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GROEIDOCUMENT  

Looptijd: 

 
Gegevens jongere, ouders, school en jeugdzorg  

Naam jongere   

geboortedatum                                  Meisje/ Jongen 

Adres jongere 
(straat-postcode-woonplaats) 

 

Ouders/verzorgers:  
Namen, telefoonnummers en 
emailadressen  

Moeder:  
Telefoonnr.:                                      
Emailadres: 
Vader:  
Telefoonnr.: 
Emailadres: 
Noteer hierbij ook  de wettelijke vertegenwoordigers als dat niet de ouders 
zijn. 

School(naam) 
(straat-postcode-woonplaats) 

 

Emailadres school  

Telefoonnummer school  

Groep + schoolverloop  

Mentor huidige groep  

Ondersteuningscoördinator   
emailadres + werkdagen 

 

Jeugdzorg/ hulpverlening: 
Namen, telefoonnummers en 
emailadressen  

 

 

 OVERZICHT: wat gaat goed en wat gaat moeilijk? 
 
NB: formuleer kort en bondig  
Geef de bron aan als je citeert uit een bron 
Geef de datum aan als de informatie niet nu, maar eerder is verkregen 
Werk met kleuren dat verduidelijkt (behalve voor diegenen die geen kleuren zien)  
 
A. LEREN, didactische ontwikkeling (methodegebonden toetsen en CITO toetsen) 

Stimulerende factoren van de jongere Belemmerende factoren van de jongere 

Neem hier op het schooladvies van het po. 
Neem op gegevens over leerstijl sterke kanten van het leren en leerproblemen 

Neem op relevante rapportcijfers, methodevrije en genormeerde toetsen 
(Denk aan CITO eindtoets, Cito VAS scores) 
analyseer op stimulerend en belemmerend 

  

 

B. COGNITIEVE ONTWIKKELING (resultaten intelligentieonderzoek indien beschikbaar) 

Stimulerende factoren van de jongere Belemmerende factoren van de jongere 

Indien beschikbaar: neem uitslagen intelligentie onderzoek op 
voeg datum van afname toe 

en analyse op stimulerend en belemmerend èn duiding door deskundige 

  

 

C.  WERKHOUDING (motivatie, doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie, taakaanpak, zelfstandig 
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werken e.d.) 

Stimulerende factoren van de jongere Belemmerende factoren van de jongere 

Beschrijving werkhouding 
Denk hierbij aan de observaties zoals in het vo-vo formulier 

Analyseer op stimulerend en belemmerend 

  

 

D.  SOCIAAL-EMOTIONEEL EN GEDRAG (zoals stil, passief, angstig, druk, impulsief, ongehoorzaam, opstan-
dig, brutaal, agressief gedrag (verbaal of fysiek), contact maken, interactie met leerkracht en medeleer-
lingen e.d.) 

Stimulerende factoren van de jongere op school Belemmerende factoren van de jongere op school 

Beschrijving sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag op school 
Niet slechts waarneming, tevens duiding 

Indien nodig relevante onderzoeksgegevens gebruiken  
Analyseer op stimulerend en belemmerend 

  

Stimulerende factoren van de jongere thuis Belemmerende factoren van de jongere thuis 

Beschrijf hier  sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag van de jongere thuis 
Analyseren op stimulerend en belemmerend 

  

 

E. LICHAMELIJK: motoriek (grof, fijn, schrijf), waarneming (zien en horen), gezondheid (ziekte of medicatie) 

Stimulerende factoren van de jongere Belemmerende factoren van de jongere 

Beschrijving van lichamelijk functioneren, denk ook aan eten en beweging 
Analyseer op stimulerend en belemmerend 

  

 

F. RELEVANTE FACTOREN in het onderwijs (in hoeverre lukt het om het onderwijs af te stemmen op wat de 
jongere nodig heeft?) 

Stimulerende factoren van het onderwijs: school, 
groep en leerkracht(en) 

Belemmerende factoren van het onderwijs: school, 
groep en leerkracht(en) 

Beschrijf de dingen die je doet in het onderwijs waarbij het lukt om  af te stemmen op wat de jongere nodig heeft 
Beschrijf ook de dingen die je in het onderwijs doet die contraproductief zijn ten aanzien van wat deze jongere no-

dig heeft. 
Analyseer op  stimulerend en belemmerend 

  

 

G. RELEVANTE FACTOREN in de opvoeding (in hoeverre lukt het om de opvoeding af te stemmen op wat de 
jongere nodig heeft?) 

