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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 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.

Sinds 2007 is er veel veranderd. Passend onderwijs heeft grote consequenties voor hoe de 
onderwijszorg in het samenwerkingsverband en in school ingericht gaat worden. Ook krijgt de 
samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg in de regio steeds meer gestalte. De 1-zorgroute 
biedt een gezamenlijk denk- en werkkader om vanuit het samenwerkingsverband inhoud en 
richting te geven aan passend onderwijs en om samen te werken met externe partners in de 
(jeugd)zorg. 

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen is het bestaande Draaiboek invoering 1-zorgroute in het 
samenwerkingsverband WSNS (Clijsen, 2007) bijgesteld en aangevuld. Deze aanvulling van het 
draaiboek is in het kader van SLOA in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd.  

Sommige samenwerkingsverbanden oriënteren zich nog op de 1-zorgroute of zijn net gestart met 
de invoering. Andere samenwerkingsverbanden zijn al ver gevorderd met de invoering van de 
1-zorgroute. De beginsituatie is dus heel verschillend. In de inleiding treft u een leeswijzer aan op 
basis waarvan u kunt vaststellen waar u kunt instappen in het draaiboek.

Het SLOA-project ‘1-zorgroute in het samenwerkingsverband/regio’ levert twee publicaties op:
• Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband primair onderwijs. Samen 

onderwijs passend maken. In dit geactualiseerde draaiboek wordt vanuit de 1-zorgroute een 
koppeling gelegd naar het vormgeven aan en realiseren van passend onderwijs en naar de 
afstemming tussen onderwijs en (jeugd)zorg. 

•	 Onderzoeksrapportage 1-zorgroute in samenwerkingsverbanden WSNS. In deze rapportage 
wordt verslag gedaan van onderzoek dat verricht is in samenwerkingsverbanden naar hoe 
de implementatie van de 1-zorgroute verloopt en wat de bevindingen en ervaren resultaten 
zijn. 

Wij wensen u veel succes met het invoeren van de 1-zorgroute en danken de samenwerkings-
verbanden die meegedaan hebben aan het onderzoek. Bij het bijstellen van het draaiboek 
hebben we dankbaar gebruik gemaakt van hun bevindingen en suggesties.
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1 1-zorgroute in het samenwerkingsverband

De 1-zorgroute beschrijft in onderlinge afstemming en samenhang de stappen en de beslis-
momenten die cyclisch in de onderwijszorg aan leerlingen op groepsniveau, op schoolniveau en 
op het niveau van de bovenschoolse zorg in het samenwerkingsverband gezet worden. In de 
stappen in de 1-zorgroute staat ‘handelingsgericht werken’ centraal: afstemmen van het onderwijs 
en de zorg op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

1.1 Doel 1-zorgroute

Met invoering van de 1-zorgroute in het samenwerkingsverband willen we het volgende bereiken:

Doel 1-zorgroute

•	 Er	is	een	gezamenlijke	visie	op	passend	onderwijs	die	gestalte	krijgt	in	de	1-zorgroute.	Alle	actoren	die	

op groepsniveau, schoolniveau en bovenschools niveau werkzaam zijn in de 1-zorgroute spreken een 

gezamenlijke taal en hanteren dezelfde ijkpunten voor een goede onderwijszorg aan leerlingen.  

De 1-zorgroute biedt hen een gezamenlijk denk- en werkkader.

•	 De	scholen	in	het	samenwerkingsverband	zijn	beter	in	staat	om	hun	onderwijs	passend	af	te	stemmen	

op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en om te gaan met verschillen hierin tussen leerlingen.

•	 De	1-zorgroute	versterkt	de	‘basiszorg’	in	de	scholen	van	het	samenwerkingsverband.	Er	is	een	

samenhangend systeem om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en te analyseren. Leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften worden vroegtijdig gesignaleerd. De school komt doelgericht en 

planmatig tegemoet aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en evalueert de resultaten ervan. 

De zorgstructuur in school is transparant. Iedereen weet wanneer welke stappen gezet worden en wat 

ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. 

•	 Het	samenwerkingsverband	werkt	aan	het	vergroten	van	de	deskundigheid	van	schoolleiders,	intern	

begeleiders en leerkrachten om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen.

•	 De	zorgstructuur	van	het	samenwerkingsverband	is	transparant.	De	schoolinterne	en	schoolexterne	

zorg zijn in het samenwerkingsverband goed op elkaar afgestemd. De stappen die in de 1-zorgroute 

vanuit school naar de bovenschoolse onderwijszorg gezet worden, zijn duidelijk en verlopen snel en 

efficiënt. De communicatielijnen zijn kort en schoolnabij. Er is sprake van ketenmanagement.  

De bovenschoolse zorg sluit goed aan op de stappen die in de 1-zorgroute in school gezet zijn.  

Met de 1-zorgroute kan school goed documenteren wat al gedaan is en met welk resultaat.

•	 De	1-zorgroute	levert	een	kader	om	samen	te	werken	met	externe	partners	in	de	zorg,	zoals	

jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin. In de 1-zorgroute kunnen 

zorgteams in school ingericht worden, waarin ook externe deskundigheid aanwezig is. Ook het ZAT is 

ingebed in de 1-zorgroute.

•	 Overgangen	in	de	schoolloopbaan	van	leerlingen	zijn	een	onderdeel	van	de	1-zorgroute,	zodat	een	

doorgaande onderwijszorg geboden kan worden. De overgang van de voorschoolse periode naar 

groep 1 van de basisschool en de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs maken 

deel uit van de 1-zorgroute. Het samenwerkingsverband stuurt dit aan en werkt in de regio samen met 

voorschoolse instellingen en met het voortgezet onderwijs.
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De 1-zorgroute sluit goed aan bij een aantal externe ontwikkelingen die in samenwerkings-
verbanden spelen:
•	 passend	onderwijs;
•	 samenwerking	tussen	onderwijs	en	zorg	(lokaal	jeugdbeleid	gemeente);
•	 opbrengstgericht	werken;	veel	samenwerkingsverbanden	kijken	meer	opbrengstgericht	naar	

hoe de zorgmiddelen ingezet worden en wat de resultaten ervan zijn. 

1.2 Aanleiding invoering 1-zorgroute in het samenwerkingsverband 

De aanleiding om de 1-zorgroute in een samenwerkingsverband in te gaan voeren kan heel divers 
zijn:
•	 versterken	van	de	basiszorg	in	de	scholen	van	het	samenwerkingsverband;
•	 realiseren	van	een	continuüm	van	onderwijszorg	in	het	samenwerkingsverband	en	een	

dekkend	aanbod	van	extra	onderwijszorg;
•	 inrichten	van	een	transparante	zorgstructuur	in	de	scholen;
•	 inrichten	van	een	transparante	zorgstructuur	in	het	samenwerkingsverband;
•	 spreken	van	een	gezamenlijke	taal	en	realiseren	van	een	gezamenlijk	denk-	en	werkkader;
•	 inrichten	en	realiseren	van	snelle,	korte	en	duidelijke	lijnen	tussen	de	zorg	in	school	en	de	

bovenschoolse	zorg;
•	 ontwerpen	van	een	goede	afstemming	tussen	de	schoolinterne	en	schoolexterne	zorg;
•	 verwerven	van	een	beter	inzicht	in	hoe	de	extra	onderwijszorg	ingezet	wordt	in	de	groep,	

in	school	en	in	het	samenwerkingsverband;
•	 beter	onderbouwen	van	de	toewijzing	van	extra	ondersteuning.

In sommige samenwerkingsverbanden hebben de ‘schoolondersteuningsprofielen’ van de scholen 
ertoe geleid dat het samenwerkingsverband zich gaat oriënteren op de 1-zorgroute.

Uit onderzoek dat verricht is in samenwerkingsverbanden die de 1-zorgroute invoeren (Beek & 
Clijsen, 2011) komt naar voren dat de volgende redenen de belangrijkste aanleiding zijn om de 
1-zorgroute in te gaan voeren:
•	 invoeren	van	handelingsgericht	werken;
•	 afstemmen	van	het	onderwijs	op	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen;
•	 gezamenlijk	denk-	en	werkkader	voor	alle	actoren	die	in	de	groep,	in	school	en	

bovenschools	in	het	samenwerkingsverband	werkzaam	zijn;
•	 verbeteren	van	de	basiszorg	in	de	scholen;
•	 transparante	zorgstructuur	in	het	samenwerkingsverband.

In genoemd onderzoek geven de samenwerkingsverbanden aan dat de 1-zorgroute de volgende 
meerwaarde heeft:
•	 meer	handelingsgericht	werken	en	uitgaan	van	positieve	kwaliteiten	van	leerlingen;
•	 vroegtijdig	leerlingen	signaleren	die	(extra)	ondersteuning	nodig	hebben	(preventief	en	

proactief);
•	 versterken	van	de	basiszorg	in	school;
•	 betere	organisatie	in	de	groepen	(clusteren	van	leerlingen,	groepsplan);
•	 betere	interne	afstemming	in	school	over	leerlingen;
•	 inbedden	in	het	onderwijs	van	werken	vanuit	een	ontwikkelingsperspectief	voor	leerlingen;
•	 leerkracht	neemt	een	centrale	positie	in;
•	 leerkrachten	gaan	anders	naar	leerlingen	kijken;
•	 impulsen	om	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	en	de	zorg	in	school	te	verbeteren;
•	 meer	uitwisselen	en	delen	van	kennis	met	elkaar	in	netwerk-	of	intervisiebijeenkomsten;
•	 gezamenlijk	denk-	en	werkkader	voor	alle	actoren	in	het	samenwerkingsverband	en	een	

gezamenlijke taal.
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1.3 Uitgangspunten 1-zorgroute

In de 1-zorgroute wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

1 Afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen

In de 1-zorgroute staat een goede afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen centraal. Leerlingen verschillen in onderwijsbehoeften. Deze verschillen worden gerespecteerd. 

De 1-zorgroute biedt leerkrachten en intern begeleiders stapsgewijs aanwijzingen voor het vaststellen en 

omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep. De leerkracht werkt en 

denkt vanuit onderwijsbehoeften in plaats van het benoemen van tekorten en defecten in leerlingen.

Op het niveau van het samenwerkingsverband staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal bij het 

toewijzen van extra ondersteuning en het ondersteunen van de leerkrachten. Onderwijsbehoeften vormen 

in het samenwerkingsverband het kader om naar leerlingen te kijken en extra ondersteuning toe te wijzen. 

In passend onderwijs verschuift het accent van het medisch labelen van kinderen naar wat leerlingen nodig 

hebben om onderwijs te volgen. Niet de beperking of stoornis van het kind, maar zijn onderwijsbehoeften 

staan centraal.

In het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs dient voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief 
bepaald te worden. In het regulier basisonderwijs alleen voor bepaalde leerlingen. Werken vanuit een 

ontwikkelingsperspectief voor leerlingen kan ingebed worden in de stappen die cyclisch in de 1-zorgroute 

gezet worden. 

2 Preventief en proactief denken en handelen

In plaats van curatief de zorg te richten op leerlingen die ‘uitgevallen’ zijn, worden in de 1-zorgroute 

leerlingen die extra aandacht nodig hebben vroegtijdig gesignaleerd en direct adequaat begeleid. Hierbij 

kijken we niet alleen achteruit (preventief), maar ook vooruit (proactief): Welke cruciale leermomenten 

in de leerlijn komen de komende periode aan bod en welke leerlingen hebben hierbij extra instructie en 

begeleiding nodig? 

Het gaat om leerlingen die op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, 

taakaanpak en de basisvaardigheden taal/lezen en rekenen extra aandacht nodig hebben. Het is een 

misverstand dat alleen leerlingen met een achterstand gesignaleerd worden. Ook leerlingen met een grote 

leervoorsprong, zoals hoogbegaafde leerlingen, en leerlingen met een eigen leerstijl worden gesignaleerd.

3 Positieve aspecten van leerling, leerkracht en ouders zijn belangrijk

Dikwijls zijn we in de zorg aan leerlingen alleen gericht op tekorten of factoren die het leren bij een leerling 

belemmeren, bij de leerkracht en/of bij de ouders. Deze negatieve insteek heeft vaak een averechts effect. 

In de 1-zorgroute richten we ons voortdurend op de positieve aspecten en kwaliteiten: Wat kan dit kind 

goed? Wat zijn factoren die zijn ontwikkeling stimuleren? Waarin is deze leerkracht sterk? Welke aanpak 

werkt goed onder welke omstandigheden? Waarin zijn deze ouders sterk? We benutten deze positieve 

kwaliteiten in de onderwijszorg naar leerlingen. Door ook positieve kwaliteiten te benoemen, doen we 

de werkelijkheid meer recht. Als we ook zien wat goed gaat, formuleren we meer ambitieuze doelen. Het 

benoemen van de sterke kanten van leerling, leerkracht en ouders vergroot het gevoel van competentie.

4 Interactie en wisselwerking

We lokaliseren ‘problemen’ niet alleen in de leerling, maar kijken naar deze leerling in deze groep bij deze 

leerkracht en met deze ouders. We richten ons op de interactie (en de effecten daarvan) tussen leerling, 

medeleerlingen, leerkracht en ouders. Dit biedt aanknopingspunten om tot een betere afstemming van het 

onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerling te komen.
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Voor het samenwerkingsverband betekent dit dat bij het toewijzen van extra ondersteuning en het 

ondersteunen van de leerling en leerkracht niet alleen gekeken wordt naar de ‘testresultaten’ van de 

leerling, maar ook naar hoe de interactie met de leerling verloopt en wat de leerling (extra) aangeboden 

heeft gekregen en met welk resultaat.

5 Werken met groepsplannen

Bij het omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep kiezen we als 

insteek voor het werken met groepsplannen. In het groepsplan geeft de leerkracht doelgericht aan hoe zij 

de komende periode met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in haar groep omgaat. 

De leerkracht is beter in staat om vanuit een groepsplan de ondersteuning aan leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften te realiseren. Het werken met een veelheid aan individuele handelingsplannen is in de 

praktijk onuitvoerbaar en gaat vaak ten koste van de kwaliteit van de instructie en de begeleiding. 

Vaak zien we dat het werken met veel individuele handelingsplannen leidt tot een daling van de instructie- 

en leertijd. Bovendien horen kinderen samen met hun leeftijdsgenoten onderwijs te krijgen en niet in een 

uitzonderingspositie geplaatst te worden. In de groep leren leerlingen van en met elkaar.

In de 1-zorgroute worden individuele handelingsplannen incidenteel opgesteld. Het individueel 

handelingsplan is dan een onderdeel/bijlage van het groepsplan en erop gericht dat de leerling weer gaat 

profiteren van het groepsplan. Voor leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief opgesteld wordt, 

wordt planmatig vastgesteld welke doelen nagestreefd worden. 

Voor het samenwerkingsverband is van belang dat school aan de hand van de groepsplannen kan 

documenteren hoe het aanbod naar een leerling geïntensiveerd is en wat er extra gedaan is. Tevens moet 

het resultaat hiervan duidelijk zijn.

6 Leerkracht is beslissende factor

Passend onderwijs gebeurt in de klas en het is de leerkracht die het moet doen. De leerkracht is de 

beslissende factor in de 1-zorgroute. De leerkracht moet over voldoende competenties beschikken 

om dit te doen en als professional bereid zijn om te reflecteren over haar aanbod en haar handelen. 

Naar analogie van de onderwijsbehoeften van de leerling hebben leerkrachten specifieke 

ondersteuningsbehoeften. Wat heeft deze leerkracht nodig om haar onderwijs af te stemmen 

op de onderwijsbehoeften van de leerlingen?

Voor het samenwerkingsverband is van belang dat het nagaat wat gedaan kan worden aan de 

professionalisering van de leerkrachten, zodat zij goed toegerust zijn om passend onderwijs te bieden. 

Kijk daarbij ook naar mogelijkheden om leerkrachten op de werkvloer te coachen.

7 De zorg wordt zoveel mogelijk binnen de klas geboden

De afgelopen jaren hebben scholen veel tijd en energie gestoken in de opbouw van de onderwijszorg in 

school. Op veel basisscholen is deze onderwijszorg buiten de klas georganiseerd, bijvoorbeeld in de vorm 

van remedial teaching. Leerlingen komen hierdoor in een uitzonderingspositie en de groepsleerkracht 

denkt niet meer mee. In de 1-zorgroute is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de zorg aan 

leerlingen. De leerlingen worden niet uit de klas gehaald, maar worden zoveel mogelijk binnen de klas 

begeleid. Zo nodig komen er ‘meer handen in de klas’ om de leerlingen een goede instructie te geven en 

beter te begeleiden.

8 Intern begeleider als ‘spin in het web’

Bij de uitvoering van de 1-zorgroute in school speelt de intern begeleider een belangrijke rol. De intern 

begeleider begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van de stappen uit de 1-zorgroute, volgt de 

voortgang en leidt de groeps- en leerlingenbesprekingen in school. Invoering van de 1-zorgroute in school 

vraagt vaak een andere rol van de intern begeleider: de intern begeleider als coach. 
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Bij het vanuit de leerlingenbespreking schakelen naar externe ondersteuning of zorg speelt de intern 

begeleider een verbindende rol. De intern begeleider neemt zo nodig initiatieven die het didactisch en 

pedagogisch handelen van leerkrachten en de ondersteuning van leerlingen in school ten goede komen. 

Het samenwerkingsverband gaat na hoe het aan intern begeleiders scholing, supervisie en/of intervisie kan 

bieden tijdens de invoering van de 1-zorgroute.

9 Impulsen voor kwaliteitsverbetering

De 1-zorgroute biedt impulsen om de kwaliteit van het onderwijs en de basiszorg in school te verbeteren. 

Leerkrachten en het schoolteam reflecteren in de 1-zorgroute systematisch over de kwaliteit en de 

(leer)opbrengsten van het onderwijs en de zorg aan leerlingen. Invoering van de 1-zorgroute biedt 

aanknopingspunten om in school aandacht te besteden aan bijvoorbeeld leerlijnen, leerlingvolgsysteem, 

zorgstructuur, differentiatievormen, klassenmanagement en opbrengstgericht werken. 

Bij passend onderwijs stelt elke school binnen het samenwerkingsverband een schoolondersteuningsprofiel 

op. In dit profiel (zie ook paragraaf 4.3) geeft school aan welke ambities zij heeft ten aanzien van passend 

onderwijs en welke zorg- c.q. onderwijszorgarrangementen zij biedt. De 1-zorgroute kan een belangrijke 

impuls zijn om de basiszorg in school te gaan verbeteren.

10 Actieve participatie leerling

In de zorg aan een leerling wordt vaak over de leerling in plaats van met de leerling gesproken. In de 

1-zorgroute wordt de leerling actief betrokken bij de stappen die in de zorg gezet worden. De leerkracht 

gaat met de leerling in gesprek, waardoor de leerling zich serieus genomen voelt en gemotiveerd is om 

actief ‘mee te doen’. Leerlingen kunnen de leerkracht rijke informatie verschaffen over wat goed gaat, wat 

minder goed gaat, wat zij willen leren en waar zij hulp en begeleiding van de leerkracht bij nodig hebben. 

11 Ouders zijn een belangrijke partner

In de stappen die binnen de 1-zorgroute gezet worden zijn de ouders een belangrijke partner van de 

leerkracht en school. Zij kennen hun kind als geen ander en kunnen de leerkracht en school waardevolle 

informatie verschaffen. Hiertoe is een goede communicatie, afstemming en samenwerking met de ouders 

belangrijk. In passend onderwijs wordt de positie van de ouders versterkt.

Vanuit het samenwerkingsverband wordt met de scholen afgestemd hoe de ouders als partner betrokken 

worden bij de stappen die in de 1-zorgroute gezet worden.

12 Werkwijze is systematisch en transparant

De 1-zorgroute beschrijft in onderlinge afstemming en op een transparante en eenduidige wijze de 

stappen en de beslismomenten die in de onderwijszorg aan leerlingen op groepsniveau, op schoolniveau 

en op bovenschools niveau gezet worden (ketenmanagement). De werkwijze is systematisch met 

herkenbare stappen die cyclisch gezet worden en met duidelijke beslismomenten. Het is voor iedereen 

duidelijk wie waarover beslist.

De groeps- en leerlingenbesprekingen c.q. bijeenkomsten van het zorgteam van school zijn belangrijke 

schakelmomenten in de onderwijszorg aan leerlingen. 

Er is een duidelijke en sluitende zorgstructuur op schoolniveau en op het niveau van het samenwerkings-

verband.
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13 Samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg

Met de 1-zorgroute streven we naar een goede en efficiënte samenwerking in het samenwerkingsverband 

tussen school en allen die bovenschools bij de zorg aan leerlingen betrokken zijn, zoals de school 

voor speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en jeugdzorg. De stappen en de beslismomenten 

zijn duidelijk en de lijnen naar bovenschoolse onderwijszorg zijn kort, laagdrempelig en schoolnabij. 

Bureaucratie wordt zoveel mogelijk vermeden. In passend onderwijs wordt groot belang gehecht aan een 

goede afstemming tussen onderwijs en (jeugd)zorg. Het bovenschoolse ZAT en de Centra voor Jeugd en 

Gezin kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Van belang is dat er in het samenwerkingsverband een gedeelde visie op de onderwijszorg aan leerlingen 

ontwikkeld wordt en dat alle betrokkenen een gezamenlijke taal en werkkader hanteren. Bij voorkeur is er 

één loket ingericht waar scholen met hun vragen terecht kunnen.

Vanuit het samenwerkingsverband dient een goede samenwerking tussen het regulier en speciaal 

onderwijs ingericht te worden. Er wordt nauw samengewerkt met externe partners in de zorg en in de 

gemeente. 

14 Aandacht voor overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen

Binnen de 1-zorgroute wordt expliciet aandacht besteed aan de overgang van leerlingen vanuit een 

voorschoolse instelling naar groep 1 van de basisschool en aan de overgang van leerlingen uit groep 8 

naar het voortgezet onderwijs. De stappen die bij deze belangrijke ‘overgangen’ in de schoolloopbaan van 

leerlingen gezet worden, zijn een integraal onderdeel van de 1-zorgroute. Bij deze overgangen is er sprake 

van doorgaande leerlijnen en een doorgaande onderwijszorg. 

Het samenwerkingsverband maakt afspraken met voorschoolse instellingen en met het voortgezet 

onderwijs over hoe de overgang en overdracht zo optimaal mogelijk kunnen verlopen.

Doelgroep 1-zorgroute

De doelgroep van de 1-zorgroute bestaat uit:
•	 basisscholen;
•	 scholen	voor	speciaal	basisonderwijs;
•	 samenwerkingsverbanden	en	schoolbesturen	in	het	primair	onderwijs.

1.4 Korte schets 1-zorgroute

De 1-zorgroute beschrijft in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in 
de onderwijszorg aan leerlingen gezet worden:
•	 in	de	groep;
•	 in	school;
•	 in	het	samenwerkingsverband	(bovenschools).

In bijlage 1 treft u een schema van de 1-zorgroute aan. Het samenwerkingsverband en de scholen 
kunnen op basis van dit schema zelf op maat een ontwerp van de 1-zorgroute maken.

In de groep

In de groep wordt de cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW) (zie bijlage 2) uitgevoerd. 
In deze cyclus zet de leerkracht de volgende stappen:
1 Verzamelen van gegevens over leerlingen uit toetsen, observaties en gesprekken met 

leerlingen en ouders in een groepsoverzicht. 
2 Signaleren van leerlingen die de komende periode extra aandacht nodig hebben.
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3 Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen, met in het bijzonder aandacht 
voor de leerlingen die bij stap 2 gesignaleerd zijn.

4 Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften.
5 Opstellen van een groepsplan op basis van de onderwijsbehoeften en de gekozen 

clustering.
6 Uitvoeren en evalueren van het groepsplan.

Scholen kiezen voor welke vakgebieden (meestal lezen, taal en rekenen) zij deze cyclus in school 
uitvoeren. Sommige scholen stellen een apart pedagogisch groepsplan op. Andere scholen kiezen 
ervoor de pedagogische aspecten op te nemen in de didactische groepsplannen.
De school maakt zelf een keuze in welke frequentie zij de cyclus HGW per schooljaar uitvoert.

In school

In school vinden de groeps- en leerlingenbesprekingen plaats. Elke cyclus HGW wordt afgerond 
met een groepsbespreking. Deze bespreking is tevens het begin van de nieuwe cyclus. Bij de 
groepsbespreking zijn de leerkracht en de intern begeleider aanwezig. In de groepsbespreking 
wordt het vorig groepsplan geëvalueerd, het groepsoverzicht besproken, de onderwijsbehoeften 
van bepaalde leerlingen aangescherpt en bekeken hoe in de groep leerlingen met vergelijkbare 
onderwijsbehoeften op een haalbare manier geclusterd kunnen worden. 
Tevens worden handvatten verzameld voor het opstellen van het nieuwe groepsplan en wordt 
besproken hoe naar subgroepje(s) leerlingen de instructie en het aanbod geïntensiveerd kunnen 
worden. Desgewenst geeft de leerkracht aan waar zij begeleiding bij nodig heeft van de intern 
begeleider.

Als er een leerling herhaald onvoldoende profiteert van het groepsplan, als de onderwijs-
behoeften van de leerling onduidelijk blijven of als er vermoedens zijn van een ernstige 
problematiek of stoornis, kan de leerling vanuit de groepsbespreking aangemeld worden voor 
de leerlingenbespreking c.q. het zorgteam van school. Centraal in deze bespreking staat de 
begeleidingsvraag van de leerkracht. Voorafgaand en na afloop van de leerlingenbespreking 
vindt een gesprek plaats met de ouders van de leerling. In de leerlingenbespreking worden 
het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling 
verhelderd en besproken hoe de leerkracht aan deze onderwijsbehoeften in een groepsplan 
of een individueel handelingsplan tegemoet kan komen. De intern begeleider leidt de 
leerlingenbespreking. De leerkracht is altijd aanwezig. 

Op steeds meer scholen is de leerlingenbespreking een overleg van het zorgteam van school. 
In het zorgteam van school, dat onder leiding van de intern begeleider staat, is ook externe 
deskundigheid aanwezig, bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een jeugdverpleegkundige of 
een gedragswetenschapper. Zij kunnen de leerkracht en intern begeleider adviseren en hebben 
korte lijnen naar de zorg en bijvoorbeeld ambulante opvoedingsondersteuning. Vanuit de 
leerlingenbespreking c.q. het zorgteam van school kan een leerling aangemeld worden bij het 
bovenschoolse ZAT van het samenwerkingsverband of bij een ‘commissie’ die in het kader van 
passend onderwijs de toewijzing van extra ondersteuning in het samenwerkingsverband gaat 
uitvoeren. 

In het samenwerkingsverband (bovenschools)

De leerlingenbespreking c.q. het zorgteam van school is in de 1-zorgroute de schakel naar 
bovenschoolse (onderwijs)zorg binnen het samenwerkingsverband. De intern begeleider 
is de contactpersoon en meldt zo nodig leerlingen aan bij een ‘commissie’ in het 
samenwerkingsverband die de toewijzing van extra ondersteuning uitvoert (zie paragraaf 4.9). 
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De school kan het samenwerkingsverband om handelingsgerichte (proces)diagnostiek vragen 
als zij niet weet wat het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van 
de leerling zijn. Als de leerkracht (en intern begeleider) niet weet hoe zij in de groep aan de 
specifieke onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet kan komen, kan om ondersteuning, 
begeleiding of coaching van de leerkracht (en intern begeleider) gevraagd worden. De 
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht zijn dan eerst in kaart gebracht.

In geval van medische of psychosociale problematiek kan via het ZAT/CJG om externe zorg aan 
het kind of om opvoedingsondersteuning van de ouders gevraagd worden.

Indien de school na herhaalde (en goed gedocumenteerde) inspanningen niet in staat is 
om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, kan in de 
leerlingenbespreking c.q. het zorgteam van school in nauw overleg met de ouders het besluit 
genomen worden om de mogelijkheden te onderzoeken van een (tijdelijke) verwijzing van de 
leerling naar een tussenvoorziening, een school voor speciaal basisonderwijs of een school 
voor speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband stelt zelf vast welke criteria en procedures 
gehanteerd worden voor het toewijzen van deze extra ondersteuning.

Feitelijk kunnen in de 1-zorgroute vijf niveaus van onderwijszorg onderscheiden worden, met elk 
eigen onderwijszorgarrangementen.

1 Algemene onderwijszorg aan leerlingen in de groep

2 Extra onderwijszorg aan leerlingen in de groep

3 Intensieve onderwijszorg aan een leerling vanuit de leerlingenbespreking c.q. het zorgteam van 

school
4* Extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband aan de leerling en/of leerkracht in de 

basisschool, externe (jeugd)zorg aan de leerling of opvoedingsondersteuning aan de ouders 
5* Onderwijszorg in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of een tussenvoorziening van het 

samenwerkingsverband

* Over de toewijzing van extra ondersteuning op niveau 4 en 5 beslist een ‘commissie’ die het samenwerkingsverband zelf 

inricht (zie paragraaf 4.9)

1.5 Leeswijzer draaiboek

Sommige samenwerkingsverbanden oriënteren zich nog op de 1-zorgroute of zijn in het 
samenwerkingsverband nog maar net gestart met de invoering. Andere samenwerkingsverbanden 
zijn al ver gevorderd met de invoering van de 1-zorgroute. De beginsituatie is per samenwerkings-
verband dus heel verschillend. 

Hieronder treft u een leeswijzer aan op basis waarvan u globaal kunt vaststellen waar u kunt 
instappen in het draaiboek.

Waar stap je in het draaiboek in? Korte schets van de stap Instap 
Oriëntatie op 1-zorgroute in het 

samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband, de schoolbesturen 

en scholen oriënteren zich gezamenlijk op de 

1-zorgroute en nemen een weloverwogen besluit 

om de 1-zorgroute al dan niet in te gaan voeren.

Hoofdstuk 2

Voorbereiding en invoering 

1-zorgroute in het 

samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband bereidt de invoering 

van de 1-zorgroute voor en/of is net begonnen met 

de gefaseerde invoering van de 1-zorgroute in de 

scholen van het samenwerkingsverband.

Hoofdstuk 3
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1-zorgroute en passend onderwijs Het samenwerkingsverband wil de 1-zorgroute 

als gezamenlijk denk- en werkkader hanteren om 

passend onderwijs in te richten en uit te voeren. 

Vanuit de 1-zorgroute wordt onder meer aandacht 

besteed aan het versterken van de basiszorg in 

de scholen, het schoolondersteuningsprofiel, 

de professionalisering van de medewerkers, de 

toewijzing van extra ondersteuning, een dekkend 

aanbod in het samenwerkingsverband en het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Hoofdstuk 4

Samenwerking tussen onderwijs en 

(jeugd)zorg

Het samenwerkingsverband wil in het kader van 

passend onderwijs tot een betere samenwerking 

tussen onderwijs en (jeugd)zorg komen, met korte 

en snelle lijnen en zo weinig mogelijk bureaucratie. 

Het zorgteam van school en het (bovenschoolse) 

ZAT worden ingebed in de stappen uit de 

1-zorgroute. Het samenwerkingsverband werkt 

nauw samen met externe partners in de jeugdketen.

