perspectief leerling.

Signaleren en 

volgen

Curatief.

Per vakgebied 

geen transparant 

LVS.

Curatief → 

preventief.

Per vakgebied 

leerlingendossier.

Preventief →

proactief.

Integraal LVS.

Zicht op talenten 

leerlingen.

Preventief → 

proactief.

Integraal LVS en 

portfolio.

Bespreken 

leerlingen

Ad hoc. Leerling- 

besprekingen. 

Docenten 

en/of mentoren 

zorgteam. 

Handelingsgerichte 

groeps- en leerling-

besprekingen in 

(kern)teams, steun 

zorgteam.

Oriëntatie	C	+	

aandacht voor 

ontwikkelings-

perspectief.  
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Oriëntaties A – Incidenteel B – Georganiseerd C – Integraal D = C + Loopbaan-

begeleiding
Differentiatie (Remediërende) 

hulp buiten de klas.

(Remediërende) 

begeleiding 

buiten de klas, 

afstemming 

basisaanbod 

docenten.

Convergente 

of divergente 

differentiatie, 

zone naaste 

ontwikkeling.

Oriëntatie	C	+	

langetermijn-

ontwikkelings-

perspectief leerling.

Rol leerling Actie bij ernstige 

uitval of (gedrag)

incidenten / extern 

onderzoek. 

Specifieke 

probleem-

gebieden. 

Gesprek, plan 

en evaluatie met 

leerling.

Totale leerling staat 

centraal en leerling 

wordt actief 

betrokken, mede-

eigenaar. 

Oriëntatie	C	+	

de leerling maakt 

keuzes eigen leer- 

en ontwikkelings-

proces.

Rol ouders Ouders worden 

geïnformeerd over 

stappen in de zorg.

Met ouders 

individueel 

HP bespreken 

en evalueren. 

Ouders zetten 

handtekening.

Ouders zijn partner. 

Regelmatig overleg 

en wederzijdse 

aanpak afstemmen.

Oriëntatie C 

+	betrokken	

bij vaststellen 

monitoren 

ontwikkelings-

perspectief.
Zorgteam Geen zorgteam, 

maar afzonderlijke 

zorgspecialisten 

extern verwijzen. 

Zorgteam 

in school, 

coördineert, plant 

en evalueert. 

Gericht op 

begeleiding. 

Zorgteam dat 

(kern)team 

ondersteunt. 

Handelings-

gerichtheid 

docenten. 

Onderwijs en 

zorg zijn niet 

gescheiden.

Oriëntatie	C	+	

afstemming op 

langetermijn-

ontwikkelings-

perspectief. 

ORGANISATIE

Verantwoorde-

lijkheid

Autonome 

vakdocenten. 

Mentor spin in 

web en spil in 

zorg. Schakel naar 

specialisten.

Gehele (kern)team.

Docent heeft zowel 

pedagogische als 

didactische taken.

Oriëntatie	C	+	

aandacht voor 

persoonlijke (keuze)-

begeleiding.
Aanbod-vraag Verwijzing naar 

externen.

Beperkt aanbod. Aanbod flexibeler 

afgestemd op 

vraag.

Flexibel 

aanbod, vooral 

vraaggestuurd.
Professiona-

lisering

Individuele 

zorgspecialisten. 

Mentoren, 

zorgteam, 

zorgcoördinatoren.

Docenten, (kern)

teams o.g.v. 

persoonlijk 

en/of school-

ontwikkelplan. 

Idem

Facilitering Nauwelijks 

facilitering.

Complexe 

facilitering.

Meer 

ondersteuning, 

primair proces, 

flexibel, korte en 

snelle lijnen.

Idem

Communicatie Nauwelijks 

communicatie.

Complexe 

communicatie in 

lagen.

Doeltreffend en 

handelingsgericht, 

korte lijnen.

Idem

Stap 2
De individuele deelnemers geven de huidige positie van school op het scoreformulier ‘Positie en 
ambitie’ met behulp van het informatieblad over de vier oriëntaties op leerlingenzorg in het VO. 
Het verdient aanbeveling om per doelgroep het scoreformulier een andere kleur te geven.
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Stap 3
De individuele scores worden besproken en gemotiveerd in de diverse doelgroepen (bijvoorbeeld 
binnen de groep docenten en binnen het zorgteam). Het gaat vooral om de dialoog: waar staan 
we momenteel in onze school. Bespreek de overeenkomsten en verschillen. Kijk of per doelgroep 
een gezamenlijke positie bepaald kan worden. 

Stap 4 
De verschillende doelgroepen komen samen. Per doelgroep wordt de gezamenlijke positie die 
bij stap 3 bepaald is, ingebracht, bijvoorbeeld op een smartboard met gebruik van verschillende 
kleuren per doelgroep.

Na een rijke en gevarieerde discussie wordt gezamenlijk voor elke dimensie en component de 
huidige positie van school bepaald. Dit beidt de stuurgroep een gezamenlijk beeld van de huidige 
situatie in school en de overeenkomsten en verschillen in de verschillende geledingen in school.

Positievragen

Fase A kan aanmerkelijk versterkt worden door een gespreksleider ‘positievragen’ te laten stellen. 
Deze vragen zorgen voor verdieping en concretisering van de dimensies. Hij/zij kan doorvragen 
naar concreet waarneembaar gedrag van de verschillende actoren in de onderwijszorg aan 
leerlingen.
In onderstaande tabellen staan per component suggesties om door te vragen.

Component visie
Schooltype Bij welk(e) schooltype/oriëntatie passen jullie?
Centraal doel/

missie

Wat staat in school centraal ten aanzien van de onderwijszorg aan leerlingen?

Zorg Wat zegt het zorgplan/schoolondersteuningsprofiel van school?

Is de leerlingenzorg een integraal onderdeel van het onderwijs? Of wordt de zorg 

afgeschoven naar specialisten in de tweede lijn? Waaruit blijkt dat?

Vindt de zorg binnen of buiten de klas plaats?
Sturing Hoe vindt in school sturing op de zorg aan leerlingen plaats?

Op welke kwaliteitsindicatoren/opbrengsten wordt gestuurd?
Passend onderwijs Wat is de visie van school op passend onderwijs? Waar liggen mogelijkheden c.q. 

grenzen?

Is	er	sprake	van	een	onderwijscontinuüm	in	school	met	goede	overgangen?

Hoe zijn de ouders betrokken?
Regionaal Waar en met welk doel vindt in de regio afstemming en samenwerking plaats met 

externe partners? Denk bijvoorbeeld aan SWV VO, BJZ en CJG.

Component primair proces
Planmatig handelen Wordt er met handelingsplannen en/of groepsplannen gewerkt? Wie zijn eigenaar?

Is de werkwijze cyclisch, systematisch, transparant en doelgericht?

Hoe worden de vorderingen systematisch geëvalueerd?
Signaleren en 

volgen

Hoe en door wie wordt het leren en de ontwikkeling van leerlingen gevolgd? Is er 

een integraal leerlingvolgsysteem in school? Toetsen, observaties, gesprekken met 

leerlingen/ouders?

Wie hebben een signalerende functie? Hoe vindt signalering in het sociaal-

emotioneel domein en in de vakgebieden plaats?

Is er sprake van preventief en proactief denken en handelen?

Heeft school zicht op de talenten van leerlingen? Hoe wordt talentontwikkeling 

gestimuleerd?
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Component primair proces
Bespreken 

leerlingen

Hoe vindt in school de communicatie over leerlingen plaats? 

Welke besprekingen vinden plaats? Zijn deze besprekingen handelingsgericht? 

Wie zijn betrokken?

Zijn er korte communicatielijnen tussen de eerste, de tweede en de derde lijn?
Differentiatie Hoe wordt in school omgegaan met verschillen tussen leerlingen? 

Welke differentiatievormen worden gehanteerd? Hoe staat het met het 

klassenmanagement?

Werken docenten met elkaar samen om beter tegemoet te komen aan verschillen?
Rol leerling Op welke wijze wordt de leerling actief betrokken bij zijn (leer)ontwikkeling?

Is de leerling mederegisseur van zijn leerproces?
Rol ouders Hoe vinden communicatie, afstemming en samenwerking met ouders plaats?

Zijn zij een partner van school? Waaruit blijkt dat?
Zorgteam Wat zijn de functies en taken van het zorgteam?

Vindt begeleiding van leerlingen buiten de klas plaats of begeleiding van mentoren 

en docenten binnen de klas?

Component organisatie
Verantwoordelijk Is de zorg aan leerlingen een integraal onderdeel van het pedagogisch-didactisch 

handelen van de docenten? Waaruit blijkt dat?

Voelen de docenten zich ‘eigenaar’ van de zorg aan leerlingen?
Aanbod-vraag Is de zorg in school aanbodgestuurd of vraaggestuurd? Waaruit blijkt dat?

Zijn de ‘voorzieningen’ in school afgestemd op de vragen van leerlingen en ouders 

en mentoren en docenten?
Professionalisering Vindt in school professionalisering op de onderwijszorg aan leerlingen plaats? 

Op wie is dit gericht? Op welke wijze krijgt de professionalisering gestalte? Is het 

continu?
Facilitering Hoe worden de zorgmiddelen in school ingezet? Voor wie? In de klas of buiten de 

klas?

Zijn de resultaten transparant?
Communicatie Hoe vindt communicatie over de zorg aan leerlingen in school plaats? Wie zijn 

betrokken bij het zorgbeleid in school? Wie zijn betrokken en ‘eigenaar’ van de 

veranderingen op dit terrein?

6 Fase B: gewenste situatie in beeld brengen: ambitie

In fase B onderscheiden we een aantal stappen die bedoeld zijn om de gewenste situatie in 
beeld te brengen: de ambitie. Een optie zou zijn om fase B direct te laten volgen op fase A. 
Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van fase A. Indien er na fase A een grote kloof blijkt 
te bestaan tussen de verschillende doelgroepen is het wijzer om eerst te investeren in een 
reëel gemeenschappelijk beeld. Waak ervoor dat directieleden, beleidsmakers en enthousiaste 
projectleiders ver voor de troepen uit lopen en er achteraan een grote stofwolk opdoemt. 

Stap 1
De stuurgroep roept dezelfde doelgroepen of representanten van de doelgroepen bijeen als in 
fase A. 

Stap 2
Er wordt bepaald welke componenten en dimensies er echt op onze school toe doen. Waar 
liggen de uitdagingen en kansen ten aanzien van het ontwerpen en implementeren van een 
onderwijszorgroute? Betrek de visie en het schoolondersteuningsprofiel van school hierbij. 
Vervolgens wordt eerst in de doelgroepen en daarna gezamenlijk bepaald wat het ambitieniveau 
voor die component(en) en dimensies is.
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Stap 3
Het ambitieniveau wordt gezamenlijk besproken en gemotiveerd en er wordt vastgelegd welke 
overeenkomsten en verschillen er zijn (per doelgroep). Ook hier kan het ambitieniveau op het 
smart- of planbord gevisualiseerd worden. Leg het ambitieniveau niet te laag. Geef duidelijk aan 
dat ambities niet in één keer gerealiseerd worden, maar in stapjes. 
Een gespreksleider kan doorvragen op de ambities. Ambities zijn vaak abstracte formuleringen. 
Vraag daarom altijd door uit welk concreet waarneembaar gedrag een bepaalde ambitie blijkt. 
Wat zie je dan? 

Stap 4
Het geformuleerde ambitieniveau wordt in de stuurgroep besproken en vastgesteld. 
De stuurgroep formuleert doelen die de school wil bereiken met het ontwerpen en 
implementeren van een onderwijszorgroute. Er vindt een terugkoppeling naar het team plaats.

7 Fase C: opstellen plan van aanpak

In fase A en in fase B heeft de stuurgroep de huidige en de gewenste situatie in kaart gebracht. 
Vervolgens stelt de stuurgroep een plan van aanpak op waarin doelgericht staat aangegeven 
welke stappen en activiteiten gefaseerd uitgevoerd worden om vanuit de huidige situatie de 
gewenste situatie te realiseren. Ieders taken en verantwoordelijkheden zijn daarbij aangegeven. 
In bijlage 13 treft u een format aan voor het opstellen van een plan van aanpak.

Meer informatie
Als u meer informatie wenst over de afname van het instrument kunt u contact opnemen met 
KPC Groep.
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Scoreformulier positie en ambitie

Naam:
Doelgroep:

Componenten / dimensies
A B C D

Visie

Schooltype

Centraal doel

Zorg

Sturing

Passend onderwijs

Regionaal

Primair proces

Planmatig handelen

Signaleren en volgen

Bespreken leerlingen

Differentiatie

Rol leerling

Rol ouders

Zorgteam

Organisatie

Verantwoordelijkheid

Aanbod-vraag

Professionalisering

Facilitering

Communicatie
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 Bijlage 7 – Ingrediënten presentatie onderwijszorgroute 

Het is belangrijk dat het team een goed beeld heeft van wat een onderwijszorgroute is en wat 
de aanleiding en het doel is om in school een onderwijszorgroute te ontwerpen en in te voeren. 
Daarnaast willen medewerkers in school graag weten wat deze route voor hun eigen praktijk gaat 
betekenen en wat van hen verwacht wordt.  
Presenteer de onderwijszorgroute niet als (weer) iets heel nieuws. Geef duidelijk aan wat een 
school al goed doet en hoe hierop aangesloten wordt. 

