
Stroomschema bij het groeidocument        *de nummers 1 t/m 10 corresponderen met de modules uit het groeidocument aanbod
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NB: het stroomschema suggereert een lineair proces. Echter, het gaat om een cyclisch proces, waarbij bv  module 3 (HGW cyclus) een aantal keren doorlopen kan worden, 

met de inzet van intern en extern deskundigen. 

Ook bv module 4 (extern onderzoek) en 7 (OPP) kunnen op een eerder of latermoment (of in zijn geheel niet) worden ingezet in het traject. 

1) leerling staat ingeschreven op een 
basisschool 

2) leerling wordt aangemeld bij een 
basisschool 

3) leerling wordt rechtstreeks  aangemeld bij 
SBO / SO  

de leerkacht in de groep observeert, 
signaleert en werkt handelingsgericht 

(1) 
2 
3 
(4) 

is er sprake van een extra 
ondersteuningsbehoefte?  

is er waarschijnlijk sprake van een 
extra ondersteuningsbehoefte? 

plaatsing op de 
school van 
aanmelding 

de leerling 
wordt verder 
bewaakt in de 
groep 

basisondersteuning / lichte 
ondersteuning: 
 
-handelingsgericht werken 
-onderwijsonder-steunings-
tructuur. 
-preventieve en licht 
curatieve interventies. 
 
voor de leerlingen: 
-observaties, adviezen, 
oudergesprekken. 
-een aanpak op het gebied 
van sociale 
vaardigheidstraining 
-aanpak ten aanzien van 
ernstige leesproblemen en 
dyslexie 
-training leerlingen tav 
compenserende middelen 
-hulp bij dyscalculie 
-onderzoek op diverse 
gebieden 
-begeleiden trajecten 
richting SBO / SO inclusief 
deskundigen advies. 
 
voor de leerkrachten: 
-collegiale consultatie   
-PAB 
-specifieke scholing 
etc. 

inbrengen leerling in leerling-  bouw of 
teambespreking. gesprekken met ouders.  

probleem opgelost?  
de leerling 
wordt verder 
bewaakt in de 
groep leerkracht bespreekt de 

ondersteuningsbehoefte en de hulpvraag met 
de IB-er en eventueel intern deskundigen: 
-handelingsgerichte acties (plan) 
-actief betrekken ouders 

de school heeft 6 weken om de 
leerling op de eigen of een andere 
geschikte school te plaatsen.  

na evaluatie: komen leerkracht en IB-er er 
samen uit binnen de  basisondersteuning?  

ondersteuning in de 
basisondersteuning te realiseren?  

plaatsing op de 
school van 
aanmelding 

bespreking intern ondersteuningsteam voor 
advies en aanpak 
orthopedaggog uit het onderwijsveld wordt 

kan een andere basisschool 
ondersteuning in  de 
basisondersteuning realiseren?  
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is een eigen leerlijn noodzakelijk (vakgebieden 
of specifiek leerstofoverstijgend)?  

opstellen OPP met instemming van ouders op 
het handelingsdeel 

6A 
of 
6B 

na evaluatie OPP: 
is de ondersteuning vanuit het OPP voldoende?  

aanvraag 
ondersteuningsarrangement 
RSV 

plaatsing op 
een andere 
basisschool 

extern ondersteuningsteam: 
overstijgt de ondersteuningsbehoefte de basis- 
en lichte ondersteuning?  
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in overleg met extern deskundigen: arrangement 
in de extra ondersteuning te realiseren? 

 

kan een andere basisschool de leerling met een 
extra ondersteuningsarrangement plaatsen?  

overleg met deskundigen  van de betreffende 
SBO /SO over plaatsing, duur, mogelijkheden 
eventuele terugplaatsing  

zware ondersteuning: 
bijvoorbeeld:  
 
binnen de basisschool 
met extra middelen van 
het RSV 
 
binnen de basisschool 
met ondersteuning van 
specialisten van het RSV 
 

aanvraag 
ondersteuningsarrangement 
RSV 

aanvraag TLV CTLV RSV TLV RSV  

blijvende zorgplicht voor school van inschrijving 
/ aanmelding 

toelaatbaarheid  SBO 
/SO 
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overleg met en 
plaatsing op een 
andere basisschool 

de leerling 
wordt verder 
bewaakt in de 
groep 

bespreking intern 
ondersteuningsteam voor advies 
over plaatsbaarheid en aanpak 

voortzetting OPP 
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