Hoofdstuk 5

‘De tijd is rijp’

Bij de invoering van de 1-zorgroute hebben veel samenwerkingsverbanden, in afwachting van het 
nieuwe stelsel passend onderwijs, zich tot nu toe vooral geconcentreerd op de invoering van de 
1-zorgroute in de scholen. De invoering van de 1-zorgroute op bovenschools niveau hebben veel 
samenwerkingsverbanden uitgesteld totdat er meer bekend is ten aanzien van passend onderwijs, 
de bestuurlijke herinrichting van de samenwerkingsverbanden en de verdeling van de middelen.

Nu de Wetgeving passend onderwijs concrete vormen begint aan te nemen, is de tijd rijp om 
op	basis	van	een	continuüm	aan	onderwijszorg	te	gaan	onderzoeken	hoe	de	1-zorgroute	op	
bovenschools niveau in het samenwerkingsverband ingericht en ingevoerd gaat worden. 
Een goede afstemming en samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg is daarbij een 
belangrijk aandachtspunt.

Bestuurlijke (her)inrichting van de samenwerkingsverbanden

De bestuurlijke inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden moet per 1 november 2012 
gereed zijn. Onderzoek wat de consequenties van de herinrichting van het samenwerkings-
verband zijn voor de 1-zorgroute. Er kunnen immers behoorlijke verschillen zijn tussen de 
samenwerkingsverbanden die samen het nieuwe samenwerkingsverband gaan vormen. In het ene 
samenwerkingsverband wordt bijvoorbeeld de 1-zorgroute niet ingevoerd, maar in het andere 
samenwerkingsverband wel. Ook kan in het ene samenwerkingsverband de invoering van de 
1-zorgroute in de scholen nagenoeg afgerond zijn, terwijl het andere samenwerkingsverband de 
invoering nog moet opstarten.
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2  Oriëntatie op 1-zorgroute in het  
samenwerkingsverband

2.1 Introductie 1-zorgroute in het samenwerkingsverband

Het is belangrijk dat een samenwerkingsverband zich eerst goed oriënteert op wat de 
1-zorgroute is en wat de 1-zorgroute in het kader van passend onderwijs kan betekenen voor het 
samenwerkingsverband en voor de scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Doel oriëntatie op 1-zorgroute

•	 Alle	actoren	in	de	diverse	geledingen	van	het	samenwerkingsverband	hebben	zicht	op	het	doel,	de	

uitgangspunten, de werkwijzen en de stappen uit de 1-zorgroute en op hoe globaal de invoering van 

de 1-zorgroute in het samenwerkingsverband verloopt.

•	 Het	samenwerkingsverband	gaat	na	of	de	1-zorgroute	past	bij	zijn	visie	en	het	beleid	en	bij	de	ambities	

ten aanzien van passend onderwijs.

•	 Het	samenwerkingsverband	inventariseert	of	er	bij	de	besturen,	bij	de	scholen	en	bij	de	actoren	die	

in de bovenschoolse zorg werkzaam zijn voldoende draagvlak is om de 1-zorgroute te gaan invoeren. 

Bij de besturen en de scholen gaat het samenwerkingsverband na welke bijdrage de 1-zorgroute kan 

leveren aan het realiseren en versterken van het ondersteuningsprofiel van de scholen.

•	 Het	samenwerkingsverband	neemt	een	weloverwogen	besluit	om	al	dan	niet	de	1-zorgroute	in	het	

samenwerkingsverband in te voeren.

•	 Het	samenwerkingsverband	informeert	externe	partners	over	dit	besluit	en	wat	dit	betekent	voor	de	

samenwerking.

Meestal neemt de coördinator van het samenwerkingsverband het initiatief tot de oriëntatie op 
de 1-zorgroute. De volgende stappen worden gezet:

1 Oriëntatie op de 1-zorgroute in het bestuur van het samenwerkingsverband en in schoolbesturen 

(zie paragraaf 2.2.1)
2 Oriëntatie op de 1-zorgroute in een bijeenkomst met alle schoolleiders en intern begeleiders  

(zie paragraaf 2.1.2)
3 Oriëntatie op de 1-zorgroute in een bijeenkomst met actoren uit voorzieningen die bovenschools in 

het samenwerkingsverband extra ondersteuning aan leerlingen (en leraren) bieden (zie paragraaf 2.2.3)
4 Nemen van een besluit door het samenwerkingsverband om de 1-zorgroute al dan niet in te voeren 

(zie paragraaf 2.3)
5 Verstrekken van informatie over het besluit aan alle betrokkenen in het samenwerkingsverband en 

aan externe partners 

Keuzevrijheid

Veel samenwerkingsverbanden bieden scholen keuzevrijheid om zelf te bepalen of zij de 
1-zorgroute in school gaan invoeren en/of wanneer zij willen instappen. De meeste samenwerkings-
verbanden gaan uit van meerdere instapmomenten om met de invoering van de 1-zorgroute in 
school te starten. In bijvoorbeeld drie achtereenvolgende schooljaren kunnen scholen instappen. 
Vaak worden op het niveau van het schoolbestuur dergelijke besluiten genomen.
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Tijdig een besluit nemen

Voor scholen die willen instappen in de 1-zorgroute is belangrijk dat het besluit om de 
1-zorgroute in te voeren tijdig genomen wordt, bij voorkeur vóór de maand februari. 
Scholen hebben dan voldoende tijd om de invoering van de 1-zorgroute in het nieuwe schooljaar 
in te plannen en begeleidingsafspraken te maken.

2.2  Introductie 1-zorgroute in het samenwerkingsverband

2.1.1   Oriëntatie op 1-zorgroute in het bestuur van het samenwerkingsverband en in de 
schoolbesturen

In het bestuur van het samenwerkingsverband vindt een oriëntatie plaats op de 1-zorgroute. 
Eerst bestudeert het bestuur van het samenwerkingsverband alle informatie over de 1-zorgroute: 
•	 Wat	is	het	doel	van	de	1-zorgroute?	
•	 Wat	zijn	de	uitgangspunten	van	de	1-zorgroute?	
•	 Welke	stappen	worden	op	alle	niveaus	van	zorg	in	de	1-zorgroute	gezet?	
•	 Hoe	verloopt	de	implementatie	van	de	1-zorgroute?	
•	 Wat	zijn	de	ervaringen	van	andere	samenwerkingsverbanden	die	de	1-zorgroute	al	invoeren?

Daarna onderzoekt het bestuur de volgende punten:

Onderzoek door bestuur samenwerkingsverband

•	 Wat	zijn	de	visie	en	de	ambities	van	het	samenwerkingsverband	ten	aanzien	van	passend	onderwijs?

•	 Welke	bijdrage	kan	de	1-zorgroute	leveren	aan	het	realiseren	van	deze	visie	en	ambities?

•	 Welke	bijdrage	kan	de	1-zorgroute	leveren	aan	het	versterken	van	de	basiszorg	in	de	scholen	en	aan	

het realiseren van het schoolondersteuningsprofiel dat scholen opgesteld hebben?

•	 Welke	bijdrage	kan	de	1-zorgroute	leveren	aan	de	professionalisering	van	leerkrachten,	intern	

begeleiders en schoolleiders in het realiseren van passend onderwijs?

•	 Welke	bijdrage	kan	de	1-zorgroute	leveren	aan	het	versterken	en	verbeteren	van	de	ondersteuning	die	

bovenschools vanuit het samenwerkingsverband aan leerlingen en scholen geboden wordt?

•	 Welke	bijdrage	kan	de	1-zorgroute,	zowel	inhoudelijk	als	procedureel,	leveren	aan	het	beter	toewijzen	

door het samenwerkingsverband van extra ondersteuning?

•	 Welke bijdrage kan de 1-zorgroute leveren aan een betere afstemming tussen onderwijs en (jeugd)zorg?

•	 Hoe	ziet	het	meerjarig	invoeringstraject	van	de	1-zorgroute	in	het	samenwerkingsverband	er	globaal	

uit? Wat zijn de mogelijkheden qua tijdpad en inzet van middelen?

Het bestuur van het samenwerkingsverband bepaalt op basis van bovenstaand onderzoek of 
een verdere oriëntatie op de 1-zorgroute zinvol is. Als dat het geval is en ook de mogelijkheden 
positief ingeschat worden, dan legt het bestuur de uitkomsten van bovenstaand onderzoek voor 
aan de bovenschoolse directeuren van de schoolbesturen uit het samenwerkingsverband. 
Het is essentieel dat de schoolbesturen uit het samenwerkingsverband instemmen met een 
verdere oriëntatie op de 1-zorgroute. 

Overleg en discussie met schoolbesturen

•	 Wat	zijn	de	visie	en	de	ambities	van	de	schoolbesturen	ten	aanzien	van	passend	onderwijs?	

•	 Welke	bijdrage	kan	de	1-zorgroute	leveren	aan	het	realiseren	aan	deze	visie	en	ambities?

•	 Welke	bijdrage	kan	de	1-zorgroute	leveren	aan	het	versterken	van	de	basiszorg	in	de	scholen	van	elk	

schoolbestuur? Zie ook de schoolondersteuningsprofielen.

•	 Welke	bijdrage	kan	de	1-zorgroute	leveren	aan	de	professionalisering	van	leerkrachten,	intern	

begeleiders en schoolleiders van de scholen in het schoolbestuur?
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•	 Welke	kansen	en	mogelijkheden	zien	de	schoolbesturen	om	de	1-zorgroute	in	hun	scholen	te	gaan	

invoeren? Welke knelpunten verwachten zij? Wat is volgens de besturen het draagvlak in de scholen?

•	 Welke	andere	ontwikkelingen	spelen	in	de	scholen?	Hoe	moet	hier	rekening	mee	gehouden	worden?	 

Is er synergie met de 1-zorgroute?

•	 Wat	zijn	aandachtspunten	voor	de	invoering	van	de	1-zorgroute	in	de	scholen	en	in	het	samen-

werkingsverband?

Als ook de schoolbesturen akkoord gaan met een verdere oriëntatie op de 1-zorgroute, dan 
wordt een bijeenkomst gepland met de schoolleiders en intern begeleiders van alle scholen uit 
het samenwerkingsverband.

De 1-zorgroute levert niet alleen een bijdrage aan passend onderwijs, maar kan ook een bijdrage 
leveren aan andere (landelijke) ontwikkelingen:
•	 Opbrengstgericht werken. In de 1-zorgroute worden systematisch en cyclisch data 

verzameld over de leeropbrengsten ten aanzien van technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling en rekenen. Door handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken in de 
1-zorgroute te combineren, kunnen op groepsniveau, op schoolniveau en/of op individueel 
leerlingenniveau deze data geanalyseerd worden en stappen gezet worden om de 
(leer)opbrengsten te verbeteren.

•	 Talentontwikkeling. Alle leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van 
hun talenten, mogelijkheden en interesses. In de 1-zorgroute wordt niet alleen gekeken naar 
leerlingen met leer- en ontwikkelingsachterstanden, maar bijvoorbeeld ook naar leerlingen 
met een eigen leerstijl of naar hoogbegaafde leerlingen. Ook deze leerlingen hebben 
specifieke onderwijsbehoeften.

•	 Doorlopende leerontwikkeling. Het samenwerkingsverband kan er met de scholen voor 
kiezen dat de overgang van kinderen uit voorschoolse instellingen naar groep 1 van de 
basisschool en de overgang van leerlingen uit de basisschool naar het voortgezet onderwijs 
een integraal onderdeel zijn van de 1-zorgroute. Hierdoor kunnen doorgaande leerlijnen en 
een doorgaande onderwijszorg geboden worden.

2.2.2  Oriëntatie op 1-zorgroute met schoolleiders en intern begeleiders

De coördinator van het samenwerkingsverband organiseert en plant een bijeenkomst voor alle 
schoolleiders en intern begeleiders. 

Doel bijeenkomst schoolleiders en intern begeleiders

•	 Verschaffen	van	informatie	over:

	 -	 	doel,	uitgangspunten,	werkwijzen	en	stappen	in	de	1-zorgroute;

 -  hoe de implementatie van de 1-zorgroute in een school globaal verloopt (altijd maatwerk per 

school);

	 -	 ervaringen	van	andere	scholen	die	de	1-zorgroute	al	ingevoerd	hebben;

 -  wat de aanleiding en het beoogde doel van het samenwerkingsverband is om de 1-zorgroute te 

gaan	invoeren;

 -  hoe de scholen vanuit het samenwerkingsverband ondersteund worden bij de invoering van de 

1-zorgroute.

•	 Nagaan	of	er	in	de	scholen	voldoende	draagvlak	is	om	de	1-zorgroute	te	gaan	invoeren.

Het samenwerkingsverband kan een externe adviseur vragen om tijdens de bijeenkomst 
informatie te verschaffen over de 1-zorgroute. Laat, indien mogelijk, een school die de 
1-zorgroute al ingevoerd heeft een presentatie geven over wat er komt kijken bij de invoering van 
de 1-zorgroute en over wat de ervaringen van school en de resultaten zijn.
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Het schoolondersteuningsprofiel dat elke school in het samenwerkingsverband in het kader van 
passend onderwijs op moet stellen, is vaak een belangrijke aanleiding om zich te gaan oriënteren 
op de 1-zorgroute.

Tip

Begin niet meteen met een PowerPointpresentatie van de 1-zorgroute. Dat schrikt af. Inventariseer eerst 

met de schoolleiders en intern begeleiders wat hun dromen, visie en ambities zijn ten aanzien van passend 

onderwijs, welke vragen zij in hun praktijk hebben en wat zij zouden willen gaan verbeteren.

Het is essentieel dat de coördinator van het samenwerkingsverband goed naar de scholen 
motiveert waarom het samenwerkingsverband de 1-zorgroute wil gaan invoeren:
•	 Wat	is	de	aanleiding	voor	het	samenwerkingsverband	om	zich	op	de	1-zorgroute	te	

oriënteren?
•	 Wat	wil	het	samenwerkingsverband	met	de	invoering	van	de	1-zorgroute	bereiken?	 

Welke opbrengst verwacht het samenwerkingsverband?
•	 Welke	bijdrage	kan	de	1-zorgroute	leveren	aan	het	versterken	van	de	basiszorg	in	school	en	

aan het daadwerkelijk realiseren van het schoolondersteuningsprofiel dat school opgesteld 
heeft?

Tip

Scholen doen vaak al veel uit de 1-zorgroute. Introduceer de 1-zorgroute niet als weer iets heel nieuws. 

De 1-zorgroute sluit aan bij wat goed gaat in school en bij ontwikkelingen die in school lopen.

Nadat informatie verstrekt is over de 1-zorgroute, vindt tijdens de bijeenkomst een discussie 
plaats met de schoolleiders en intern begeleiders, waarin het volgende wordt nagegaan:
•	 Welke	bijdrage	kan	de	1-zorgroute	in	school	leveren	om	passend	onderwijs	en	het	

schoolondersteuningsprofiel te realiseren?
•	 Wat	willen	zij	bereiken	met	het	invoeren	van	de	1-zorgroute	in	school?
•	 Welke	kansen	en	mogelijkheden	zien	zij	om	de	1-zorgroute	in	school	te	gaan	invoeren?	

Welke knelpunten verwachten zij?
•	 Wat	doen	zij	al	in	school	en	wat	is	dan	de	meerwaarde	van	de	1-zorgroute	voor	school?	
•	 Wat	is	het	draagvlak	bij	de	schoolleiders	en	intern	begeleiders	om	de	1-zorgroute	te	gaan	

invoeren?

Houd er rekening mee dat sommige scholen een afwachtende houding innemen en eerst ‘de kat 
uit de boom willen kijken’. Inventariseer of er (voorhoede)scholen zijn die het nieuwe schooljaar al 
willen starten met de invoering van de 1-zorgroute.

2.2.3 Oriëntatie op 1-zorgroute met overige actoren in het samenwerkingsverband

Betrek bij oriëntatie op de 1-zorgroute alle geledingen uit het samenwerkingsverband, dus ook 
medewerkers die (in en rond de basisscholen) werkzaam zijn in:
•	 het	‘zorgplatform’	van	het	samenwerkingsverband	(bijvoorbeeld	gedragswetenschappers,	

schoolmaatschappelijk	werkers,	ambulant	begeleiders	of	leesspecialisten);
•	 het	speciaal	basisonderwijs;
•	 het	speciaal	onderwijs.

Het is belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over wat de 1-zorgroute is en hoe de 
1-zorgroute in het samenwerkingsverband ingevoerd wordt. Bij de oriëntatie op de 1-zorgroute 
wordt met hen verkend wat de 1-zorgroute betekent voor hun werkzaamheden en op welke wijze 
hun werkzaamheden aansluiten op de stappen die in de 1-zorgroute in de basisschool gezet zijn. 
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In het kader van passend onderwijs dient immers in het samenwerkingsverband een dekkend 
aanbod en een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen 
en tussen scholen georganiseerd te worden met als doel dat leerlingen zich ononderbroken 
kunnen ontwikkelen en indien nodig extra ondersteuning ontvangen, passend bij hun 
onderwijsbehoeften.

Bij deze oriëntatie op de 1-zorgroute kunnen bijvoorbeeld de volgende punten aan bod komen:
•	 In	hoeverre	sluiten	de	uitgangspunten	en	werkwijzen	uit	de	1-zorgroute	aan	bij	onze	visie	

en manier van werken? Welke consequenties heeft de 1-zorgroute voor de inhoud en 
organisatie van onze werkzaamheden? Wat verandert er?

•	 Welke	extra	ondersteuning	wordt	vanuit	de	basisscholen	die	met	de	1-zorgroute	werken	aan	
ons gevraagd? Wat doen we al en wat is nieuw?

•	 Hoe	kunnen	we	in	onze	s(b)o-school	aansluiten	op	de	stappen	die	in	de	1-zorgroute	in	de	
basisschool gezet zijn? Hoe realiseren we een doorgaande onderwijszorg aan leerlingen?

•	 Is	de	1-zorgroute	voor	onze	s(b)o-school	geschikt?	Zijn	de	stappen	en	de	manier	van	werken	
in de 1-zorgroute toepasbaar in onze school?

Speciaal basisonderwijs

Veel scholen voor speciaal basisonderwijs voeren de 1-zorgroute in om doelgericht en planmatig 
hun onderwijs af te stemmen op het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. Bij een verwijzing van een leerling uit een basisschool die met 1-zorgroute werkt, 
kunnen zij direct aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

In het speciaal basisonderwijs dient voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief bepaald 
te worden. In de 1-zorgroute voor het speciaal basisonderwijs heeft het werken vanuit een 
ontwikkelingsperspectief een vaste plek gekregen in de stappen die cyclisch gezet worden. 
In de publicatie 1-zorgroute in het speciaal basisonderwijs (Adema, Clijsen, Van Oorschot, 2010) 
wordt hier ruim aandacht aan besteed. 

Speciaal onderwijs

In het kader van passend onderwijs gaan de scholen voor speciaal onderwijs uit de clusters 3 
en 4 deel uitmaken van het samenwerkingsverband. In het speciaal onderwijs is de 1-zorgroute 
nog relatief onbekend. Bij plaatsing van een leerling in het speciaal onderwijs is belangrijk dat 
de school goed aansluit op de onderwijsbehoeften van de leerling en op stappen die al in de 
basisschool gezet zijn. Onderzoek hoe een school voor speciaal onderwijs kan aansluiten op 
de stappen die in de 1-zorgroute gezet zijn en ga tevens na welke mogelijkheden er zijn om 
(aspecten van) de 1-zorgroute in scholen voor speciaal onderwijs in te voeren.

Externe partners in de zorg

Betrek bij de oriëntatie ook de externe partners van het samenwerkingsverband. In passend 
onderwijs wordt bij het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen (en hun ouders) groot belang 
gehecht aan een goede samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg. In het ondersteuningsplan 
van het samenwerkingsverband wordt deze samenwerking uitgewerkt. Op dit moment is de 
provincie verantwoordelijk voor de geïndiceerde jeugdzorg en de gemeente voor de opvoed- 
en opgroeiondersteuning. Zolang de gemeenten nog niet verantwoordelijk zijn voor de gehele 
jeugdzorg, is het voor een goede afstemming van extra ondersteuning in het onderwijs en jeugdzorg 
van belang dat de samenwerkingsverbanden bij het totstandkomen van het ondersteuningsplan niet 
alleen de gemeenten, maar ook de provincies en Bureaus Jeugdzorg betrekken. 

Informeer ook externe medewerkers die in het zorgteam van school of in het ZAT werkzaam 
zijn over de 1-zorgroute. Het zorgteam van school en het bovenschoolse ZAT zijn ingebed in de 
1-zorgroute. Externe partners in een zorgteam van school of in het ZAT krijgen in hun praktijk 
intensief te maken met de 1-zorgroute (zie ook paragraaf 5.3 en 5.4).
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2.2  Besluit om 1-zorgroute al dan niet in het samenwerkingsverband in te 
voeren

Nadat in alle geledingen van het samenwerkingsverband een oriëntatie op de 1-zorgroute heeft 
plaatsgevonden en het draagvlak voor de 1-zorgroute verkend is, neemt het bestuur van het 
samenwerkingsverband het besluit om al dan niet de 1-zorgroute te gaan invoeren. 
Het is verstandig om bij het nemen van een besluit de schoolbesturen uit het samenwerkings-
verband nauw te betrekken. Als er in de schoolbesturen onvoldoende draagvlak is voor 
de 1-zorgroute, dan wordt het invoeren van de 1-zorgroute in het samenwerkingsverband 
samenwerkingsverband een erg lastige zaak. 

Kijk ook hoe de ouders bij de besluitvorming betrokken kunnen worden. Denk bijvoorbeeld 
aan de ‘ondersteuningplanraad’ (een speciale medezeggenschapraad van het samenwerkings-
verband), waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn.

Overwegingen bij besluitvorming

•	 Past	de	1-zorgroute	in	de	visie	en	het	beleid	van	het	samenwerkingsverband	ten	aanzien	van	passend	

onderwijs?

•	 Wat	zijn	de	doelen	en	ambities	van	ons	samenwerkingsverband	ten	aanzien	van	passend	onderwijs?	

Welke bijdrage kan de 1-zorgroute leveren aan het realiseren van deze doelen en ambities?

•	 Is	er	voldoende	draagvlak	voor	de	invoering	van	de	1-zorgroute	in	de	schoolbesturen	en	in	de	scholen?

•	 Wanneer	starten	we	met	het	invoeren	van	de	1-zorgroute?	Hoeveel	instapmomenten	zijn	er	voor	de	

scholen? Wanneer kan de eerste tranche scholen instappen?

In bijlage 3 staat een aantal succesindicatoren voor de invoering van de 1-zorgroute in 
een samenwerkingsverband. Leg het eigenaarschap voor de 1-zorgroute bij de scholen en 
schoolbesturen.

Alle geledingen in het samenwerkingsverband en de externe partners worden op de hoogte 
gebracht van het besluit. Hierbij wordt een globale schets gegeven van de stappen die de 
komende periode gezet gaan worden (zie hoofdstuk 3). 
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3  Voorbereiding en invoering 1-zorgroute in het 
samenwerkingsverband

Nadat het samenwerkingsverband het besluit genomen heeft om de 1-zorgroute te 
gaan invoeren, worden eerst enkele voorbereidingen getroffen om de 1-zorgroute in het 
samenwerkingsverband te gaan invoeren.

Doel fase van voorbereiding

•	 Analyseren	van	de	beginsituatie	van	het	samenwerkingsverband.

•	 Samenstellen	van	een	stuurgroep	of	veranderteam	die	op	bovenschools	niveau	de	invoering	van	de	

1-zorgroute in het samenwerkingsverband plant, coördineert en de voortgang volgt en bewaakt.

•	 Opstellen	van	een	plan	van	aanpak	waarin	de	activiteiten	gepland	staan	met	betrekking	tot	de	

invoering van de 1-zorgroute.

Tijdpad

Start na de oriëntatie op de 1-zorgroute uiterlijk halverwege een schooljaar met de 
voorbereidingen, zodat er in de tweede helft van het schooljaar voldoende tijd is voor het 
samenwerkingsverband en voor de scholen die instappen om een aantal voorbereidingen te 
treffen en zaken te regelen. Met de invoering van de 1-zorgroute kan dan in het begin van het 
nieuwe schooljaar gestart worden.

Passend onderwijs + samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg

Het samenwerkingsverband bepaalt zijn ambities ten aanzien van passend onderwijs. In de periode van 

voorbereiding geeft het samenwerkingsverband aan de hand van de 1-zorgroute aan hoe het invulling 

geeft aan deze ambities. Hierbij wordt vanuit de 1-zorgroute een relatie gelegd met onder meer:

•	 opstellen	van	een	schoolondersteuningsprofiel;

•	 professionalisering	van	leerkrachten;

•	 uitwerken	van	een	ondersteuningsstructuur	in	het	samenwerkingsverband;

•	 toewijzing	van	extra	ondersteuning;

•	 verantwoording	van	de	aan	extra	ondersteuning	bestede	middelen	en	de	resultaten	ervan;

•	 samenwerking	met	partners	in	de	(jeugd)zorg.

Veel samenwerkingsverbanden zijn al gestart met de invoering van de 1-zorgroute en dienen alsnog 

bovenstaande punten uit te werken. In hoofdstuk 4 en 5 wordt hierop uitgebreid ingegaan. In hoofdstuk 4 

wordt ingegaan op hoe vanuit de 1-zorgroute in het samenwerkingsverband invulling gegeven kan worden 

aan passend onderwijs. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan het vanuit de 1-zorgroute ontwerpen 

van samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg. 

Samenwerkingsverbanden die nog moeten starten met de invoering van de 1-zorgroute nemen de 

aandachtspunten uit hoofdstuk 4 en 5 van meet af aan mee in de periode van voorbereiding.

Uit onderzoek dat in samenwerkingsverbanden die de 1-zorgroute invoeren verricht is (Beek & 
Clijsen, 2011), komen de volgende succesfactoren naar voren:
•	 Handelingsgericht	werken	is	al	bekend	in	de	scholen	en	wordt	op	onderdelen	al	uitgevoerd.
•	 Alle	actoren	die	in	het	samenwerkingsverband	werkzaam	zijn,	zijn	betrokken	bij	de	oriëntatie	

op de 1-zorgroute.
•	 Er	wordt	intervisie	geboden	aan	externe	adviseurs	die	de	scholen	begeleiden	bij	de	

invoering van de 1-zorgroute. Het is belangrijk dat zij op één lijn zitten.
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•	 Maken	van	een	meerjarenplanning	(3-6	jaar).	Trek	voldoende	tijd	uit	om	de	1-zorgroute	
in te voeren. Denk op de lange termijn.

•	 Bieden	van	veel	ruimte	aan	scholen	om	zelf	keuzes	te	maken	ten	aanzien	van	het	in	school	
inrichten en invoeren van de 1-zorgroute. Sluit aan bij de schoolontwikkeling.

•	 Duidelijk	neerzetten	van	wat	de	rollen	van	de	intern	begeleider	en	van	de	schoolleider	zijn.
•	 Beschikbaar	stellen	van	middelen	uit	het	samenwerkingsverband	om	scholen	te	

ondersteunen bij de invoering van de 1-zorgroute.
•	 Monitoren	van	de	kwaliteit	van	de	1-zorgroute	vanuit	het	samenwerkingsverband.

3.1  Voorbereiden invoering 1-zorgroute

3.1.1 Samenstellen stuurgroep/veranderteam

Op bovenschools niveau wordt een stuurgroep of veranderteam samengesteld die de invoering 
van de 1-zorgroute binnen het samenwerkingsverband coördineert.

Taken stuurgroep/veranderteam 

•	 Vaststellen	van	de	beginsituatie	en	van	de	gewenste	situatie	op	basis	van	de	doelen	en	ambities	van	

het samenwerkingsverband ten aanzien van passend onderwijs.

•	 Coördineren	en	plannen	van	de	invoeringsactiviteiten	in	het	samenwerkingsverband	(zie	ook	het	plan	

van aanpak).

•	 Monitoren	van	de	voortgang	en	het	(tussentijds)	evalueren	van	de	invoering	van	de	1-zorgroute	

(kwaliteitszorg).

•	 Vanuit	de	1-zorgroute	op	maat	ontwerpen	en	invoeren	van	een	goede	samenwerking	tussen	onderwijs	

en (jeugd)zorg.

•	 Regelen	van	de	professionalisering	van	medewerkers	in	scholen	die	de	1-zorgroute	invoeren.

•	 Creëren	van	goede	voorwaarden	voor	het	invoeren	van	de	1-zorgroute,	zoals	het	beschikbaar	stellen	

van middelen en het zoeken naar ervaren externe begeleiders van de scholen.

•	 Communicatie	met	alle	geledingen	binnen	het	samenwerkingsverband	en	met	externe	partners	

over de invoering van de 1-zorgroute, over de activiteiten die vanuit het samenwerkingsverband 

plaatsvinden en over de ervaringen van de scholen.

Het samenwerkingsverband bepaalt zelf de samenstelling van de stuurgroep. Meestal ziet 
de samenstelling van de stuurgroep of het veranderteam er als volgt uit:
•	 coördinator	van	het	samenwerkingsverband	(tevens	voorzitter	van	de	stuurgroep);
•	 bovenschools	directeur(en)	of	vertegenwoordiger(s)	van	de	schoolbesturen;
•	 een	schoolleider;	
•	 een	intern	begeleider;
•	 voorzitter	van	het	zorgplatform	van	het	samenwerkingsverband.

Als een externe adviseur het samenwerkingsverband begeleidt bij het invoeringsproces, 
dan maakt deze ook deel uit van de stuurgroep. Soms is ook een manager aanwezig van de 
onderwijsbegeleidingsdienst waar de adviseurs in dienst zijn die de scholen begeleiden. 
Het is goed als de scholen in de stuurgroep vertegenwoordigd zijn door een schoolleider en 
een intern begeleider. Zij koppelen terug hoe de invoering van de 1-zorgroute op de ‘werkvloer’ 
verloopt. 

Maak de stuurgroep of het veranderteam niet te groot. Denk aan maximaal acht personen. 
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3.1.2  Analyseren van de beginsituatie

Om de 1-zorgroute met succes te kunnen invoeren is het belangrijk dat men bij aanvang van 
de invoering zicht heeft op hoe momenteel de onderwijszorg en de extra ondersteuning van 
leerlingen plaatsvindt in het samenwerkingsverband en in de scholen en wat verbeterpunten zijn.

Voor het bepalen van de beginsituatie kan een analyse gemaakt worden van bestaande 
documenten, zoals het zorgplan van het samenwerkingsverband, visie- en beleidsstukken van het 
samenwerkingsverband, het organogram van de zorgstructuur van het samenwerkingsverband, 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het toewijzen van extra ondersteuning aan 
leerlingen, de schoolondersteuningprofielen en de uitkomsten van evaluaties in de diverse 
geledingen van het samenwerkingsverband. 
Gesprekken met schoolbesturen en/of intakegesprekken met scholen (zie paragraaf 3.2.1) bieden 
eveneens zicht op de huidige situatie in de scholen. In bijlage 4 treft een lijst met vragen aan die 
steun kan bieden bij het bepalen van de beginsituatie. 

De stuurgroep bepaalt de beginsituatie. In het plan van aanpak (zie paragraaf 3.1.3) worden 
de gewenste situatie c.q. de ambities ten aanzien van passend onderwijs bepaald. Door de 
beginsituatie naast de gewenste situatie te leggen, wordt duidelijk welke stappen in het 
samenwerkingsverband gezet moeten worden om de gewenste situatie en ambities van passend 
onderwijs te realiseren.