De stuurgroep geeft aan het team een (PowerPoint)presentatie over onderwijszorgroutes in het 
voortgezet onderwijs. Ga in de presentatie uit van de eigen schoolsituatie. 

Ingrediënten voor een presentatie in het team 

•	 Wat is de aanleiding voor school om een onderwijszorgroute te gaan invoeren? Denk aan zowel 

externe als interne ontwikkelingen en aan knelpunten in de huidige onderwijszorg in school.

•	 Wat wil school met de invoering van de onderwijszorgroute bereiken? Geef de gewenste situatie en de 

doelen aan die school wil bereiken. Sluit aan bij de missie en visie van school.

•	 Wat zijn de uitgangspunten van een onderwijszorgroute? Zie ook de handreiking en het draaiboek.  

Leg een relatie met de visie van school.

•	 Welke stappen worden in een onderwijszorgroute gezet en door wie? Geef een globale schets van de 

stappen die in onderlinge samenhang in de eerste, de tweede en de derde lijn gezet worden en van 

de werkwijzen. Het ontwerp van de route wordt later uitgewerkt.

•	 Hoe verloopt de invoering van de onderwijszorgroute in school? Geef een globale schets van het 

invoeringstraject. In het plan van aanpak moet dit traject nog verder uitgewerkt worden.

•	 Welke keuzemogelijkheden zijn er ten aanzien van het ontwerpen en implementeren van een 

onderwijszorgroute? Geef een korte schets van de belangrijkste keuzes die tijdens het invoeringstraject 

aan de orde komen.

•	 Wat doen we al in school en hoe wordt hierop aangesloten? Geef kort aan wat al goed gaat en hoe 

school hierop aansluit. Bespreek ook wat verandert.

•	 Wat is de samenhang met andere schoolontwikkelingen? Geef aan wat de samenhang en de relatie van 

de invoering van een onderwijszorgroute is met andere ontwikkelingen in school.

Het is raadzaam om aansluitend op de presentatie in het team een discussie te voeren over de 
kansen en mogelijkheden van de onderwijszorgroute, over de meerwaarde die deze route heeft 
voor school en voor de eigen praktijk en over de knelpunten die men verwacht. 
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  Bijlage 8 – Werkblad inventariseren meerwaarde van een onderwijs- 
zorgroute

Beantwoord de volgende vragen eerst voor jezelf en wissel in je team de antwoorden met elkaar 
uit.

Wat doe ik al uit de onderwijszorgroute?

Wat is uit de onderwijszorgroute ‘nieuw’ of ‘anders’ voor mij?

Wat is de meerwaarde van de onderwijszorgroute voor onze school?

Welke opbrengst moet de onderwijszorgroute voor school hebben?

Wat is de meerwaarde van de onderwijszorgroute voor mijn eigen praktijk? Wat helpt mij?

Welke opbrengst moet de onderwijszorgroute voor mijn eigen praktijk hebben? Wat verwacht ik ervan?

Welke knelpunten verwacht ik bij de invoering van de onderwijszorgroute?
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 Bijlage 9 – Overzicht taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van mentoren, docenten, zorgcoördinator, 
zorgfunctionarissen en het management van school zullen sterk afhangen van de keuzes die 
school maakt, bijvoorbeeld ten aanzien van het zowel uitvoeren van de vakoverstijgende als de 
vakspecifieke cyclus HGW. 
Deze keuzes kunnen ertoe leiden dat in onderstaand overzicht bepaalde taken komen te vervallen 
of toegevoegd dienen te worden.

Taken mentor

•	 Uitvoeren	van	de	stappen	uit	de	vakoverstijgende cyclus HGW: verzamelen van gegevens over 

leerlingen, invullen/actualiseren van het groepsoverzicht, opstellen, uitvoeren en evalueren van het 

groepsplan. 

•	 Voorbereiden	en	leiden	van	vakoverstijgende	groepsbesprekingen.*

•	 In	gesprek	met	docenten	tijdig	signaleren	en	adequaat	begeleiden	van	leerlingen	die	vakoverstijgend	

extra aandacht nodig hebben.

•	 Hulpvragen	van	een	leerling	of	begeleidingsvragen	van	het	kernteam	aanmelden	bij	het	intern	

zorgoverleg (IZO).

•	 Actief	deelnemen	aan	overleg	over	een	leerling	in	IZO	of	ZAT.

•	 Voeren	van	gesprekken	met	leerlingen	en	met	ouders.

•	 Geven	en	ontvangen	van	feedback	over	de	in-	en	uitvoering	van	de	onderwijszorgroute.

•	 Reflecteren	op	eigen	handelen.

*	Sommige	scholen	kiezen	ervoor	dat	de	teamleider	de	vakoverstijgende	groepsbesprekingen	leidt.	

Taken docent

•	 Uitvoeren	van	de	stappen	uit	de	vakspecifieke cyclus HGW: verzamelen van gegevens over leerlingen, 

invullen/actualiseren van het groepsoverzicht, opstellen, uitvoeren en evalueren van het groepsplan.  

De docent vraagt feedback in de vaksectie, het kernteam of aan de mentor.

•	 Uitvoeren	en	evalueren	van	afspraken	in	het	vakoverstijgende	groepsplan	dat	door	de	mentor	

opgesteld is.

•	 Voorbereiden	en	actief	deelnemen	aan	vakoverstijgende	groepsbesprekingen	onder	leiding	van	de	

mentor.

•	 Tijdig	signaleren	en	adequaat	begeleiden	van	leerlingen	die	extra	aandacht	nodig	hebben,	zowel	

vakoverstijgend als vakspecifiek.

•	 Geven	en	ontvangen	van	feedback	over	de	in-	en	uitvoering	van	de	onderwijszorgroute.

•	 Reflecteren	op	eigen	pedagogisch	en	didactisch	handelen	en	de	samenwerking	met	collega’s	in	het	

kernteam.

Taken zorgcoördinator

•	 Maken	van	een	jaarplanning:	cycli	HGW,	groepsbesprekingen,	IZO,	ZAT	(samen	met	management	van	

school).

•	 Voorbereiden	en	leiden	van	het	IZO.

•	 Voorbereiden	en	leiden	van	het	ZAT-overleg.

•	 Leiding	geven	aan	het	intern	zorgteam	van	school	en	sturing	geven	aan	de	omslag	van	leerling-

begeleiding naar docentbegeleiding.

•	 Zorgen	voor	een	goede	communicatie	tussen	de	eerste,	de	tweede	en	de	derde	lijn	en	voor	snelle	en	

korte procedures in de onderwijszorg in school.

•	 Afstemmen	en	samenwerken	met	externe	partners	in	onderwijs	en	zorg	en	onderhouden	van	korte	

lijnen naar bovenschoolse voorzieningen in het SWV VO en in de zorg.

•	 Monitoren	van	de	kwaliteit	van	de	onderwijszorg	in	school	in	de	eerste,	de	tweede	en	de	derde	lijn	en	

het (beleids- en planmatig) aanpakken van verbeterpunten.

•	 Monitoren	van	de	voortgang	van	de	onderwijszorgroute	en	deelname	aan	de	stuurgroep.
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Taken zorgfunctionarissen in het zorgteam van school

•	 (Op	afroep)	participeren	in	het	IZO.*

•	 Verhelderen	c.q.	vaststellen	van	het	langetermijn-ontwikkelingsperspectief	en	van	de	specifieke	

onderwijsbehoeften van een aangemelde leerling.

•	 Coachen,	begeleiden	en	adviseren	van	mentoren	en	docenten	bij	het	afstemmen	van	hun	onderwijs	op	

het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.

•	 Coachen	en	begeleiden	van	individuele	(en	groepjes)	leerlingen	buiten	de	klas	op	basis	van	een	

specifieke hulpvraag (met transfer van de aanpak naar mentor en docenten).

•	 Evalueren	van	de	begeleiding	van	mentor/docenten	en/of	de	begeleiding	van	de	leerling:	wat	zijn	de	

resultaten? 

•	 Signaleren	van	knel-	c.q.	verbeterpunten	in	de	onderwijszorg	in	school.

•	 Reflecteren	op	eigen	handelen	en	de	omslag	naar	docentbegeleiding.

*	Op	sommige	scholen	participeren	zorgfunctionarissen	(op	afroep)	in	de	groepsbesprekingen.

Taken management van school*

•	 Inspireren,	motiveren	en	stimuleren	van	het	team	(vanuit	de	missie	en	visie	van	school).

•	 Naar	het	team	zichtbaar	leiding	geven	aan	de	invoering	van	de	onderwijszorgroute.	

•	 Leiden	van	de	stuurgroep	die	samengesteld	is	voor	het	ontwerpen	en	invoeren	van	de	

onderwijszorgroute.

•	 Faciliteren	van	de	invoering	van	de	onderwijszorgroute	in	middelen,	tijd	en	formatie.

•	 Faciliteren	en	beleidsmatig	uitzetten	van	de	professionalisering	rondom	de	onderwijszorgroute.	

•	 Bewaken	van	het	tijdpad	en	van	de	gemaakte	afspraken	(zie	plan	van	aanpak).

•	 Monitoren	van	de	voortgang	en	de	kwaliteit	en	het	vaststellen	c.q.	aanpakken	van	verbeterpunten.

*	Het	management	participeert	in	de	stuurgroep	en	voert	daar	een	deel	van	de	taken	uit.
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 Bijlage 10 – Taken externe adviseur

Het ontwerpen en implementeren van een onderwijszorgroute in school is een complex traject. 
Een externe adviseur kan de school hierbij ondersteunen. De school bepaalt zelf waar zij 
ondersteuning bij wenst. 
In onderstaand overzicht staan mogelijke taken die de adviseur kan vervullen. 

Taken externe adviseur

•	 Begeleiden	en	adviseren	van	de	stuurgroep	van	school,	zoals	het	opstellen	van	het	plan	van	aanpak	en	 

het uitzetten van het invoeringstraject.

•	 Ondersteunen	van	school	bij	het	bepalen	van	de	visie	op	passend	onderwijs	en	een	goede	

onderwijszorg en bij de analyse van de huidige en de gewenste situatie.

•	 Adviseren	van	school	bij	het	ontwerpen	van	de	onderwijszorgroute.

•	 Begeleiden	van	de	stuurgroep	bij	het	vaststellen	van	de	professionaliseringsbehoeften	van	de	

medewerkers in school en het opstellen en uitzetten van een professionaliseringsplan.

•	 Verzorgen	van	studie-	c.q.	werkbijeenkomsten	over	de	onderwijszorgroute.

•	 Ondersteunen	van	het	zorgteam	van	school	bij	de	omslag	naar	docentbegeleiding.

•	 Monitoren	van	de	voortgang	en	de	kwaliteit	en	het	geven	van	adviezen	met	betrekking	tot	

verbeterpunten.

•	 Begeleiden	en	coachen	van	het	schoolmanagement.

•	 Coachen	van	mentoren	of	teamleiders	bij	het	uitvoeren	van	groepsbesprekingen.
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 Bijlage 11 – Leeswijzer analyse huidige leerlingenzorg

De stuurgroep analyseert de huidige leerlingenzorg in school aan de hand van een aantal stukken 
en ‘cijfers’, zoals:
•	 schoolplan;
•	 schoolgids;	
•	 zorgplan	van	school	en	van	het	samenwerkingsverband	VO;
•	 jaarverslagen	(bijvoorbeeld	ten	aanzien	van	het	gevoerde	zorgbeleid);
•	 organogram	van	school:	inrichting	van	het	onderwijs,	zorgstructuur;
•	 rapport	van	de	Inspectie	van	het	Onderwijs;
•	 tevredenheidsonderzoek	onder	ouders	en	leerlingen;
•	 zelfevaluaties	door	school;
•	 slagingspercentage	en	door-	en	uitstroomcijfers	(denk	ook	aan	doublures,	schooluitval	en	

afstroom);
•	 aantal	geïndiceerde	leerlingen	in	school	(lwoo,	LGF,	jeugdzorg,	e.d.);
•	 aantal	meldingen	bij	leerplicht;
•	 cijfers	ten	aanzien	van	aantal	aanmeldingen	bij	het	intern	zorgoverleg	(IZO);
•	 cijfers	ten	aanzien	van	het	gebruik	van	interne	(zorg)voorzieningen	in	school;
•	 cijfers	ten	aanzien	van	aantal	aanmeldingen	bij	het	ZAT;
•	 cijfers	ten	aanzien	van	verwijzingen	naar	externe	voorzieningen	(VSO,	rebound,	jeugdzorg	

en dergelijke).

Aan de hand van onderstaande leeswijzer kunnen deze stukken en cijfers geanalyseerd worden.

Visie
•	 Welke	visie	heeft	de	school	op	het	onderwijs	en	de	zorg	aan	leerlingen?
•	 Wat	is	de	ambitie	van	school	met	betrekking	tot	passend	onderwijs	en	een	goede	

onderwijszorg?
•	 Wat	zijn	speerpunten	in	het	(zorg)beleid	van	school?	
•	 Wat	zijn	belangrijke	verbeterpunten	in	de	onderwijszorg	aan	leerlingen?	Welke	

investeringen wil school daarin doen?
•	 Welke	andere	schoolontwikkelingen	spelen	er	of	komen	er	binnenkort	aan?

Organisatie onderwijszorg
•	 Hoe	is	de	zorg	in	school	georganiseerd?	In	de	eerste,	de	tweede	en	de	derde	lijn?
•	 Wat	zijn	de	rol	en	verantwoordelijkheden	van	de	docent,	de	mentor	en	de	teamleider	in	de	

zorg aan de leerlingen?
•	 Welke	actoren	zijn	in	de	tweede	en	derde	lijn	werkzaam?	Wat	is	hun	taak	en	rol?
•	 Welke	besprekingen	vinden	in	school	plaats	over	leerlingen?	Wie	zijn	aanwezig?
•	 Welke	voorzieningen	zijn	er	in	school?	Voor	wie	zijn	deze	voorzieningen	bestemd?
•	 Op	welke	wijze	en	door	wie	worden	mentoren	en	docenten	begeleid	en	ondersteund?
•	 Op	welke	externe	voorzieningen	kan	de	school	een	beroep	doen?	
•	 Met	welke	externe	partners	in	het	SWV	VO	en	in	de	(jeugd)zorg	werkt	de	school	samen?
•	 Hoe	vindt	afstemming	en	samenwerking	plaats	met	de	leerling	en	met	de	ouders?	Wat	is	

hun tevredenheid?
•	 Wat	zijn	knel-	c.q.	verbeterpunten	in	de	organisatie	van	de	zorg?

Kwaliteit onderwijszorg
•	 Wat	is	de	kwaliteit	van	het	leerlingvolgsysteem	en	het	verzamelen	en	analyseren	van	

gegevens over leerlingen?
•	 Wat	is	de	kwaliteit	van	het	planmatig	handelen	in	school?	Op	welke	wijze	vindt	dit	plaats?
•	 Wat	is	de	kwaliteit	van	het	omgaan	met	verschillen	tussen	leerlingen?	Zowel	pedagogisch	

als didactisch? Vindt er differentiatie plaats naar instructie, leertijd en pedagogische aanpak?
•	 Op	welke	wijze	worden	de	leerlingen	actief	betrokken	in	het	leerproces?
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•	 Op	welke	onderwerpen	en	hoe	vindt	professionalisering	van	mentoren	en	docenten	plaats	
met betrekking tot een goede zorg aan leerlingen? Waar is de handelingsverlegenheid het 
meest urgent?

•	 In	hoeverre	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	voorzieningen	in	school?	Wat	zijn	de	resultaten?
•	 Wat	zijn	verbeterpunten	met	betrekking	tot	de	kwaliteit	van	de	onderwijszorg	in	en	rond	

school?

Leerlingenpopulatie
•	 Wat	zijn	specifieke	kenmerken	van	de	leerlingenpopulatie	in	school?	Aard	van	de	

problematiek?
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 Bijlage 12 – Vragenlijst bepalen huidige leerlingenzorg

Deze vragenlijst kan als leidraad gebruikt voor het voeren van gesprekken/interviews over de 
huidige leerlingenzorg in school. In de vragenlijst zijn ook enkele vragen opgenomen om de 
gewenste situatie te bepalen.
De stuurgroep stelt vast met wie zij gesprekken voert. Zorg dat alle geledingen in school goed 
vertegenwoordigd zijn en voer ook gesprekken met leerlingen en met ouders.

Management van school
•	 Wat	is	de	visie	van	school	op	passend	onderwijs	en	een	goede	onderwijszorg	in	school?	 

Hoe staat passend onderwijs op de agenda van het management? Welke plannen zijn er? 
Denk aan het schoolondersteunings-profiel van school.

•	 Wat	is	het	beleid	van	school	ten	aanzien	van	de	onderwijszorg	aan	leerlingen?
•	 Richt	de	school	zich	op	specifieke	doelgroepen	zorgleerlingen?
•	 Wat	zijn	de	huidige	rol	en	functie	van	het	management	in	de	zorg	aan	leerlingen?	 

Op welke wijze is het management betrokken of wil het management betrokken zijn?
•	 Op	welke	wijze	wordt	de	kwaliteit	van	de	onderwijszorg	in	school	systematisch	in	kaart	

gebracht?
•	 Wat	is	het	beleid	van	school	ten	aanzien	van	participatie	van	de	ouders	in	de	onderwijszorg	

aan leerlingen?
•	 Wat	zijn	de	belangrijkste	knelpunten	c.q.	verbeterpunten	in	de	zorg	aan	leerlingen	in	

school?
•	 Wat	is	de	urgentie	in	de	diverse	geledingen	van	school	om	de	zorg	aan	leerlingen	te	gaan	

verbeteren?
•	 Wat	is	het	(verwachte)	draagvlak	in	het	team	ten	aanzien	van	invoering	van	een	onderwijs-

zorgoute? Wat is de veranderingsbereidheid?
•	 Welke	andere	ontwikkelingen	of	innovaties	spelen	de	komende	jaren	in	school?	 

Welke samenhang of relatie is er met het invoeren van een onderwijszorgroute?
•	 Met	welke	externe	partners	in	het	SWV	VO	en/of	in	de	zorg	werkt	school	samen?	Wat	is	het	

doel en de inhoud van deze samenwerking? Welke ontwikkelingen spelen in de regio?  
Hoe verloopt de samenwerking?

•	 Hoe	vindt	de	overgang	van	het	primair	onderwijs	naar	school	plaats?	Hoe	verloopt	de	
overgang vanuit school naar een vervolgopleiding? Wat zijn aandachtspunten?

•	 Wat	wil	het	management	met	de	invoering	van	een	onderwijszorgroute	in	school	bereiken?	
Wat verwacht het management hiervan? Welke concrete opbrengsten wil het management 
gerealiseerd zien?

Mentoren en docenten
•	 Welke	gegevens	verzamel	je	met	betrekking	tot	jouw	vak	en	de	sociaal-emotionele	

ontwikkeling van de leerlingen? Hoe ziet het leerlingvolgsysteem in school eruit? Voer je 
systematisch observaties uit en gesprekken met leerlingen? Wat doe je met de gegevens 
die je verzameld hebt?

•	 Op	welke	wijze	signaleer	je	leerlingen	die	de	komende	periode	extra	aandacht	nodig	
hebben? Waar let je op?

•	 Heb	je	zicht	op	wat	deze	leerlingen	(extra)	nodig	hebben?	Hoe	bepaal	je	dat?
•	 Hoe	ga	je	in	de	groep	om	met	de	verschillen	tussen	leerlingen?	Welke	differentiatievorm(en)	

hanteer je? Bied je leerlingen extra instructie, extra leertijd of extra verwerking?
•	 Op	welke	wijze	kom	je	planmatig	tegemoet	aan	de	verschillende	onderwijsbehoeften	van	de	

leerlingen in de groep? Ga je hierbij doelgericht te werk?
•	 Evalueer	je	of	de	gestelde	doelen	bereikt	zijn?	Evalueer	je	wat	de	resultaten	van	de	extra	

zorg aan leerlingen zijn? Hoe doe je dat?
•	 Heb	je	naast	het	geven	van	les	ook	pedagogische	taken?	Welke	taken	zijn	dat?
•	 Hebben	leerlingen	mede	de	regie	op	hun	ontwikkeling	en	leerproces?	Hoe	krijgt	dat	

gestalte?
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•	 Het	sta	je	tegenover	passend	onderwijs?	Welke	kansen	zie	je?	Welke	knelpunten?
•	 Wat	verhindert	je	om	nu	de	onderwijszorg	te	bieden	die	je	zou	willen	bieden?
•	 Wat	zijn	knelpunten	c.q.	verbeterpunten	in	de	onderwijszorg	aan	leerlingen	in	school?
•	 Wat	zou	je	met	de	invoering	van	een	onderwijszorgroute	in	jouw	eigen	praktijk	willen	

bereiken? Wat verwacht je ervan? Wat zou je willen leren?

Zorgcoördinator
•	 Wat	zijn	jouw	taken	en	verantwoordelijkheden	als	zorgcoördinator?
•	 Welke	bijdrage	lever	je	aan	het	plannen,	uitvoeren	en	evalueren	van	het	beleid	c.q.	zorgplan	

van school?
•	 Hoe	is	de	zorg	in	school	georganiseerd?	Wat	zijn	knelpunten	c.q.	verbeterpunten	in	de	

organisatie?
•	 Welke	besprekingen	vinden	er	in	school	plaats	over	leerlingen?	Hoe	verloopt	de	

communicatie over leerlingen? Hoe verlopen de lijnen tussen de drie niveaus van zorg in 
school?

•	 Hoe	is	het	intern	zorgteam	van	school	samengesteld?	Hoe	verloopt	het	intern	zorgoverleg	
(IZO)?  
Op welke wijze worden leerlingen aangemeld?

•	 Welke	voorzieningen	zijn	er	in	school	voor	het	begeleiden	van	leerlingen	en	van	mentoren/
docenten?  
In welke mate wordt van deze voorzieningen gebruik gemaakt? Wat zijn de resultaten?

•	 Zijn	de	voorzieningen	overwegend	gericht	op	de	begeleiding	van	leerlingen	of	op	de	
begeleiding van mentoren of docenten?

•	 Hoe	is	het	ZAT	samengesteld?	Wat	zijn	de	taken	van	het	ZAT?	Hoe	functioneert	het	ZAT?
•	 Met	welke	externe	partners	in	de	onderwijszorg	werkt	school	samen?	Wat	is	het	doel	en	de	

inhoud van deze samenwerking? Hoe verloopt de samenwerking?
•	 Wat	is	het	draagvlak	in	het	team,	in	het	intern	zorgteam	van	school	en	in	het	ZAT	voor	

invoering van een onderwijszorgroute?
•	 Wat	zijn	knelpunten	c.q.	verbeterpunten	in	de	onderwijszorg	aan	leerlingen?
•	 Wat	wil	het	je	met	de	invoering	van	een	onderwijszorgroute	in	school	bereiken?	

Wat verwacht je voor jouw eigen praktijk? Welke concrete opbrengsten dient een 
onderwijszorgroute op te leveren?

Medewerkers intern zorgteam en ZAT
•	 Welke	begeleiding	bied	je	aan	leerlingen?	Welke	begeleiding	aan	mentoren	en/of	

docenten?
•	 Wat	is	de	aard	van	je	werkzaamheden?	Waar	liggen	accenten?	Diagnostiek,	begeleiding/

behandeling leerlingen, coachen van mentoren of docenten?
•	 Hoe	verlopen	de	communicatie,	de	afstemming	en	de	samenwerking	met	de	mentoren	en	

docenten?
•	 Hoe	verlopen	de	communicatie,	de	afstemming	en	de	samenwerking	met	ouders?
•	 Wat	is	jouw	bijdrage	aan	het	IZO	in	school?
•	 Medewerkers	ZAT:	Wat	is	jouw	taak-	en	verantwoordelijkheid	in	het	ZAT?	Hoe	verlopen	de	

aanmeldingen voor het ZAT? Hoe verlopen vanuit school de lijnen en contacten met externe 
partners in het onderwijs en de (jeugd)zorg? Op welke wijze vindt vanuit het ZAT advisering 
en ondersteuning van medewerkers in school plaats?

•	 Wat	zijn	knelpunten	c.q.	verbeterpunten	in	de	onderwijszorg	aan	leerlingen?
•	 Wat	wil	je	met	de	invoering	van	een	onderwijszorgroute	bereiken?	Wat	verwacht	je	voor	

jouw eigen praktijk?

Ouders 
•	 Bent	u	tevreden	over	de	zorg	aan	uw	zoon/dochter?	Motiveer	uw	antwoord.
•	 Bent	u	goed	geïnformeerd	over	de	zorg	die	school	kan	bieden?
•	 Op	welke	wijze	bent	u	betrokken	bij	het	plannen,	uitvoeren	en	evalueren	van	de	zorg	aan	

uw zoon/dochter?
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•	 Hoe	verlopen	de	communicatie,	de	afstemming	en	de	samenwerking	met	school?
•	 Wat	zijn	volgens	u	verbeterpunten	voor	school?
•	 Waar	moet	volgens	u	een	goede	onderwijszorgroute	aan	voldoen?	Motiveer	uw	antwoord.
 
Leerlingen
•	 Ben	je	tevreden	over	de	(extra)	onderwijszorg	die	je	in	of	buiten	de	klas	ontvangt?	Waar	ben	

je wel en niet tevreden over?
•	 Op	welk	wijze	ben	je	betrokken	bij	het	plannen,	uitvoeren	en	evalueren	van	de	zorg?
•	 Wat	zou	je	in	school	verbeterd	willen	zien?
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  Bijlage 13 – Format plan van aanpak invoering onderwijszorgroute in 
school

Naam school

Korte beschrijving huidige situatie

Korte beschrijving gewenste situatie en doelen die school wil bereiken

Geef (SMART) de doelen aan die school wil bereiken met het ontwerpen en implementeren van de 

onderwijszorgroute. Richt je daarbij op de inhoud, de organisatie en de kwaliteit van de onderwijszorg in 

de eerste, de tweede en de derde lijn.