3.1.3 Opstellen plan van aanpak

De stuurgroep of het veranderteam stelt een plan van aanpak op, waarin de stappen en 
activiteiten gepland staan die in het samenwerkingsverband plaatsvinden. Invoering van de 
1-zorgroute is een meerjarig traject.

Inhoud plan van aanpak samenwerkingsverband

•	 Gegevens	samenwerkingsverband

•	 Visie	en	ambities	van	het	samenwerkingsverband	ten	aanzien	van	passend	onderwijs

•	 Korte	schets	van	de	huidige	situatie	(zie	de	analyse	van	de	beginsituatie)

•	 Gewenste	situatie:	de	doelen	die	het	samenwerkingsverband	met	de	1-zorgroute	wil	bereiken

•	 Niveaus	van	onderwijszorg	in	het	samenwerkingsverband	en	de	bijdrage	die	de	1-zorgroute	op	elk	

niveau levert

•	 Samenstelling	en	taken	van	de	stuurgroep/veranderteam

•	 Meerjarenplanning	met	meerdere	instapmomenten	voor	de	scholen

•	 Ontwerpen	van	een	bovenschoolse	ondersteuningsstructuur,	die	aansluit	op	de	uitgangspunten	en	de	

stappen in de 1-zorgroute

•	 Activiteiten	in	het	eerste	invoeringsjaar	(activiteitenkalender)

•	 Begeleiding	van	scholen	en	het	samenwerkingsverband

•	 Professionalisering	van	leerkrachten,	intern	begeleiders	en	schoolleiders	vanuit	het	samenwerkings-

verband 

•	 Communicatie	over	de	1-zorgroute	in	het	samenwerkingsverband

•	 Samenwerking	met	externe	partners	in	de	1-zorgroute

•	 Monitoren	en	evalueren	van	de	invoering	van	de	1-zorgroute	in	het	samenwerkingsverband

•	 Begroting	(middelen	die	vanuit	het	samenwerkingsverband	ingezet	worden	om	de	1-zorgroute	in	het	

samenwerkingsverband en in de scholen in te voeren)

In bijlage 5 treft u een format aan voor het opstellen van een plan van aanpak. Het is belangrijk 
dat het plan van aanpak qua inhoud en tijdpad goed aansluit op het ondersteuningsplan dat het 
samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs opstelt (zie ook paragraaf 4.7). 
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Het plan van aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Elk jaar wordt een nieuwe 
activiteitenkalender opgesteld voor het volgende schooljaar.

In een gezamenlijke aftrap met de scholen, met de besturen en met actoren en instellingen 
die bovenschools in het samenwerkingsverband werkzaam zijn, kan het plan van aanpak 
gepresenteerd worden. Het is belangrijk dat ‘alle neuzen’ in dezelfde richting staan en het 
invoeringstraject duidelijk is.

Tip

Het digitaliseren van de 1-zorgroute in school is een belangrijk aandachtspunt. De 1-zorgroute vraagt 

veel administratie. Het is daarom van groot belang dat de administratie zo efficiënt en effectief 

mogelijk verloopt en zo weinig mogelijk tijd vraagt. Stimuleer vanuit het samenwerkingsverband dat de 

schoolbesturen bovenschools het digitaliseren van de 1-zorgroute aansturen en inrichten, bijvoorbeeld 

door de 1-zorgroute een plek te geven in het registratiesysteem dat de scholen gebruiken (ParnasSys, 

Esis-B, Dotcom enzovoort).

3.2 Invoeren, monitoren en borgen 1-zorgroute in het samenwerkingsverband

Nadat de voorbereidingen in het samenwerkingsverband afgerond zijn, wordt gestart met de 
invoering van de 1-zorgroute. Het (her)ontwerpen van de bovenschoolse ondersteuningsstructuur 
verloopt vaak parallel aan de invoering, zeker in samenwerkingsverbanden die al eerder gestart 
zijn met de invoering van de 1-zorgroute.

Doel fase invoering 1-zorgroute

•	 Invoering	van	de	1-zorgroute	in	de	scholen,	zie	de	instapmomenten.	Invoering	van	de	1-zorgroute	

in een school is een meerjarig traject. Naast basisscholen kunnen ook scholen voor speciaal (basis)-

onderwijs ervoor kiezen de 1-zorgroute in te voeren.

•	 Professionalisering	van	intern	begeleiders	en	schoolleiders	in	netwerkbijeenkomsten	van	het	

samenwerkingsverband. Vanuit het samenwerkingsverband kunnen ook initiatieven genomen worden 

om leerkrachten te professionaliseren.

•	 Monitoren	en	(tussentijds)	evalueren	van	hoe	de	invoering	van	de	1-zorgroute	in	de	scholen	verloopt	

en inventariseren van wat verbeterpunten zijn. 

•	 Monitoren	van	de	bovenschoolse	ondersteuning	(vanuit	de	1-zorgroute).	

•	 Borgen	van	de	1-zorgroute	in	alle	geledingen	van	het	samenwerkingsverband.

Opbrengst

De opbrengst van deze fase is dat de 1-zorgroute in alle geledingen van het samenwerkings-
verband ingevoerd is en vast ingebed in de zorg- en ondersteuningsstructuur van het 
samenwerkingsverband. De kwaliteit van de 1-zorgroute wordt systematisch bepaald 
en geëvalueerd. Er is in de uitvoering van de 1-zorgroute continu aandacht voor 
kwaliteitsverbetering.

3.2.1  Instap scholen 

Invoering van de 1-zorgroute in het samenwerkingsverband is een meerjarig traject. 
De meeste samenwerkingsverbanden bieden scholen meerdere momenten om in te stappen 
in de 1-zorgroute. Het samenwerkingsverband kiest er bijvoorbeeld voor dat scholen in drie 
achtereenvolgende schooljaren in de 1-zorgroute kunnen instappen. Bied scholen keuzevrijheid 
en laat hen zelf beslissen of ze mee willen doen en in welk jaar ze instappen. Benadruk het 
‘mogen deelnemen’ in plaats van het ‘moeten deelnemen’. 
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Sommige scholen willen meteen aan de slag. Andere scholen kijken eerst liever ‘de kat uit de 
boom’ of willen eerst een andere ontwikkeling of vernieuwing in school afronden.

Kijk bij het besluit van school om in te stappen of: 
•	 er	draagvlak	en	urgentie	in	het	schoolteam	is	om	de	1-zorgroute	te	gaan	invoeren;
•	 school	het	eerste	invoeringsjaar	geen	ander	groot	vernieuwingsonderwerp	op	de	agenda	

heeft staan.

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel dat school in het kader van passend onderwijs opstelt, kan een 

belangrijke aanleiding zijn om de 1-zorgroute in school te gaan invoeren. Dit profiel is immers een impuls 

om in school de basiszorg en de extra ondersteuning aan leerlingen te gaan verbeteren of verder te 

ontwikkelen. 

Oriëntatie op 1-zorgroute in school

Het is van groot belang dat voordat school een besluit neemt om in te stappen in de 1-zorgroute 
eerst een oriëntatie op de 1-zorgroute in het team plaatsvindt, zodat alle medewerkers in scholen 
weten wat de 1-zorgroute is en wat van hen in hun praktijk verwacht wordt. 
Verken eerst in het team wat de visie en ambities zijn ten aanzien van passend onderwijs, wat 
school wil bereiken, wat al goed gaat en wat verbeterpunten zijn. Wat moet op basis van het 
schoolondersteuningsprofiel in school versterkt worden?

Voor het team dient duidelijk te zijn wat de aanleiding is om de 1-zorgroute in school te gaan 
invoeren. Bespreek in het team welke kansen en mogelijkheden de 1-zorgroute biedt voor de 
ambities van passend onderwijs. Leg ook een relatie met andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
met opbrengstgericht werken. 

Presenteer de 1-zorgroute niet als ‘weer’ iets heel nieuws, maar onderzoek met het team wat 
school al uit de 1-zorgroute doet en hoe daarbij aangesloten kan worden. 
Het is belangrijk dat in het team voldoende draagvlak bestaat om de 1-zorgroute te gaan 
invoeren. Kijk welke blokkades en weerstanden er zijn. Neem weerstand serieus.

In het Draaiboek invoering 1-zorgroute in school (Clijsen, Förrer & Leenders, 2007) staan 
verschillende mogelijkheden uitgewerkt voor een oriëntatie op de 1-zorgroute in het team.

Intakegesprekken met scholen die instappen

In veel samenwerkingsverbanden voert een lid van de stuurgroep intakegesprekken met de 
scholen die instappen. Het gesprek vindt meestal plaats met de schoolleider en de intern 
begeleider. Vaak is ook een leerkracht aanwezig. 
Het bijwonen van een teambijeenkomst over de 1-zorgroute, flitsbezoeken in de klassen en/of 
gesprekken met leerkrachten geven een completer beeld dan alleen een gesprek met de 
schoolleider en intern begeleider.

Ter aanscherping van het intakegesprek kan het schoolplan, de schoolgids, het school-
ondersteuningsprofiel en/of een rapport van de Inspectie van het Onderwijs veel informatie 
bieden. Het intakegesprek biedt informatie over wat de school wil bereiken met de invoering 
van de 1-zorgroute en waar de school nu staat.
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Inhoud intakegesprek

•	 Wat	is	de	aanleiding	voor	school	om	de	1-zorgroute	te	gaan	invoeren?

•	 Wat	verwacht	school	van	de	invoering	van	de	1-zorgroute?	Wat	wil	school	bereiken?

•	 Wat	is	het	draagvlak	voor	invoering	van	de	1-zorgroute	in	het	team	en	in	de	verschillende	bouwen?	

Welke weerstanden zijn er?

•	 Welke	andere	vernieuwingsonderwerpen	spelen	in	school?	Hoe	staan	die	in	relatie	tot	de	1-zorgroute?

•	 Wat	zijn	de	ambities	van	school	ten	aanzien	van	passend	onderwijs?	Waaraan	zie	je	dat	terug	in	school?	

Zie ook het schoolondersteuningsprofiel. 

•	 Met	welk	vakgebied	start	de	school	het	eerste	invoeringsjaar?

•	 Hoe	worden	de	ontwikkeling	en	de	leervorderingen	van	de	leerlingen	in	school	gevolgd?

•	 Is	er	een	duidelijke	leerlijn	voor	het	gekozen	vakgebied?

•	 Hoe	wordt	in	school	omgegaan	met	verschillen	tussen	leerlingen?	Welke	differentiatievormen	

hanteert school?

•	 Zijn	er	combinatieklassen	in	school?	Hoe	is	het	onderwijs	in	deze	klassen	georganiseerd?

•	 Hoe	krijgt	planmatig	handelen	gestalte	in	school?

•	 Welke	besprekingen	vinden	in	school	over	leerlingen	plaats?	Wie	zijn	aanwezig?

•	 Hoe	wordt	het	ontwikkelingsperspectief	van	leerlingen	vastgesteld	en	gevolgd?	Op	welke	wijze	

wordt het ontwikkelingsperspectief gebruikt bij het plannen van het onderwijs?

•	 Waar	hebben	de	leerkrachten	naar	verwachting	ondersteuning	en	professionalisering	bij	nodig?

•	 Hoe	vindt	overleg	en	samenwerking	met	de	ouders	plaats?

•	 Wat	is	de	rol	van	de	intern	begeleider	in	school?	Wat	de	rol	van	de	schoolleider?

•	 Wil	school	handelingsgericht	werken	gaan	combineren	met	opbrengstgericht	werken?

•	 Hoe	verloopt	in	school	het	contact	en	de	samenwerking	met	het	samenwerkingsverband,	met	het	

ZAT en met (jeugd)zorg?

•	 Zijn	er	voldoende	tijd	en	middelen	om	de	1-zorgroute	in	school	in	te	voeren?

•	 Welke	factoren	in	school	stimuleren	de	invoering	van	de	1-zorgroute?

•	 Welke	knelpunten	verwacht	school	bij	de	invoering	van	de	1-zorgroute?

In bijlage 6 treft u een format aan voor het voeren van een intakegesprek met school. 

Kijk ook naar specifieke omstandigheden of kenmerken van scholen. KPC Groep heeft 
‘kleurenroutes’ ontwikkeld voor:
•	 kleine	scholen	of	scholen	die	krimpen	(met	veel	combinatieklassen);
•	 scholen	met	een	ander	onderwijsconcept	(bijvoorbeeld	Jenaplan)	of	een	andere	organisatie	

(bijvoorbeeld	TOM-scholen);
•	 scholen	die	(in	opdracht	van	de	Inspectie)	op	korte	termijn	een	verbeterslag	moeten	maken;	
•	 scholen	voor	speciaal	basisonderwijs.

Tip

Benadruk vanuit het samenwerkingsverband dat de schoolleider een essentiële rol speelt bij de invoering 

van de 1-zorgroute. Zij stimuleert de invoering in school, stuurt aan, monitort de kwaliteit en spreekt 

medewerkers aan op de afspraken die gemaakt zijn. Vermijd dat de invoering van de 1-zorgroute in school 

‘uitbesteed’ wordt aan alleen de intern begeleider.

3.2.2  Ondersteunen van scholen

Uit onderzoek (Beek & Clijsen, 2011) komt naar voren dat de begeleiding van school door een 
externe adviseur die ervaring heeft met de invoering van de 1-zorgroute, een van de belangrijkste 
succesfactoren is.
Voor sommige scholen is het moeilijk om zelf een bekwaam adviseur te vinden. Daarom 
ondersteunen veel samenwerkingsverbanden scholen bij het vinden van een adviseur. 
Het samenwerkingsverband oriënteert zich op adviseurs die in de regio scholen kunnen begeleiden 
met de invoering van de 1-zorgroute en stelt hun namen ter beschikking aan de scholen. 
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De school maakt altijd zelf een keuze voor een adviseur. Bij het maken van deze keuze kan ook 
gekeken worden naar de expertise die een adviseur heeft ten aanzien van het vakgebied dat de 
school het eerste invoeringsjaar oppakt. 

Veel samenwerkingsverbanden leveren in meer of mindere mate een bijdrage aan school voor het 
bekostigen van de adviseur. Natuurlijk wordt van de scholen verwacht dat zij ook zelf hieraan een 
substantiële bijdrage leveren. 

Het begeleiden van een school bij de invoering van de 1-zorgroute is altijd maatwerk per 
school. De aard en omvang van de begeleiding hangt onder meer af van het vakgebied dat 
school het eerste jaar gekozen heeft, de huidige onderwijszorg in school, de competenties van 
de leerkrachten, de intern begeleider en de schoolleider en van wat de school al doet uit de 
1-zorgroute. Het is daarom goed dat de externe adviseur aanwezig is bij het intakegesprek met 
school. De begeleiding kan per school sterk verschillen. Globaal heeft de externe adviseur de 
volgende taken:

Taken externe adviseur 

•	 Begeleiden	van	de	stuurgroep/veranderteam	van	school

•	 Verzorgen	van	studiedag(en)	c.q.	scholingsbijeenkomsten	(cyclus	HGW)

•	 Uitvoeren	van	klassenconsultaties/klassenbezoeken

•	 Coachen	van	de	intern	begeleider	bij	het	uitvoeren	van	groeps-	en	leerlingenbesprekingen

•	 Coachen	van	de	schoolleider	bij	het	monitoren	van	de	kwaliteit

•	 Evalueren	van	de	invoering	van	de	1-zorgroute	in	het	team

•	 Inhoudelijke	verdieping	met	betrekking	tot	het	gekozen	vakgebied	(bijvoorbeeld	het	verhelderen	van	

de leerlijn van het vakgebied)

In bijlage 7 staan de competenties beschreven waarover een externe adviseur die scholen 
begeleidt bij de invoering van de 1-zorgroute, dient te beschikken.

Digitale leeromgeving

Sommige samenwerkingsverbanden creëren voor de scholen die in de 1-zorgroute ingestapt zijn 
een digitale leeromgeving. In deze digitale leeromgeving kunnen deze scholen informatie en 
goede praktijkvoorbeelden vinden over de 1-zorgroute en formats en instrumenten downloaden. 
Er kan ook de mogelijkheid ingebouwd worden dat medewerkers uit scholen vragen aan elkaar 
stellen of aan de stuurgroep.

3.2.3 Netwerkbijeenkomsten in het samenwerkingsverband

Bij de invoering van de 1-zorgroute is belangrijk dat scholen in het samenwerkingsverband kennis 
en ervaringen met elkaar kunnen delen. Stimuleer dat scholen met elkaar samenwerken en bij 
elkaar op bezoek gaan. Het heeft geen zin om voortdurend zelf ‘het wiel uit te vinden’. 
Laat scholen die in de eerste tranche ingestapt zijn, hun kennis en ervaringen delen met scholen 
die later instappen.

Voor het delen van kennis en ervaringen kunnen (bestaande) netwerken in het samenwerkings-
verband gebruikt worden. Het samenwerkingsverband plant en organiseert netwerkbijeen-
komsten. Doel van deze netwerkbijeenkomsten is:
•	 scholing,	training	en	intervisie;
•	 delen	van	kennis	en	praktijkervaringen	bij	de	invoering	van	de	1-zorgroute;
•	 delen	van	praktijkvoorbeelden	en	good	practices;	
•	 monitoren	van	de	voortgang	van	de	1-zorgroute	en	signaleren	van	knelpunten.
Vaak trekt het samenwerkingsverband een externe adviseur aan die de netwerkbijeenkomsten 
leidt. 



3  Voorbereiding en invoering 1-zorgroute in het samenwekringsverband 25

Tips voor netwerkbijeenkomsten

•	 Laat	de	deelnemers	van	het	netwerk	zelf	bepalen	welke	doelen	zij	met	de	netwerkbijeenkomsten	

willen bereiken. Inventariseer welke vragen zij hebben en laat de deelnemers zelf de agenda bepalen.

•	 Inventariseer	welke	scholing	en/of	intervisie	de	deelnemers	aan	het	netwerk	eerder	reeds	ontvangen	

hebben. Sluit hierop aan en ga niet dubbelen.

•	 Stimuleer	en	spreek	af	dat	alle	deelnemers	suggesties	en	eigen	praktijkvoorbeelden	met	elkaar	delen.	

Als iedereen bereid is te ‘delen’, dan is er voor iedereen ook iets te ‘halen’. 

•	 Bevorder	dat	deelnemers	met	elkaar	samenwerken	en	bij	elkaar	op	bezoek	gaan.

•	 Evalueer	regelmatig	de	netwerkbijeenkomsten	en	stel	zo	nodig	de	inhoud	en	de	werkvormen	bij.

•	 Houd	de	externe	adviseurs	van	de	scholen	op	de	hoogte	van	wat	in	de	bijeenkomsten	aan	de	orde	

komt. 

Netwerkbijeenkomsten intern begeleiders

De intern begeleiders zijn de ‘spil’ van de 1-zorgroute in school. Zij leiden de groeps- en 
leerlingenbesprekingen, coachen leerkrachten bij het uitvoeren van de stappen uit de 1-zorgroute 
en zijn de schakel naar bovenschoolse zorg of extra ondersteuning. De intern begeleiders hebben 
als geen ander zicht op hoe de invoering van de 1-zorgroute op de scholen verloopt en waar zich 
knelpunten voordoen.

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden die de 1-zorgroute invoeren, organiseren netwerk-
bijeenkomsten voor de intern begeleiders van de scholen die ingestapt zijn in de 1-zorgroute, 
bijvoorbeeld drie of vier bijeenkomsten van elk drie uur in een schooljaar. 
Het samenwerkingsverband heeft vaak al eerder scholing gegeven aan de intern begeleiders. 
Sluit in de netwerkbijeenkomsten hierop aan en ga dit niet nog eens herhalen. 
De intern begeleiders bepalen zelf het doel en de agenda van de bijeenkomsten. Er is ruim 
gelegenheid om kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. 

Aandachtspunten scholing en intervisie intern begeleiders

•	 Kijken	naar	groepsoverzichten	en	groepsplannen	die	leerkrachten	ingevuld	hebben

•	 Benoemen	van	specifieke	onderwijsbehoeften	van	leerlingen

•	 Voorbereiden	en	uitvoeren	van	groepsbesprekingen

•	 Voorbereiden	en	uitvoeren	van	leerlingenbesprekingen	(zorgteam	van	school)

•	 Voeren	van	gesprekken	met	leerlingen	en	met	ouders

•	 Uitvoeren	van	klassenconsultaties	en	klassenbezoeken

•	 Coachen	van	leerkrachten	bij	de	uitvoering	van	het	groepsplan

•	 Werken	vanuit	een	ontwikkelingsperspectief	voor	leerlingen	(zie	paragraaf	4.5)

•	 Zetten	van	stappen	naar	bovenschoolse	extra	ondersteuning	in	het	samenwerkingsverband	en	in	de	

(jeugd)zorg

Meestal vinden de bijeenkomsten alleen in het eerste invoeringsjaar plaats. Daarna zijn er 
bijeenkomsten voor de intern begeleiders uit de volgende tranche scholen die instapt.  
Sommige samenwerkingsverbanden organiseren eenmaal per schooljaar een ‘terugkom-
bijeenkomst’ voor intern begeleiders en schoolleiders. 

Netwerkbijeenkomsten schoolleiders

Schoolleiders spelen een essentiële rol bij de invoering van de 1-zorgroute in school. Zij initiëren, 
stimuleren, motiveren en faciliteren de invoering in school, monitoren de voortgang en kwaliteit 
en spreken medewerkers aan als zij gemaakte afspraken niet nakomen. Het is goed als het 
samenwerkingsverband telkenmale de belangrijke positie van schoolleiders benadrukt.

Een aantal samenwerkingsverbanden organiseert netwerkbijeenkomsten voor schoolleiders van 
scholen die ingestapt zijn in de 1-zorgroute, bijvoorbeeld twee bijeenkomsten van drie uur per 
schooljaar. De schoolleiders bepalen zelf het doel en de agenda van deze bijeenkomsten. 
Er is ruime gelegenheid om ervaringen en eigen praktijkvoorbeelden met elkaar te delen.
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Aandachtspunten intervisie schoolleiders

•	 Schoolondersteuningsprofiel	(passend	onderwijs)	en	de	1-zorgroute

•	 Projectmatige	aanpak	van	de	invoering	van	de	1-zorgorute

•	 In	school	monitoren	van	de	voortgang	en	de	kwaliteit	van	de	1-zorgroute

•	 Vaststellen	van	ondersteunings-	en	professionaliseringsbehoeften	van	leerkrachten

•	 Digitaliseren	van	de	1-zorgroute	in	school

•	 Combineren	van	handelingsgericht	werken	en	opbrengstgericht	werken

•	 Oppakken	van	organisatorische	en	vakinhoudelijke	knelpunten

Op scholen komen tal van (nieuwe) ontwikkelingen af, zoals passend onderwijs, opbrengstgericht 
werken en de referentieniveaus taal en rekenen. Hoe breng je daar als schoolleider, in relatie tot 
de 1-zorgroute, samenhang in aan?

Netwerkbijeenkomsten leerkrachten

Scholing en ondersteuning van leerkrachten vindt overwegend op het niveau van het schoolteam 
plaats. Sommige samenwerkingsverbanden organiseren ook netwerkbijeenkomsten voor 
leerkrachten, bijvoorbeeld een bijeenkomst voor leerkrachten van groep 1-2, een bijeenkomst 
voor leerkrachten uit groep 3 (en 4) of een bijeenkomst voor leerkrachten uit de midden- of 
bovenbouw. Leerkrachten ervaren het als bijzonder nuttig met collega’s van andere scholen 
kennis en ervaringen uit te wisselen.

Bijeenkomsten externe adviseurs van scholen

De 1-zorgroute biedt alle geledingen in het samenwerkingsverband een gezamenlijk denk- en 
werkkader. Het is daarom belangrijk dat de externe adviseurs van de scholen op één lijn zitten 
bij de invoering van de 1-zorgroute en met elkaar afstemmen. Veel samenwerkingsverbanden 
organiseren daarom bijeenkomsten waarin de externe adviseurs van de scholen samenkomen, 
bijvoorbeeld tweemaal per schooljaar. Bovendien bieden deze bijeenkomsten adviseurs 
gelegenheid om op een collegiale wijze kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden met elkaar te 
delen. De bijeenkomsten geven de stuurgroep veel informatie over wat knel- c.q. verbeterpunten 
zijn bij de invoering van de 1-zorgroute.

Aandachtspunten intervisie externe adviseurs

•	 Inhoud	geven	aan	het	gezamenlijk	denk-	en	werkkader	van	de	1-zorgroute

•	 Inpassen	van	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	passend	onderwijs	en	opbrengstgericht	werken

•	 Op	maat	uitzetten	van	het	(meerjarig)	invoeringstraject	in	school

•	 Coachen	van	schoolleider	en	intern	begeleider

•	 Verkennen	van	oplossingen	voor	knelpunten	in	school

3.2.4  Monitoren van de kwaliteit

Het is essentieel dat het samenwerkingsverband een goed zicht heeft op hoe de invoering van 
de 1-zorgroute verloopt in:
•	 basisscholen	en	scholen	voor	speciaal	(basis)onderwijs;
•	 de	aansluiting	op	extra	ondersteuning	die	bovenschools	vanuit	het	samenwerkingsverband	

en (jeugd)zorg geboden wordt.

Voortgang in scholen monitoren 

De meeste samenwerkingsverbanden monitoren de voortgang van de 1-zorgroute in de scholen 
die ingestapt zijn. Het is belangrijk dat het samenwerkingsverband weet hoe de invoering van 
de 1-zorgroute in de scholen daadwerkelijk verloopt, wat de kwaliteit ervan is en wat de ervaren 
resultaten zijn.
Het monitoren van de voortgang vanuit het samenwerkingsverband vindt meestal eenmaal per 
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schooljaar plaats, bijvoorbeeld aan het eind van het schooljaar. Het monitoren kan schriftelijk 
gebeuren met bijvoorbeeld een vragenlijst of een kwaliteitskaart en/of in een mondeling gesprek 
dat een lid van de stuurgroep van het samenwerkingsverband heeft met de schoolleider en intern 
begeleider van een school. Het voordeel van een mondeling gesprek is dat men door kan vragen 
en vanuit het samenwerkingsverband betrokkenheid en interesse toont in het invoeringsproces in 
school. 

Voorafgaand aan het gesprek hebben de schoolleider en intern begeleider samen een 
vragenlijst ingevuld en naar de stuurgroep gestuurd. Vraag school een ‘portfolio’ te maken met 
‘documenten’ waarop zij trots is of die een inkijk geven in het invoeringsproces. Dit biedt vaak 
goede aanknopingspunten om in gesprek te gaan. 

Doel monitoren voortgang en kwaliteit

•	 Hoe	verloopt	de	invoering	van	de	1-zorgroute	in	school?	Wat	is	gedaan?	Waar	staat	de	school	nu?

•	 Wat	zijn	de	(ervaren)	resultaten?	Welke	doelen	zijn	bereikt?

•	 Wat	zijn	verbeterpunten?	Hoe	wil	de	school	die	gaan	aanpakken?

•	 Hoe	gaat	de	school	het	tweede	invoeringsjaar	verder?	Aanpak	verbeterpunten?	Nieuw	vakgebied?

In bijlage 8 treft u een voorbeeld van een vragenlijst aan die de schoolleider en intern begeleider 
(voorafgaand aan het gesprek) invullen. 
In bijlage 9 treft u de kwaliteitskaart ‘Handelingsgericht en opbrengstgericht werken, 1-zorgroute’ 
aan (zie ook www.schoolaanzet.nl). Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering 
van de stappen uit de 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren 
en te verbeteren. Het biedt leerkrachten, het schoolteam, de intern begeleider en de schoolleider 
aandachtspunten om over de kwaliteit van het handelen te reflecteren en werkpunten vast te 
stellen om het handelen binnen de 1-zorgroute te verbeteren.

Tip

Vraag aan het eind van het schooljaar de externe adviseurs van de scholen een kort verslag te maken 

waarin ze de invoering van de 1-zorgroute in school evalueren. Wat is er in school gedaan? Wat zijn de 

behaalde resultaten? Wat zijn verbeterpunten? Hoe gaat school verder?

De stuurgroep verzamelt alle informatie en maakt een korte rapportage over de invoering van de 
1-zorgroute in de scholen. De rapportage bevat algemene verbeterpunten en aanbevelingen om 
deze punten in de scholen aan te pakken. Bij het actualiseren van het plan van aanpak worden 
deze verbeterpunten meegenomen. 

Successen vieren

Vergeet niet de behaalde successen in het samenwerkingsverband te vieren. Successen geven energie om 

verder te gaan en inspireren andere scholen om in te stappen.

Afstemming en aansluiting op extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband

De 1-zorgroute bestrijkt zowel de schoolinterne als de schoolexterne ondersteuning en zorg die 
in het samenwerkingsverband aan leerlingen geboden wordt. In de 1-zorgroute is een goede 
aansluiting tussen de schoolinterne zorg en de schoolexterne zorg dan ook erg belangrijk. Veel 
samenwerkingsverbanden hebben dit onderwerp, in afwachting van de wet- en regelgeving 
inzake passend onderwijs, laten liggen. Nu het Wetsvoorstel passend onderwijs gereed is, kunnen 
samenwerkingsverbanden hiermee aan de slag (zie ook hoofdstuk 4 en 5).

Het is dan ook raadzaam om in het samenwerkingsverband goed te monitoren hoe vanuit de 
1-zorgroute in school de lijnen lopen naar de extra ondersteuning en zorg aan leerlingen, school 
en/of ouders die vanuit het samenwerkingsverband, ZAT en/of de (jeugd)zorg geboden wordt. 

http://www.schoolaanzet.nl
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Bevraag intern begeleiders, ouders, de ‘commissie’ die in het samenwerkingsverband de 
extra ondersteuning gaat toewijzen, medewerkers in het ZAT/CJG en scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs hoe de aanmelding, de toewijzing en de extra ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband verloopt en wat verbeterpunten zijn. 

Aandachtspunten aansluiting schoolinterne en schoolexterne ondersteuning en zorg

•	 Is	het	voor	de	school	duidelijk	waar	men	met	welke	vraag	terecht	kan?	Loket?

•	 Heeft	de	school	zicht	op	het	dekkend	aanbod	van	voorzieningen	in	het	samenwerkingsverband?	 

Zijn de ouders geïnformeerd over de voorzieningen in het samenwerkingsverband?

•	 Zijn	de	voorzieningen	laagdrempelig,	schoolnabij	en	snel	en	makkelijk	toegankelijk?

•	 Zijn	de	procedures	en	criteria	die	het	samenwerkingsverband	hanteert	voor	het	toewijzen	van	extra	

ondersteuning duidelijk? 

•	 Hoe	verloopt	vanuit	de	1-zorgroute	de	aanmelding	bij	de	‘commissie’	die	extra	ondersteuning	in	het	

samenwerkingsverband toewijst? Zijn de ouders hierbij op een goede wijze betrokken?  

Welke ondersteuning krijgen zij in dit traject?

•	 Zijn	er	duidelijke	afspraken	gemaakt	over	welke	informatie	school	aanlevert	bij	deze	commissie?

•	 Levert	de	basisschool	handelingsgerichte	informatie	over	een	leerling	bij	deze	commissie	aan?	Is	op	

basis van de 1-zorgroute duidelijk wat de basisschool (extra) gedaan heeft en met welk resultaat? 