Doelen kunnen bepaald worden voor:

•	 school;

•	 mentoren,	docenten	en	teamleiders;

•	 medewerkers	van	het	intern	zorgteam	en	het	ZAT.

Sluit bij het beschrijven van de gewenste situatie aan bij de visie en het beleid van school en de ambities in 

het schoolondersteuningsprofiel.

Verbeterpunt(en)

Geef kort de belangrijkste verbeterpunten aan die bij de invoering van de onderwijszorgroute opgepakt 

worden.

Beschrijf zo nodig de relatie en de samenhang met andere schoolontwikkelingen.

Samenstelling en taken stuurgroep

Samenstelling en taken werkgroep(en)

Indien van toepassing wordt beschreven welke werkgroep(en) onder regie van de stuurgroep bepaalde 

onderwerpen en opdrachten uitwerken.

Inzet en taken extern adviseur

Indien van toepassing worden de inzet, de taken en de activiteiten van een extern adviseur beschreven bij 

het ontwerpen en implementeren van de onderwijszorgroute in school.
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Op maat ontwerpen onderwijszorgroute

Beschrijf wie op basis van de visie en de organisatie van school de onderwijszorgroute ontwerpen. 

Maak een planning met tijdpad.

Waar starten we?

Geef aan waar gestart wordt met de invoering van de onderwijszorgroute en wie hierbij betrokken zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan het eerste leerjaar. 

Beschrijf hoe school gefaseerd en in stapjes de onderwijszorgroute schoolbreed wil gaan invoeren.

Implementeren onderwijszorgroute

Beschrijf hoe de implementatie van de onderwijszorgroute in school verloopt. Maak een jaarplanning of 

activiteitenkalender waarin staat wie wanneer wat doet.

Koppel de implementatie aan de professionalisering van de medewerkers. Geef aan welke 

professionaliseringsactiviteiten plaatsvinden. 

Monitoren en evalueren voortgang

Geef kort aan op welke wijze in school het monitoren en evalueren van de voortgang plaatsvindt en maak 

een planning van de activiteiten.

Communicatie in school

Beschrijf kort op welke wijze de medewerkers in school geïnformeerd worden over de ervaringen met en 

de voortgang van de onderwijszorgroute. Vermijd dat medewerkers zich als toeschouwer gaan opstellen.

Afstemming met externe partners en ouders

Geef kort aan op welke wijze rondom het ontwerpen en implementeren van de onderwijszorgroute 

afstemming/ samenwerking plaatsvindt met externe partners (in SWV en ZAT) en met de ouders 

(ouderraad). Neem ook hun ervaringen ten aanzien van de onderwijszorgroute mee.

Begroting

Beschrijf kort welke tijd en middelen begroot en ingezet worden ten behoeve van het ontwerpen en 

implementeren van de onderwijszorgroute. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van tijd aan de leden 

van de stuurgroep of aan de kosten van professionalisering. 
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 Bijlage 14 – Format implementatiewijzer
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 Bijlage 15 – Succesindicatoren invoering onderwijszorgroute

Succesindicatoren Helemaal niet               Helemaal

van toepassing      van toepassing
1. Er is voldoende draagvlak in het team en in alle geledingen van 

school om de onderwijszorgroute te gaan invoeren.

O         O          O          O          O

2. De aanleiding en de doelen om een onderwijszorgroute te gaan 

invoeren zijn voor alle betrokken medewerkers duidelijk.

O         O          O          O          O

3. Er is een duidelijke en concrete visie in school ten aanzien van 

passend onderwijs en een goede onderwijszorg aan leerlingen.

O         O          O          O          O

4. De directie in school draagt de invoering van de 

onderwijszorgroute en geeft hier actief sturing aan.

O         O          O          O          O

5. De medewerkers in school staan open voor feedback en zijn 

bereid te reflecteren op hun eigen didactisch en pedagogisch 

handelen.

O         O          O          O          O

6. Er wordt in school voldoende tijd vrij gemaakt om de 

onderwijszorgroute in te voeren. Invoering is een langlopende 

ontwikkeling. 

O         O          O          O          O

7. Er is een goede afstemming met andere ontwikkelingen in 

school, rekening houdend met belasting en draagkracht van de 

medewerkers. 

O         O          O          O          O

8. Er is een stuurgroep die projectmatig de invoering van de 

onderwijszorgroute coördineert en de kwaliteit ervan bewaakt.

O         O          O          O          O

9. Ieders taken en verantwoordelijkheden in de onderwijszorg aan 

leerlingen zijn duidelijk in school.

O         O          O          O          O

10. Er is een gezamenlijk leerlingvolgsysteem in school waarmee 

systematisch gegevens over de leervorderingen en de 

ontwikkeling van de leerlingen verzameld worden. 

O         O          O          O          O

11. Het leerlingvolgsysteem en het planmatig handelen zijn 

gedigitaliseerd, zodat de registratie snel en efficiënt kan 

plaatsvinden.

O         O          O          O          O

12. Er zijn studie- en werkbijeenkomsten gepland tijdens de 

invoering van de onderwijszorgroute om de deskundigheid van 

de medewerkers te vergroten en van elkaar te leren. 

 

O         O          O          O          O

13. Professionalisering is een integraal onderdeel van de 

implementatie van de onderwijszorgroute en vindt collectief 

plaats.

O         O          O          O          O

14. Het intern zorgteam van school staat dicht bij de werkvloer en 

biedt coaching aan mentoren en docenten bij het uitvoeren van 

de stappen uit de onderwijszorgroute.

O         O          O          O          O
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Succesindicatoren Helemaal niet               Helemaal

van toepassing      van toepassing
15. De school participeert actief in het SWV VO en werkt nauw 

samen met externe partners in onderwijs en zorg.

O         O          O          O          O

16. De stuurgroep wordt begeleid door een extern adviseur, zowel 

op inhoud als op proces.

O         O          O          O          O
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 Bijlage 16 – Aanmeldingsformulier intern zorgoverleg

In de groepsbespreking kan het besluit genomen worden dat de mentor c.q. de teamleider 
een leerling aanmeldt bij het intern zorgteam van school. Het aanmeldingsformulier zal meestal 
ingebracht worden in het intern zorgoverleg (IZO). 
In geval van een bilateraal overleg tussen de mentor en een medewerker van het zorgteam zal 
zo’n formulier lang niet altijd nodig zijn. Zorg dat de aanmelding snel en eenvoudig verloopt. 
Vermijd bureaucratie.

Bij aanmelding staan altijd de hulpvraag van de leerling en de begeleidingsvraag van de mentor 
en docenten centraal.

Aanmeldingsformulier begeleiding zorgteam

Naam aanmelder:

Datum:

Naam leerling:

Geboortedatum:

Naam mentor:

Ouders zijn op de hoogte van de aanmelding: O   ja O   neen

Reden waarom ouders niet op de hoogte zijn:

Wat is het probleem en de vraag?

Wat is het probleem?

Wanneer zijn de problemen begonnen of 

ontstaan? Wat is een mogelijke oorzaak?

Wat zijn factoren die de ontwikkeling en 

het leren van de leerling belemmeren?

Hoe functioneert de leerling thuis en/of in 

zijn leefomgeving?

Wat gaat goed op school en/of thuis en/of 

in de vrije tijd? Wat zijn factoren die de 

ontwikkeling en het leren stimuleren?

Wat is de hulpvraag van de leerling 

aan het zorgteam? Welke begeleiding 

of ondersteuning heeft de leerling 

vermoedelijk nodig? Hulpvraag ouders?

Wat is de begeleidingsvraag van de 

mentor en/of docenten aan het zorgteam? 

Waar hebben de mentor en/of docenten 

begeleiding of ondersteuning bij nodig?
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Wat is het probleem en de vraag?

Welke vorm van ondersteuning is nodig? o Onderzoek naar de onderwijsbehoeften en/of het 

ontwikkelings-perspectief van de leerling

o Begeleiding van de leerling

o Begeleiding van de mentor en/of docenten

o Begeleiding van de ouders

o Anders, namelijk: 

Wat is er al gedaan?

Wat heeft de aanmelder zelf tot nu toe aan 

het probleem gedaan?

Zie ook groepsoverzichten, groepsplannen en 

handelingsplannen

Is er eerder intern of extern contact 

geweest met hulpverlening? Zo ja, welk?

Is de leerling eerder besproken in het IZO 

of in het ZAT?

Heeft er eerder onderzoek plaats- 

gevonden? Wat zijn de uitkomsten hiervan?

Is er sprake van een gediagnosticeerde 

stoornis? Zo ja, welke?

Gegevens met betrekking tot het schoolfunctioneren van de leerling

Wat zijn de leerresultaten? Cijferoverzicht

Wat is het langetermijn- 

ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Verwachte uitstroombestemming

Hoe verloopt de sociaal-emotionele 

ontwikkeling?

Hoe verloopt de interactie met andere 

leerlingen? Met docenten?

Hoe is de werkhouding/taakaanpak?

Huiswerkattitude?

Hoe is de motivatie? 

Welbevinden op school?

Hoe is de aanwezigheid / het verzuim?

Overige opmerkingen/gegevens

Bewerkt naar R. de Wit (2011). De zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs. 
Den Haag/Leuven: Acco.
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 Bijlage 17 – Format vakoverstijgend groepsoverzicht
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Korte toelichting format vakoverstijgend groepsoverzicht

Sommige scholen voegen na het ‘Instrument SEO’ een aparte kolom werkhouding/taakaanpak/
motivatie toe in het groepsoverzicht. 

In de’ Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs’ staat het vakoverstijgende 
groepsoverzicht toegelicht. Een groepsoverzicht moet altijd op maat gemaakt worden voor 
school. Het is digitaal en bevindt zich in het leerlingvolg- c.q. registratiesysteem van school. 
De samenstelling van het vakoverstijgende groepsoverzicht is in belangrijke mate afhankelijk van 
de instrument(en) die school gebruikt om systematisch (en longitudinaal) de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en werkhouding van de leerlingen in kaart te brengen en van de toetsen die school 
afneemt met betrekking tot de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en 
rekenen. 

Kolom 1
In deze kolom worden de namen van alle leerlingen uit de groep ingevuld. Het groepsoverzicht 
wordt voor alle leerlingen ingevuld.

Kolom 2
In	kolom	S	(=	signaleren)	worden	leerlingen	aangevinkt	die	de	komende	periode	extra	aandacht	
nodig hebben. Men kan deze kolom laten vervallen door leerlingen die extra aandacht nodig 
hebben met een kleur in het overzicht te arceren of door een ‘vlaggetje’ achter hun naam te 
zetten.

Kolom 3 t/m 6
In deze kolom worden de toetsscores vermeld op de toetsen voor technisch lezen, begrijpend 
lezen, spelling en rekenen.  Denk bijvoorbeeld aan de resultaten op de Cito-toetsen (basisschool) 
en op toetsen als Muiswerk (www.muiswerk.nl), Diataal (www.diataal.nl) en AMN (www.
primaonderwijs.nl/amn). Zie ook toetsen die genoemd worden in www.taalenrekenen.nl 
(referentieniveaus taal en rekenen).  

Maak afspraken in school over welke scores in het overzicht vermeld worden en bespreek hoe 
deze scores geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden. Het is goed als ook de scores op 
voorgaande toetsmomenten vermeld staan, zodat de mentor en docenten kunnen vaststellen of 
de leerling vooruit of achteruit gaat.
Sommige scholen spreken een minimum af. Als een leerling onder dit minimum scoort, dan wordt 
de behaalde score in een bepaalde kleur gearceerd.

Vaak kan na invoering van de toetsgegevens automatisch een groepsoverzicht van de 
toetsresultaten gedownload worden. School kan ervoor kiezen deze groepsoverzichten als 
‘bijlage’ toe te voegen aan dit groepsoverzicht.

Kolom 7
In kolom 7 worden de uitkomsten genoteerd op het instrument waarmee de sociaal-emotionele 
ontwikkeling (SEO) van de leerlingen in kaart gebracht wordt. De meeste instrumenten 
(bijvoorbeeld de SVL) onderscheiden een aantal categorieën in de SEO van leerlingen. In het 
groepsoverzicht kan voor elke categorie een ‘subkolom’ gemaakt worden, waarin per categorie 
de uitkomst genoteerd wordt. Het is belangrijk dat mentoren en docenten weten hoe zij de 
uitkomsten kunnen analyseren en interpreteren. Sommige scholen noteren alleen een score in één 
van de subkolommen als de leerling op deze categorie extra aandacht nodig heeft.

Bij sommige instrumenten kan na invoering van de gegevens automatisch een groepsoverzicht 
uitgedraaid of gedownload worden. In een dergelijk geval kiest een aantal scholen ervoor 
om kolom 7 te laten vervallen en het gedownload overzicht toe te voegen als ‘bijlage’ bij het 
groepsoverzicht. Andere scholen willen juist een totaaloverzicht op de ontwikkeling van de 
leerlingen hebben en kiezen ervoor om toch alle gegevens in het groepsoverzicht in te voeren.

http://www.muiswerk.nl/
http://www.primaonderwijs.nl/amn
http://www.primaonderwijs.nl/amn
http://www.taalenrekenen.nl/
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Kolom 8
In kolom 8 geeft de mentor kort en kernachtig aan wat de belangrijkste uitkomsten zijn van 
observaties en analyses van het werk en van gesprekken met leerlingen en met ouders. Vaak 
bieden deze gegevens veel informatie om handelingsgericht de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen te benoemen.
Het gaat hierbij om gegevens met betrekking tot:
•	 de	sociaal-emotionele	ontwikkeling	(gedrag,	interactie	met	andere	leerlingen,	interactie	met	

de docenten, communicatie, samenwerken, zelfvertrouwen, faalangst, zelfbeeld, initiatief 
nemen);

•	 werkhouding/taakaanpak	(taakgericht	werken,	concentratie,	werktempo,	nauwkeurigheid,	
leerstijl, leerstrategieën, zelf plannen van het werk, studievaardigheden, huiswerkattitude, 
probleemoplossend vermogen, zelfstandig werken, motivatie).