Wordt informatie verstrekt over het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van de 

aangemelde leerling?

•	 Neemt	de	commissie	binnen	10	weken	na	aanmelding	een	besluit?	Is	hierbij	sprake	van	handelings-

gerichte indicatie? Is het besluit transparant voor school en voor de ouders?

•	 Zijn	er	voorzieningen	in	het	samenwerkingsverband	die	de	leerkracht	(in	de	klas)	kunnen	ondersteunen	

en begeleiden bij het afstemmen van haar onderwijs op het ontwikkelingsperspectief en de specifieke 

onderwijsbehoeften van een leerling?

•	 Hoe	verlopen	vanuit	de	1-zorgroute	in	school	de	lijnen	naar	het	ZAT?	Ontvangt	het	ZAT	de	benodigde	

informatie? Is het ZAT in staat snel zorg aan de leerling of opvoedingsondersteuning aan de ouders 

te activeren? Biedt het ZAT de leerkracht en intern begeleider advies over hoe zij aan de specifieke 

onderwijsbehoeften van een leerling tegemoet kunnen komen? Zie ook hoofdstuk 5.

•	 Hoe	verlopen	de	contacten	vanuit	de	school	naar	het	speciaal	basisonderwijs	en	speciaal	onderwijs?	

Sluiten zij aan bij de onderwijszorg die de verwezen leerling ontvangen heeft in de basisschool? 

Wordt terugplaatsing van leerlingen overwogen? Zijn de criteria hiervoor duidelijk in het 

samenwerkingsverband?

1-zorgroute borgen in het samenwerkingsverband

Invoering van de 1-zorgroute in een samenwerkingsverband is altijd maatwerk. Tijdens de 
invoering van de 1-zorgroute zullen voortdurend aanpassingen en bijstellingen plaatsvinden.
Nadat de 1-zorgroute min of meer in het samenwerkingsverband ingevoerd is, vindt de 
borging van de stappen en de beslismomenten uit de 1-zorgroute in alle geledingen van het 
samenwerkingsverband plaats. De stuurgroep van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk 
van een goede borging van de 1-zorgroute. Op alle niveaus van zorg en extra ondersteuning 
die in het samenwerkingsverband onderscheiden worden, staat aangegeven welke stappen uit 
de 1-zorgroute gezet worden, door wie en op welke wijze. Er zijn in het samenwerkingsverband 
ijkpunten aanwezig om uitvoering van deze stappen te monitoren en om aan een kwalitatief 
goede uitvoering van de stappen te blijven werken. 

Een goede borging van de 1-zorgroute laat zich aflezen:
•	 aan	het	gebruik	van	de	1-zorgroute	als	een	gezamenlijk	denk-	en	werkkader	in	alle	

geledingen	van	het	samenwerkingsverband;
•	 door	inbedding	van	de	1-zorgroute	in	het	schoolondersteuningsprofiel,	in	de	zorgstructuur	

en	in	de	jaarplanning	van	de	scholen;
•	 door	inbedding	van	de	1-zorgroute	in	de	ondersteuningsstructuur	van	het	samenwerkings-

verband;
•	 door	het	gebruik	van	een	eenduidig	begrippenkader	en	een	ketenbenadering	in	alle	

geledingen van het samenwerkingsverband.



3  Voorbereiding en invoering 1-zorgroute in het samenwekringsverband 29

De invoering van de 1-zorgroute in een samenwerkingsverband is nooit af en vraagt altijd verder 
‘onderhoud’. Bovendien dienen zich voortdurend nieuwe ontwikkelingen aan. Het is van belang 
dat het samenwerkingsverband na borging van de 1-zorgroute systematisch de kwaliteit van de 
1-zorgroute blijft monitoren en verbeterpunten aanpakt. 
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4 1-zorgroute en passend onderwijs

In 2007 verscheen in opdracht van WSNS Plus het Draaiboek invoering 1-zorgroute in het 
samenwerkingsverband WSNS (Clijsen, 2007). Het denken over passend onderwijs had nog 
maar net een aanvang genomen. Destijds was nog volstrekt onduidelijk hoe passend onderwijs 
eruit zou gaan zien en wat de consequenties van deze stelselwijziging zouden zijn voor de 
samenwerkingsverbanden en voor de scholen.

Inmiddels ligt er het akkoord met het Wetsvoorstel passend onderwijs en hebben de sectorraden 
in concept het ‘Referentiekader Passend Onderwijs’ (november 2011) opgesteld. De contouren en 
implicaties van passend onderwijs zijn duidelijk. 

De 1-zorgroute kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van passend onderwijs in 
het samenwerkingsverband en in de scholen. Centraal in de 1-zorgroute staat altijd de leerkracht 
die in het primaire proces in de klas haar onderwijs afstemt op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen en rekening houdt met verschillen daarin tussen leerlingen. 

In dit hoofdstuk verkennen we welke bijdrage de 1-zorgroute op alle niveaus van extra 
ondersteuning en zorg in het samenwerkingsverband kan leveren aan het:
•	 komen	tot	een	gezamenlijke	visie	in	het	samenwerkingsverband	op	passend	onderwijs;
•	 realiseren	van	de	ambities	die	scholen	in	het	schoolondersteuningsprofiel	aangegeven	

hebben;
•	 versterken	van	de	basiszorg	en	extra	ondersteuning	in	de	scholen;
•	 inbedden	van	werken	vanuit	een	ontwikkelingsperspectief	voor	leerlingen	in	het	onderwijs;
•	 goed	toerusten	van	leerkrachten	(en	intern	begeleiders	en	schoolleiders);
•	 handelingsgericht	toewijzen	van	extra	ondersteuning	in	het	samenwerkingsverband;
•	 realiseren	van	een	sluitende	overgang	van	leerlingen	van	een	voorschoolse	instelling	naar	de	

basisschool	en	van	de	basisschool	naar	het	voortgezet	onderwijs;

De 1-zorgroute bestrijkt het continuüm aan onderwijs, zorg, extra ondersteuning en 
bovenschoolse	expertise	in	het	samenwerkingsverband.	Dit	continuüm	staat	beschreven	in	
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (zie paragraaf 4.7).

Een belangrijk aandachtspunt in passend onderwijs is een goede samenwerking tussen onderwijs 
en zorg. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan het vanuit de 1-zorgroute ontwerpen van 
een goede afstemming en een goede samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg.

Geen schone schijn

Het inrichten van passend onderwijs in het samenwerkingsverband zal waarschijnlijk gepaard gaan met het 

schrijven van allerlei beleidsstukken. Deze stukken zijn nodig, maar vergis je niet. Passend onderwijs vraagt 

een omslag in denken en handelen. Passend onderwijs gebeurt in school, in de klas, in de interactie tussen 

leerkracht en leerlingen. Als op de werkvloer geen cultuuromslag plaatsvindt, dan zijn fraaie nota’s alleen 

schone schijn.
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4.1 Visie en ambities van het samenwerkingsverband inzake passend onderwijs

Het is belangrijk dat alle partners en belanghebbenden in het samenwerkingsverband een 
gedeelde visie hebben op passend onderwijs: Waar staan we voor als samenwerkingsverband? 
Wat willen we met passend onderwijs in ons samenwerkingsverband bereiken en wat zijn onze 
ambities? Hoe zien we onze visie concreet terug in het samenwerkingsverband, in de scholen, 
in de klas, naar de leerling en naar de ouders?

Het komen tot een gezamenlijke visie met alle partijen en belanghebbenden in het samen-
werkingsverband is geen eenvoudige zaak. Zeker nu de tijd zo dringt: per 1 november 2012 
moet de bestuurlijke inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden gereed zijn en per 
1 augustus 2013 treedt de ‘zorgplicht’ in werking. Het zou echter een valkuil zijn als het 
samenwerkingsverband, onder druk van de tijd, niet een gezamenlijke visie bepaalt. 
Immers een goede visie:
•	 zorgt	in	het	samenwerkingsverband	voor	inspiratie	en	binding;
•	 geeft	concreet	sturing	aan	het	denken	en	handelen;
•	 biedt	een	kompas	voor	de	uitwerking	van	passend	onderwijs	in	het	samenwerkingsverband.

Een visie bevat op een congruente wijze de keuzes die het samenwerkingsverband maakt. 
‘Niets is zo praktisch als een goede visie’. Een goede visie drukt uit wie je bent, waar je voor staat 
en wat je nastreeft.
Een visie bepaal je niet van bovenaf. Om ‘eigenaarschap’ te creëren is essentieel dat het 
samenwerkingsverband bij het bepalen van de visie in dialoog gaat met vertegenwoordigers 
uit alle geledingen van het samenwerkingsverband: 
•	 schoolbesturen;
•	 basisscholen;
•	 scholen	voor	speciaal	(basis)onderwijs;	
•	 actoren	in	de	bovenschoolse	zorg	en	ondersteuning;
•	 ouders	(ondersteuningsplanraad);
•	 externe	partners	in	de	(jeugd)zorg	en	gemeente.	

Het probleem bij het bepalen van een visie is dat de verschillende partijen en actoren in het 
samenwerkingsverband vaak een andere taal spreken of heel andere beelden hebben bij 
bepaalde begrippen. 

De 1-zorgroute biedt een gezamenlijk denk- en werkader dat alle geledingen in het samen-
werkingsverband richting geeft om een gezamenlijke visie te bepalen. De 1-zorgroute 
bevat uitgangspunten (zie hoofdstuk 1) voor het bieden van een goede basiszorg en 
extra ondersteuning aan leerlingen. Natuurlijk kan elk samenwerkingsverband op een eigen 
manier deze uitgangspunten invullen en uitwerken. 
Daarnaast wordt in de 1-zorgroute een eenduidig begrippenkader gehanteerd dat handvatten 
biedt om een gezamenlijke taal te spreken en te visualiseren waar men naartoe wil. 

Samenwerkingsverbanden die de 1-zorgroute al invoeren, benutten de 1-zorgroute als denk- 
en werkkader om een gezamenlijke visie te bepalen en nader uit te werken.

4.2   Niveaus van extra ondersteuning en zorg in het samenwerkingsverband

De 1-zorgroute biedt het samenwerkingsverband een duidelijk kader om in het ondersteunings-
plan op maat te beschrijven hoe in het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van 
voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen scholen georganiseerd en ingericht 
wordt, zodat leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
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De visie van het samenwerkingsverband geeft richting aan hoe de ondersteuningsstructuur er in 
het samenwerkingsverband uit gaat zien. 

Voor het inrichten van de ondersteuningsstructuur in het samenwerkingsverband is nodig dat de 
niveaus van extra ondersteuning (zorg) in het samenwerkingsverband duidelijk zijn en goed op 
elkaar afgestemd. Globaal kunnen we in het samenwerkingsverband de volgende niveaus van 
(extra) ondersteuning onderscheiden:

Niveaus van ondersteuning/zorg Betrokkenen

1 Algemene onderwijszorg aan alle leerlingen in de groep Leerkracht

(Intern begeleider)
2 Extra onderwijszorg aan (subgroepjes) leerlingen in de groep

Bijvoorbeeld: verlengde instructie, meer leertijd, pedagogische interventies

Leerkracht

(Intern begeleider)
3 Intensieve onderwijszorg van een leerling in school: schoolintern

Kinderen die een intensieve ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld een 

leerling met dyslexie of een leerling met ernstige gedragsproblemen 

Leerkracht

Intern begeleider

Zorgteam van school
4 Extra ondersteuning van een leerling in school: vanuit het samenwerkings-

verband (1)

Begeleiding en ondersteuning van een leerkracht en/of leerling in het 

basisonderwijs vanuit het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld ambulante 

begeleiding)

Opvoedingsondersteuning aan ouders en/of (jeugd)zorg aan de leerling 

Leerkracht

Intern begeleider

CTEO(2)

ZAT/CJG

5 Extra ondersteuning van een leerling in het speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs

(Tijdelijke) ondersteuning van een leerling in het speciaal (basis)onderwijs of 

in een tussenvoorziening van het samenwerkingsverband 

CTEO/ZAT

sbo of so

1  Hangt af van de voorzieningen in het samenwerkingsverband

2  Commissie Toewijzing Extra Ondersteuning in het samenwerkingsverband

1-zorgroute en de vijf niveaus van (extra) ondersteuning

De 1-zorgroute bestrijkt de vijf genoemde niveaus van extra ondersteuning en zorg aan 
leerlingen. Het geeft in onderlinge samenhang de stappen aan die op de vijf niveaus gezet 
worden. 
Groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen (bijeenkomsten van het zorgteam van school) zijn 
in de 1-zorgroute belangrijke momenten om naar een ander niveau van extra ondersteuning te 
schakelen. 

Op niveau 1 en 2 staat de cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW) centraal. Elke cyclus wordt 
afgesloten met een groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider. In deze bespreking 
wordt de extra ondersteuning geëvalueerd en doelgericht bepaalt welke subgroepjes leerlingen 
de komende periode in het groepsplan extra ondersteuning nodig hebben. 

Als een leerling herhaald onvoldoende profiteert van de extra ondersteuning in het groepsplan, 
als specifieke onderwijsbehoeften onduidelijk zijn, als het ontwikkelingsperspectief van de leerling 
bepaald moet worden of als er vermoedens zijn van een ernstige problematiek of stoornis, dan 
wordt de leerling op niveau 3 aangemeld voor de leerlingenbespreking c.q. de bijeenkomst van 
het zorgteam van school (zie paragraaf 5.3). Het betreft leerlingen die binnen de basisschool een 
(zeer) intensieve ondersteuning c.q. een extra ondersteuningsarrangement nodig hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan leerlingen die op een of meerdere punten een afwijkend onderwijsprogramma 
volgen en voor wie een ontwikkelingsperspectief opgesteld wordt of aan leerlingen die 
begeleiding bij dyslexie of een sociale vaardigheidstraining nodig hebben.
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Als de school niet weet hoe zij aan het ontwikkelingsperspectief of aan de specifieke onderwijs-
behoeften van een leerling tegemoet kan komen, dan kan vanuit de leerlingenbespreking 
(zorgteam van school) op niveau 4 expertise vanuit het samenwerkingsverband ingeroepen 
worden via een ‘commissie’ die extra ondersteuning toewijst (zie paragraaf 4.9). Er kan 
bijvoorbeeld om handelingsgerichte diagnostiek, (preventieve) ambulante begeleiding, coaching, 
consultatie en advies verzocht worden voor de leerkracht en/of de leerling in de basisschool. 
Vanuit het zorgteam van school of via het ZAT kan ook om opvoedingsondersteuning voor de 
ouders gevraagd worden of om externe (jeugd)zorg aan de leerling.

Als de school (goed gedocumenteerd) niet in staat is om aan het ontwikkelingsperspectief en 
de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen, dan kan in de leerlingen-
bespreking c.q. het zorgteam van school het besluit genomen worden om de ‘commissie’, die 
in het samenwerkingsverband extra ondersteuning toewijst, te vragen of de leerling (tijdelijk) 
toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs of – indien van toepassing – 
een tussenvoorziening in het samenwerkingsverband.
Alle stappen in de 1-zorgroute worden in nauw overleg met de ouders (en met de leerling) gezet.

Investeren in niveau 1 en 2

Het is zaak dat de basisondersteuning c.q. basiszorg op niveau 1 en 2 van hoge kwaliteit is. 
Als deze stelselmatig tekort schiet, dan is het ‘dweilen met de kraan open’. Het is daarom 
belangrijk dat het samenwerkingsverband en de scholen (preventief) investeren in een goede 
basisondersteuning/basiszorg, bijvoorbeeld door de leerkrachten goed toe te rusten in 
handelingsgericht werken.

4.3 Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel bestrijkt niveau 1 t/m 3. Het beschrijft conform het 
Wetsvoorstel passend onderwijs de voorzieningen die in school getroffen zijn voor leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven. In het profiel formuleert de school de extra ondersteuning 
die zij kan verzorgen. Het wordt opgesteld door het team (directeur, leerkrachten en intern 
begeleider). Zo nodig wordt in kaart gebracht op welke punten de leerkrachten van school extra 
professionalisering nodig achten. De invulling van het schoolondersteuningsprofiel hangt af van 
de expertise van school en de afspraken die binnen het samenwerkingsverband gemaakt zijn. 
Het profiel wordt geplaatst in de schoolgids, zodat ouders en andere partijen inzicht hebben in de 
mogelijkheden van extra ondersteuning van school. 

Het is goed als het samenwerkingsverband ‘stuurt’ op het opstellen van de schoolondersteunings-
profielen, zodat deze profielen in het kader van een dekkend aanbod in het samenwerkings-
verband onderling vergelijkbaar en stapelbaar zijn. Feitelijk zijn de schoolondersteuningsprofielen 
een onderdeel van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Het schoolondersteuningsprofiel heeft meerdere functies:
•	 beschrijving	van	de	extra	ondersteuning	die	school	kan	bieden;	
•	 schoolontwikkeling	en	professionalisering	van	leerkrachten;
•	 de	basisondersteuning	en	extra	ondersteuning	van	school	in	relatie	tot	het	dekkend	aanbod	

van het samenwerkingsverband.

Scholen die de 1-zorgroute (gaan) invoeren kunnen de 1-zorgroute als een kader gebruiken om 
op maat het eigen schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierbij is belangrijk dat je een 
handelingsgerichte terminologie gebruikt. 
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1-zorgroute en schoolondersteuningprofiel

Aan de hand van de 1-zorgroute beschrijft school op een handelingsgerichte wijze:

•	 De basisondersteuning in school

 - Ondersteunings- c.q. zorgstructuur van school 

 - Wijze waarop de cyclus HGW in de groepen uitgevoerd wordt

 - Wijze waarop doelgericht en planmatig gewerkt wordt

 - Kwaliteitsstandaarden die school hanteert ten aanzien van handelingsgericht werken

•	 De extra ondersteuningsarrangementen in school voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 - Aanbod aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie

 - Aanbod aan leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief opgesteld wordt

 - Speciale deskundigheid (bijvoorbeeld een leesspecialist)

 - Speciale voorzieningen (bijvoorbeeld materialen en methodieken)

 - Extra aandacht en tijd (bijvoorbeeld meer handen in de klas, RT)

 - Voorzieningen en aanpassingen in het gebouw

 -  Samenwerking met externe partners (bijvoorbeeld een gezinsspecialist in het zorgteam van 

school)

•	 De wijze waarop school de kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning in kaart brengt en evalueert

•	 De ambities van school en ontwikkelpunten om deze ambities te realiseren

•	 De professionaliseringsbehoeften van de leerkrachten 

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft school zowel de huidige situatie als haar ambities. 
Het is belangrijk dat het samenwerkingsverband goed monitort hoe de in- en uitvoering van 
de 1-zorgroute in de scholen daadwerkelijk verloopt en wat de kwaliteit ervan is (zie ook 
paragraaf 3.2.4). Daarnaast biedt het toezichtkader van de Inspectie zicht op de kwaliteit van de 
basisondersteuning en de extra ondersteuning.

Bij het ‘Referentiekader Passend Onderwijs’ (concept gezamenlijke sectorraden, november 2011) 
verschijnt een instrument voor het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel. 

In bijlage 10 treft u op basis van de 1-zorgroute een ‘inhoudsopgave’ van een schoolondersteunings-
profiel aan. 

4.4 De basiszorg in de scholen

In het ‘Referentiekader Passend Onderwijs’ wordt onder ‘basiszorg’ de door het samenwerkings-
verband afgesproken preventieve en licht curatieve interventies verstaan die:
•	 binnen	de	onderwijszorgstructuur	van	school
•	 onder	regie	en	verantwoordelijkheid	van	school
•	 waar	nodig	met	inzet	van	expertise	van	andere	scholen
•	 soms	met	de	inzet	van	ketenpartners
•	 zonder	indicatiestelling
•	 op	het	overeengekomen	kwaliteitsniveau
planmatig worden uitgevoerd.

De basiszorg valt binnen de ondersteuningsstructuur van school en bestrijkt niveau 1 t/m 3 
(zie paragraaf 4.2). In het schoolondersteuningsprofiel heeft de school aan de hand van de 
1-zorgroute haar basiszorg beschreven en haar ambitieniveau bepaald. Ouders moeten weten 
wat zij kunnen verwachten van elke school in het samenwerkingsverband.

Een verbreding van de onderwijszorg aan leerlingen stelt eisen aan de ondersteuning die school 
kan bieden en aan de bekwaamheid van het personeel. De 1-zorgroute biedt goede kansen om 
de kwaliteit van de basiszorg binnen school te versterken en om leerkrachten, intern begeleider 
en schoolleider te professionaliseren.
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De 1-zorgroute maakt de onderwijszorgstructuur c.q. ondersteuningsstructuur van de school 
helder: Hoe is de (extra) ondersteuning in school georganiseerd? Welke stappen worden cyclisch 
in de groep en in school gezet? Wie zet deze stappen en op welke wijze? Wie beslist wanneer 
dat de ondersteuning aan een leerling geïntensiveerd wordt? Op welke wijze en door wie worden 
leerlingen in school besproken? Hoe zijn de leerling en de ouders hierbij betrokken? Met welke 
partners in het samenwerkingsverband werkt school samen en met welke ketenpartners in de 
(jeugd)zorg? Op welke wijze is deze samenwerking ingericht?

Een belangrijk kwaliteitsaspect van de basiszorg is planmatig werken. De 1-zorgroute versterkt 
het planmatig werken in school, doordat leerkrachten:
•	 systematisch	de	leerprestaties	en	de	ontwikkeling	van	leerlingen	volgen	en	

(opbrengstgericht)	analyseren;
•	 leerlingen	die	(extra)	ondersteuning	nodig	hebben	vroegtijdig	signaleren;
•	 (pedagogische	en	didactische)	onderwijsbehoeften	van	deze	leerlingen	benoemen	om	

de	aard	van	de	(extra)	ondersteuning	te	bepalen;
•	 doelgericht	een	(groeps)plan	opstellen	om	tegemoet	te	komen	aan	deze	onderwijs-

behoeften;
•	 systematisch	de	resultaten	van	de	(extra)	ondersteuning	evalueren;
•	 met	de	leerling	en	met	de	ouders	in	gesprek	gaan	over	de	(leer)ontwikkeling;
•	 regelmatig	de	ontwikkeling	en	de	ondersteuning	van	leerlingen	bespreken	in	groepsbe-

sprekingen en in leerlingenbesprekingen c.q. besprekingen van het zorgteam van school.

Daarnaast biedt de 1-zorgroute zicht op welke basiszorg de school daadwerkelijk biedt. Met de 
1-zorgroute kan school goed documenteren wat er naar een leerling (extra) gedaan is en met 
welk resultaat. Dit biedt school inzicht in welke interventies goed werken en wat verbeterpunten 
zijn in de ondersteuning van leerlingen. Tevens kan school hiermee naar de ouders en naar het 
samenwerkingsverband ‘verantwoording’ afleggen van wat zij (extra) gedaan heeft.

Wellicht dat de basiszorg die een school kan bieden ookeen rol gaat spelen bij de verdeling van 
middelen in het samenwerkingsverband (zie de drie verdeelmodellen in het ‘Referentiekader 
Passend Onderwijs’). 
In paragraaf 4.6 wordt ingegaan op de bijdrage die de 1-zorgroute kan leveren aan het 
professionaliseren van leerkrachten.

4.5   Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen

In het Wetsvoorstel passend onderwijs is er veel aandacht voor het opstellen van een 
ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die op één of meerdere punten een afwijkend 
onderwijsprogramma nodig hebben. In het ontwikkelingsperspectief wordt beschreven welke 
onderwijsdoelen voor deze leerlingen gerealiseerd kunnen worden. Het biedt de school 
handvatten om het onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De school en leerling hebben scherper in beeld waar op de lange termijn naartoe gewerkt wordt 
en aan welke instroomeisen de leerling te zijner tijd moet voldoen om succesvol te zijn in een 
vorm van voortgezet onderwijs. 

Het ontwikkelingsperspectief is ook een instrument voor communicatie met de ouders. 
Met het ontwikkelingsperspectief weten ouders tijdig wat een realistisch perspectief is voor 
hun kind. Nadat een ontwikkelingsperspectief opgesteld is, vindt met de ouders periodiek 
overleg plaats over de vorderingen en de begeleiding van hun zoon of dochter. Wanneer de 
langetermijnverwachting expliciet is, kan bij tegenvallende vorderingen beter nagegaan worden 
wat nodig is om ervoor te zorgen dat het perspectief alsnog gerealiseerd wordt. 
Met het wetsvoorstel komt de verplichting om een handelingsplan op te stellen te vervallen. 
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Er komt een Algemene Maatregel van Bestuur met richtlijnen ten aanzien van het werken vanuit 
een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen.
Het ontwikkelingsperspectief van een leerling doet een uitspraak over de volgende zaken 
(Clijsen, Pieterse, Spaans & Visser, 2009):
•	 verwachte	uitstroomniveau	c.q.	de	verwachte	uitstroombestemming	van	de	leerling;
•	 leerrendementsverwachting	per	vakgebied,	voor	technisch	lezen,	begrijpend	lezen,	spelling	

en	rekenen	(Cito-toetsen);
•	 factoren	die	de	ontwikkeling	en	het	leren	stimuleren	en	belemmeren:	in	het	kind,	in	de	

leeromgeving,	in	het	gezin;
•	 specifieke	talenten	en	interesses	van	de	leerling;
•	 de	lange-	en	de	kortetermijndoelen	die	voor	de	leerling	op	basis	van	zijn	ontwikkelings-

perspectief nagestreefd worden en de beargumenteerde keuzes die gemaakt worden in het 
onderwijsaanbod. Het betreft niet alleen doelen op het gebied van de basisvaardigheden 
lezen, spelling en rekenen, maar bijvoorbeeld ook leergebiedoverstijgende doelen die 
zich richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en op de werkhouding, 
taakaanpak en motivatie.

Het ontwikkelingsperspectief is niet zozeer een volginstrument, maar vooral een plannings-
instrument. Op basis van hoge verwachtingen worden doelen gesteld en keuzes gemaakt in 
het onderwijsaanbod aan een leerling. Het stelt school in staat te verantwoorden welke keuzes 
zij gemaakt heeft in het aanbod naar een leerling en wat het resultaat daarvan is. Als het 
ontwikkelingsperspectief (door de Inspectie) als afrekenmiddel gehanteerd wordt en de kwaliteit 
van het onderwijs beoordeeld wordt op basis van de mate waarin leerlingen hun uitstroomniveau 
bereiken, dan loop je het risico dat scholen dit niveau niet al te hoog zullen gaan leggen om de 
kans op een negatieve beoordeling te verkleinen (zie ook ECPO, 2011).

In het speciaal basisonderwijs en in het speciaal onderwijs wordt voor iedere leerling een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld, in de basisschool alleen voor leerlingen die op één of 
meerdere punten een ‘afwijkend’ onderwijsprogramma nodig hebben. 

Er is in het onderwijsveld veel onduidelijkheid en veel handelingsverlegenheid ten aanzien van 
het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen. Het is daarom goed als het 
samenwerkingsverband initiatieven neemt om samen met de scholen invulling te geven aan 
het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief, zodat niet elke school zelf het wiel behoeft 
uit te vinden. Onderzoek in het samenwerkingsverband welke vragen de scholen hebben. 
Aandachtspunten kunnen zijn:
•	 Waarom	stellen	we	een	ontwikkelingsperspectief	op?	Wat	is	ons	doel	en	wat	zijn	onze	

uitgangspunten?
•	 Wanneer	en	voor	welke	leerlingen	stellen	we	een	ontwikkelingsperspectief	op?
•	 Hoe	benoemen	we	het	ontwikkelingsperspectief	van	een	leerling?
•	 Hoe	registreren	en	leggen	we	(op	een	vergelijkbare	wijze)	het	ontwikkelingsperspectief	van	

een leerling vast? Welke eisen stelt dit aan het leerlingvolgsysteem?
•	 Hoe	volgen,	monitoren	en	evalueren	we	het	ontwikkelingsperspectief	van	de	leerling?
•	 Op	welke	wijze	kunnen	we	op	basis	van	het	ontwikkelingsperspectief	doelgericht	een	

aanbod plannen voor een leerling? Wat is daarvoor nodig? Denk bijvoorbeeld aan inzicht in 
de referentieniveaus taal en rekenen en aan leerlijnen.

•	 Hoe	voorkomen	we	dat	een	leerling	met	een	ontwikkelingsperspectief	in	een	‘didactische	
en sociaal isolement’ terecht komt? Op welke wijze kan aansluiting bij de groep behouden 
worden?

•	 Hoe	zijn	de	leerling	en	de	ouders	betrokken	bij	de	stappen	die	gezet	worden?

Het is belangrijk dat werken vanuit een ontwikkelingsperspectief goed is ingebed in de stappen die 

cyclisch in de 1-zorgroute gezet worden. Aan het besluit om een ontwikkelingsperspectief op te stellen is 

in de 1-zorgroute een heel traject voorafgegaan.
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In bijlage 11 staan uitgangspunten aangegeven voor het werken vanuit een ontwikkelings-
perspectief en hoe werken vanuit een ontwikkelingsperspectief ingebed kan worden in de 
1-zorgroute.

Door met elkaar goede afspraken te maken over het ontwikkelingsperspectief van leerlingen 
wordt in het samenwerkingsverband op een vergelijkbare manier gewerkt. Het vergemakkelijkt 
het toewijzen van extra ondersteuning en ook de informatieoverdracht tussen scholen 
(bij verwijzing naar een andere school of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs).

Lankhorst (2011) beveelt aan om een relatie te leggen tussen het ontwikkelingsperspectief van 
de leerling en jeugdzorg en opvoedingsondersteuning, als dat voor een leerling nodig blijkt te zijn.

4.6 Toerusten van leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders

Voor het slagen van passend onderwijs zijn de betrokkenheid en een goede toerusting van 
leerkrachten essentieel. Passend onderwijs gebeurt in de klas! In essentie betekent passend
onderwijs dat leerkrachten bereid en in staat zijn om in de groep aan verschillen in onderwijs-
behoeften van leerlingen doelgericht en planmatig tegemoet te komen. 
In het schoolondersteuningsprofiel geeft de school op basis van haar ambities aan welke 
professionalisering nodig is.

De 1-zorgroute kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergoten van de professionaliteit 
doordat leerkrachten beter toegerust worden in:
•	 systematisch	volgen	en	analyseren	van	de	ontwikkeling	van	leerlingen	met	behulp	van	

toetsen,	observaties	en	gesprekken	met	kinderen	en	met	ouders;
•	 vroegtijdig	signaleren	van	leer-	en	ontwikkelingsproblemen;
•	 benoemen	van	de	pedagogisch	en	didactische	onderwijsbehoeften	van	leerlingen;
•	 hoe	zij	op	een	haalbare	en	effectieve	manier	kunnen	omgaan	met	verschillen	in	

onderwijsbehoeften;
•	 stellen	van	doelen	op	basis	van	hoge	verwachtingen;
•	 doelgericht	opstellen	van	een	(groeps)plan;	
•	 doelmatig	klassenmanagement;
•	 bieden	van	verlengde	instructie	en	meer	leertijd;
•	 analyseren	en	evalueren	van	de	behaalde	resultaten	en	opbrengsten.

Uit onderzoek (Amsing, Bertu & Van der Maas, 2009) komt naar voren dat veel scholen tijdens 
de invoering van de 1-zorgroute te weinig tijd inruimen voor het professionaliseren van de 
leerkrachten. Dat is jammer, want in de 1-zorgroute staat niet de ‘structuur’ centraal, maar de 
omslag in denken en handelen van de leerkrachten.

Tip

Stel bij de invoering van de 1-zorgroute in school veel tijd beschikbaar om de leerkrachten te 

professionaliseren. Blijf hierbij dicht bij de praktijk van de leerkrachten en creëer condities waarin 

leerkrachten collectief van en met elkaar kunnen leren.

In bijlage 12 treft u een format aan om bij de invoering van de 1-zorgroute in school de 
ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten te bepalen, zowel op het niveau van de individuele 
leerkracht als het team.
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Collectief leren

Een leerkracht functioneert niet in haar eentje, maar in een team. Het slagen van passend 
onderwijs zal in belangrijke mate afhangen van de schoolcultuur. Incidentele cursussen hebben 
vaak weinig effect en staan vaak ver van de eigen praktijk. Vorm bij de invoering van de 
1-zorgroute een professionele leergemeenschap c.q. een leerkring in school, waarin leerkrachten 
met elkaar in dialoog gaan, van elkaar leren, het geleerde in de eigen praktijk uitproberen en 
met elkaar reflecteren op hun handelen. In de leerkring wordt op basis van een collectieve 
ambitie informatie over de 1-zorgroute verzameld, in de eigen klas uitgeprobeerd, in de kring 
geëvalueerd en gezamenlijk praktijkkennis ontwikkeld. Het samenwerkingsverband kan stimuleren 
dat scholen de praktijkkennis, die ze zelf ontwikkelen, met elkaar delen.

Intern begeleider en schoolleider

Passend onderwijs en de 1-zorgroute doen ook een groot beroep op de bekwaamheid van de 
intern begeleider en van de schoolleider. Het samenwerkingsverband kan in netwerkbijeen-
komsten een belangrijke bijdrage leveren aan het vergoten van hun professionaliteit (zie ook 
paragraaf 3.2.3).

4.7  Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband

De bevoegde gezagsorganen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de wijze 
waarop voor alle leerlingen zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. 
Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het ondersteuningsplan, dat ten minste eens in 
de vier jaren wordt opgesteld. 

In het nieuwe wettelijk kader dient het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband de 
volgende punten te bevatten:
•	 de	wijze	waarop	een	samenhangend	geheel	van	voorzieningen	voor	extra	ondersteuning	

binnen en tussen scholen wordt georganiseerd met als doel dat leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra 
ondersteuning	nodig	hebben	een	zo	passend	mogelijke	plaats	in	het	onderwijs	krijgen;

•	 de	procedures	en	criteria	voor	het	verdelen,	besteden	en	toewijzen	van	middelen	
voor extra ondersteuning en de voorzieningen voor extra ondersteuning, inclusief een 
meerjarenbegroting;

•	 de	procedures	en	criteria	voor	de	plaatsing	van	leerlingen	op	scholen	voor	speciaal	
basisonderwijs	en	voor	speciaal	onderwijs	(clusters	3	en	4);

•	 de	procedures	en	het	beleid	met	betrekking	tot	terugplaatsing	of	overplaatsing	naar	
het basisonderwijs voor leerlingen van wie de duur van de toelaatbaarheidsverklaring is 
afgelopen;

•	 de	beoogde	en	bereikte	kwalitatieve	en	kwantitatieve	resultaten	van	het	onderwijs	aan	
leerlingen	die	extra	ondersteuning	nodig	hebben;

•	 de	manier	waarop	ouders	worden	geïnformeerd	over	de	voorzieningen	voor	extra	
ondersteuning	in	het	samenwerkingsverband;

•	 de	afspraken	die	gemaakt	zijn	over	de	overdracht	van	het	budget	voor	lichte	ondersteuning	
aan	de	scholen	voor	speciaal	basisonderwijs;

•	 de	afspraken	die	gemaakt	zijn	over	de	overdracht	van	middelen	van	zware	ondersteuning	
voor leerlingen die instromen in het speciaal onderwijs.

Ouders en personeel hebben (in een ‘ondersteuningsplanraad’) inspraak in het ondersteunings-
plan. In de statuten van het samenwerkingsverband kan worden geregeld hoe wordt omgegaan 
met geschillen. 
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Tips

Het verdient aanbeveling dat het samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan ook zijn visie en 

ambities ten aanzien van passend onderwijs aangeeft (zie paragraaf 4.1). De 1-zorgroute biedt daartoe een 

gezamenlijk denk- en werkkader. 

Leg in het ondersteuningsplan ook de afspraken vast die met voorschoolse instellingen en met het 

voortgezet onderwijs gemaakt zijn ten aanzien van een sluitende overgang van leerlingen.

Als school en ouders het niet eens kunnen worden over plaatsing of verwijdering van een leerling die 

extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen zij een beroep doen op onderwijsconsulenten. Zij adviseren 

en begeleiden ouders en scholen als er vragen of geschillen zijn. Leg hun inzet en taken vast in het 

ondersteuningsplan. 

De 1-zorgroute biedt met betrekking tot het ondersteuningsplan een kader voor:
• Inbedden van procedures en criteria voor het toewijzen van extra ondersteuning
 Koppel de procedures voor het toewijzen van extra ondersteuning aan de stappen die in de 

1-zorgroute gezet worden. Voor school is dan duidelijk wanneer wat gedaan moet worden 
en wat van school verwacht wordt. Bij het toewijzen van extra ondersteuning is voor het 
samenwerkingsverband op basis van de 1-zorgroute duidelijk welke (extra) ondersteuning 
reeds door de school aan een leerling geboden is en met welk resultaat.

• (Terug)plaatsen van leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs
 De 1-zorgroute biedt een kader voor informatieoverdracht bij plaatsing van een leerling 

in een school voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal onderwijs. Op basis van de 
1-zorgroute levert de basisschool informatie aan over het ontwikkelingsperspectief en de 
specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en over wat zij al (extra) gedaan heeft en met 
welk resultaat. De school voor speciaal (basis)onderwijs sluit hierbij aan. Bij terugplaatsing 
van de leerling geeft de school voor speciaal (basis)onderwijs aan hoe de basisschool in 
haar 1-zorgroute het beste tegemoet kan komen aan het ontwikkelingsperspectief en de 
onderwijsbehoeften van de leerling.

• Monitoren van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
 Met de 1-zorgroute heeft men in de basisschool zicht op hoe de (extra) middelen ingezet 

zijn, wat er extra gedaan is en wat de resultaten daarvan zijn. De school c.q. het bestuur 
kan hiermee op een transparante wijze verantwoording afleggen over de besteding van de 
middelen. 

In paragraaf 4.9 wordt nader ingegaan op de toewijzing van extra ondersteuning op basis van de 
1-zorgroute. 

4.8 Dekkend aanbod van extra ondersteuning in het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband zorgt voor een dekkend aanbod van voorzieningen om extra 
ondersteuning te bieden, zodat geen enkel kind tussen wal en schip valt en er geen wachtlijsten 
zijn. 

Bij het beschrijven en realiseren van een dekkend aanbod in het samenwerkingsverband zijn de 
schoolondersteuningsprofielen (zie paragraaf 4.3) belangrijk. Er bestaat een nauwe inhoudelijke 
samenhang tussen de keuzes met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen die op 
schoolniveau en op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt worden. 
De ‘dekkendheid’ van het ondersteuningsaanbod in het samenwerkingsverband hangt 
rechtstreeks af van de keuzes die op schoolniveau in de schoolondersteuningsprofielen gemaakt 
worden. De 1-zorgroute biedt een goed kader om in deze profielen de basiszorg en de extra 
ondersteuning van scholen goed te beschrijven en de ambities van school aan te geven.

Vanuit de stappen in de 1-zorgroute binnen school kunnen stappen gezet worden naar 
bovenschoolse voorzieningen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning bieden. 
In de 1-zorgroute is hierbij de leerlingenbespreking c.q. het zorgteam van school de schakel.
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In het ondersteuningsplan geeft het samenwerkingsverband aan welke voorzieningen c.q. 
welke arrangementen het bovenschools beschikbaar heeft om extra ondersteuning te bieden. 
Denk bijvoorbeeld aan:
•	 tijdelijke	ondersteuning	c.q.	begeleiding	van	de	leerkracht	of	een	team	bij	het	afstemmen	

van	het	onderwijs	op	de	specifieke	onderwijsbehoeften	van	de	leerling;
•	 tijdelijke	plaats	voor	een	leerling	in	een	voorziening	binnen	de	eigen	school	(een	speciale	

klas	in	de	school);
•	 tijdelijke	plaats	voor	een	leerling	in	een	(tussen)voorziening	binnen	het	samenwerkings-

verband (bijvoorbeeld een locatie in het samenwerkingsverband waar gedragsmoeilijke 
leerlingen	tijdelijk	verblijven);

•	 specifieke	hulpmiddelen	voor	leerlingen	met	een	lichamelijke	handicap	of	beperking	of	
specifieke	leermiddelen	voor	leerlingen	met	bijzondere	onderwijsbehoeften;

•	 gecombineerd	traject	van	onderwijs	en	jeugdzorg;
•	 (tijdelijke)	plaats	binnen	het	speciaal	basisonderwijs	of	binnen	het	speciaal	onderwijs	cluster	

3 of 4.

Als uitgangspunt geldt dat – waar mogelijk – de leerling weer terugkeert op de reguliere 
school en binnen de ondersteuningsstructuur van de school begeleid wordt. Maak beleid in het 
samenwerkingsverband om terugplaatsing van leerlingen in de reguliere basisschool te stimuleren 
en meer aantrekkelijk te maken. 

Tips

Kijk bij het toewijzen van extra ondersteuning niet alleen naar de ondersteuningsbehoeften van de 

leerling, maar óók naar de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Passend onderwijs gebeurt in de 

klas. Het is daarom belangrijk dat er in het samenwerkingsverband voorzieningen zijn die leerkrachten in 

het basisonderwijs ondersteunen bij het afstemmen van hun onderwijs op het ontwikkelingsperspectief 

en de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit betekent dat bij aanmelding van een leerling ook de 

ondersteuningsvraag van de leerkracht duidelijk dient te zijn.

Scholen voor cluster 1 (visuele beperking) en cluster 2 (auditieve of communicatieve beperking) maken niet 

deel uit van het samenwerkingsverband. De instellingen voor clusters 1 en 2 stellen (landelijke) criteria op 

waarmee bepaald kan worden of een leerling in aanmerking komt voor het volgen van onderwijs in een 

school voor cluster 1 of 2 of voor begeleiding van de leerling in de reguliere basisschool. Het is belangrijk 

dat het samenwerkingsverband nauw samenwerkt en korte lijnen heeft met instellingen voor clusters 1 en 

2 rondom het toewijzen van extra ondersteuning aan deze leerlingen en ook bij terugplaatsing. Er bestaat 

de mogelijkheid dat de clusters 1 en 2 in reguliere scholen speciale groepen onderbrengen.

Voorzieningen en arrangementen inventariseren in het samenwerkingsverband

Het is belangrijk dat alle partijen goed zicht hebben op de voorzieningen en arrangementen die 
in het samenwerkingsverband aanwezig zijn om leerlingen extra te ondersteunen. Inventariseer of 
er nog ‘witte vlekken’ zijn in het aanbod. 
Verzamel cijfers over de inzet van deze voorzieningen en over de kwaliteit ervan. Kijk ook naar de 
spreiding van de voorzieningen. Bepaal op basis van de visie en ambities van het samenwerkings-
verband welke voorzieningen of arrangementen (nog) nodig zijn. KPC Groep heeft een 
handreiking ontwikkeld om de dekkende expertise in een samenwerkingsverband in kaart te 
brengen (Van Meegen, Van Herp & Rekers, 2008).

Het is belangrijk dat in de 1-zorgroute (via de ‘commissie’ die de extra ondersteuning toewijst) 
de lijnen naar de bovenschoolse voorzieningen en arrangementen in het samenwerkingsverband 
duidelijk en kort zijn. Kijk ook bij plaatsing van een leerling in een school voor speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs hoe de reguliere basisschool betrokken en gedeeld 
verantwoordelijk blijft. Het gaat immers niet om het afschuiven van leerlingen.
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4.9 Toewijzen van extra ondersteuning

Het samenwerkingsverband bepaalt de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen 
voor extra ondersteuning. Het stelt procedures en criteria vast voor het toewijzen van extra 
ondersteuning.
Het samenwerkingsverband heeft tot taak de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal 
basisonderwijs of tot het speciaal onderwijs te beoordelen. Het samenwerkingsverband vraagt 
over de eventuele toelaatbaarheid van een leerling advies aan deskundigen (in commissieverband 
of anderszins). 

De manier waarop de toewijzing van de extra ondersteuning plaatsvindt, wordt niet in de wet 
voorgeschreven. Het samenwerkingsverband kiest zelf voor een bepaalde vorm (zie ook 
bijlage 13). Globaal zijn er de volgende mogelijkheden:
•	 De	huidige	PCL	met	onafhankelijke	deskundigen	uit	sbo	en	so	blijft	adviseren	over	toelating.	

Men spreekt ook wel van de PCL-plus. Voordeel is dat er in zo’n PCL al veel deskundigheid 
aanwezig is. Een nadeel kan zijn dat men in ‘oude patronen’ blijft hangen.

•	 Het	bovenschoolse	ZAT	adviseert	(multidisciplinair)	over	extra	ondersteuning	aan	een	
leerling, school of ouders. Voordeel is hiervan dat er een integrale toewijzing van onderwijs 
en (jeugd)zorg kan plaatsvinden.

•	 Er	wordt	geen	commissie	gevormd,	maar	binnen	een	samenwerkingsverband	heeft	een	
‘zorgmakelaar’ opdracht te adviseren over extra ondersteuning. De zorgmakelaar legt 
de verbinding tussen de vraag van de leerling en de beschikbare voorzieningen in het 
samenwerkingsverband.

Inhoudelijk dienen bij het toewijzen van extra ondersteuning de volgende zaken gewaarborgd te 
zijn:
•	 Objectiviteit. Hanteren van objectieve criteria waarmee de ‘zwaarte’ van de onderwijs-

behoeften van de leerling en van de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht bepaald 
kunnen worden. Dan wel inter-beoordelaars betrouwbaarheid tussen de leden van de 
‘commissie’ die de extra ondersteuning toewijzen.

•	 Onafhankelijkheid. De leden van de ‘commissie’ wijzen de extra ondersteuning onafhankelijk 
van partijen in het samenwerkingsverband toe.

•	 Transparantie. De afwegingen en argumenten om al dan niet extra ondersteuning toe 
te wijzen aan een leerling zijn schriftelijk vastgelegd, openbaar voor de betrokkenen en 
controleerbaar door derden. Op basis van een protocol worden systematisch stappen 
gezet bij het toewijzen van extra ondersteuning. De besluitvorming is daardoor voor alle 
betrokkenen inzichtelijk.

•	 Deskundigheid. De leden van de ‘commissie’ zijn deskundig om handelingsgericht te 
indiceren en extra ondersteuning toe te wijzen. In een Algemene Maatregel van Bestuur 
komen er richtlijnen voor de deskundigheid.

Ook in procedureel opzicht dient een aantal zaken gewaarborgd te zijn bij het toewijzen van extra 
ondersteuning:
•	 Het	traject	c.q.	de	route	is	duidelijk	voor	school	en	ouders.
•	 Het	traject	verloopt	snel,	efficiënt	en	eenvoudig.	Bureaucratie	wordt	vermeden.	De	periode	

van aanmelding tot het nemen van een besluit door de ‘commissie’ bedraagt maximaal 
10 weken.

•	 Het	verrichten	van	dubbel	onderzoek	wordt	zoveel	mogelijk	vermeden.	
•	 In	het	samenwerkingsverband	zijn	duidelijke	afspraken	gemaakt	over	de	informatie	die	

school aanlevert bij een aanmelding.
•	 Er	is	een	geschillenregeling	en/of	de	mogelijkheid	tot	een	second	opinion	of	mediation.	 

Het samenwerkingsverband richt een bezwaarprocedure in.
•	 De	privacy	is	geregeld.
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Bij voorkeur vindt het indiceren c.q. het toewijzen van extra ondersteuning integraal plaats 
voor onderwijs en (jeugd)zorg. Integraal indiceren impliceert dat niet alleen naar het onderwijs 
gekeken wordt, maar ook naar de thuissituatie en de leefomgeving van het kind. Er vindt een 
multidisciplinaire beoordeling plaats van de onderwijs- en de zorgbehoeften van het kind, 
het gezin en school.

Het toewijzen van extra ondersteuning vindt handelingsgericht plaats en niet op basis van een 
slagboomdiagnostiek waarbij het kind een label krijgt. Bij het handelingsgericht en integraal 
toewijzen van extra ondersteuning vinden de volgende stappen plaats (zie ook Gijzen & Pameijer, 
2009):
1 De (extra) ondersteuning die het kind ontvangen heeft en het resultaat ervan worden en 

in kaart gebracht (zie ook de 1-zorgroute).
2 De ontwikkelingsgebieden van de leerling worden in kaart gebracht: cognitie, 

leervorderingen, werkhouding, sociaal gedrag, emotionaliteit, motoriek, waarneming en 
lichamelijk functioneren.

3 De stimulerende en belemmerende factoren in het kind, in de school en in het gezin worden 
geïnventariseerd.

4 De onderwijs- en opvoedingsbehoeften van het kind worden benoemd en de zwaarte ervan 
beoordeeld.

5 De ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of de opvoedingsbehoeften van de 
ouders worden benoemd en de zwaarte ervan beoordeeld.

6 Er wordt bepaald welke extra ondersteuning c.q. welk onderwijszorgarrangement nodig is 
voor een bepaalde periode. 

De extra ondersteuning c.q. onderwijszorgarrangement wordt in de genoemde periode 
doelgericht en planmatig uitgevoerd en vervolgens geëvalueerd. Zo nodig wordt opnieuw extra 
ondersteuning toegewezen. 

Bijdrage 1-zorgroute aan het handelingsgericht toewijzen van extra ondersteuning

•	 De	1-zorgroute	gaat	uit	van	een	handelingsgericht	denk-	en	werkkader.	In	de	1-zorgroute	staat	

handelingsgericht werken centraal. De 1-zorgroute biedt zicht op de onderwijsbehoeften van de 

leerling en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht.

•	 Het	voortraject	en	de	route	naar	het	toewijzen	van	extra	ondersteuning	zijn	duidelijk.	School	heeft	

eerst zelf de ondersteuning aan de leerling geïntensiveerd. Als de leerling daar herhaald onvoldoende 

van profiteert en school niet weet hoe zij aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling 

tegemoet kan komen, dan kan het besluit genomen worden om binnen het samenwerkingsverband om 

extra ondersteuning te vragen.

•	 Met	de	1-zorgroute	is	een	school	die	een	leerling	aanmeldt	in	staat	om	handelingsgericht	en	goed	

gedocumenteerd aan te geven wat er (extra) gedaan is en met welk resultaat. De commissie die de 

extra ondersteuning toewijst, neemt dit in haar beoordeling mee. Heeft de school gedaan wat op basis 

van het schoolondersteuningsprofiel redelijkerwijs van haar kan worden verwacht?

•	 In	het	voortraject	zijn	de	stappen	in	de	1-zorgroute	samen	met	de	leerling	en	met	de	ouders	gezet,	

zodat het geen verrassing voor hen is als er extra ondersteuning aangevraagd wordt.

•	 Met	de	1-zorgroute	kan	een	continuüm	van	onderwijszorg	geboden	worden,	met	een	‘stepped	care’	

benadering, die ook veel in de gezondheidszorg toegepast wordt.

Bijlage 13 bevat een casus van hoe vanuit de 1-zorgroute toewijzing van extra ondersteuning in 
het samenwerkingsverband kan plaatsvinden. 

Geld stuurt. Het toewijzen van extra ondersteuning zal in belangrijke mate afhangen van het 
model dat het samenwerkingsverband kiest om de (schaarse) middelen in het samenwerkings-
verband te verdelen. In het ‘Referentiekader Passend Onderwijs’ staan drie verdeelmodellen: 
schoolmodel, expertisemodel en leerlingmodel. 
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Samenwerkingsverbanden kunnen kiezen voor het inrichten van één loket of van één loketfunctie 
waar aanmeldingen voor extra ondersteuning binnenkomen. Het voordeel van één loket is 
dat men weet waar men met vragen terecht kan en dat het traject van aanmelding tot en met 
plaatsing beter begeleid kan worden. De taken van een loket kunnen heel verschillend zijn 
(Smeets, 2009). Vaak doen zich de volgende knelpunten voor bij het inrichten van één loket: 
de opzet is te complex doordat teveel partijen betrokken zijn, er is overlap van taken met het 
ZAT/CJG en de financiering van het loket is niet haalbaar. 

4.10  Bestuurlijke (her)inrichting van het samenwerkingsverband

In het primair onderwijs wordt het samenwerkingsverband gevormd door de reguliere 
basisscholen, sbo-scholen en scholen/vestigingen voor so van de clusters 3 en 4. 
De samenwerkingsverbanden zullen de vorm van een privaatrechterlijke rechtspersoon hebben, 
die wordt opgericht door de aangesloten gezagsorganen.

De bestuurlijke inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden moet gereed zijn per 
1 november 2012. Voor 1 mei 2012 moet het samenwerkingsverband een ondersteuningsplan 
hebben vastgesteld. Per 1 augustus 2013 treedt de zorgplicht in werking. 

De geografische indeling van de samenwerkingsverbanden wordt per ministeriële regeling 
vastgesteld. Voor sommige samenwerkingsverbanden verandert er weinig, voor andere 
samenwerkingsverbanden heeft de geografische indeling grote consequenties. Daarnaast 
zal het speciaal onderwijs zich moeten herpositioneren nu zij deel gaat uitmaken van het 
samenwerkingsverband.

Voor de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband geldt het principe ‘vorm volgt 
inhoud’. De bestuurlijk-juridische vormgeving dient aan te sluiten op de gezamenlijke ambities. 
De 1-zorgroute kan de bouwstenen leveren om tot een inhoudelijk kader te komen. 
Ten aanzien van de opdracht die met de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband 
gemoeid is, kan de 1-zorgroute een bijdrage leveren aan:
•	 gebruiken	van	een	gezamenlijk	denk-	en	werkkader	en	spreken	van	een	gezamenlijke	taal;
•	 versterken	van	de	preventieve	aanpak	in	het	regulier	onderwijs;
•	 handelingsgericht	toewijzen	van	extra	ondersteuning;
•	 transparant	inrichten	van	de	zorgprocessen	in	het	samenwerkingsverband	

(onderwijszorgcontinuüm);
•	 de	samenwerking	tussen	onderwijs	en	zorg	in	de	jeugdketen	(zie	ook	hoofdstuk	5);
•	 verantwoording	afleggen	over	de	resultaten	die	met	de	toegekende	ondersteuning	zijn	

behaald	en	het	systematisch	monitoren	van	de	kwaliteit;
•	 realiseren	van	een	sluitende	overgang	van	de	voorschoolse	instelling	naar	de	basisschool	en	

van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (zie paragraaf 4.11).

4.11  Overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen

Het is belangrijk dat het samenwerkingsverband goede afspraken maakt met de voorschoolse 
instellingen in de regio over de overgang van kinderen naar de basisschool en met het 
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs over de overgang van leerlingen naar het 
voortgezet onderwijs.

Met voorschoolse instellingen en de gemeente worden afspraken gemaakt over welke 
informatie over kinderen overgedragen wordt, op welke wijze dit gebeurt en wat ieders taken en 
verantwoordelijkheden zijn. Van belang is dat school informatie ontvangt over de ontwikkeling van 
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het kind, zoals taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, 
lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het verdient aanbeveling dat bij 
risicokinderen een ‘warme’ overdracht van informatie plaatsvindt.

Een goede overgang van leerlingen vanuit groep 8 naar het voortgezet onderwijs is primair de 
(gezamenlijke) verantwoordelijkheid van de (speciale) basisschool en de school voor voortgezet 
onderwijs. Het samenwerkingsverband kan echter structureel een bijdrage leveren aan een goede 
overgang door met het voortgezet onderwijs goede afspraken te maken over welke informatie 
overgedragen wordt, over de wijze waarop dit gebeurt en over wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Het is belangrijk dat leerlingen zich op basis van doorlopende leerlijnen ononderbroken kunnen 
ontwikkelen en dat aan hen een doorgaande zorg en ondersteuning geboden wordt. Leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften die extra ondersteuning nodig hebben, lopen zonder een 
goede overdracht een verhoogd risico op voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs. 
Voor deze leerlingen is een warme overdracht van informatie gewenst.

Er wordt bij de overgang naar het voortgezet onderwijs informatie overgedragen over:
•	 leerontwikkeling	c.q.	leervorderingen	van	de	leerling	en,	indien	nodig,	bijzonderheden	over	

cognitieve ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, motorisch/zintuiglijke ontwikkeling en 
sociaal-emotionele	ontwikkeling;

•	 leervorderingen	op	het	gebied	van	lezen,	taal/spelling	en	rekenen	(doorlopende	leerlijnen);
•	 factoren	die	de	ontwikkeling	en	het	leren	van	de	leerling	stimuleren	en	belemmeren;
•	 specifieke	onderwijsbehoeften	van	de	leerling	en	de	(extra)	ondersteuning	die	de	leerling	

nodig	heeft;
•	 extra	ondersteuning	die	de	leerling	ontvangen	heeft;	welke	ondersteuning	werkt	goed?
•	 contactpersonen	in	de	basisschool	en	in	de	school	voor	voortgezet	onderwijs.

In het voortgezet onderwijs dient erop toegezien te worden dat bij instroom van de leerlingen de 
mentoren en docenten ook daadwerkelijk gebruik maken van de overgedragen informatie.

Het is van groot belang dat de leerling en de ouders nauw betrokken zijn bij alle stappen die bij 
de overgang gezet worden. Maak hierover goede afspraken.

De overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs staat uitgebreid toegelicht op 
www.overgangpovo.nl. Op deze site is onder meer een kalender te vinden met activiteiten 
rondom deze overgang.

De overgang van leerlingen vanuit een voorschoolse instelling naar de basisschool en van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs vormen een vast bestanddeel van de 1-zorgroute. 
In de praktijk zien we dit nog weinig terug. Veel samenwerkingsverbanden en scholen lijken 
dit onderwerp tijdelijk geparkeerd te hebben totdat er meer duidelijkheid is over passend 
onderwijs. 
Nu de contouren van passend onderwijs duidelijk zijn, is het zaak om vanuit het samenwerkings-
verband dit onderwerp te gaan aanpakken. Onderzoek hoe daarbij een koppeling naar de 
1-zorgroute gemaakt kan worden. Immers, de 1-zorgroute levert veel informatie op over de 
ontwikkeling van een leerling, over factoren die deze ontwikkeling stimuleren en belemmeren en 
over de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de extra ondersteuning hij nodig heeft.

http://www.overgangpovo.nl
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5 Samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg

In dit hoofdstuk staat de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg centraal. De toewijzing 
van extra ondersteuning en de bovenschoolse voorzieningen en extra ondersteuning die het 
samenwerkingsverband zelf kan bieden, zijn besproken in hoofdstuk 4.

In het Wetsvoorstel passend onderwijs wordt veel belang gehecht aan een goede samenwerking 
tussen onderwijs en (jeugd)zorg. Samenwerkingsverbanden leggen in het ondersteuningsplan vast 
hoe de samenwerking met externe partners in de jeugdketen verloopt. Hierover vindt overleg 
plaats met de gemeente.

De systemen van zorg in het onderwijs en in het jeugdzorgdomein zijn naast elkaar georganiseerd 
in aparte kokers. Er is meer integraliteit gewenst tussen de zorg in het onderwijs en de zorg voor 
het kind en het gezin. Daartoe moeten de voorzieningen in de regio beter op elkaar aansluiten en 
dient ook de zorg die het individuele kind in de verschillende sectoren ontvangt, beter op elkaar 
afgestemd te zijn. 

Samenwerken met de gemeente

Het samenwerkingsverband voert met de gemeente overleg over het ondersteuningsplan. 
Zowel schoolbesturen als gemeenten hebben belang bij een goede afstemming van onderwijs 
en (jeugd)zorg. De decentralisatie van de jeugdzorg zal de regierol van de gemeenten op het 
jeugddomein verstevigen. Het samenwerkingsverband en de schoolbesturen dienen daarom goed 
samen te werken met de gemeente(n). De Lokale Educatieve Agenda biedt hiervoor een kader. 
Gemeenten, samenwerkingsverband en schoolbesturen maken afspraken over de aansluiting van 
de zorg in en om school, zoals vroegsignalering, ondersteuning aan kind, gezin en school, de 
relatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met de zorgstructuur in en om school, inzet 
van jeugdzorg op scholen, integrale toewijzing van onderwijszorg en gespecialiseerde jeugdzorg 
en onderwijszorg. De bedoeling is dat de Centra voor Jeugd en Gezin na overheveling van 
de provinciale taken naar de gemeenten als ‘frontoffice’ voor alle vormen van jeugdzorg gaan 
dienen. 

Naar verwachting zal de relatie tussen CJG en ZAT zich plaatselijk verder uitkristalliseren. 
In ieder geval is het CJG vertegenwoordigd in het ZAT. Veel deskundigen zijn het erover eens 
dat het zwaartepunt moet blijven liggen bij het ZAT, waarin onderwijs en zorg reeds met elkaar 
samenwerken.

Twee wetgevingstrajecten

Er lopen twee wetgevingstrajecten: de wetgeving passend onderwijs en de nieuwe Wet op de 
jeugdzorg. Elk met een verschillend tijdpad. Het Wetsvoorstel passend onderwijs ligt er. 
Het Wetsvoorstel voor de jeugdzorg zal nog wel even duren. De invoering van de Wet passend 
onderwijs zal een aantal jaren voorop lopen op de invoering van de nieuwe Wet op de jeugdzorg. 
De afstemming en samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg wordt hierdoor bemoeilijkt.

In de Wet op de jeugdzorg krijgt de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten zijn 
beslag. Het is dan ook logisch dat er overleg met de gemeente plaatsvindt. Op dit moment is 
de provincie verantwoordelijk voor de geïndiceerde jeugdzorg en de gemeente voor de opvoed- 
en opgroeiondersteuning. 
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Zolang de gemeenten nog niet verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdzorg, is het voor een 
goede afstemming tussen onderwijs en zorg van belang dat de samenwerkingsverbanden bij het 
totstandkomen van het ondersteuningsplan niet alleen de gemeenten, maar ook de provincies en 
de Bureaus Jeugdzorg betrekken. 

Een knelpunt is dat voor kleinere gemeenten het niet eenvoudig zal zijn de volle verantwoorde-
lijkheid te dragen voor een goede uitvoering van de jeugdzorg. Er zullen waarschijnlijk ‘samen-
werkingsverbanden’ van kleine gemeenten ontstaan die hun krachten met betrekking tot de 
jeugdzorg bundelen. Het is te hopen dat deze ‘samenwerkingsverbanden’ parallel lopen met de 
regionale indeling van de samenwerkingsverbanden. Sommige samenwerkingsverbanden in het 
primair onderwijs tellen wel vier tot zes gemeenten. 