Het is belangrijk dat in deze kolom niet alleen zaken benoemd worden die de ontwikkeling en het 
leren van de leerling belemmeren, maar ook de positieve aspecten en kwaliteiten van de leerling 
en de stimulerende factoren.
Geef ook aan of een leerling gevoelig is voor een bepaalde aanpak of voor een bepaalde manier 
van informatie verwerken.

Kolom 9
Indien van toepassing kunnen in kolom 9 bijzonderheden vermeld worden. Denk bijvoorbeeld 
aan het IQ, de indicering voor LGF, een bepaald talent, een bepaalde interesse, een ingrijpende 
gebeurtenis in het leven van de leerling of een bepaalde gediagnosticeerde stoornis, ziekte of 
handicap.

Kolom 10
Na analyse van de verzamelde gegevens benoemt de mentor (met de docenten) de onderwijs-
behoeften van de leerlingen, met in het bijzonder aandacht voor de leerlingen die in kolom 2 
gesignaleerd zijn.

Bij het benoemen van de onderwijsbehoeften van een leerling geeft de mentor kort en kernachtig 
aan welk(e) doel(en) hij de komende periode voor de leerling nastreeft en wat deze leerling extra 
nodig heeft om deze doelen te bereiken, zowel pedagogisch als didactisch. 
De onderwijsbehoeften kunnen betrekking hebben op de basisvaardigheden lezen, spelling en 
rekenen en/of op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding/taakaanpak van de 
leerling.
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 Bijlage 18 – Format vakspecifiek groepsoverzicht
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Korte toelichting format vakspecifiek groepsoverzicht

In de’ Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs’ staat het vakspecifieke 
groepsoverzicht uitgebreid toegelicht. Een vakspecifiek groepsoverzicht moet altijd op maat 
gemaakt worden voor school en kan per vakgebied verschillen. Het is digitaal en bevindt zich 
in het leerlingvolg- c.q. registratiesysteem van school. Het op maat maken van een vakspecifiek 
groepsoverzicht kan door de vaksectie uitgevoerd worden.
De samenstelling van het vakspecifieke groepsoverzicht is in belangrijke mate afhankelijk van de 
toetsen die de docent  afneemt om de leervorderingen in het vakgebied te bepalen. Vaak zijn 
hierover in de vaksectie afspraken gemaakt.
Wellicht zal een groepsoverzicht voor een theorievak er anders uitzien dan een groepsoverzicht 
voor een praktijkvak. In een groepsoverzicht van een praktijkvak wordt onder meer aangegeven 
in hoeverre de leerlingen vaardigheden uit de theorievakken kunnen toepassen in een 
praktijksituatie. Hierover is afstemming nodig.

Kolom 1
In deze kolom worden de namen van alle leerlingen uit de groep ingevuld. Het groepsoverzicht 
wordt voor alle leerlingen ingevuld.

Kolom 2
In	kolom	S	(=	signaleren)	worden	leerlingen	aangevinkt	die	de	komende	periode	extra	aandacht	
nodig hebben. Men kan deze kolom laten vervallen door leerlingen die extra aandacht nodig 
hebben met een kleur in het overzicht te arceren of door een ‘vlaggetje’ achter hun naam te 
zetten. Het kan zowel gaan om leerlingen met een leerachterstand als om leerlingen met een 
grote leervoorsprong die extra uitdaging nodig hebben.

Kolom 3 
In deze kolom worden, indien van toepassing, de toetsscores vermeld op (genormeerde) 
methodeonafhankelijke toetsen bij het vakgebied. Maak afspraken hoe de toetsscores in 
het overzicht vermeld, geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. Maak ook gebruik van de 
mogelijkheden tot foutenanalyse die deze toetsen vaak bieden. 
Het is goed als ook de scores op voorgaande toetsmomenten vermeld staan, zodat de vakdocent 
kan vaststellen of de leerling vooruit of achteruit gaat.
In de vaksectie kan een minimum afgesproken worden. Als een leerling onder dit minimum scoort, 
dan wordt de behaalde score in een bepaalde kleur gearceerd en heeft de leerling de komende 
periode extra aandacht nodig.

Vaak kan na invoering van de toetsgegevens automatisch een groepsoverzicht van de toets-
resultaten gedownload worden. De vaksectie kan er dan voor kiezen om deze kolom te laten 
vervallen en het gedownload overzicht als ‘bijlage’ toe te voegen aan het groepsoverzicht. Men 
kan er ook voor kiezen om toch de gegevens in het groepsoverzicht in te vullen teneinde een 
goed totaaloverzicht te hebben. 

Kolom 4
In kolom 4 worden, indien van toepassing, de scores of cijfers genoteerd op methodegebonden 
toetsen of op ‘eigen’ toetsen. Als er meerdere toetsen gebruikt worden, kunnen meer kolommen 
in het groepsoverzicht aangemaakt worden. Kijk niet alleen naar de score of het cijfer, maar 
analyseer ook hoe de score tot stand gekomen is.  
Welke oplossingsstrategie heeft de leerling gehanteerd? In welke categorie worden veel fouten 
gemaakt?
Het is goed als ook de scores of cijfers op voorgaande toetsmomenten vermeld staan, zodat de 
vakdocent kan vergelijken of de leerling vooruit of achteruit gaat.
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Kolom 5
In kolom 5 geeft de vakdocent kort en kernachtig aan wat de belangrijkste uitkomsten zijn van 
observaties, van analyses van het werk en van gesprekken met leerlingen. Vaak bieden deze 
gegevens veel informatie om handelingsgericht de vakspecifieke onderwijsbehoeften van de 
leerlingen te benoemen.
Observeer bijvoorbeeld de taakaanpak van de leerling, zijn leerstijl, de oplossingsstrategieën 
die de leerling hanteert of de manier waarop de leerling de aangeboden informatie verwerkt. 
Onderzoek ook of een leerling profiteert van de instructie of van een bepaalde aanpak of 
werkwijze. Analyseer het werk van de leerlingen en kijk welke fouten een leerling maakt.

Kolom 6
Na analyse van de verzamelde gegevens benoemt de vakdocent de vakspecifieke onderwijs-
behoeften van de leerlingen, met in het bijzonder aandacht voor de leerlingen die in kolom 2 
gesignaleerd zijn.
Bij het benoemen van deze onderwijsbehoeften geeft de docent kort en kernachtig aan welk(e) 
doel(en) hij de komende periode voor de leerling nastreeft en wat deze leerling extra nodig heeft 
om deze doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan verlengde instructie, meer leertijd, andere 
of meer activerende verwerkingsvormen, regelmatige feedback, maatregelen om de motivatie te 
stimuleren of meer uitdaging en verdieping. 

De algemene c.q. vakoverstijgende onderwijsbehoeften van de leerlingen staan beschreven 
in het vakoverstijgend groepsoverzicht. De vakdocent stemt zijn aanbod ook op deze 
onderwijsbehoeften af.
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 Bijlage 19 – Format vakoverstijgend groepsplan
K

la
s:

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

D
at

um
:

M
en

to
r:

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 P
er

io
d

e 
g

ro
ep

sp
la

n:

G
ro

ep
/n

am
en

D
o

el
en

/g
ew

en
st

 g
ed

ra
g

SE
O

	+
	w

er
kh

o
ud

in
g

/t
aa

ka
an

p
ak

	

en
/o

f 
b

as
is

va
ar

d
ig

he
d

en
 T

L,
 B

L,
 

SP
, R

K

In
ho

ud
/a

an
p

ak
O

rg
an

is
at

ie
E

va
lu

at
ie

W
ie

, h
o

e 
en

 w
an

ne
er

? 

B
as

is
g

ro
ep

Su
b

g
ro

ep
 1

 

(n
am

en
)

Su
b

g
ro

ep
 2

 

(n
am

en
)

Le
er

lin
g

 x

Le
er

lin
g

 y

E
va

lu
at

ie
 n

a 
af

ro
nd

in
g

 g
ro

ep
sp

la
n



Bijlagen 129

Korte toelichting format vakoverstijgend groepsplan

In de ‘Handreiking onderwijszorgroutes in het voorgezet onderwijs’ staat het vakoverstijgende 
groepsplan uitgebreid toegelicht. De mentor stelt dit plan op. Het plan wordt uitgevoerd door de 
docenten uit het kernteam die les geven aan de klas.

Het vakoverstijgende groepsplan wordt na analyse van het bijbehorend groepsoverzicht 
opgesteld op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de gekozen clustering van 
leerlingen. Mentor en docenten bespreken in de groepsbespreking wat aandachtspunt(en) zijn 
voor de hele groep en hoe leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepjes 
geclusterd kunnen worden. 
Na afronding van het groepsplan vult de mentor ter evaluatie in of de gestelde doelen bereikt 
zijn. 

Het vakoverstijgende groepsplan bestrijkt grofweg twee domeinen:
•	 sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	leerlingen	en	hun	werkhouding	en	taakaanpak;
•	 basisvaardigheden	technisch	lezen,	begrijpend	lezen,	spelling	en	rekenen.

Verkorte versie
Sommige scholen maken een verkorte versie van het vakoverstijgende groepsplan. In deze 
verkorte versie worden alleen de doelen, de aanpak en de organisatie aangegeven en na 
afronding van het plan wordt geëvalueerd of de gestelde doelen bereikt zijn.

Kolom 1
In kolom 1 worden de namen ingevuld van de leerlingen die samen in een bepaald subgroepje 
zitten.

Kolom 2
In kolom 2 worden SMART de doelen benoemd met betrekking tot de twee bovengenoemde 
domeinen. De doelen zijn concreet en meetbaar, zodat geëvalueerd kan worden of ze bereikt 
zijn. In het domein van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding/aanpak worden de 
doelen bij voorkeur in gewenst gedrag geformuleerd. Geef aan welk concreet gedrag je wenst te 
zien. Stel bij het bepalen van doelen prioriteiten en ga uit van hoge verwachtingen.

Op basis van analyse van het vakoverstijgende groepsoverzicht kunnen aandachtspunt(en) 
vastgesteld worden die voor veel leerlingen en dus voor de hele groep van toepassing zijn. 
Bij de basisgroep geef je dan aan wat deze aandachtspunten (in één en/of beide domeinen) 
zijn en welke doelen je voor de hele groep nastreeft.
Geef ook voor elk subgroepje leerlingen aan welke doel(en) je nastreeft. Incidenteel kun je ook 
naar een individuele leerling aangeven welk doel je wilt bereiken.  
Let op: het is in de praktijk onuitvoerbaar om voor veel individuele leerlingen een individuele 
aanpak te realiseren.

Kolom 3
In kolom 3 geef je aan welke aanpak je aan de basisgroep en aan de subgroepjes biedt om 
de gestelde doelen te bereiken. Het kan gaan om interventies in het domein van de sociaal-
emotionele ontwikkeling en werkhouding/taakaanpak en/of in het domein van de genoemde 
basisvaardigheden. De aanpak dient goed aan te sluiten bij de gestelde doelen en is concreet en 
uitvoerbaar. 

Kolom 4
In kolom 4 staat aangegeven hoe de aanpak in de hele groep en in de subgroepjes op een 
haalbare wijze georganiseerd gaat worden. Wie doet wat, wanneer en hoe vaak? 
Het kan gaan om een aanpak die in het dagelijks aanbod van de docenten verweven is of om het 
apart groeperen van leerlingen om hen extra instructie, begeleiding of feedback te geven. In het 
laatste geval is het goed de extra begeleiding goed in te roosteren.
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Kolom 5
In kolom 5 wordt vermeld wie evalueert of de gestelde doelen bereikt zijn, op welke wijze en 
wanneer.
Na afronding van het groepsplan wordt per subgroepje beschreven of de gestelde doelen bereikt 
zijn en de extra aanpak gewerkt heeft.
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 Bijlage 20 – Format vakspecifiek groepsplan (convergente differentiatie)
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 Format vakspecifiek groepsplan (divergente differentiatie)
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Korte toelichting format vakspecifiek groepsplan

In de ‘Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs’ is veel informatie te vinden 
over het vakspecifieke groepsplan.
Ten aanzien van het vakspecifieke groepsplan zijn er twee basisformats: een format dat 
toegepast wordt als in het betreffende vak convergent gedifferentieerd wordt en een format 
dat gebruikt wordt als er sprake is van divergente differentiatie. Bij convergente differentiatie is 
er een basisaanbod voor de hele groep en in aansluiting daarop verlengde instructie voor een 
subgroepje leerlingen dat achterblijft en meer uitdaging en verdieping voor een subgroepje 
leerlingen met een grote leervoorsprong. Bij divergente differentiatie is er geen basisaanbod, 
maar werken groepjes leerlingen op een verschillend niveau en in een verschillend tempo aan 
verschillende doelen.

Het vakspecifieke groepsplan wordt na analyse van het bijbehorend groepsoverzicht opgesteld 
op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de gekozen clustering van leerlingen. 

Verkorte versie
De vaksectie maakt het vakspecifieke groepsplan op maat. Sommige scholen maken een verkorte 
versie van het vakspecifieke groepsplan. In deze verkorte versie worden alleen de doelen, het 
aanbod en de organisatie aangegeven. Na afronding van het  plan evalueert de docent of de 
gestelde doelen bereikt zijn.

Kolom 1
In kolom 1 worden de namen ingevuld van de leerlingen die samen in een bepaald subgroepje 
zitten.

Kolom 2
In kolom 2 worden SMART de doelen benoemd die de komende periode nagestreefd worden. 
De doelen zijn concreet en meetbaar, zodat geëvalueerd kan worden of ze bereikt zijn. Gebruik 
bij het stellen van doelen de leerlijn van het betreffende vakgebied en besteed in het bijzonder 
aandacht aan cruciale leermomenten die zich de komende periode in de leerlijn voordoen.
Ga uit van hoge verwachtingen.
Op basis van de analyse van het groepsoverzicht kunnen aandachtspunt(en) vastgesteld worden 
die voor veel leerlingen en dus voor de hele groep van toepassing zijn. Bij de basisgroep geef je 
dan aan wat deze aandachtspunten zijn en welke doelen je voor de hele groep nastreeft.
Geef ook voor elk subgroepje leerlingen aan welk(e) doel(en) je de komende periode nastreeft. 
Incidenteel kun je ook naar een individuele leerling aangeven welk doel je wilt bereiken. Let op: 
het is in de praktijk onuitvoerbaar om voor veel individuele leerlingen een individuele aanpak te 
realiseren.

Kolom 3
In kolom 3 geef je aan wat je aanbiedt om de gestelde doelen te bereiken. Het heeft geen 
zin om uitgebreid het basisaanbod te beschrijven. Dit staat immers al in de methode of in 
het programma. Geef wel aan welke extra leerstof, oefenstof of materialen je aanbiedt aan 
subgroepjes leerlingen.

Kolom 4
In kolom 4 wordt beschreven hoe je de leerstof aanbiedt. Welke didactiek, aanpak of methodiek 
hanteer je om aan de specifieke onderwijsbehoeften van een groepje leerlingen tegemoet te 
komen? Denk bijvoorbeeld aan verlengde instructie, het bieden van meer leertijd, het visualiseren 
van de leerstof, het structureren van opdrachten, het voordoen van een oplossingsstrategie, 
herhalen, activerende werkvormen en het nemen van pedagogische maatregelen om de motivatie 
en het leerplezier met betrekking tot het vak te vergroten.
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Kolom 5
In kolom 5 wordt aangegeven hoe het aanbod in de groep op een haalbare wijze georganiseerd 
wordt. Bijvoorbeeld: hoe vaak en wanneer bied je verlengde instructie aan een groepje leerlingen. 
Kijk hoe je de extra activiteiten kunt inroosteren.

Kolom 6
In kolom 6 staat kort aangegeven op welke wijze en wanneer geëvalueerd wordt of de gestelde 
doelen bereikt zijn.

Na afronding van het groepsplan evalueert de docent (per subgroepje) of de gestelde doelen 
bereikt zijn en het (extra) aanbod resultaat gehad heeft.
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 Bijlage 21 – Format individueel handelingsplan

In een onderwijszorgroute wordt als insteek voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen 
gekozen voor het werken met groepsplannen. Een individueel handelingsplan (IHP) wordt 
incidenteel opgesteld als de leerling een aanpak nodig heeft die zich niet laat specificeren in 
het groepsplan. Het IHP is dan een bijlage bij het groepsplan. Het IHP bestaat uit dezelfde 
componenten als het groepsplan. Na afronding van het IHP evalueert de mentor en/of docent of 
de gestelde doelen bereikt zijn.
Het opstellen en het evalueren van het IHP wordt besproken met de leerling en met de ouders.

Een IHP is niet hetzelfde als een IOP (Individueel Ontwikkelingsplan) dat in het praktijkonderwijs 
gebruikt wordt. Voor een IOP is een ander format nodig.

Naam leerling:                                                                  Datum:

Mentor/docent:                                                                Periode IHP:

Klas:

Korte schets ontwikkelings-

perspectief en onderwijs-

behoeften van de leerling

Doelen

Inhoud 

(Wat)

Aanpak/methodiek 

(Hoe)

Organisatie

(Wie en wanneer)

Evaluatie

(Na afronding IHP)

Afspraken met ouders
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 Bijlage 22 – Directe instructiemodel

Stappen in een les Korte toelichting

Introductie Interesse wekken

Kort herhalen

Doel les duidelijk maken

Voorkennis ophalen

Instructie Stap voor stap uitleg geven

Vragen stellen

Voorbeelden geven

Zelf hardop voordoen

Expliciet gebruik leerstrategieën

Begeleide inoefening Kort samen oefenen onder begeleiding van de leraar

Sturen en begeleiden

Controleren op juiste toepassing

Samen leerstrategie nog eens doen

Zelfstandig verwerken of 

toepassen

Leerlingen werken zelfstandig

Feedback geven (loopronde)

Verlengde instructie geven aan zwakkere leerlingen (subgroepje)

Feedback geven aan groepje leerlingen dat meer uitdaging krijgt 

(subgroepje)

Samenvatten en vooruitblik Evalueren en samenvatten wat er geleerd is

Aangeven welke strategie wanneer toegepast wordt

Vooruitblik op volgende les
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 Bijlage 23 – Richtlijnen communicatie met ouders

Samenwerken en communiceren met ouders betekent meer dan alleen hen informeren 
(eenrichtingsverkeer). Het betekent ook dat zij meedenken, mee beslissen en meedoen. 

Zeven richtlijnen voor de communicatie met ouders zijn:

1. Laat ouders weten dat zij welkom zijn op school. Benadruk dat school en ouders een 
gemeenschappelijk belang hebben: het kind. Er is naar ouders sprake van een uitnodigende 
houding en lage drempel.

2. Wees duidelijk over de rol van school en van de ouders en ieders verantwoordelijkheden. 
Op school werken onderwijsprofessionals en ouders zijn ervaringsdeskundigen. Zij kennen 
hun kind het best en het langst. Onderwijs geven is de primaire verantwoordelijkheid van 
school en opvoeden de primaire verantwoordelijkheid van de ouders. School geeft duidelijk 
aan wat zij verwachten van ouders. Indien een school van mening is dat ouders, in het 
belang van het kind, het onderwijs beter moeten ondersteunen, dan bepreekt ze dat met 
de ouders.

3. Benut de onderwijs- en begeleidingsstructuur als kader voor de communicatie. De stappen 
uit de onderwijszorgroute zijn een goed aanknopingspunt om met ouders in gesprek te 
gaan. Geef in deze route aan wie wanneer met ouders in gesprek gaat. Ga daarbij zo vroeg 
mogelijk in gesprek met ouders. ‘We kijken het nog even af” is meestal onverstandig. 

4. Verwoord dat het gedrag van een jongere op school anders kan zijn dan thuis. Gedrag is 
situatiegebonden en kan thuis sterk verschillen van op school. 

5. Verwoord zowel de zorgen als de positieve aspecten. Geef je zorgen eerlijk en helder aan. 
Benadruk daarnaast ook altijd de positieve kanten en talenten van de jongere. 

6. Wees duidelijk over de bedoelingen van school. Er ontstaan vaak misverstanden doordat 
school niet duidelijk is naar de ouders over de bedoelingen van het gesprek. Dikwijls blijven 
de motieven en intenties voor een gesprek onuitgesproken. Geef aan wat de aanleiding tot 
en het doel van het gesprek is, welke beslissingen genomen moeten worden en tot wiens 
verantwoordelijkheid die behoren.

7. Maken samen duidelijke afspraken en evalueer deze met de ouders. Sluit een gesprek altijd 
af met een perspectief: we werken naar dit doel toe en daarom gaan we dit en dat doen. 
Vraag of de ouders akkoord zijn en maak een vervolgafspraak om de voortgang met de 
ouders te evalueren. 

Ontleend aan: N. Pameijer, T. van Beukering en S. de Lange (2009). Handelingsgericht werken: 
een handreiking voor het schoolteam. Leuven/Den Haag: Acco. 
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 Bijlage 24 – Competenties ‘Handelingsgericht werken’

Handelingsgericht werken doet een groot beroep op de professionaliteit van mentoren en 
docenten. Bij de invoering van een onderwijszorgroute dient dan ook veel aandacht besteed te 
worden aan het professionaliseren van mentoren en docenten. In onderstaand overzicht staan per 
stap uit de cyclus HGW belangrijke competenties voor mentoren en docenten vermeld.

In het project ‘Meer bekwaam in handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’ (KPC 
Groep) is een competentiescan in ontwikkeling, waarmee op het niveau van een individuele 
docent en op het niveau van het team in kaart gebracht kan worden in hoeverre deze 
competenties aanwezig c.q. gerealiseerd zijn.

Stappen uit cyclus HGW Competenties docent

1 Systematisch 

volgen van het leren en 

de ontwikkeling van de 

leerlingen

•	 Afnemen	van	toetsen	om	de	leervorderingen	van	leerlingen	in	een	

vakgebied vast te stellen, analyseren van de resultaten en bepalen van de 

mate waarin zij de leerdoelen bereikt hebben.

•	 Observeren	en	analyseren	van	het	werk	en	de	taakaanpak	van	leerlingen.

•	 Observeren	van	het	gedrag	van	leerlingen,	de	interactie	met	andere	

leerlingen en de interactie met de docent.

•	 Systematisch	volgen	van	de	sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	

leerlingen en hun welbevinden.

•	 Voeren	van	gesprekken	met	leerlingen.

•	 Voeren	van	gesprekken	met	ouders.

•	 In	kaart	brengen	van	talenten	en	interesses	van	leerlingen.

•	 Verzamelen	en	registreren	van	leerlingengegevens	in	een	groeps-

overzicht.

2 Signaleren van 

leerlingen die extra 

aandacht nodig hebben

•	 Vroegtijdig	signaleren	van	leerlingen	met	een	leerachterstand.

•	 Signaleren	van	(hoogbegaafde)	leerlingen	met	een	grote	leervoorsprong.

•	 Vroegtijdig	signaleren	van	leerlingen	die	qua	sociaal-emotionele	

ontwikkeling en/of werkhouding/taakaanpak extra aandacht nodig 

hebben.

•	 Kennis	van	ijkpunten	en	criteria	om	leerlingen	te	signaleren.

•	 Kennis	van	veel	voorkomende	leerstoornissen	en	van	sociaal-emotionele	

problematiek.

•	 Signaleren	van	leerlingen	die	thuis	of	in	hun	leefomgeving	problemen	

ondervinden.

3 Benoemen van 

onderwijsbehoeften van 

leerlingen

•	 Vertalen	van	de	verzamelde	gegevens	in	onderwijsbehoeften	van	

leerlingen.

•	 SMART	stellen	van	doel(en):	wat	wil	ik	de	komende	periode	voor	deze	

leerling bereiken?

•	 Inzicht	in	leerlijnen	c.q.	ontwikkelingslijnen	om	doelen	te	stellen.

•	 Kennis	van	hoe	je	het	aanbod	naar	leerlingen	die	achterblijven	

kunt intensiveren en van variaties in instructie, leerstof, leertijd en 

verwerkingsvormen.

•	 Kennis	van	hoe	je	naar	(hoogbegaafde)	leerlingen	het	aanbod	zinvol	kunt	

verrijken en meer uitdaging kunt bieden.

•	 Kennis	van	pedagogische	maatregelen	om	de	sociaal-emotionele	

ontwikkeling en/of om de werkhouding/taakaanpak/motivatie te 

stimuleren.
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Stappen uit cyclus HGW Competenties docent

4 Clusteren 

van leerlingen 

met vergelijkbare 

onderwijsbehoeften

•	 Inzicht	in	de	diversiteit	aan	onderwijsbehoeften	van	leerlingen	en	de	

bereidheid om in het onderwijs uit te gaan van verschillen hierin.

•	 Ontdekken	van	patronen	in	de	onderwijsbehoeften	van	leerlingen	bij	het	

clusteren van leerlingen.

•	 Samenstellen	van	subgroepjes	leerlingen	die	extra	instructie,	leerstof	

en/of verwerking nodig hebben.

•	 Samenstellen	van	subgroepjes	leerlingen	die	extra	uitdaging	of	

verdieping nodig hebben.

•	 Samenstellen	van	subgroepjes	leerlingen	die	een	vergelijkbare	

pedagogische aanpak nodig hebben.

•	 Scheppen	van	een	goed	werkklimaat	met	duidelijke	regels	en	procedures.

•	 Kennis	van	effectieve	vormen	van	differentiatie,	organisatie	en	

klassenmanagement.

•	 Kennis	van	hoe	het	zelfstandig	werken	van	leerlingen	gestimuleerd	kan	

worden.