Cultuuromslag

De samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg komt, ondanks alle goede intenties, niet 
zomaar van de grond. Het is moeilijk om twee stelsels met eigen regels, eigen financiering, 
eigen gewoontes en een eigen taal zomaar in elkaar te schuiven.

Nu weten de medewerkers in school en de hulpverleners die jeugdzorg of opvoedings-
ondersteuning bieden vaak niet van elkaar wat ze doen en worden problemen gefragmenteerd 
vanuit heel verschillende visies aangepakt. Het komen tot een integrale aanpak (één kind, 
één gezin, één school: één plan) vraagt een omslag in denken en handelen. Een omslag 
die niet per wet afgekondigd kan worden en veel tijd vraagt. Wellicht biedt de 1-zorgroute 
aanknopingspunten om tot een gezamenlijk denk- en werkkader te komen.

Uit	onderzoek	(Amsing,	Bertu	&	Van	der	Maas,	2009;	Adema	&	Amsing,	2010)	komt	naar	
voren dat bij de invoering van de 1-zorgroute een goede afstemming en samenwerking met 
externe partners in de jeugdketen geen hoge prioriteit voor de scholen heeft. Scholen zijn 
in eerste instantie vooral bezig met het maken van een interne kwaliteitsslag ten aanzien van 
handelingsgericht werken. De urgentie voor een goede samenwerking met (jeugd)zorg lijkt in 
de scholen niet erg groot te zijn.

Tip

Ontwerp een bovenschoolse zorgstructuur niet ‘topdown’ over de hoofden van de direct betrokkenen. 

Vraag ouders, scholen en actoren in het zorgteam van school en in het ZAT wat goed gaat en behouden 

dient te blijven en wat verbeterpunten zijn. Samenwerking vindt niet op papier plaats. Als professionals in 

het onderwijs en in de zorg niet op de werkvloer met elkaar samenwerken, dan is de rest slechts schone 

schijn. 

Partnerschap met de ouders

Van groot belang is dat de ouders goed geïnformeerd zijn en nauw betrokken worden bij alle 
stappen die in de keten gezet worden. Zeker in ‘zorgtrajecten’ is partnerschap met de ouders 
essentieel. Ouders dienen gehoord te worden voordat de leerling in het zorgteam van school 
of in het ZAT besproken wordt. Zij kennen hun kind als geen ander en zijn ervaringsdeskundige. 
Daarnaast is het goed de ouders te betrekken bij het zoeken naar oplossingen.
 Vaak is instemming of toestemming van de ouders nodig om een bepaalde stap te zetten. 
Sommige samenwerkingsverbanden en scholen kiezen er daarom bijvoorbeeld voor om de 
ouders aanwezig te laten zijn bij de bespreking van het zorgteam van school of bij de bespreking 
van het ZAT.
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Succesfactoren

Uit literatuuronderzoek (Deen & Laan, 2010) naar de samenwerking tussen onderwijs en zorg 
komen de volgende succesfactoren naar voren:
•	 gevoel	van	relevantie	en	urgentie;
•	 gezamenlijke	visie	en	gedeelde	ambities;
•	 duidelijke	en	realistische	doelen	(een	realistisch	verwachtingspatroon);
•	 duidelijke	rollen	en	verantwoordelijkheden;
•	 betrokkenheid	van	leidinggevenden,	maar	ook	van	medewerkers	op	de	werkvloer;
•	 projectmatige	aanpak	met	sterk	leiderschap;
•	 mandaat	voor	de	vertegenwoordigers	van	de	samenwerkende	partijen	om	beslissingen	

te	nemen;
•	 ICT-voorzieningen;
•	 voldoende	middelen	en	ondersteuning;
•	 monitoren	en	evalueren	van	de	kwaliteit	en	de	inzet	van	middelen;
•	 samenwerking	op	vaste	basis	(niet	op	tijdelijke	basis).

Een valkuil is dat de samenwerking tussen onderwijs en zorg ontzettend veel administratie met 
zich meebrengt. Probeer zoveel mogelijk bureaucratie te vermijden. Het ZAT onderhoudt korte 
en efficiënte lijnen met de scholen in het samenwerkingsverband en probeert de ‘papierwinkel’ 
zoveel mogelijk te beperken. Kijk hoe (vanuit de 1-zorgroute) de informatiestroom gedigitaliseerd 
kan worden (zie ook www.nji.nl). 

5.1 Externe partners in de (jeugd)zorg

In passend onderwijs wordt groot belang gehecht aan een goede samenwerking met keten-
partners in de (jeugd)zorg. Het is belangrijk dat het samenwerkingsverband en de scholen zicht 
hebben op wie die partners in de regio zijn (sociale kaart).

Als we de belangrijkste of primaire partners benoemen waarmee scholen structureel 
samenwerkingsrelaties moeten hebben, dan zijn dat (Bosdriesz & Messing, 2008): 
•	 Jeugdgezondheidszorg	GGD;
•	 algemeen	of	schoolmaatschappelijk	werk;
•	 Bureau	Jeugdzorg.

Verder zijn er partners die in bepaalde gevallen of bij specifieke problemen (op afroep) betrokken 
kunnen worden, zoals:
•	 leerplichtambtenaar;	
•	 politie;
•	 MEE;
•	 AMK	(Advies-	en	Meldpunt	Kindermishandeling);
•	 Jeugd	GGZ.

Het samenwerkingsverband geeft samen met de schoolbesturen sturing aan het komen tot een 
goede samenwerking met deze partners. Hierbij is de gemeente als (toekomstig) regievoerder 
van het jeugdzorgdomein een belangrijke gesprekspartner.

http://www.nji.nl
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5.2 ‘Ontwerpen’ van de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg 

Hoe kunnen we vanuit een ketenaanpak vorm geven aan de samenwerking tussen onderwijs en 
(jeugd)zorg in het samenwerkingsverband? We bespreken in deze paragraaf een basisontwerp 
van deze samenwerking (zie bijlage 14). Het samenwerkingsverband kan dit ontwerp zelf op maat 
invullen. In dit ontwerp is de 1-zorgroute als kader genomen om onderwijs en (jeugd)zorg goed 
op elkaar afstemmen. Met de 1-zorgroute kan een ketenaanpak gerealiseerd worden, waarin in 
onderlinge samenhang de stappen en beslismomenten duidelijk zijn. 

In het ontwerp nemen het zorgteam van school en het bovenschoolse ZAT een belangrijke 
positie in. De keuze voor het ZAT betekent dat het toewijzen van extra ondersteuning integraal 
plaatsvindt voor onderwijs en (jeugd)zorg. Het samenwerkingsverband kan ook voor een andere 
vorm van toewijzing van extra ondersteuning kiezen, zoals de PCL-plus (zie paragraaf 4.9). 
In zo’n ‘commissie’ wordt de extra ondersteuning niet integraal toegewezen en is dit ontwerp 
niet van toepassing.

Feitelijk kunnen we in het basisontwerp drie ‘niveaus’ onderscheiden, waarin telkens de driehoek 
leerling – leerkracht – ouders centraal staat. In bijlage 14 zijn die niveaus in de vorm van ringen 
weergegeven. 

Ring 1 – Handelingsgericht werken en groepsbespreking

De eerste ring is de basis en staat centraal in de 1-zorgroute. In deze ring voert de leerkracht de 
cyclus HGW in het primaire proces uit. Elke cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking 
tussen de leerkracht en de intern begeleider. 
Deze bespreking is tevens het begin van de nieuwe cyclus (zie ook paragraaf 1.3).

Ring 2 – Zorgteam van school

Vanuit de groepsbespreking kan de leerling aangemeld worden voor het zorgteam van school. 
Een aanmelding kan bijvoorbeeld plaatsvinden, omdat:
•	 de	leerling	herhaald	onvoldoende	profiteert	van	het	geïntensiveerde	aanbod	in	het	

groepsplan;
•	 de	specifieke	onderwijsbehoeften	van	de	leerling	onduidelijk	zijn	en/of	onduidelijk	is	hoe	

het	beste	aan	deze	behoeften	tegemoet	gekomen	kan	worden;
•	 de	leerling	een	afwijkend	onderwijsprogramma	nodig	heeft	en	een	ontwikkelingsperspectief	

opgesteld	moet	worden	(zie	paragraaf	4.5);
•	 er	vermoedens	zijn	van	een	ernstige	problematiek	of	stoornis	bij	het	kind;
•	 school	(binnen	haar	profiel)	onvoldoende	tegemoet	kan	komen	aan	het	ontwikkelings-

perspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en een (tijdelijke) verwijzing 
naar	sbo,	so	of	een	tussenvoorziening	in	het	samenwerkingsverband	overwogen	wordt;

•	 er	aandacht	nodig	is	voor	de	opvoedingssituatie	in	het	gezin.

Het zorgteam van school brengt het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijs-
behoeften van de leerling in kaart en – indien nodig – de ondersteuningsbehoeften van de 
leerkracht en de opvoedingsbehoeften van de ouders. Het zorgteam van school initieert 
vervolgens handelingsgericht stappen om planmatig en doelgericht aan deze behoeften 
tegemoet te komen. Soms is eerst HG(P)D (handelingsgerichte (proces)diagnostiek) nodig om 
zicht te krijgen op de genoemde behoeften.
Het zorgteam van school kan een leerling ook rechtstreeks doorverwijzen naar het ZAT. 
Een verwijzing naar het ZAT is ook mogelijk als de stappen die op initiatief van het zorgteam 
gezet zijn, onvoldoende resultaat gehad hebben. 
In paragraaf 5.3 staan de werkzaamheden van het zorgteam van school uitgebreid toegelicht.
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Ring 3 – ZAT 

Het bovenschoolse ZAT kijkt multidisciplinair naar de onderwijs- en de zorgbehoeften van de 
leerling, de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de opvoedingsbehoeften van de 
ouders. Het ZAT geeft school handelingsgericht advies en kan lichte ambulante hulp activeren.
In bepaalde gevallen acht het ZAT extra ondersteuning of zorg nodig om aan de specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerling, de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of de 
opvoedingsbehoeften van de ouders tegemoet te komen. Het ZAT wijst dan integraal extra 
ondersteuning en/of zorg c.q. een onderwijszorgarrangement toe. 

Grofweg kan het ZAT (tijdelijk) extra ondersteuning aan de leerling en/of aan de leerkracht in de 
reguliere basisschool toewijzen vanuit voorzieningen die daartoe in het samenwerkingsverband 
beschikbaar zijn. Daarnaast kan het ZAT de leerling en de ouders verwijzen of toeleiden naar 
lokale zorgvoorzieningen en het Bureau Jeugdzorg of opvoedingsondersteuning voor de ouders 
in gang zetten. Ten slotte kan het ZAT een toelaatbaarheidsverklaring verstrekken voor het 
speciaal basisonderwijs of voor het speciaal onderwijs cluster 3 of 4. 
Via het ZAT kunnen gecombineerde onderwijs- en zorgarrangementen aangeboden worden. 
In paragraaf 5.4 worden de werkzaamheden van het ZAT uitgebreid toegelicht.

Het ontwerpen en inrichten van een ‘zorgstructuur’ is nooit een doel op zich, maar een middel. 
Zonder een daadwerkelijke (cultuur)omslag in denken en handelen, zal het nauwelijks rendement 
hebben en slechts een papieren organogram zijn. 

5.3 Zorgteam van school

In de 1-zorgroute is de leerlingenbespreking een belangrijke schakel. Steeds meer scholen werken 
met een zorgteam. Een bijeenkomst van het zorgteam van school is een leerlingenbespreking 
waaraan ook externe partners deelnemen. Het zorgteam is ingebed in de 1-zorgroute 
(zie bijlage 1).

Functies zorgteam van school

Het zorgteam van school kan de volgende functies hebben:
•	 analyseren	en	verhelderen	van	de	vraag	van	de	leerling,	de	leerkracht	en	de	ouders;
•	 consultatie	en	advies	aan	de	leerkracht	en	intern	begeleider;
•	 handelingsgericht	advies	inzake	afstemming	van	het	onderwijs	op	het	ontwikkelings-

perspectief	en	de	specifieke	onderwijsbehoeften	van	de	leerling;
•	 inbrengen	van	aanvullende	informatie	uit	JGZ-	en	AMW-dossiers;
•	 activeren	van	licht	ambulante	hulp	aan	de	leerling	en/of	aan	de	ouders	door	(school)-

maatschappelijk	werk;
•	 op	elkaar	afstemmen	van	de	zorg	in	en	rond	school	(één	kind,	één	plan);
•	 verwijzing	van	ouders	naar	lokale	voorzieningen;
•	 voorbereiding	en	doorgeleiding	van	de	leerling	naar	het	bovenschoolse	ZAT;
•	 registratie	van	de	activiteiten	in	het	leerlingvolgsysteem	en	zorgdossiers.
Het zorgteam van school werkt school- en thuisnabij. Geen kind de wijk uit!

Samenstelling zorgteam van school

Het NJi (Bosdriesz & Messing, 2008) adviseert dat het zorgteam van school vast uit de volgende 
personen bestaat:
•	 intern	begeleider;
•	 schoolmaatschappelijk	werker;
•	 jeugdverpleegkundige.
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Vaak ziet men dat ook een gedragswetenschapper of een leerlingbegeleider in het zorgteam zit 
om ten aanzien van het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van de 
leerling handelingsgericht advies te geven. Soms kan iemand op afroep uitgenodigd worden, 
bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. 
Het is sterk aan te bevelen dat de leerkracht van de leerling bij de bijeenkomst van het zorgteam 
van school aanwezig is en dat haar ondersteuningsvraag centraal staat.

De intern begeleider coördineert de bijeenkomsten van het zorgteam van school. Vanuit de 
groepsbespreking signaleert en selecteert zij in overleg met de leerkracht en met de ouders 
leerlingen die aangemeld worden voor het zorgteam van school en brengt alle informatie over 
de leerling bijeen. De intern begeleider plant de bijeenkomsten van het zorgteam, bereidt 
deze bijeenkomsten goed voor, verspreidt de informatie onder de deelnemers en leidt de 
bijeenkomsten. De intern begeleider zorgt dat de afspraken, besluiten en vervolgstappen goed 
genotuleerd zijn en koppelt deze terug naar de leerkracht en de ouders. Tevens zet de intern 
begeleider leerlingen op de agenda om (tussentijds) te evalueren of de geadviseerde aanpak 
resultaat heeft of bijstelling behoeft. Het leiden van de bijeenkomsten van het zorgteam van 
school doet een groot beroep op de professionaliteit van intern begeleiders.

De schoolmaatschappelijk werker kan een bijdrage leveren aan het zicht krijgen op de 
gezinssituatie, aan het inbrengen van relevante informatie uit het AMW-dossier, aan het bieden 
of activeren van licht ambulante hulp voor ouders en aan het toeleiden van ouders naar lokale 
voorzieningen. Het zorgteam van school heeft via de (school)maatschappelijk werker een directe 
link met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Via het CJG kan snel opvoedingsondersteuning 
of andere lokale zorg ingezet worden. Het is belangrijk dat er een gezinsspecialist in het zorgteam 
van school zit.

De jeugdverpleegkundige kan informatie inbrengen uit het JGZ-dossier, advies geven bij sociaal-
medische vragen en verwijzen naar medische en psychosociale zorg.

In het zorgteam van school is ook specifieke expertise gewenst ten aanzien van de ontwikkeling 
en het leren van de leerling. Aansluitend op de cyclus HGW kan een gedragswetenschapper of 
een leerlingbegeleider een bijdrage leveren aan het benoemen van het ontwikkelingsperspectief 
en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en handelingsgericht advies geven over hoe 
de leerkracht hieraan in haar groep op een haalbare wijze tegemoet kan komen.
  

Tip

Bijeenkomsten van het zorgteam van school vinden vaak onder schooltijd plaats, omdat aan deze 

besprekingen ook externe partners deelnemen. Vaak leidt dit ertoe dat de leerkracht niet bij de 

bespreking van de leerling aanwezig is. Dat is een gemiste kans. Het is essentieel dat de leerkracht altijd 

bij de bespreking aanwezig is. Zij kent de leerling immers het beste, weet wat er al gedaan is en is degene 

die straks de handelingsadviezen in de klas moet gaan uitvoeren. 

Samenwerkingsverband

Maak in het samenwerkingsverband afspraken over de samenstelling van de zorgteams in de 
scholen en over de taken en verantwoordelijkheden van de leden van het zorgteam. Bespreek 
met de externe partners en met de gemeente de financiering van de externe deskundigheid in 
de zorgteams. 
De intern begeleider vervult een spilfunctie in het zorgteam. Zij coördineert de bijeenkomsten 
van het zorgteam van school. Het verdient aanbeveling om in netwerkbijeenkomsten van het 
samenwerkingsverband (zie paragraaf 3.2.3) de intern begeleider hierop goed voor te bereiden.
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In gesprek met de ouders

Bespreek in het samenwerkingsverband ook de positie van de ouders. Voorafgaand aan de 
bespreking in het zorgteam van school vindt altijd een gesprek plaats met de ouders, zodat er 
meer zicht is op de gezinssituatie en de (opvoedings)vragen van de ouders meegenomen kunnen 
worden. Ook na afloop van de bespreking is er een gesprek met de ouders, waarin de uitkomsten 
van de bespreking aan de orde komen en eventuele vervolgstappen. Sommige scholen kiezen 
ervoor dat de ouders bij de bespreking van het zorgteam van school aanwezig zijn.

5.4 Zorg- en adviesteam (ZAT)

Als het samenwerkingsverband ervoor kiest om het ZAT integraal voor onderwijs en (jeugd)zorg 
de extra ondersteuning te laten toewijzen, dan vormt het ZAT een belangrijk schakelpunt voor 
passend onderwijs. Het bovenschoolse ZAT is dan een belangrijk onderdeel van de zorgstructuur 
van het samenwerkingsverband (zie ook bijlagen 14 en 15).

Extra ondersteuning handelingsgericht en integraal toewijzen 

Als het zorgteam van school de vraag van de leerling, leerkracht en/of ouders niet kan 
beantwoorden of als de extra ondersteuning die door het zorgteam geïnitieerd is onvoldoende 
resultaat heeft, dan kan het zorgteam van school (in nauw overleg met de ouders) de leerling 
verwijzen naar het ZAT. Het zorgteam van school levert bij een aanmelding bij het ZAT informatie 
aan over:
•	 ontwikkeling	van	de	leerling:	cognitie,	leervorderingen,	werkhouding,	sociaal-emotioneel,	

motoriek,	zintuiglijk	en	lichamelijk;	
•	 factoren	in	het	kind,	in	de	school	en	in	het	gezin	die	de	ontwikkeling	en	het	leren	stimuleren	

en	belemmeren;
•	 specifieke	onderwijsbehoeften	van	de	leerling;
•	 ondersteuningsbehoeften	van	de	leerkracht	en/of	de	opvoedingsbehoeften	van	de	ouders;
•	 wat	er	gedaan	is	en	met	welk	resultaat;
•	 wat	de	vraag	is	en	welke	extra	ondersteuning	(tijdelijk)	gewenst	is	(met	argumentatie).

Maak in het samenwerkingsverband duidelijke afspraken over de informatie die bij een 
aanmelding bij het ZAT aangeleverd dient te worden. Voor een school die handelingsgericht 
werkt met de 1-zorgroute hoeft dat niet veel extra werk te betekenen.
Bij het toewijzen van extra ondersteuning maakt het ZAT zoveel mogelijk gebruik van de 
informatie die school verstrekt heeft. Soms is vanuit het ZAT eerst nog aanvullend handelings-
gericht onderzoek nodig om een besluit te kunnen nemen.

Vanuit de zorginstellingen wordt aangedrongen om een scherper onderscheid te maken tussen de 
onderwijsbehoeften (in een schoolsetting) en de zorgbehoeften (in een zorgsetting) van een kind. 
Op basis van deze behoeften kan een gecombineerd onderwijszorgarrangement toegewezen 
worden.

Bespreek in het samenwerkingsverband wie in het ZAT verantwoordelijk zijn voor het toewijzen 
van de extra ondersteuning. Het handelingsgericht en integraal toewijzen van de extra 
ondersteuning dient objectief, onafhankelijk, transparant en deskundig te geschieden (zie ook 
paragraaf 4.9). Ten aanzien van de deskundigheid komt er een Algemene Maatregel van Bestuur 
(zie ook paragraaf 4.9).
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Functies ZAT

Het ZAT kan naast het toewijzen van extra ondersteuning ook direct consultatie en advies aan 
school bieden. Het ZAT heeft de volgende functies (Bosdriesz & Messing, 2008):
•	 integraal	toewijzen	van	extra	ondersteuning	(als	het	samenwerkingsverband	daarvoor	kiest);
•	 inbrengen	van	aanvullende	informatie	uit	de	dossiers	van	de	ZAT-deelnemers;
•	 consultatie	en	advies	bieden	aan	school	over	hoe	zij	tegemoet	kan	komen	aan	de	specifieke	

onderwijsbehoeften	van	de	leerling;
•	 activeren	of	bieden	van	licht	ambulante	hulp;
•	 ontwikkelen/aanbieden	van	gecombineerde	onderwijszorgarrangementen;
•	 voorbereiding	van	indicatiestelling	in	de	PCL	(als	het	samenwerkingsverband	voor	de	PCL	

kiest);
•	 verwijzing	en	toeleiding	naar	Bureau	Jeugdzorg	en	lokale	zorgvoorzieningen;
•	 registratie	van	activiteiten	(verwijsindex,	elektrisch	kinddossier	–	EKD);
•	 evalueren	en	monitoren	van	de	geboden	ondersteuning.

Samenstelling ZAT

Het ZAT is multidisciplinair samengesteld. Het ZAT bestaat uit de volgende vaste deelnemers 
(Bosdriesz & Messing, 2008):
•	 coördinator	samenwerkingsverband	of	coördinator	zorgplatform	samenwerkingsverband;
•	 maatschappelijk	werker;
•	 vertegenwoordiger	CJG;
•	 jeugdarts	GGD;
•	 Bureau	Jeugdzorg;
•	 deskundigen	die	extra	ondersteuning	vanuit	het	samenwerkingsverband	kunnen	toewijzen,	

zoals het verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of 
speciaal onderwijs clusters 3 en 4.

Op afroep kunnen de volgende personen uitgenodigd worden:
•	 intern	begeleider	(inbreng	vooraf	of	ter	plekke);
•	 Jeugd	GGZ;
•	 leerlingbegeleider	OBD;
•	 leerplichtambtenaar;
•	 politie.

Het samenwerkingsverband levert de voorzitter en coördinator van het ZAT. Het is belangrijk dat 
het samenwerkingsverband duidelijke afspraken maakt over de taken en verantwoordelijkheden 
van de deelnemers van het ZAT. In het kader van passend onderwijs is van groot belang dat in het 
ZAT voldoende onderwijsdeskundigheid aanwezig is om handelingsgericht de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten te kunnen vaststellen en te 
kunnen beoordelen hoe het beste aan deze behoeften tegemoetgekomen kan worden.

De ouders zijn een noodzakelijke partner in het zorgtraject. Zij zijn voorwaardelijk voor (een deel 
van) de oplossing en hun toestemming is nodig voor interventies.

Hoe functioneren ZAT’s?

Uit onderzoek dat door Van der Steenhoven en Van Veen (2009) verricht is, komt naar voren dat 
63% van de samenwerkingsverbanden een ZAT heeft en 57% van de basisscholen een zorgteam.
In het primair onderwijs oordeelt in 2009 82% positief over het ZAT. De top vier van de bereikte 
resultaten is:
•	 sneller	mobiliseren	van	passende	begeleiding	en	hulp;
•	 meer	doeltreffende	aanpak	van	problemen;
•	 goede	probleemtaxatie	en	diagnostiek;
•	 betere	afstemming	tussen	onderwijs	en	zorg.
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Een knelpunt is dat deelnemers uit het onderwijs en deelnemers uit de zorg vaak een 
verschillende taal spreken en vanuit een ander kader denken. De relatie tussen het ZAT en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin is niet altijd duidelijk.

Essentieel is dat het ZAT de school niet alleen als een ‘vindplaats’ ziet waar leerlingen die buiten school 

zorg nodig hebben vroegtijdig gesignaleerd worden, maar ook als een ‘werkplaats’.
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 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn opgenomen:

1 Schema 1-zorgroute 
2 Cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW)
3 Succesindicatoren invoering 1-zorgroute in een SWV
4 Analyse beginsituatie SWV
5 Format plan van aanpak SWV
6 Intakegesprek met school
7 Competenties externe adviseur
8 Monitoren en evalueren voortgang 1-zorgroute in scholen SWV
9 Kwaliteitskaart 1-zorgroute (handelingsgericht en opbrengstgericht werken)
10 Schoolondersteuningsprofiel en 1-zorgroute
11 1-zorgroute en werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 
12 Ondersteuningsbehoeften van leerkrachten
13 Casus toewijzing extra ondersteuning (vanuit 1-zorgroute)
14 Zorg in en om school
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 Bijlage 1 – Schema 1-zorgroute
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 Bijlage 2 – Cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW)
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 Bijlage 3 – Succesindicatoren invoering 1-zorgroute in een SWV

Indicator (1) (2) (3) (4) (5) 

Niet                              Wel
1 Er is in het SWV een gedeelde visie op passend onderwijs, waarin de  

ambities duidelijk beschreven zijn.

(1) (2) (3) (4) (5) 

2 De 1-zorgroute sluit aan bij de visie en ambities van het SWV ten aanzien  

van passend onderwijs. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 De doelstellingen van het verandertraject zijn duidelijk. (1) (2) (3) (4) (5) 

4 Er is in alle geledingen van het SWV voldoende draagvlak en urgentie voor  

de 1-zorgroute.

(1) (2) (3) (4) (5) 

5 De schoolbesturen in het SWV ondersteunen de invoering van de  

1-zorgroute. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6 De scholen in het SWV zijn reeds bekend met handelingsgericht werken  

en het denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften.

(1) (2) (3) (4) (5) 

7 Er is sprake van duidelijke regie, sturing en communicatie vanuit het SWV  

(stuurgroep/veranderteam). 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8 Er zijn goede contacten/werkrelaties met sbo, so, jeugdzorg en de  

gemeente. De bereidheid is aanwezig om samen te werken.

(1) (2) (3) (4) (5) 

9 Er zijn in het SWV bovenschoolse netwerken voor professionalisering,  

intervisie en uitwisselen van ervaringen.

(1) (2) (3) (4) (5) 

10 Het SWV is bereid om tijd en middelen te investeren in de implementatie. (1) (2) (3) (4) (5) 

11 Operationeel is het SWV in staat om de implementatie van de 1-zorgroute  

in alle geledingen krachtdadig aan te sturen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

12 Het SWV kan een beroep doen op externe adviseurs die ervaring hebben  

in het begeleiden van scholen bij de invoering van de 1-zorgroute.

(1) (2) (3) (4) (5) 
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 Bijlage 4 – Analyse beginsituatie SWV

De stuurgroep bepaalt ten aanzien van de 1-zorgroute de beginsituatie van het samenwerkings-
verband. Analyseer bestaande documenten en beleidsplannen. Bespreek de beginsituatie in de 
stuurgroep en ga in gesprek met de schoolbesturen. 

1 Wat is de missie en de visie van het SWV op passend onderwijs? 
 Wat zijn de ambities van het SWV ten aanzien van passend onderwijs?
 Welke doelen wil het SWV de komende jaren realiseren? Waar staan we nu?

2 Welke ontwikkelingen vinden momenteel in het SWV plaats?
 Welke vernieuwingen en projecten spelen er? Wat is de relatie met de 1-zorgroute?

3 Hoe participeren de schoolbesturen (bovenschools directeuren) in het SWV?  
 Zijn er tegenstellingen in het beleid en de ambities?

4 Kwantitatieve gegevens SWV: 
Hoeveel leerlingen zijn er in het SWV? Hoeveel scholen? Hoeveel besturen? 
Welke voorzieningen zijn er voor extra ondersteuning in het SWV? In welke mate wordt 
daarvan gebruik gemaakt? 

 Hoeveel aanvragen zijn er voor extra ondersteuning in de basisschool?
 Hoeveel beschikkingen zijn er voor het sbo?
 Hoeveel verwijzingen zijn er naar het speciaal onderwijs? Hoeveel leerlingen met een 

rugzakje? 
Hoeveel terugplaatsingen zijn er naar het basisonderwijs?  
Is het aanbod in het SWV dekkend? Zijn er ‘witte vlekken’ in de voorzieningen?   

5 Hoe evalueren de basisscholen de ondersteuning en dienstverlening uit het SWV?  
Wat gaat goed? Wat zijn verbeterpunten?

6 Welke knelpunten signaleert het SWV op het gebied van de extra ondersteuning aan 
leerlingen? In het SWV? In de scholen?

7 Heeft het SWV zicht op de kwaliteit van de basiszorg en de extra ondersteuning in de 
basisscholen zelf? Zo ja, wat gaat goed en wat zijn verbeterpunten?  
Denk onder meer aan: het systematisch volgen van de (leer)ontwikkeling van leerlingen, 
het signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben, het benoemen van de 
onderwijsbehoeften van leerlingen, het omgaan met verschillen in onderwijsbehoeften, 
doelgericht en planmatig werken, het evalueren van de extra ondersteuning en het voeren 
van groeps- en leerlingenbesprekingen.

8 Hanteert het SWV ‘ijkpunten’ voor een goede basiszorg en extra ondersteuning van 
leerlingen in de basisschool? Zo ja, welke? Wat zijn verbeterpunten?

9 Welke scholingsactiviteiten vinden vanuit het SWV plaats? Wat is de relatie met de 
1-zorgroute? 
Welke netwerken zijn in het SWV actief? Bijvoorbeeld netwerk intern begeleiders.  
Wie sturen deze netwerken aan? 
Wat is het doel van de netwerken en hoe functioneren ze?
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10 Hoe is de bovenschoolse ondersteuning en zorg in het SWV georganiseerd? Organogram. 
Hoe verlopen de (communicatie)lijnen tussen school en de bovenschoolse zorg en 
ondersteuning in het SWV? Wat zijn knelpunten c.q. verbeterpunten? 
Wie zijn in het SWV betrokken bij de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en intern 
begeleiders in het  basisonderwijs? Hoe verloopt deze ondersteuning? Op welke wijze zijn 
de ouders betrokken? 
Hoe worden de middelen ingezet en wat zijn de resultaten ervan? Wat zijn verbeterpunten?

11 Hoe verlopen in het SWV de lijnen naar het speciaal basisonderwijs en naar het speciaal 
onderwijs? Wat zijn verbeterpunten?  
Hebben s(b)o-scholen naast een onderwijsfunctie ook een ondersteunings- en/of expertise-
functie in het SWV?

12 Hoe verloopt in het SWV de samenwerking tussen het onderwijs en externe partners in de 
(jeugd)zorg? Denk bijvoorbeeld aan de jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, Centra 
voor Jeugd en Gezin en de gemeente(n). Wat loopt goed? Wat zijn verbeterpunten?

13 Welke contacten en afspraken heeft het SWV met voorschoolse instellingen in de regio over 
de overgang van kinderen naar groep 1 van de basisschool?  
Welke contacten en afspraken zijn er met het voortgezet onderwijs?  
Hoe verloopt de overgang naar groep 1 van de basisschool en de overgang naar het 
voortgezet onderwijs?  
Wat zijn verbeterpunten?

14 Wie kan in het SWV operationeel de implementatie van de 1-zorgroute aansturen en de 
communicatie hierover onderhouden?  
Welke faciliteiten en middelen zijn hiervoor beschikbaar?