•	 Organiseren	van	werkplekken	waarin	groepjes	leerlingen	geconcentreerd	

kunnen werken. 

5 Doelgericht plannen 

van een aanbod

•	 Doelgericht	opstellen	van	een	groepsplan	op	basis	van	de	gekozen	

clustering.

•	 SMART	stellen	van	doelen	op	basis	van	hoge	verwachtingen.

•	 Kiezen	van	geschikte	leerinhouden	om	de	gestelde	doelen	te	bereiken.

•	 Kiezen	van	een	geschikte	aanpak/methodiek	om	de	gestelde	doelen	te	

bereiken, met een mix aan werkvormen.

•	 Op	haalbare	wijze	organiseren	van	het	aanbod	aan	subgroepjes	

leerlingen.

•	 Zodanig	inrichten	van	de	les	dat	er	tijd	is	om	subgroepjes	leerlingen	

effectief te begeleiden.

•	 Leerlingen	mede-eigenaar	maken	van	het	plan	en	ruimte	bieden	om	hun	

eigen leerproces vorm te geven. 

6 Uitvoeren en 

evalueren van het 

groepsplan

•	 Uitvoeren	van	het	groepsplan	tijdens	de	les	qua	instructie,	differentiatie	

en klassenmanagement.

•	 Bijhouden	van	de	vorderingen	van	leerlingen	tijdens	de	uitvoering	van	

het groepsplan en, indien nodig, het groepsplan tussentijds bijstellen/ 

actualiseren.

•	 (Tijdens	de	les)	bieden	van	verlengde	instructie	aan	een	groepje	

leerlingen.

•	 Leerlingen	systematisch	feedback	geven	over	hun	aanpak	en	de	

resultaten.

•	 Effectief	besteden	van	de	beschikbare	leertijd.

•	 Leerlingen	stimuleren	om	samen	met	elkaar	en	van	elkaar	te	leren.

•	 Systematisch	evalueren	of	de	gestelde	doelen	bereikt	zijn

•	 Systematisch	evalueren	of	de	aanpak	of	het	aanbod	gewerkt	heeft	en	

welke aanpassingen nodig zijn.

•	 Analyseren	van	de	behaalde	opbrengsten	en	vaststellen	van	

verbeterpunten.

•	 Reflectie	op	het	eigen	pedagogisch	en	didactisch	handelen.

•	 In	gesprek	gaan	met	leerlingen	over	de	vorderingen	die	gemaakt	zijn. 
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Stappen uit cyclus HGW Competenties docent

7 Samenwerken •	 In	het	eerste	leerjaar	gebruikmaken	van	de	gegevens	die	de	basisschool	

overgedragen heeft.

•	 Voorbereiden	van	en	leveren	van	een	bijdrage	aan	groepsbesprekingen.

•	 Delen	en	overdragen	van	informatie	over	leerlingen	naar	collega’s.

•	 Pedagogische	en	didactische	aanpak	afstemmen	met	collega’s	om	

tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen.

•	 Uitwisselen	van	opvattingen	en	ervaringen	met	collega’s,	elkaar	feedback	

geven en elkaars talenten benutten.

•	 Samen	met	de	collega’s	nadenken	over	hoe	de	onderwijszorg	in	school	

verbeterd kan worden.

•	 Goed	communiceren,	samenwerken	en	afstemmen	met	ouders.

•	 Goed	communiceren,	samenwerken	en	afstemmen	met	medewerkers	uit	

het zorgteam van school.
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 Bijlage 25 – Ondersteuningsbehoeften mentoren/docenten

Bijgaand overzicht kan gebruikt worden om de behoeften aan professionalisering en 
ondersteuning van mentoren en docenten in kaart te brengen. Het is gebaseerd op de stappen 
uit de cyclus ‘Handelingsgericht werken’. Laat mentoren/docenten zelf aangeven wat hun 
belangrijkste behoeften zijn.
Op basis van een analyse van het overzicht kan de stuurgroep beslissen om aan een bepaalde 
mentor/docent individuele ondersteuning te bieden. Als veel mentoren/docenten bij een 
bepaalde stap professionalisering of ondersteuning wensen, kan deze op teamniveau 
plaatsvinden.
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 Bijlage 26 – Checklist klassenbezoeken

Docent:      Observator:

Groep:      Datum:                  

Onderdelen Opmerkingen

Voorbereiding

Gebruikt de docent het groepsplan in zijn/haar lessen? O   ja

O   nee
Houdt de docent de vorderingen in het groepsplan bij? Hoe? O   ja

O   nee
Introductie les

Weten de leerlingen het doel van de les? O   ja

O   nee
Weten de leerlingen wat zij gaan doen? O   ja

O nee
Haalt de docent voorkennis op? O   ja

O   nee
Instructie

Is er voldoende instructietijd? O   ja

O   nee
Krijgt een groepje leerlingen verlengde instructie?

Zie groepsplan.

O   ja

O   nee
Krijgt een groepje leerlingen extra uitdaging/ verdieping? O   ja

O   nee
Sluit de instructie aan bij de specifieke onderwijs-behoeften 

van de leerlingen? Zie groepsplan.

O   ja

O   nee
Houdt de docent rekening met verschillen tussen leerlingen? 

Hoe?

O   ja

O   nee
Vindt na de instructie begeleide inoefening plaats? O   ja

O   nee
Zijn de overige leerlingen in staat zelfstandig te werken als 

de docent een groepje instructie geeft?

O   ja

O   nee
Verwerking

Zijn de leerlingen in staat zelfstandig te werken? O   ja

O   nee
Ontvangen de leerlingen regelmatig feedback? O   ja

O   nee
Sluiten de werkvormen aan bij de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerlingen?

O   ja

O   nee
Houdt de docent rekening met verschillen in leerstijl tussen 

leerlingen?

O   ja

O   nee
Bespreekt de docent het werk met de leerlingen na? O   ja

O   nee
Sluit de docent de les duidelijk af? O   ja

O   nee
Organisatie en klassenmanagement
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Verwerking

Is de organisatie conform het groepsplan? O   ja

O   nee
Is deze organisatie haalbaar voor de docent? O   ja

O   nee

Wat zijn aandachtspunten in 

het klassenmanagement?
Verloopt de wisseling van groeperingsvormen goed? O   ja

O   nee
Wordt de leertijd effectief besteed? O   ja

O   nee
Krijgen sommige leerlingen extra leertijd?

Zie groepsplan.

O   ja

O   nee
Zijn de regels in de klas met betrekking tot zelfstandig 

werken en hulp vragen duidelijk?

O   ja

O   nee
Pedagogisch klimaat

Stemt de docent zijn pedagogische aanpak goed af op de 

specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen?

O   ja

O   nee
Is er een goed werkklimaat? O   ja

O   nee
Verloopt de samenwerking en interactie tussen de leerlingen 

goed?

O   ja

O   nee
Werken de leerlingen goed met elkaar samen? O   ja

O   nee
Gaat de docent adequaat om met ongewenst gedrag? O   ja

O   nee

Nagesprek met mentor/docent

Aandachtspunten

Dit gaat goed: Dit kan beter:

Wat wil de docent gaan verbeteren? (Prioriteiten stellen)

Hoe en wanneer?

Korte toelichting checklist klassenbezoeken

Bij een klassenbezoek staat de begeleidingsvraag van de mentor/docent centraal. Stel daarom 
vooraf vast wat de vraag van de mentor/docent is met betrekking tot de uitvoering van het 
groepsplan. In de checklist staat een aantal aandachtspunten voor een klassenbezoek. Het is 
niet bedoeling al deze punten tijdens een klassenbezoek door te lopen. De checklist bevat 
suggesties om je op bepaalde punten te richten. Na het klassenbezoek vindt op basis van de 
begeleidingsvraag van de mentor/docent altijd een korte nabespreking plaats. Bespreek ook wat 
goed gaat en maak afspraken over welk verbeterpunt de mentor/docent aan gaat pakken.
In het team moet het uitvoeren van klassenbezoeken goed geïntroduceerd worden, zodat 
iedereen weet wat de bedoeling en de opzet van deze bezoeken is. De klassenbezoeken hebben 
niet een beoordelend, maar een ondersteunend karakter.
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 Bijlage 27 – Evaluatieformulier onderwijszorgroute

De stuurgroep evalueert regelmatig de voortgang van de onderwijszorgroute en de ervaringen 
van de betrokken medewerkers. Op basis van deze evaluaties onderzoekt de stuurgroep wat 
goed gaat en wat verbeterpunten zijn.De uitkomsten zijn een goed middel om met het team in 
dialoog te gaan over de onderwijszorgroute.
Bijgaand formulier kan gebruikt worden om (tussentijds) het ontwerp en de invoering van de 
onderwijszorgroute in school te evalueren. Maak het formulier op maat voor de eigen situatie.

Naam: 

Functie:

Datum:

Algemeen
•	 Hoe	vind	je	de	invoering	van	de	onderwijszorgroute	in	school	verlopen?

•	 Wat	vind	je	in	je	eigen	praktijk	goed	gaan?

•	 Wat	vind	je	minder	goed	gaan?

•	 Wat	heb	je	geleerd?		Wat	wil	je	nog	leren?

Cyclus ‘Handelingsgericht werken’
•	 Hoe	vind	je	het	verzamelen	van	leerlingengegevens	in	het	groepsoverzicht	gaan?

•	 Hoe	verloopt	het	signaleren	van	leerlingen	die	extra	aandacht	nodig	hebben?

•	 Hoe	vind	je	het	benoemen	van	de	onderwijsbehoeften	van	leerlingen	gaan?

•	 Hoe	verloopt	het	clusteren	van	leerlingen	met	vergelijkbare	onderwijsbehoeften?

•	 Hoe	vind	je	het	opstellen	van	het	groepsplan	gaan?

•	 Is	de	uitvoering	van	het	groepsplan	haalbaar	qua	instructie,	organisatie	en	klassenmanagement?

•	 Hoe	verloopt	het	evalueren	van	het	groepsplan?

•	 Hoe	vind	je	de	groepsbesprekingen	gaan?

•	 Hoe	vind	je	het	overleg	van	het	zorgteam	gaan?

•	 Hoe	werk	je	in	de	onderwijszorgroute	samen	met	collega’s?

•	 Hoe	vindt	de	overdracht	in	school	plaats?	Is	er	een	doorgaande	lijn?

Successen en verbeterpunten
•	 Wat	zijn	volgens	jou	de	belangrijkste	successen	die	tot	nu	toe	behaald	zijn?

•	 Wat	zijn	volgens	jou	de	belangrijkste	verbeterpunten	voor	school?

•	 Wat	zijn	de	belangrijkste	verbeterpunten	voor	je	eigen	handelen?
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 Bijlage 28 – Begrippenkader

In de onderwijszorgroute passeren diverse begrippen de revue. In deze bijlage worden 
die begrippen verhelderd om meer eenduidigheid te bereiken. Het zijn geen formele 
of geautoriseerde begrippen. De begrippen krijgen hun betekenis in de context van de 
onderwijszorgroute. 

Groepsoverzicht 

In het digitale groepsoverzicht worden de gegevens van alle leerlingen uit een groep verzameld.  
Het betreft actuele gegevens uit:
•	 toetsen;
•	 analyses	van	het	werk;
•	 observaties	van	leerlingen;
•	 gesprekken	met	leerlingen	(en	met	ouders).
De ervaring leert dat alleen toetsresultaten ontoereikend zijn om de onderwijsbehoeften van 
een leerling goed te kunnen benoemen. Observaties en gesprekken met leerlingen leveren veel 
handelingsgerichte informatie op. Breng in het groepsoverzicht niet alleen de beperkingen van 
leerlingen in kaart, maar geef ook de positieve kwaliteiten en talenten van leerlingen aan. 
We maken onderscheid tussen een vakoverstijgend groepsoverzicht en vakspecifieke 
groepsoverzichten.

Leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem (LVS) is een registratiesysteem. Hierin worden de gegevens van 
leerlingen geregistreerd. 
•	 Het	bevat	alle	documentatie	van	de	school	over	de	ontwikkeling	en	over	de	leervorderingen	

van de leerlingen. Met behulp van het LVS kan aan bevoegde personen inzage gegeven 
worden in de ontwikkeling en de leervorderingen van leerlingen.

•	 Het	is	(meestal)	een	digitaal	systeem	waarin	naast	de	zakelijke	(naw)	data	gegevens	
te vinden zijn over de leervorderingen van de leerlingen en hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling.

•	 Daarnaast	kunnen	in	het	LVS	absentenregistratie,	incidentenregistratie,	assessments,	
verslagen van gesprekken met ouders, huisbezoekverslagen en verslagen van stage-
bedrijven worden opgenomen. 

•	 De	leerling	zelf	heeft	geen	enkele	actieve	bemoeienis	met	het	bijhouden	van	het	LVS.	
•	 De	groepsoverzichten,	de	groepsplannen,	de	handelingsplannen	en	IOP’s	worden	

opgeslagen en na evaluatie bewaard in het LVS.