Bij het in kaart brengen van de basiszorg en de extra ondersteuning op de scholen kan gebruik 
gemaakt worden van het ‘schoolondersteuningsprofiel’ dat de scholen opgesteld hebben. 
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 Bijlage 5 – Format plan van aanpak SWV

1 Gegevens SWV 

2 Visie en ambities SWV ten aanzien van passend onderwijs
 Beschrijf kort de visie van het SWV op passend onderwijs en geef aan wat het SWV met 

passend onderwijs wil bereiken. Welke bijdrage dient de 1-zorgroute te leveren aan het 
bereiken van deze ambities?

3 Beschrijving huidige situatie in het SWV
 Zie de analyse van de beginsituatie.

4 Beschrijving gewenste situatie in het SWV
 Geef concreet aan welke doelen het SWV wil bereiken met de invoering van de 1-zorgroute 

in het SWV en in de scholen. Leg een relatie met passend onderwijs (zie punt 2).

5 Beschrijving niveaus van onderwijszorg in het SWV
 Beschrijf kort de niveaus van onderwijszorg die in het SWV onderscheiden worden (zie 

ook paragraaf 4.2). De 1-zorgroute bestrijkt meerdere niveaus. Geef per niveau aan welke 
stappen in of vanuit de 1-zorgroute gezet worden.

6 Samenstelling en taken stuurgroep/veranderteam
 Geef aan wie deelnemen aan de stuurgroep of het veranderteam. Beschrijf de taken van de 

stuurgroep en de taakverdeling tussen de leden van de stuurgroep. Plan data waarop de 
stuurgroep het eerste invoeringsjaar bijeenkomt. 

7 Meerjarenplanning
 Invoering van de 1-zorgroute is een meerjarig traject. Geef aan welke jaren de invoering van 

de 1-zorgroute bestrijkt en wat globaal het tijdpad is. Beschrijf wanneer er instapmomenten 
zijn voor de scholen. Sluit in de meerjarenplanning aan bij het ‘ondersteuningsplan’ dat 
het SWV in het kader van passend onderwijs opstelt. Geef aan wanneer bepaalde ambities 
gerealiseerd moeten zijn. 

8 Ontwerpen bovenschoolse ondersteuningsstructuur
 De stuurgroep ‘ontwerpt’ vanuit de 1-zorgroute de bovenschoolse ondersteuningsstructuur 

in het SWV of laat dit ontwerpen door een werkgroep in het SWV. In het ontwerp wordt 
nauw aangesloten bij het ‘ondersteuningsplan’ van het SWV, waarin onder meer het 
dekkend aanbod van voorzieningen om extra ondersteuning te bieden beschreven staat 
en de wijze waarop extra ondersteuning in het SWV toegewezen wordt. De bovenschoolse 
ondersteuningsstructuur sluit aan op de stappen uit de 1-zorgroute. Betrek bij het 
ontwerpen van de bovenschoolse ondersteuningsstructuur externe partners in de (jeugd)
zorg. 

9 Activiteiten eerste invoeringsjaar
 In een ‘activiteitenkalender’ staan de activiteiten in het eerste invoeringsjaar gepland.  

Welke (bovenschoolse) activiteiten vinden in het SWV plaats? Wat, wie, wanneer? Denk 
bijvoorbeeld aan stuurgroepbijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, studiedagen, 
netwerkbijeenkomsten en activiteiten met betrekking tot het monitoren van de kwaliteit.

10 Begeleiding 
 Geef aan, indien van toepassing, wie het SWV met de invoering van de 1-zorgroute begeleid 

en wat diens taken zijn. Maak daarnaast een profiel voor de externe begeleiders van de 
scholen en beschrijf de taken van deze begeleiders. Scholen maken altijd zelf een keuze voor 
een begeleider. Onderzoek welke begeleiders de scholen begeleiden en waarmee.
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11 Professionalisering
 Professionalisering is een belangrijk aandachtspunt in passend onderwijs. Beschrijf welke 

professionaliseringsactiviteiten vanuit het SWV bij de invoering van de 1-zorgroute 
plaatsvinden, bijvoorbeeld ten aanzien van de schoolleiders en de intern begeleiders. 

 Onderzoek hoe professionalisering van leerkrachten in de schoolteams gestalte kan krijgen.

12 Communicatie
 Beschrijf kort hoe binnen het SWV communicatie plaatsvindt over de invoering van de 

1-zorgroute en wie daarvoor verantwoordelijk is. Bied ruimte aan scholen om ervaringen  
uit te wisselen en bij elkaar op bezoek te gaan.

13 Samenwerking met externe partners
 Geef kort aan met welke externe partners samengewerkt wordt bij de invoering van de 

1-zorgroute en wat het doel en de inhoud van deze samenwerking is.

14 Monitoren en evalueren van de 1-zorgroute
 Het is belangrijk de invoering van de 1-zorgroute vanuit het SWV goed te monitoren en 

regelmatig te evalueren. Wat is de voortgang? Wat zijn de ervaringen en resultaten?  
Waar is aanpassing van de 1-zorgroute nodig of bijstelling van het invoeringstraject?  
De stuurgroep dient een goed beeld te hebben van hoe invoering van de 1-zorgroute in het 
SWV en in de scholen verloopt. Beschrijf kort hoe het monitoren plaatsvindt en door wie.

15 Begroting
 Beschrijf de personele inzet en de inzet van middelen door het SWV voor het invoeren 

van de 1-zorgroute in het SWV en in de scholen. Veel samenwerkingsverbanden geven 
aan de scholen een bijdrage in de bekostiging van een extern begeleider. De omvang van 
deze bijdrage varieert. Natuurlijk wordt van de scholen verwacht dat zij ook zelf hierin een 
bijdrage leveren.
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 Bijlage 6 – Intakegesprek met school

In het intakegesprek met school kunnen de volgende vragen aan bod komen:

1 Wat zijn de ambities van school ten aanzien van passend onderwijs? Wat zie je in school (al) 
terug van deze ambities? Zie ook het ‘schoolondersteuningsprofiel’ dat school opgesteld 
heeft. 

2 Waarom wil de school de 1-zorgoute invoeren? Wat wil school hiermee bereiken?  
Welke opbrengsten verwacht school van de invoering van de 1-zorgroute?

3 In hoeverre is er in alle geledingen en bouwen van school draagvlak voor invoering van de 
1-zorgroute? Waar is dit draagvlak op gebaseerd? Welke verwachtingen en vragen leven in 
het team? Welke blokkades of weerstanden zijn er?

4 Welke vernieuwingsonderwerpen spelen er in school? Wat is de omvang van deze 
vernieuwingen?  
Is er een relatie met de 1-zorgroute? Zo ja, welke?

5 Hoe zijn eerdere vernieuwingen en projecten in school verlopen? Wat zijn belangrijke 
aandachtspunten voor het management van veranderingen in school?

6 Met welk vakgebied wil de school het eerste invoeringsjaar van de 1-zorgroute aan de slag? 
Waarom?

7 Hoe worden de ontwikkeling en de leervorderingen van de leerlingen (binnen het gekozen 
vakgebied) gevolgd en bepaald? Denk naast het gebruik van toetsen aan observaties, 
analyses van het werk en gesprekken met kinderen en ouders.

8 Hoe worden leerlingen die extra aandacht nodig hebben gesignaleerd in school?

9 Is er een duidelijke leerlijn (voor het gekozen vakgebied)? Zijn de cruciale leermomenten 
in de leerlijn duidelijk? Maken de leerkrachten gebruik van de leerlijn bij het doelgericht 
plannen van hun onderwijs? Welke methode(n) worden in het vakgebied gebruikt?

10 Hoe wordt in school omgegaan met verschillen tussen leerlingen? Welke differentiatie-
vormen worden gehanteerd? Wat zijn aandachtspunten in het klassenmanagement? 

11 Hoe wordt in school omgegaan met de verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen?  
Welke differentiatievormen worden in de klas en in school gehanteerd? Hoe verloopt het 
klassenmanagement van de leerkrachten?

12 Zijn er combinatieklassen in school? Hoe is het onderwijs in of rond deze groepen 
georganiseerd?

13 Hoe vindt planmatig handelen plaats in school? Hebben leerkrachten ervaring met het 
opstellen van groepsplannen?

14 Vinden in school groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen (bijeenkomsten van het 
zorgteam van school) plaats? Wie zijn aanwezig? Hoe verlopen deze besprekingen?

15 Hoe wordt het ontwikkelingsperspectief van leerlingen in school vastgesteld en gevolgd? 
Op welke wijze wordt het ontwikkelingsperspectief gebruikt bij het doelgericht plannen van 
het onderwijs?
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16 Hoe vindt in school overleg en samenwerking met de ouders plaats?

17 Waar hebben leerkrachten naar verwachting ondersteuning bij nodig bij het invoeren van de 
1-zorgroute?  
Wat zijn aandachtspunten voor de professionalisering? Hoe vindt in school professiona-
lisering van de leerkrachten plaats? Beleid?

18 Wat is de rol van de intern begeleider in school? Welke taken voert de intern begeleider uit? 
Hoe worden de leerkrachten in school begeleid bij de onderwijszorg aan leerlingen?  
Waar heeft de intern begeleider ondersteuning bij nodig om de 1-zorgroute in te voeren?

19 Wie zijn in school verder bij de onderwijszorg aan leerlingen betrokken? Denk bijvoorbeeld 
aan de remedial teacher en logopedist. Wat zijn hun taken?

20 Wat is de rol van de schoolleider bij de invoering van de 1-zorgroute? Hoe kan hij de 
kwaliteit van de 1-zorgroute monitoren? Waar heeft de schoolleider ondersteuning bij nodig 
om de 1-zorgroute in te voeren?

21 Hoe verloopt in school het contact en de samenwerking met het samenwerkingsverband, 
met het ZAT en met de (jeugd)zorg? Wat gaat goed en wat zijn verbeterpunten?  
Wie onderhoudt de contacten?

22 Zijn er voldoende tijd en middelen om de 1-zorgroute in school in te voeren?

23 Wat zijn belangrijke verbeterpunten voor school bij de invoering van de 1-zorgroute? 

24 Welke factoren in school stimuleren de invoering van de 1-zorgroute?

25 Met welke valkuilen en/of belemmerende factoren moet in school bij de invoering van de 
1-zorgroute rekening gehouden worden?

26 Wie gaat school begeleiden met de invoering van de 1-zorgroute? Als school zelf nog geen 
extern begeleider gevonden heeft, kan het SWV school hierbij adviseren en contacten 
leggen.

27 Welke vragen heeft school aan het samenwerkingsverband?

Het voeren van een intakegesprek met de intern begeleider en schoolleider levert vaak een beperkt 

beeld op van de huidige situatie. Bij een ‘verdiepte intake’ wordt ook met leerkrachten gesproken en/of 

vinden ‘flitsbezoeken’ in de klassen plaats. Hierdoor is er meer inzicht in de vragen van de leerkrachten en 

mogelijke blokkades en weerstanden.
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 Bijlage 7 – Competenties externe adviseur

School kiest zelf een externe adviseur voor de begeleidng bij de invoering van de 1-zorgroute in 
school.  
Het is van belang dat de extern adviseur over de volgende competenties beschikt:
•	 Hij/zij	enthousiasmeert,	stimuleert	en	motiveert	het	team	om	de	stappen	uit	de	1-zorgroute	

uit te voeren en kan omgaan met weerstanden.
•	 Hij/zij	heeft	kennis	van	de	ontwikkelingen	die	rondom	passend	onderwijs,	opbrengstgericht	

werken en de referentieniveaus taal en rekenen spelen en kan deze kennis naar de 
1-zorgroute in school vertalen.

•	 Hij/zij	heeft	een	helikopterview	op	school	en	is	in	staat	samenhang	aan	te	brengen	in	alle	
ontwikkelingen die in school rondom de invoering van de 1-zorgroute spelen.

•	 Hij/zij	beschikt	over	een	breed	scala	aan	begeleidingsinterventies,	zoals	scholing,	
voorlichting, coaching, klassenconsultaties en model staan en is in staat deze interventies  
op individueel, groeps- en teamniveau uit te voeren.

•	 Hij/zij	heeft	kennis	en	ervaring	met	handelingsgericht	werken	en	het	coachen	van	school-
leiders en intern begeleiders.

Soms is specifieke expertise gewenst met betrekking tot het vakgebied dat school het eerste 
invoeringsjaar gekozen heeft. Daarnaast zijn vaak specifieke competenties nodig om scholen 
met een ander onderwijsconcept (bijvoorbeeld Jenaplan), scholen met een andere organisatie 
(bijvoorbeeld TOM) of scholen voor speciaal basisonderwijs te begeleiden.
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 Bijlage 8 – Monitoren en evalueren voortgang 1-zorgroute in scholen SWV

De schoolleider en intern begeleider vullen samen onderstaand formulier in. Het is de basis voor 
een gesprek met een lid van de stuurgroep / het veranderteam van het SWV. Maak het formulier 
op maat voor het eigen SWV.

Naam school:

Gekozen vakgebied:

Ingevuld door:

Datum:

1 Welke doelen wil school met de invoering van de 1-zorgroute bereiken? Zie plan van aanpak. In 

hoeverre zijn in dit stadium deze doelen bereikt? Licht het antwoord kort toe.

2 Hoe vaak is de cyclus ‘Handelingsgericht werken’ (HGW) in het schooljaar uitgevoerd? 

3 Hoe verloopt in school de uitvoering van de stappen uit de cyclus HGW? Welke stappen uit de cyclus 

HGW hebben extra aandacht nodig?

4 Wat zijn de belangrijkste ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten bij het uitvoeren van de 

stappen uit de cyclus HGW? Hoe is/wordt daaraan in school tegemoetgekomen?

5 Hoe verlopen de groepsbesprekingen in school? Zowel qua inhoud als organisatie. Wat heeft (nog) 

aandacht nodig?

6 Hoe verlopen de leerlingenbesprekingen (bijeenkomsten van het zorgteam) in school, zowel qua 

inhoud als organisatie? Wat heeft (nog) aandacht nodig?

7 Wie voert de klassenbezoeken uit? Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en aandachtspunten uit deze 

bezoeken?

8 Op welke wijze vindt in school met betrekking tot de 1-zorgroute professionalisering en het met elkaar 

delen van kennis plaats ? Met welk resultaat?

9 Wat is jouw bijdrage als intern begeleider aan de in- en uitvoering van de 1-zorgroute? Wat zijn 

aandachtspunten?

10 Wat is jouw bijdrage als schoolleider aan de invoering van de 1-zorgroute? Wat zijn aandachtspunten?

11 Heeft school opbrengstgericht werken gekoppeld aan de 1-zorgroute? Op welke wijze?

12 Is het team tevreden over de invoering van de 1-zorgroute? Zijn de leraren betrokken en gemotiveerd? 
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13 Is de school beter in staat het onderwijs passend af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen? Licht je antwoord toe.

14 Waar ben je als school heel trots en tevreden over? Zie portfolio school.

15 Hoe vindt je de netwerkbijeenkomsten van het SWV verlopen? Wat heb je geleerd? Welke suggesties  

heb je?

16 Hoe verlopen vanuit de 1-zorgroute in school de lijnen naar de extra ondersteuning die op het niveau 

van het SWV geboden wordt? Wat gaat goed en wat kan beter?

Plannen voor het nieuwe schooljaar 

1 Start school in het nieuwe schooljaar met een nieuw vakgebied of met SEO? Zo ja, welk?

2 Wat zijn belangrijke verbeterpunten voor het nieuwe schooljaar?

3 Op welke wijze wil je deze verbeterpunten in school oppakken? 

4 Welke vragen heb je aan het SWV? 

Invullen en mailen
Mail het ingevulde formulier naar: . . . . . . 

Neem naar het gesprek een mapje (portfolio) mee met praktijkvoorbeelden waar de school trots 
op is.



Bijlagen 69

 Bijlage 9 – Kwaliteitskaart 1-zorgroute

K
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Handelingsgericht en
opbrengstgericht werken (OGW)(OGW)

1-ZORGROUTE

Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de  uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute
op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te verbeteren. Het biedt
de leraar, het schoolteam, de intern begeleider en de schoolleider mogelijkheden om over
de kwaliteit van het handelen te reflecteren en werkpunten vast te stellen om het handelen
binnen 1-zorgroute te verbeteren. 
1-Zorgroute biedt veel mogelijkheden voor doelgericht en opbrengstgericht werken. Het is
daarbij van belang om de ambities van de school te linken met de doelen in het groepsplan.
Aan deze aspecten wordt ook aandacht besteed in deze kwaliteitskaart. 

Deel A heeft betrekking op het handelingsgericht werken in de groep. Deel B richt zich op
de ondersteuning van het handelingsgericht werken op schoolniveau.
Het is goed om met behulp van deze kwaliteitskaart eerst integraal de stappen uit 1-
zorgroute door te lopen en daarna verdiept naar stappen te kijken die extra aandacht nodig
hebben.

1-zorgroute is een project van WSNS+  en te bestellen bij www.lcowijzer.nl. 
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1. Leraren nemen systematisch en regelmatig (methodeonafhankelijke en methodegebonden) toetsen 
af om de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

2. Leraren analyseren en interpreteren de toetsresultaten teneinde zicht te krijgen op de opbrengsten 
van hun onderwijs en op het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van de leer-
lingen.

3. Leraren observeren de interacties tussen en met leerlingen en de effecten van hun onderwijs-
aanbod.

4. Leraren voeren gesprekken met kinderen om vanuit hun perspectief zicht te krijgen op hun onder-
wijsbehoeften en om hen actief te betrekken bij hun ontwikkeling en mede-eigenaar te maken van 
de aanpak. * 

5. Leraren voeren gesprekken met ouders om vanuit hun perspectief  zicht te krijgen op de onder-
wijsbehoeften van hun zoon/dochter en om, passend bij de mogelijkheden van de ouders, met 
hen samen te werken rondom de ontwikkeling van hun kind. * 

6. Leraren verzamelen, analyseren en interpreteren systematisch gegevens over leerlingen ten 
aanzien van hun sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding/taakaanpak, teneinde in 
pedagogisch opzicht zicht te krijgen op hun onderwijsbehoeften.

7. Leraren brengen bij het verzamelen van gegevens over leerlingen niet alleen hun belemmerende 
factoren in kaart, maar ook hun mogelijkheden, talenten, positieve kwaliteiten en stimulerende 
factoren, zowel ten aanzien van de basisvaardigheden taal en rekenen als de werkhouding/
taakaanpak en sociaal-emotionele ontwikkeling.* 

8. De leraren verzamelen en ordenen bovenstaande gegevens van alle leerlingen in één of meerdere 
(digitale) groepsoverzicht(en).

* Indicator 4, 5 en 7 behoren tot de grondhouding van elke leerkracht  en zijn tenminste van toepassing op leerlingen die extra

aandacht nodig hebben (zie A.2).A.3  De onderwijsbehoeften van leerlingen benoemen
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A. HANDELINGSGERICHT WERKEN IN DE GROEP

A.1  Systematisch en actueel de vorderingen en ontwikkeling van leerlingen volgenA.1  Systematisch en actueel de vorderingen en ontwikkeling van leerlingen volgen

A.2  Leerlingen signaleren die extra aandacht nodig hebbenA.2  Leerlingen signaleren die extra aandacht nodig hebben

9. Leraren signaleren op basis van de verzamelde gegevens vroegtijdig leerlingen in het groeps- 
overzicht die de komende periode extra instructie, ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben 
om de gestelde doelen te bereiken, dan wel excellente leerlingen die extra uitdaging nodig hebben 
om aanvullende doelen te bereiken.

10. Leraren signaleren leerlingen die qua gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding extra 
aandacht nodig hebben.

11. Leraren maken bij het signaleren van leerlingen gebruik van standaarden, criteria en ijkpunten die 
in school afgesproken zijn ten aanzien van de (leer)ontwikkeling van leerlingen.

12. Leraren onderzoeken proactief welke doelen en cruciale leermomenten de komende periode aan 
bod komen en signaleren op basis van de verzamelde gegevens welke leerlingen extra  instructie, 
ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het behalen van deze doelen en het passeren van 
deze cruciale leermomenten.
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A.3  De onderwijsbehoeften van leerlingen benoemenA.3  De onderwijsbehoeften van leerlingen benoemen

13. Leraren stellen op basis van de verzamelde gegevens in het groepsoverzicht de onderwijsbehoeften
van leerlingen vast en geven daarbij aan welke doelen de komende periode voor een bepaalde leerling
nagestreefd worden en wat deze leerling (extra) nodig heeft om die doelen te bereiken. *

14. Leraren benoemen de onderwijsbehoeften doelgericht, meetbaar, realistisch en tijdgebonden. De
onderwijsbehoeften van leerlingen zijn zodanig benoemd dat zij concreet richting geven aan het 
handelen van de leraar.

15. Leraren besteden bij het benoemen van de onderwijsbehoeften ook aandacht aan het gedrag, de
sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerlingen.

* Bij de keuze voor een convergente differentiatievorm hoeven enkel de onderwijsbehoeften van leerlingen benoemd te worden

die de komende periode extra aandacht nodig hebben (zie A.2). 

A.4  Het onderwijs afstemmen op verschillen in onderwijsbehoeften tussen A.4  Het onderwijs afstemmen op verschillen in onderwijsbehoeften tussen 
leerlingenleerlingen

16. Leraren stemmen hun instructie, aanbod, verwerking en onderwijstijd af op de verschillen in 
ontwikkeling en onderwijsbehoeften tussen leerlingen. *

17. Leraren clusteren op basis van de in het groepsoverzicht verzamelde gegevens op een effectieve 
en haalbare manier leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, op een wijze waarin op basis 
van de gestelde doelen een goede instructie en een goede afstemming van het onderwijs op 
leerinhouden, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd gewaarborgd zijn. *

* In de praktijk kan de leraar tijdens een les (naast het basisaanbod) via convergente differentiatie maximaal  twee tot drie 

instructiegroepjes effectief instructie en feedback geven. Natuurlijk kunnen, verdeeld over de dagen van de week, meerdere

groepjes extra aandacht krijgen. 

A.5  Doelgericht het groepsplan opstellenA.5  Doelgericht het groepsplan opstellen

18. Leraren stellen, met als onderlegger het groepsoverzicht, voor de komende periode op basis van 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de gekozen clustering een groepsplan op, waarin voor 
een nader te specificeren periode het aanbod aan alle leerlingen beschreven staat. 

19. Leraren hebben in het groepsplan, met als richtlijn de ambities van na te streven leerdoelen ge- 
formuleerd op schoolniveau, op basis van hoge verwachtingen van de (leer)ontwikkeling van leer-
lingen de doelen concreet, meetbaar, realistisch en uitdagend/stimulerend beschreven. Leraren 
maken hierbij gebruik van leerlijnen en hebben zicht op cruciale leermomenten in de leerlijn.

20. Leraren geven (per instructiegroep) bij de ‘inhoud’ van het groepsplan leerstof aan die aansluit bij 
de gestelde doelen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

21. Leraren geven (per instructiegroep) bij de ‘methodiek/aanpak’ in het groepsplan aan welke (extra) 
instructie, welke (extra) begeleiding zij geven en hoe zij daarbij gebruik maken van motiverende 
en activerende werkvormen.
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22. Leraren geven bij de ‘organisatie’ in het groepsplan aan hoeveel tijd zij per week in het rooster 
ingepland hebben voor het uitvoeren van het groepsplan, hoe vaak per week groepje(s) leerlingen 
extra instructie en begeleiding ontvangen en hoeveel extra onderwijstijd zij daarbij in het rooster 
krijgen.

23. Leraren geven (per instructiegroep) bij de ‘evaluatie’ in het groepsplan aan op welke wijze zij willen 
gaan evalueren of de gestelde doelen bereikt zijn en hoe daarbij de leerlingen betrokken worden.

24. Leraren stellen (incidenteel), als een leerling een bijzonder aanbod nodig heeft dat zich niet laat 
specificeren in een groepsplan, doelgericht een (tijdelijk) individueel handelingsplan op. Ouders en 
leerling zijn betrokken bij het opstellen en evalueren van dit plan.

A.6  Het groepsplan uitvoerenA.6  Het groepsplan uitvoeren

25. Leraren maken dagelijks gebruik van het groepsplan. Het is een werkdocument dat in hun klassen-
map zit.

26. Leraren baseren doelgericht hun dag- of weekplanning op het groepsplan.

27. Leraren stemmen bij de uitvoering van het groepsplan hun instructie, begeleiding en verwerking af 
op de onderwijsbehoeften van (groepjes) leerlingen en houden leerlingen taakbetrokken en 
gemotiveerd.

28. Leraren besteden tijdens de uitvoering van het groepsplan op een effectieve wijze de geplande 
onderwijstijd en bieden indien nodig (groepjes) leerlingen extra onderwijstijd aan. De leraar maakt 
effectief gebruik van alle ondersteuning die hem in de klas vanuit de schoolorganisatie geboden 
wordt.

29. Leraren houden tijdens de uitvoering van het groepsplan de voortgang bij en stellen indien nodig 
het groepsplan tussentijds bij.

30. Tijdens de uitvoering van de groepsplannen vinden regelmatig klassenbezoeken plaats door de 
intern begeleider en/of leidinggevenden, teneinde zicht te hebben op en/of de leraren te begeleiden 
bij het doelgericht uitvoeren van het groepsplan en bij het afstemmen van hun instructie, aanbod, 
onderwijstijd en klassenmanagement op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

A.7  Het groepsplan evaluerenA.7  Het groepsplan evalueren

31. Leraren geven na afloop in de kolom ‘evaluatie’ van het groepsplan aan of de gestelde doelen bereikt 
zijn. 

32. Leraren reflecteren op de uitvoering van het groepsplan en gaan na welke aanpassingen de 
komende periode nodig zijn. 

33. Leraren reflecteren in relatie tot hun instructie, aanbod, verwerking en onderwijstijd op wat de 
behaalde resultaten en opbrengsten van het groepsplan zijn. 

KW

kaart

44



Bijlagen 73

A.8  GroepsbesprekingenA.8  Groepsbesprekingen

34. Na afronding van elke cyclus vinden in school groepsbesprekingen plaats, waarin (tenminste) de 
leraar en de intern begeleider aanwezig zijn. De intern begeleider leidt de groepsbespreking. De 
bespreking is gericht op het handelen van de leraar met betrekking tot het afstemmen van het 
onderwijs in zijn/haar groep op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

35. Tijdens de groepsbespreking wordt het vorige groepsplan geëvalueerd en besproken wat de 
behaalde resultaten en opbrengsten zijn. Ook worden de behaalde resultaten afgezet tegen de
doelen die op schoolniveau zijn uitgewerkt om leerling-resultaten te verbeteren.

36. Tijdens de groepsbespreking worden op basis van het groepsoverzicht aandachtspunten voor de 
hele groep en voor de gesignaleerde leerlingen besproken.

37. Tijdens de groepsbespreking worden op basis van het groepsoverzicht onderwijsbehoeften van 
(bepaalde) leerlingen verhelderd of aangescherpt.

38. Tijdens de groepsbespreking wordt de clustering van leerlingen (op zijn uitvoering en uitvoerbaar- 
heid) besproken.

39. Tijdens de groepsbespreking wordt het nieuwe groepsplan (op zijn uitvoering en uitvoerbaarheid) 
besproken.

40. Tijdens de groepsbespreking worden, indien nodig, leerlingen tijdig aangemeld voor de leerlingen- 
bespreking (of zorgteam van school). Het betreft onder meer leerlingen die (herhaald) onvoldoende 
profiteren van de extra zorg die zij ontvangen hebben, leerlingen met vragen over hun ontwikke- 
lingsperspectief en specifieke onderwijsbehoeften, leerlingen met vermoedens van een ernstige 
problematiek of stoornis of vermoedens van problematiek in de thuis- of buurtsituatie.

41. Leraren dragen bij de overgang van leerlingen naar een nieuwe groep op basis van het meest 
recente groepsoverzicht en groepsplan informatie over ten aanzien van de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen en over de wijze waarop het onderwijs daarop het beste afgestemd kan worden.

A.9  Leerlingenbesprekingen (besprekingen zorgteam school)A.9  Leerlingenbesprekingen (besprekingen zorgteam school)

42. Voorafgaand aan de leerlingenbespreking vindt een gesprek met de ouders plaats en worden hun 
verwachtingen en vragen in kaart gebracht.

43. In de leerlingenbespreking zijn tenminste de intern begeleider en leraar aanwezig.*  De bege- 
leidingsvraag van de leraar staat centraal. De bespreking is gericht op het handelen van de leraar.

44. Tijdens de leerlingenbespreking worden het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijs- 
behoeften van de leerling vastgesteld of gemonitord en nagegaan hoe de leraar in een groepsplan 
en/of individueel handelingsplan hieraan tegemoet komt. Er worden afspraken gemaakt over het 
evalueren of de gestelde doelen bereikt zijn.

45. In of vanuit de leerlingenbespreking wordt, indien nodig, de expertise van externe partners in- 
geroepen teneinde de vraag van een leerling, leraar en/of ouders te kunnen beantwoorden. School 
onderhoudt hiertoe een structurele samenwerking met externe partners in onderwijs en zorg in de 
regio (bijvoorbeeld het ZAT).
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46. Na afloop van de leerlingenbespreking vindt een gesprek met de ouders plaats over wat de 
bevindingen zijn, welke besluiten en afspraken gemaakt zijn en op welke wijze school en ouders 
kunnen samenwerken.

* Vaak zijn (in een zorgteam van school) ook externe deskundigen aanwezig.

B. ONDERSTEUNING HANDELINGSGERICHT 
WERKEN OP SCHOOLNIVEAU

B.1  Leerlijnen en leerlingvolgsysteemB.1  Leerlijnen en leerlingvolgsysteem

1. In school zijn gerelateerd aan de kerndoelen en referentieniveaus taal en rekenen vanaf groep 1 
t/m 8 doorgaande leer- en/of ontwikkelingslijnen aanwezig waarmee leraren doelgericht hun 
onderwijs plannen en evalueren. Deze leer- en ontwikkelingslijnen zijn gekoppeld aan doelen die 
het schoolteam heeft geformuleerd om hun ambities aan te geven ten aanzien van te behalen 
taal/lees- en rekenresultaten. 

2. In school is vanaf groep 1 t/m 8 een samenhangend leerlingvolgsysteem van genormeerde instru- 
menten en procedures aanwezig dat leraren gebruiken voor het volgen van de leervorderingen en 
de ontwikkeling van de leerlingen. Dit leerlingvolgsysteem omvat ook instrumenten om de sociaal- 
emotionele ontwikkeling en de werkhouding en taakaanpak van leerlingen te volgen.

3. De school spreekt met ouders systematisch over de vorderingen en de ontwikkeling van hun 
kinderen.

B.2  Transparante onderwijszorgB.2  Transparante onderwijszorg

4. Er zijn in school afspraken gemaakt over de frequentie waarin groepsoverzichten en groepsplannen 
opgesteld worden. De groeps- en leerlingenbesprekingen zijn opgenomen in de jaarplanning.

5. De onderwijszorg in school wordt gecoördineerd door de intern begeleider. De intern begeleider 
beschikt over voldoende competenties, is voldoende gefaciliteerd en heeft een coachende rol naar 
leraren.