Portfolio

Een portfolio, letterlijk draagmap – van het Latijn portare (dragen) en folium (vel papier) – is een 
verzameling van werkstukken en andere bewijzen van het leerproces. 
•	 Het	is	het	verantwoordings- en registratiesysteem van de leerling en biedt een overzicht 

(bewijzen) van diens werk- en leerprestaties; een staalkaart van zijn kunnen. 
•	 Het	portfolio	is	een	instrument	van	de	leerling	die	er	ook	de	verantwoording	voor	draagt.	

Het kan digitaal zijn, maar dat is niet noodzakelijk. 
•	 Voor	het	goed	vullen	en	gebruiken	van	het	portfolio	is	gedurende	de	schoolloopbaan	

sturing en begeleiding door de school en ouders nodig. 
•	 Een	portfolio	is	dus	geen	plan,	maar	een	neerslag	van	de	uitkomsten	van	de	plannen:	één	

van de zichtbare opbrengsten van de inspanningen van de leerling.
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Onderwijsbehoeften

Centraal in passend onderwijs staat de afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen (en verschillen daarin tussen leerlingen). Bij het benoemen van de 
onderwijsbehoeften van een leerling geeft de docent altijd twee zaken aan:
•	 Welk(e)	doel(en)	streef	ik	de	komende	periode	(=	duur	groepsplan	of	handelingsplan)	voor	

deze leerling na?
•	 Wat	heeft	deze	leerling	(extra)	nodig	om	deze	doelen	te	bereiken?	Denk	bijvoorbeeld	

aan verlengde instructie, meer leertijd, extra leerstof, feedback, een bepaalde aanpak van 
het gedrag, uitdagende en activerende werkvormen en maatregelen om de motivatie, 
taakaanpak en werkhouding te verbeteren.

De onderwijsbehoeften van een leerling worden benoemd op basis van de gegevens die 
verzameld zijn uit toetsen, observaties en gesprekken met de leerlingen (en ouders), met in het 
bijzonder aandacht voor de leerlingen die bij stap 2 uit de cyclus HGW gesignaleerd zijn.
Bij het benoemen van onderwijsbehoeften wordt zowel aandacht besteed aan didactische als 
pedagogische aspecten. Deze aspecten zijn vaak sterk met elkaar verweven. 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen didactische onderwijsbehoeften (ook wel instructie-
behoeften genoemd) en pedagogische onderwijsbehoeften (ook wel ondersteuningsbehoeften 
genoemd). In het VO spreekt men ook wel van algemene en vakspecifieke onderwijsbehoeften. 

De algemene onderwijsbehoeften van een leerling zijn vakoverstijgend. Twee vragen staan 
centraal: Wat heeft deze leerling (extra) nodig om zich te ontwikkelen? en: Wat heeft deze leerling 
(extra) nodig om te leren? Ook bij het benoemen van de algemene onderwijsbehoeften worden 
eerst doelen gesteld en wordt vervolgens aangegeven wat de leerling nodig heeft om deze 
doelen te bereiken. Het veronderstelt dat de mentor en docenten zicht hebben op de sociaal-
emotionele ontwikkeling en de werkhouding/taakaanpak van leerlingen. 
Het is essentieel dat de algemene onderwijsbehoeften met het ‘team’ docenten dat onderwijs 
geeft aan een groep leerlingen vastgesteld en besproken worden. Indien nodig kan daarbij 
beroep gedaan worden op expertise van ‘zorgfunctionarissen’ uit de 2e en 3e lijn van school.

De vakspecifieke onderwijsbehoeften van een leerling worden door de (vak)docent vastgesteld en 
zijn meer didactisch van aard. De docent geeft aan welke doelen de komende periode voor deze 
leerling nagestreefd worden en wat deze leerling (extra) nodig heeft om deze doelen te bereiken. 
Hierbij wordt een groot beroep gedaan om de vakexpertise van de leraar.

Ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een (langetermijn) ontwikkelingsperspectief voor leerlingen staat in het VO nog in 
de kinderschoenen. In het praktijkonderwijs is hier in het IOP al wel ervaring mee opgedaan. 

Onder het ontwikkelingsperspectief van een leerling wordt meestal verstaan:
•	 verwachte	uitstroomniveau/uitstroombestemming	van	een	leerling	(bijvoorbeeld	een	

bepaalde vervolgopleiding);
•	 leerrendementsverwachting	per	vakgebied	(prognose	over	één	jaar,	twee	jaar,	einde	school).
Essentieel is dat ook factoren in kaart gebracht worden die de ontwikkeling en het leren van de 
leerling ‘stimuleren’ en ‘belemmeren’. Het kan gaan om factoren in de leerling (bijvoorbeeld 
sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding), factoren in de leeromgeving en factoren in de 
leefomgeving.

Het is belangrijk het ontwikkelingsperspectief van een leerling regelmatig te monitoren en zo 
nodig tijdig bij te stellen. 

Ga met de leerling en met de ouders in gesprek en betrek de leerling actief bij het werken vanuit 
een ontwikkelingsperspectief (bijvoorbeeld met behulp van een portfolio). Maak de leerling 
regisseur van zijn eigen ontwikkeling en leerproces.
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Uitgangspunt van werken vanuit een ontwikkelingsperspectief is dat ontwikkeling van leerlingen 
niet gevolgd, maar op basis van hoge verwachtingen doelgericht gepland wordt. Uit het 
ontwikkelingsperspectief worden (aan de hand van leerlijnen) langetermijndoelen voor de leerling 
afgeleid. Op basis van deze doelen worden bij het benoemen van de onderwijsbehoeften 
de kortetermijndoelen bepaald. Onderwijsbehoeften richten zich op de zone van de naaste 
ontwikkeling.

Groepsplan

Het groepsplan beschrijft doelgericht het aanbod aan alle leerlingen in de groep voor een 
bepaalde periode. In het groepsplan geeft de docent doelgericht aan hoe hij de komende 
periode aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep tegemoetkomt. 
Ten grondslag aan het groepsplan ligt een ‘groepsoverzicht’ waarin de gegevens van alle 
leerlingen uit toetsen, observaties en gesprekken met kinderen en ouders verzameld zijn. In het 
groepsoverzicht signaleert de mentor en/of docent leerlingen die de komende periode extra 
aandacht nodig hebben en benoemt de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
De mentor/docent analyseert het groepsoverzicht en gaat voorafgaand aan het opstellen van 
het groepsplan na hoe hij (op een effectieve en haalbare manier) leerlingen met vergelijkbare 
onderwijsbehoeften kan clusteren. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de 
gekozen clustering wordt het (digitale) groepsplan ingevuld.

Er zijn globaal twee vormen van clusteren: convergent en divergent. 
Bij convergente differentiatie worden voor alle leerlingen globaal dezelfde doelen nagestreefd. 
Er is een basisaanbod voor alle leerlingen en daarnaast bijvoorbeeld een groepje leerlingen 
dat verlengde instructie, meer leertijd en extra leerstof ontvangt en een groepje leerlingen 
dat verdieping en meer uitdaging krijgt. In het groepsplan wordt dan kort en kernachtig het 
basisaanbod aangegeven (zie methode/programma) en vervolgens de doelen en het aanbod voor 
subgroepjes beschreven.
Bij divergente differentiatie worden vaste doelen en één basisaanbod losgelaten. Groepjes 
leerlingen zijn met verschillende doelen op een verschillend niveau en in een verschillend tempo 
bezig en ontvangen derhalve een verschillend aanbod. In het groepsplan worden per subgroepje 
de doelen en het aanbod beschreven.

Het format van het groepsplan kent meestal de volgende kopjes:
•	 Doelen	(SMART	geformuleerd).
•	 Inhoud:	wat	bied	je	aan	om	doelen	te	bereiken?
•	 Aanpak/methodiek:	hoe	bied	je	het	aan?	
•	 Organisatie:	hoe	organiseer	en	richt	ik	het	onderwijs	in	op	basis	van	de	gekozen	clustering?
•	 Evaluatie:	vul	na	afronding	van	het	groepsplan	in	of	de	gestelde	doelen	bereikt	zijn	en	of	de	

aangeboden aanpak wel/niet werkt.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een vakoverstijgend groepsplan en een vakspecifiek 
groepsplan. In het vakoverstijgende groepsplan staat doelgericht beschreven hoe aan de 
algemene (vakoverstijgende) onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet gekomen wordt. 
Dit plan wordt door de mentor van de groep opgesteld en in onderlinge afstemming door alle 
docenten die voor een groep staan uitgevoerd en gezamenlijk geëvalueerd. 
Per vak stelt de docent doelgericht het vakspecifieke groepsplan op, voert dit uit en evalueert of 
de doelen bereikt zijn. 
Het vakoverstijgende groepsplan en de vakspecifieke groepsplannen dienen goed op elkaar 
afgestemd te zijn.

Voor leerling, ouders en Inspectie dient in een groepsplan transparant te zijn welke leerlingen wat 
extra aangeboden gekregen hebben en met welk resultaat.
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Groephandelingsplan

Sommige scholen stellen niet een groepsplan op, maar per subgroepje een apart groep-
handelingsplan. Nadat de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht zijn (zie 
het groepsoverzicht), worden leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd 
in een groepje (dat naast het basisaanbod extra ondersteuning of uitdaging krijgt). Het 
groepshandelingsplan beschrijft alleen voor dit groepje leerlingen de doelen, de inhoud, de 
aanpak/methodiek, de organisatie en de evaluatie.

Groepsplannen en groepshandelingsplannen dienen ‘werkdocumenten’ te zijn die docenten 
daadwerkelijk in hun eigen praktijk gebruiken bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van (les)
activiteiten. 

Handelingsplan

Er zijn meerdere benamingen en definities van een individueel handelingsplan, vaak met een heel 
eigen invulling en bereik.
In de onderwijszorgroute wordt een individueel handelingsplan (incidenteel) opgesteld als 
een leerling om de gestelde doelen te bereiken een aanpak/aanbod nodig heeft die zich niet 
laat specificeren en uitvoeren binnen het groepsplan en of de groepsaanpak. Het individueel 
handelingsplan is dan een specifiek plan om doelgericht te werken aan de individuele 
onderwijsbehoefte van een leerling. Het is een verbijzondering van het groepsplan c.q. een 
bijlage bij het groepsplan.

In het handelingsplan staan SMART de doelen beschreven die de komende periode nagestreefd 
worden. Het plan geeft aan wat (inhoud) de leerling aangeboden krijgt om de gestelde doelen 
te bereiken, hoe (didactiek) dit aangeboden wordt, op welke wijze de uitvoering georganiseerd 
wordt en hoe geëvalueerd wordt of de gestelde doelen bereikt zijn. 

Het opstellen en evalueren van het handelingsplan vindt plaats in gesprek met de leerling en de 
ouders. 

IOP: Individueel Ontwikkelingsplan

Het Individueel Ontwikkelingsplan, zoals bedoeld in de kwaliteitscriteria van de Inspectie 
van het Onderwijs is een (serie) document(en) waarin op ten minste drie meetmomenten het 
ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt vastgelegd. In de ontwikkelingsperspectieven 
staat het beoogde toekomstperspectief van de leerling. Deze informatie leidt tot individuele 
ontwikkelingsplannen met passende leerarrangementen. Het IOP wordt geaccordeerd met een 
handtekening van de leerling, ouders en begeleider van school en geeft voor een langer durende 
periode antwoord op de vragen: Wat wil ik leren op deze school? En: Hoe pak ik dat aan?’ 
Met het IOP kan doelgericht, resultaatgericht, ontwikkelingsgericht en handelingsgericht 
gestuurd en gewerkt worden door en met de leerling. Het wordt door de school gebruikt 
als een verantwoordingsdocument voor de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs- en 
begeleidingsaanbod.

Het IOP wordt opgesteld in het praktijkonderwijs. Het IOP wordt in samen-spraak met de leerling 
en ouders opgesteld. Het IOP omvat concrete doelen (een ontwikkelings-perspectief), daarbij 
passende SMART omschreven acties, met voldoende ambitie, is dynamisch en de doelen worden 
regelmatig geëvalueerd.

De school maakt na twee of uiterlijk drie jaar een uitstroomprofiel van de leerling. Dit profiel 
beschrijft het niveau dat de leerling, ouders en school gezamenlijk aan het eind van het praktijk-
onderwijs denken te behalen, vastgelegd in het IOP. 



Bijlagen 149

 Bijlage 29 – Websites

In deze bijlage treft u, zonder volledig te zijn, een aantal websites aan die van toepassing zijn op 
de onderwijszorg aan leerlingen.

www.onderwijszorgroutesvo.nl
www.zorgroutevo.nl
www.passendonderwijs.nl
www.vo-raad.nl 
www.koersvo.nl 
www.leerlingzorgcoördinator.nl
www.zat.nl
www.nji.nl
www.poraad.nl
www.overgangpovo.nl
www.infohoogbegaafd.nl 
www.taalenrekenen.nl
www.slo.nl
www.kpcgroep.nl
www.leraar24.nl 
www.bekwaamheidsdossier.nl
www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl
www.jeugdzorg.nl
www.swv-vo.nl 
www.rijksoverheid.nl 
www.samenwerkenvoordejeugd.nl 
www.masterplandyslexie.nl
www.leerplichtwet.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
www.venstersvoorverantwoording.nl
www.lob-vo.nl
www.muiswerk.nl
www.diataal.nl
www.primaonderwijs.nl/amn
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