6. De intern begeleider leidt de groeps- en leerlingenbesprekingen in school.

7. De intern begeleider voert overleg met de schoolleiding over de kwaliteit van de onderwijszorg in 
school en de condities in school.

8. De stappen, procedures en beslismomenten in de onderwijszorg zijn transparant en vastgelegd in 
de onderwijszorgstructuur en jaarplanning van school. Ieders taak en rol in school is duidelijk.

9. Er is dossiervorming volgens wettelijke regels. Ouders hebben inzage in het dossier.

10. De school werkt in de regio structureel samen met externe partners in onderwijs en zorg ten aanzien 
van ondersteuning van de leerling, leraar, ouders en school.
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B.3  ProfessionaliseringB.3  Professionalisering

11. Leraren beschikken over competenties om de stappen uit de cyclus handelingsgericht werken uit te 
voeren en werken continue aan hun handelingsbekwaamheid en competenties.

12. Leraren reflecteren op hun handelen, staan open voor feedback en maken gebruik van (collegiale) 
ondersteuning.

13. Leraren krijgen de mogelijkheid competenties te ontwikkelen gericht op uitvoering van het hande-
lingsgericht werken met groepsplannen gekoppeld aan opbrengstgericht werken en worden hierin 
gestimuleerd en gefaciliteerd. 

14. De intern begeleider werkt continu aan zijn/haar competenties om leraren adequaat te begeleiden 
bij het uitvoeren van de stappen uit 1-zorgroute.

B.4  KwaliteitszorgB.4  Kwaliteitszorg

15. In de groepsbesprekingen (zie A.7) worden de behaalde resultaten en opbrengsten systematisch 
besproken en ook gekoppeld aan doelen die op schoolniveau zijn geformuleerd ten aanzien van na 
te streven doelen voor taal/lezen en rekenen.. 

16. De schoolleider gebruikt na elke cyclus de verzamelde gegevens om systematisch de opbrengsten
van de onderwijszorg in school te analyseren, op teamniveau te bespreken en met het team maat- 
regelen te nemen om de kwaliteit en de opbrengsten te verbeteren.

17. De schoolleider monitoort en bewaakt een goede en tijdige uitvoering van de stappen uit 1- 
zorgroute. De schoolleider neemt maatregelen als de uitvoering in gebreke blijft.

18. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.

19. De school evalueert regelmatig de resultaten van de extra interventies op het gebied van leerling- 
en leerkrachtbegeleiding.

20. De school draagt er zorg voor dat zij over een effectief en efficiënt netwerk van externe deskundigen 
beschikt die de 1-zorgroute, indien nodig, zowel inhoudelijk als procesmatig kunnen ondersteunen.
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 Bijlage 10 – Schoolondersteuningsprofiel en 1-zorgroute

Onderstaande inhoudsopgave van het schoolondersteuningsprofiel is bestemd voor scholen die 
de 1-zorgroute in (gaan) voeren. Het is een globale opzet die een school of een SWV naar eigen 
inzicht kan aanpassen. Vul de onderdelen op een handelingsgerichte wijze in.

Inhoudsopgave schoolondersteuningsprofiel (1-zorgroute)

1 Algemene gegevens

	 •	 Contactgegevens

	 •	 Onderwijsvisie	/	schoolconcept	/	visie	op	passend	onderwijs

	 •	 Kenmerken	en	kengetallen	leerlingenpopulatie	(specifieke	doelgroepen)

2 Basisondersteuning in school

	 •	 	Ondersteunings-	c.q.	zorgstructuur	van	school	(stappen	en	beslismomenten,	groepsbesprekingen	

en leerlingenbesprekingen, enzovoort)

	 •	 Rol	intern	begeleider

	 •	 Frequentie	en	wijze	waarop	de	cyclus	HGW	in	de	groepen	uitgevoerd	wordt

	 •	 Wijze	waarop	doelgericht	en	planmatig	gewerkt	wordt

	 •	 Wijze	waarop	in	school	gedifferentieerd	wordt	en	het	onderwijs	passend	georganiseerd	wordt

	 •	 Kwaliteitsstandaarden	die	school	hanteert	ten	aanzien	van	handelingsgericht	werken

3 Extra ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

	 •	 Aanbod	voor	leerlingen	met	dyslexie	en/of	dyscalculie

	 •	 	Onderwijsprogramma’s	en	leerlijnen	voor	leerlingen	voor	wie	een	ontwikkelingsperspectief	

opgesteld wordt

	 •	 Speciale	deskundigheid	in	school	(bijvoorbeeld	een	leesspecialist)

	 •	 	Speciale	voorzieningen	in	school	(bijvoorbeeld	methodieken	en	programma’s	voor	sociale	

veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen, SOVA-training)

	 •	 Extra	aandacht	en	tijd	(bijvoorbeeld	meer	handen	in	de	klas,	remedial	teaching)

	 •	 	Voorzieningen	en	aanpassingen	in	het	gebouw	(fysieke	toegankelijkheid	en	hulpmiddelen	voor	

leerlingen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap)

	 •	 Protocol	voor	medische	handelingen

	 •	 	Samenwerking	met	externe	partners,	de	curatieve	zorg	die	de	school	samen	met	ketenpartners	kan	

bieden (bijvoorbeeld een gezinsspecialist in het zorgteam van school)

4 Wijze waarop school de kwaliteit van basis- en extra ondersteuning in kaart brengt en evalueert  

5 Ambities van school en ontwikkelpunten om deze ambities te realiseren

 In het schoolondersteuningsprofiel legt de school niet alleen de huidige situatie vast, maar ook haar 

ambities. School geeft, in relatie tot de 1-zorgroute, aan wat zij doet om deze ambities te realiseren. 

6 Professionaliseringsbehoeften van leerkrachten 

 In relatie tot de cyclus HGW bepaalt school wat de behoeften aan professionalisering van de 

leerkrachten (en de intern begeleider en schoolleider) zijn. In het schoolondersteuningsprofiel staat 

beschreven hoe school de professionalisering invult.

7 Grenzen van school om extra ondersteuning te bieden

Bij het Referentiekader Passend Onderwijs komt nog een instrumentarium voor het opstellen van 
een ‘schoolondersteuningsprofiel’.
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 Bijlage 11 – 1-zorgroute en werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Uitgangspunten werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in de 1-zorgroute

•	 Niet	de	ontwikkeling	van	een	leerling	volgen,	maar	zijn	ontwikkeling	plannen.

•	 Planmatig,	doelgericht	en	resultaatgericht	werken.	Op	basis	van	het	uitstroomniveau	terugredeneren	

naar (tussen)doelen.

•	 Uitgaan	van	hoge	verwachtingen	bij	het	stellen	van	doelen	(in	een	bandbreedte	in	plaats	van	op	een	

bepaald punt).

•	 Eerst	het	aanbod	aan	de	leerling	intensiveren,	pas	later	gaan	dispenseren.

•	 Het	ontwikkelingsperspectief	is	niet	alleen	gericht	op	de	resultaten	van	technisch	lezen,	begrijpend	

lezen, spelling en rekenen, maar pakt ook in het domein van de sociaal-emotionele ontwikkeling en 

werkhouding/taakaanpak factoren aan die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren.

•	 Regelmatig	monitoren	van	de	ontwikkeling	van	de	leerling.	

•	 In	gesprek	met	de	leerling.	De	leerling	wordt	actief	betrokken	bij	het	bepalen	en	tussentijds	monitoren	

van zijn ontwikkelingsperspectief.

•	 In	gesprek	met	de	ouders.	School	bespreekt	het	ontwikkelingsperspectief	met	de	ouders	en	heeft	

periodiek overleg met de ouders over de ontwikkeling en begeleiding van hun kind.

•	 Het	ontwikkelingsperspectief	wordt	gebruikt	bij	informatieoverdracht	tussen	scholen	(bij	verwijzing	

naar een andere school of bij verwijzing naar het voortgezet onderwijs).

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief een vaste plek geven in de 1-zorgroute

Het is belangrijk dat het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerlingen 
systematisch ingebed is en een vaste plek heeft in de stappen die cyclisch in de 1-zorgroute gezet 
worden. Hieronder wordt een korte schets gegeven van hoe je dit kunt doen in een reguliere 
basisschool.

In de 1-zorgroute staat de cyclus ‘Handelingsgericht werken’ centraal. Hierin worden de volgende 
stappen gezet:
1 verzamelen van gegevens uit toetsen, observaties en gesprekken met leerlingen/ouders in 

een	groepsoverzicht;
2	 signaleren	van	leerlingen	die	de	komende	periode	extra	aandacht	nodig	hebben;	
3	 benoemen	van	de	onderwijsbehoeften	van	leerlingen	die	gesignaleerd	zijn;
4	 clusteren	van	leerlingen	met	vergelijkbare	onderwijsbehoeften;
5	 doelgericht	opstellen	van	een	groepsplan;
6 uitvoeren en evalueren van het groepsplan (zijn de doelen van de basisgroep en subgroepen 

behaald?).

Na elke cyclus vindt een groepsbespreking tussen de leerkracht en intern begeleider plaats, 
waarin het groepsplan en de vorderingen van de leerlingen geëvalueerd worden en handvatten 
verzameld worden voor het opstellen van het nieuwe groepsplan. Voor leerlingen die 
achterblijven in taal/lezen en rekenen en/of extra aandacht nodig hebben met betrekking tot 
hun sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding/taakaanpak wordt in het groepsplan het 
aanbod	geïntensiveerd;	denk	onder	meer	aan	verlengde	instructie,	meer	leertijd	en	pedagogische	
interventies. In school zijn duidelijke ijkpunten afgesproken voor het signaleren van deze 
leerlingen.

In de groepsbespreking wordt telkens geëvalueerd wat het resultaat is van het geïntensiveerde 
aanbod uit het groepsplan. Als na een herhaalde intensivering van het aanbod blijkt dat de 
leerling hiervan onvoldoende profiteert en de achterstand van de leerling op de groep steeds 
meer toeneemt, kan de leerling vanuit de groepsbespreking aangemeld worden voor een 
leerlingenbespreking c.q. een bespreking van het zorgteam van school.
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Bij aanmelding van de leerling voor de leerlingenbespreking c.q. het zorgteam van school wordt 
op basis van de groepsplannen zorgvuldig gedocumenteerd wat er al extra gedaan is en met welk 
resultaat.

Voorafgaand aan de leerlingenbespreking vindt een gesprek plaats met de ouders teneinde 
een beeld te krijgen van hoe de leerling thuis en in zijn leefomgeving functioneert en wat 
de verwachtingen van de ouders zijn. Sommige scholen nodigen de ouders ook bij de 
leerlingenbespreking uit. 
In de leerlingenbespreking c.q. het zorgteam van school wordt bepaald of op één of meerdere 
punten een OPP voor de leerling opgesteld wordt. Zo ja, dan wordt in de bespreking op basis van 
de verzamelde gegevens het OPP vastgesteld:
•	 Wat	is	het	verwachte	uitstroomniveau	c.q.	de	verwachte	uitstroombestemming	van	de	

leerling?
•	 Wat	is	de	leerrendementsverwachting	per	vakgebied?	Technisch	lezen,	begrijpend	lezen,	

spelling en rekenen.
•	 Wat	zijn	factoren	die	de	ontwikkeling	en	het	leren	van	de	leerling	belemmeren	en	

bevorderen? In de leerling, in de leeromgeving en in het gezin?
•	 Wat	zijn	de	talenten	en	interesses	van	de	leerling?

Op basis van dit OPP plant de leerkracht (met ondersteuning van de intern begeleider) 
doelgericht een aanbod. Daarbij onderzoekt de leerkracht op welke onderdelen aansluiting bij de 
groep kan blijven plaatsvinden en op welke onderdelen zij individueel begeleiding aan de leerling 
biedt en hoe zij dit op een haalbare wijze organiseert.
Het OPP en de doelgerichte planning van het aanbod worden besproken met de ouders en met 
de leerling. De planning heeft dezelfde looptijd als de cyclus HGW.

In de leerlingenbesprekingen c.q. het zorgteam van school wordt telkens het aanbod en de 
ontwikkeling van de leerling geëvalueerd en zo nodig het OPP bijgesteld. Minimaal éénmaal per 
jaar vindt een gesprek met de ouders plaats over de ontwikkeling van de leerling. Ook met de 
leerling wordt gesproken teneinde hem mede-eigenaar te maken van zijn leerontwikkeling.

Als blijkt dat school onvoldoende in staat is tegemoet te komen aan het OPP van de leerling 
en de leerling een specifiek onderwijszorgarrangement nodig heeft dat de school niet kan 
bieden, dan kan in de leerlingenbespreking c.q. het zorgteam van school (in nauw overleg met 
de ouders) het besluit genomen worden om de leerling aan te melden bij de ‘commissie’ die 
extra ondersteuning toewijst in het SWV om te kijken of een leerling (tijdelijk) in een andere 
schoolsetting onderwijs krijgt. Bij aanmelding documenteert de school op basis van de stappen 
die in de 1-zorgroute gezet zijn wat er al gedaan is en met welk resultaat.

Speciaal basisonderwijs

In het sbo is de 1-zorgroute in veel scholen ingevoerd. KPC Groep geeft in de publicatie 1-zorgroute in 

het speciaal basisonderwijs (Adema, Clijsen & Van Oorschot, 2010) uitgebreid aan hoe het werken vanuit 

een OPP systematisch ingebed kan worden in de stappen die in de 1-zorgroute ingezet worden. In het sbo 

wordt voor alle leerlingen een OPP bepaald, in het basisonderwijs alleen voor leerlingen die een afwijkend 

onderwijsprogramma nodig hebben.
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 Bijlage 12 – Ondersteuningsbehoeften van leerkrachten

Bijgaand overzicht kan gebruikt worden om de behoeften aan professionalisering en onder-
steuning van leerkrachten in school in kaart te brengen. Het is gebaseerd op de stappen uit de 
cyclus ‘Handelingsgericht werken’. Laat de leerkrachten zelf aangeven wat hun belangrijkste 
behoeften zijn.
Op basis van een analyse van het overzicht kan de stuurgroep van school beslissen om aan een 
leerkracht individuele ondersteuning te bieden. Als veel leerkrachten bij een bepaalde stap 
professionalisering wensen, kan deze op teamniveau plaatsvinden.

N
aa

m
 

le
er

kr
ac

ht

A
na

ly
se

re
n 

g
eg

ev
en

s 
ui

t 

to
et

se
n,

 

g
es

p
re

kk
en

 

en o
b

se
rv

at
ie

s

Si
g

na
le

re
n

le
er

lin
g

en

B
en

o
em

en
 

o
nd

er
w

ijs
-

b
eh

o
ef

te
n

le
er

lin
g

en

C
lu

st
er

en

le
er

lin
g

en

O
p

st
el

le
n 

g
ro

ep
sp

la
n

U
it

vo
er

en
 

g
ro

ep
sp

la
n

In
st

ru
ct

ie
 

en
 k

la
ss

en
-

m
an

ag
em

en
t

E
va

lu
er

en
 

g
ro

ep
sp

la
n

R
efl

ec
ti

e 

ei
g

en

ha
nd

el
en

Sa
m

en
w

er
ke

n 

m
et

 c
o

lle
g

a’
s

B
es

p
re

ke
n

le
er

lin
g

en



80 Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband primair onderwijs

 Bijlage 13 – Casus toewijzing extra ondersteuning (vanuit 1-zorgroute)

Aan de hand van een fictieve casus wordt een voorbeeld gegeven van hoe een traject van 
toewijzing van extra ondersteuning eruit kan zien, met daarna een korte toelichting van het 
traject. In dit voorbeeld is het ZAT de commissie die integraal extra ondersteuning aan de 
leerling, de school en/of het gezin toewijst. Er zijn ook andere opties mogelijk (zie paragraaf 4.9).

De casus betreft Joris, een leerling uit groep 5 van de basisschool met ernstige gedrags-
problemen, die over goede cognitieve vaardigheden beschikt, maar door een gebrek aan 
motivatie en een zwakke werkhouding een groeiende achterstand heeft bij lezen, spelling en 
rekenen. Zijn impulsiviteit en agressief gedrag naar andere kinderen ernstige vormen aan. Moeder 
is alleenstaand, van goede wil, maar heeft dringend ondersteuning bij de opvoeding nodig.
Joris zorgt voor veel overlast in de buurt. Moeder en school zitten niet op één lijn wat betreft 
gedragregels. 
De school werkt met de 1-zorgroute.

Het traject voorafgaand aan aanmelding

•	 De	gedragsproblemen	van	Joris	worden	in	de	groepsbespreking	tussen	leerkracht	en	intern	begeleider	

(IB’er) gesignaleerd. In deze bespreking worden doelgericht de (pedagogische en didactische) 

onderwijsbehoeften van Joris vastgesteld en een aanpak afgesproken. De leerkracht biedt Joris een 

rustige werkplek, benut zijn talenten en positieve kwaliteiten, beloont gewenst gedrag en voert elke 

dag een kort gesprek met hem over zijn gedrag.

•	 In	de	volgende	groepsbespreking	wordt	deze	aanpak	geëvalueerd.	De	gedragsproblemen	zijn	

toegenomen. Er wordt afgesproken dat de IB’er in de groep komt observeren en samen met de 

leerkracht een gesprek voert met moeder over het gedrag van Joris op school en thuis.

•	 De	IB’er	observeert	de	interactie	tussen	Joris	en	de	leerkracht	en	tussen	Joris	en	de	andere	kinderen.	 

De IB’er stelt samen met de leerkracht een plan op waarin gewenst gedrag systematisch beloond, de 

samenwerking met andere kinderen geregisseerd en de leermotivatie en belangstelling gestimuleerd 

worden. De IB’er coacht de leerkracht bij de organisatie en uitvoering van het plan en met het 

verbeteren van de interactie met Joris.

•	 Uit	het	gesprek	met	moeder	komt	naar	voren	dat	er	thuis	ook	gedragsproblemen	zijn.	In	het	gesprek	

zijn gezamenlijke gedragsregels voor school en thuis afgesproken. 

•	 In	de	groepsbespreking	na	10	weken	wordt	de	aanpak	geëvalueerd.	De	gedragsproblemen	in	de	klas	

en thuis nemen qua frequentie en intensiteit toe. Ook in de buurt zorgt Joris voor veel overlast. In de 

bespreking wordt het besluit genomen Joris aan te melden bij het zorgteam van school, in overleg met 

moeder. Haar opvoedingsvraag wordt meegenomen.

•	 In	het	zorgteam	van	school	(IB’er,	maatschappelijk	werker	en	gedragswetenschapper)	worden	

twee weken later met de betrokken leerkracht het ontwikkelingsperspectief en de specifieke 

onderwijsbehoeften en opvoedingsbehoeften van Joris in kaart gebracht en besproken hoe hieraan 

in school en thuis tegemoet gekomen wordt. Samen met de leerkracht wordt doelgericht een nieuw 

plan opgesteld om het gewenste gedrag te versterken. Daarnaast ontvangt Joris SOVA-training, 

een voorziening die in school aanwezig is. De maatschappelijk werker activeert per direct lichte 

opvoedingsondersteuning voor moeder.

•	 In	een	volgende	bijeenkomst	van	het	zorgteam	van	school	wordt	de	aanpak	en	extra	ondersteuning	

geëvalueerd. De gedragsproblemen van Joris nemen in ernst toe. Het gedrag thuis loopt uit de hand.  

Er wordt besloten om, in overleg met moeder, Joris aan te melden bij het ZAT van het SWV. Het 

zorgteam van school komt tot de conclusie dat school niet in staat is tegemoet te komen aan de 

specifieke onderwijsbehoeften van Joris en verzoekt het ZAT te onderzoeken welke gespecialiseerde 

onderwijszorg Joris in welke onderwijssetting nodig heeft om aan zijn onderwijsbehoeften tegemoet te 

komen en welke meer intensieve opvoedingsondersteuning aan moeder geboden kan worden. 
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•	 Bij	aanmelding	verstrekt	school,	in	overleg	en	na	toestemming	van	moeder,	in	een	onderwijskundig	

rapport de volgende informatie aan het ZAT:

	 -	 compleet	overzicht	van	wat	stapsgewijs	in	school	en	in	het	gezin	gedaan	is	en	met	welk	resultaat;

 -  aanvullende gegevens over cognitie, leervorderingen, sociaal-emotionele, lichamelijke, motorische 

en	zintuiglijke	ontwikkeling	van	Joris;

 -  factoren in Joris, in het onderwijs en in het gezin die de ontwikkeling van Joris beschermen en 

belemmeren;

	 -	 ontwikkelingperspectief	en	specifieke	onderwijsbehoeften	van	Joris;	

 -  argumenten voor en tegen gespecialiseerde onderwijszorg in een andere onderwijssetting (school  

geeft hierbij aan dat zij bereid is een terugplaatsing te overwegen als de gedragproblemen van 

Joris aantoonbaar afgenomen zijn en aan school een effectieve en overdraagbare aanpak geboden 

kan	worden);

 -  opvoedingsbehoeften van Joris en argumenten om meer intensieve opvoedingsondersteuning 

voor moeder te vragen.

* Bij een verzoek om externe ondersteuning vanuit het SWV in de reguliere school dienen bij aanmelding 

ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht vermeld te worden.

Het traject van aanmelding, indicatie en toewijzing extra ondersteuning

•	 School	en	moeder	melden	Joris	schriftelijk	bij	het	(loket	van	het)	ZAT	aan	en	ontvangen	informatie	over	

de verdere procedure. 

•	 Een	(intake)medewerker	van	het	ZAT	screent	aan	de	hand	van	een	checklist	of	de	ontvangen	informatie	

compleet is en de vragen van school en van de moeder van Joris duidelijk zijn. Indien nodig wordt 

in gesprek met school en/of moeder aanvullende informatie gevraagd en/of de vraag van school en 

moeder verhelderd. 

•	 De	medewerker	stelt	vervolgens	vast	of	er	zaken	zijn	die	we	nog	moeten	weten	om	een	indicatie	

te kunnen stellen en extra ondersteuning toe te kunnen wijzen. Alleen als dat echt nodig is, vindt 

aanvullend handelingsgericht onderzoek plaats op basis van een specifieke onderzoeksvraag. De over 

Joris ontvangen informatie is compleet, zodat géén verder onderzoek nodig is.

•	 De	medewerker	bereidt	het	overleg	over	Joris	in	het	ZAT	voor	en	verstrekt	aan	de	deelnemers	van	

het ZAT de aanwezige informatie. In het overleg van het ZAT zijn de volgende personen aanwezig: de 

voorzitter van het ZAT (afkomstig uit het SWV), een gedragswetenschapper uit sbo en uit so (cluster 

3 en 4), een maatschappelijk werker (CJG), een jeugdarts en een medewerker van Bureau Jeugdzorg. 

Op basis van een protocol wordt stapsgewijs nagegaan:

 -  of Joris op de basisschool de onderwijszorg ontvangen heeft die op basis van het school-

ondersteuningsprofiel	van	school	verwacht	mag	worden;

 -  wat het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van Joris zijn, hoe zwaar 

die wegen en in welke onderwijssetting (een andere basisschool, een tussenvoorziening, een 

sbo-school	of	een	so-school)	daaraan	het	beste	tegemoetgekomen	kan	worden;

 -  wat de opvoedingsbehoeften van Joris zijn en wat de specifieke ondersteuningsbehoeften van 

moeder zijn, hoe zwaar die wegen en hoe daaraan het beste tegemoet gekomen kan worden.

•	 Integraal	en	op	basis	van	een	schriftelijke	argumentatie	neemt	het	ZAT	het	besluit	Joris	te	verwijzen	

naar een school voor speciaal onderwijs in cluster 4 en moeder aan te melden voor intensieve 

opvoedings-ondersteuning. Het ZAT verstrekt een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor 

speciaal onderwijs in cluster 4. Het ZAT geeft bij haar besluit aan wat de specifieke onderwijsbehoeften 

van Joris zijn en welke doelen en opbrengsten met de plaatsing nagestreefd worden. Het ZAT bepaalt 

dat school na één jaar met moeder evalueert of het doel en de opbrengst bereikt zijn, waarbij bekeken 

wordt of (met ondersteuning) terugplaatsing naar de basisschool mogelijk is.  

De so-school waarnaar verwezen wordt, is betrokken bij de besluitvorming en akkoord. Joris kan daar 

over drie weken geplaatst worden, indien moeder akkoord gaat.

•	 School	en	de	moeder	van	Joris	hebben	zes	weken	na	aanmelding	het	besluit	van	het	ZAT	ontvangen	

met de argumentatie om Joris naar een school voor speciaal onderwijs te verwijzen en het doel van 

deze plaatsing.
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Het traject na toewijzing van de extra ondersteuning

•	 De	school	voor	so	ontvangt	alle	informatie	van	het	ZAT	en	maakt	hiervan	handelingsgericht	gebruik	

bij het plannen en uitvoeren van het onderwijs aan Joris. De school stelt op basis van de ontvangen 

informatie en in overleg met moeder een ontwikkelingsperspectief voor Joris op. De school houdt de 

basisschool op de hoogte van de ontwikkeling van Joris.

•	 Na	één	jaar	wordt	met	moeder	het	ontwikkelingsperspectief	van	Joris	besproken	en	evalueert	

school, zoals door het ZAT bepaald, in hoeverre de gestelde doelen en de opbrengst van plaatsing 

gerealiseerd zijn.  

In een beknopte rapportage aan het ZAT concludeert school dat de gedragsproblemen, zowel in 

school, thuis als in de buurt, sterk afgenomen zijn, de leervorderingen goed vooruit gegaan zijn en dat 

Joris teruggeplaatst kan worden naar de basisschool. Moeder wil dat ook graag. School adviseert dat 

de basisschool bij de terugplaatsing extra ambulante ondersteuning ontvangt met betrekking tot de 

overdracht van de aanpak. Het ZAT gaat akkoord met het voorstel van school en wijst na overleg met 

de basisschool de extra ondersteuning aan school toe.

Toelichting bij bovengenoemd traject

In de casus is uitgebreid ingegaan op het traject voorafgaand aan de aanmelding van de 
leerling. Het is immers de verantwoordelijkheid van een reguliere school dat, op basis van 
het schoolondersteuningsprofiel, een goede basiszorg aan leerlingen geboden wordt en dat 
alle mogelijkheden om extra ondersteuning te bieden daadwerkelijk ingezet zijn. De school is 
vanuit het SWV op haar verantwoordelijkheid aanspreekbaar. Het profiel van school is daarbij 
een ‘toetssteen’. Van belang is dat een reguliere school goed aangeeft welke stappen in de 
onderwijszorg met welk resultaat gezet zijn en op basis van welke argumenten en afwegingen. 
De werkwijze van ‘stepped care’ kan daarbij goed van dienst zijn. In deze werkwijze bepaalt de 
mate waarin een leerling profiteert van een aanbod/aanpak of een leerling naar een volgend meer 
intensief arrangement gaat. Als de school bij aanmelding in staat is om goed te documenteren 
wanneer zij welke ondersteuning met welk resultaat aangeboden heeft, dan zal de toewijzing van 
extra ondersteuning sneller, efficiënter en beter onderbouwd verlopen. Voor scholen die al met 
de 1-zorgroute werken, is het extra werk beperkt. 

Bij de toewijzing van extra ondersteuning wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van de kennis en 
deskundigheid van de leerkracht, de intern begeleider en het zorgteam van de reguliere school. 
De van hen ontvangen informatie is uitgangspunt voor de commissie om extra ondersteuning 
toe te wijzen. Er wordt alleen aanvullend onderzoek verricht als dit strikt noodzakelijk is om toe 
kunnen wijzen. Dit onderzoek is handelingsgericht en bedoeld om de onderwijsbehoeften van de 
leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of ouders scherp te krijgen.

In de casus vindt de toewijzing van extra ondersteuning door een bovenschools ZAT plaats. 
Hiermee krijgt het ZAT ‘nieuwe’ taken. Het voordeel van een ZAT is dat er een gecombineerd 
onderwijs- en zorgarrangement aangeboden kan worden. Integraal indiceren kan daarnaast 
leiden tot meer informatie-uitwisseling, minder dubbelingen in onderzoek en procedures, 
vermindering van de administratieve lasten, efficiëntere werkwijzen en minder belasting voor de 
ouders. Voorwaarde is dat in het ZAT voldoende (praktijk)deskundigheid ten aan aanzien van het 
onderwijs	aanwezig	is;	denk	onder	meer	aan	deskundigheid	ten	aanzien	van	het	bepalen	van	het	
ontwikkelingsperspectief en van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en kennis van 
kwalitatief goed onderwijs en van de zorgbreedte van alle scholen in het SWV.

Naast een ZAT bestaat ook de mogelijkheid om de huidige PCL, aangevuld met gedragsweten-
schappers uit het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), de toewijzing van extra ondersteuning te 
laten uitvoeren. Een voordeel is dat een klein en efficiënt team met al veel ervaring met indiceren 
en verwijzen en met veel kennis van het onderwijsveld in de regio al vrij snel aan de slag kan. 
De mogelijkheid om integraal te indiceren is echter afwezig en je loopt het risico dat de 
commissie in oude ‘patronen’ blijft steken.
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Een andere optie die in het wetsvoorstel genoemd wordt, is het instellen van een ‘zorgmakelaar’ 
die de verbinding legt tussen de vraag van de leerling, de school en de ouders en de beschikbare 
voorzieningen in het SWV.  Een zorgmakelaar kan als zaakwaarnemer, bemiddelaar en 
trajectbegeleider veel steun aan ouders en school bieden en een belangrijke bijdrage leveren aan 
een goede voorbereiding van de toewijzing van extra ondersteuning door de commissie. In veel 
gevallen hoeft de commissie ‘enkel’ nog een besluit te nemen.  

De commissie neemt niet alleen besluiten over de toelaatbaarheid tot het sbo of (v)so. 
De commissie beoordeelt óók of een leerling binnen een reguliere school in aanmerking komt 
voor toewijzing van externe ondersteuning uit het SWV of voor een tussenvoorziening. Uiteraard 
hangt deze toewijzing af van welke voorzieningen en arrangementen het SWV beschikbaar 
stelt om het regulier onderwijs (preventief en ambulant) extra te ondersteunen en van welke 
tussenvoorzieningen in het SWV aanwezig zijn. Het SWV geeft aan wat de procedures en 
criteria zijn voor het ontvangen van extra ondersteuning en voor het in aanmerking komen 
voor een tussenvoorziening. Bij aanmelding dient aangegeven te worden wat de specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerling zijn en wat de ondersteuningsbehoeften zijn van de 
leerkracht. Op basis van deze behoeften neemt de commissie beargumenteerd een besluit over 
het toewijzen van extra ondersteuning, met vermelding van het doel en de verwachte opbrengst, 
de duur en de omvang. Na afloop van de extra ondersteuning wordt met ouders en school 
geëvalueerd of het gestelde doel bereikt is. De commissie ontvangt hiervan bericht. 
In geval de extra ondersteuning naar verwachting uit een beperkt aantal contacten bestaat, valt te 
overwegen om in het SWV een snelle en lichte procedure van toewijzing van extra ondersteuning 
te hanteren. De drempel kan anders te hoog worden en de kosten van het toewijzen staan dan 
niet meer in verhouding tot het aantal ondersteuningscontacten. Ook wordt wel overwogen 
dergelijke lichte ondersteuning zonder indicatie toe te kennen en alleen verantwoording achteraf 
te vragen.
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 Bijlage 14  –  Zorg in en om school
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