Stimulerende factoren van de opvoeding: gezin, ou-
ders en vrije tijd 

Belemmerende factoren van de opvoeding: gezin, 
ouders en vrije tijd 

Beschrijf in hoeverre het lukt om de opvoeding af te stemmen op wat de jongere nodig heeft, beschrijf ook de din-
gen diein de opvoeding gebeuren die juist niet de dingen zijn die deze jongere nodig heeft 

Analyseer op  stimulerend en belemmerend door een deskundige: ouders en/of jeugdprofessional 

  

 

 INZICHT: Hoe zou het kunnen komen dat ……? 
 

H. ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF, welk perspectief zien we voor deze jongere op de lange termijn? Welke 
leerroute moet dan worden gevolgd en welke hulpverlening is dan nodig?   
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Hier wordt begonnen met de analyse van de huidige situatie van de jongere 
 in zijn schoolomgeving,  in het gezin en de vrije tijd. 

De kritische factoren die een rol spelen worden gewogen en naar voren gehaald. 
Vanuit die weging wordt het ontwikkelingsperspectief, de stip op de horizon, weggezet: de uitstroombestemming 

en het uitstroomniveau. 
Uitstroombestemming: (bijvoorbeeld diploma en vervolgopleiding of arbeidsmarkt, of dagbesteding)   
 

Let bij de argumentatie van de onderbouwing op het volgende: 
Verwijs waar het kan naar A t/m E (niet dubbelop noteren) 

Onderbouwing van de uitstroombestemming:  
 

Beschrijf de aanpassingen die nodig zijn in het curriculum en  
beschrijf daarna de vorderingen die noodzakelijk zullen zijn om het perspectief te kunnen halen,  

in methodegebonden toetsen en of  in CITO toetsen gekoppeld aan de leerroute. 
Beschrijf de programma’s op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en het gedrag 

en de resultaten die nodig zullen zijn om het perspectief te kunnen halen. 

 

I. DOELEN (SMARTI), onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de jongere en ondersteuningsbehoeften van 
school en ouders: wat hebben zij nodig om de gestelde doelen te behalen?  

I.1. Voor de jongere  

Doelen voor leren, werkhouding, gedrag Onderwijsbehoeften met hulpzinnen als: instructie, 
opdrachten, leeractiviteiten, leeromgeving, feedback, 
groepsgenoten, leerkracht, ouders …. 

Beschrijf de doelen waar de jongere aan moet werken 
om het beschreven ontwikkelingsperspectief te halen. 

Beschrijf de ondersteuningsbehoeften van de jongere bij 
het werken aan deze doelen.  

  

I.2. Voor het onderwijs: school, groep en/of leerkracht(en) 

Doelen voor de begeleiding op school Ondersteuningsbehoeften leerkracht met hulpzinnen 
als: kennis van, vaardigheden in, materiaal voor, meer 
handen in de klas in de vorm van, begeleiding of on-
dersteuning bij/door ... 

Beschrijf de doelen waar het onderwijs aan moet wer-
ken om de ondersteuning te bieden die de jongere nodig 
heeft. 

Beschrijf de ondersteuningsbehoeften van de leerkrach-
ten of begeleiders bij het werken aan deze doelen. 

  

I.3. Voor de opvoeding: gezin, ouders en/of de vrije tijd 

Doelen voor de begeleiding van ouders of gezin Ondersteuningsbehoeften gezin of ouders met hulp-
zinnen als: kennis van, vaardigheden in, begeleiding of 
ondersteuning bij/door … 

Beschrijf de doelen waar de opvoeding aan moet wer-
ken om de ondersteuning te bieden die de jongere nodig 
heeft. 

Beschrijf de ondersteuningsbehoeften van de opvoeders, 
verzorgers bij het werken aan deze doelen. 

  

 
 

J. CONCLUSIES:   
VOORSTEL ONDERWIJS- EN/OF ZORG-ARRANGEMENT .  
Denk aan de gestelde doelen in H, denk aan diagnostiek (HGD: onderzoeksvragen?), observatie (observatie-
vragen?), onderzoek, begeleiding of coaching van jongere, leerkracht, IB-er en/of ouders (inhoud en duur?).  
Geef - indien mogelijk - ook aan welke discipline of instelling dit kan bieden en hoeveel uren of bijeenkomsten 
nodig zijn om het begeleidingsdoel te behalen. 
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1.Voor de jongere  

Beschrijf wat er moet gebeuren 
met welke kwaliteit en 

in welke intensiteit 
voor de jongere 

Concretiseer naar de 5 IVO velden (zie hieronder) 

2. Voor het onderwijs (school, groep en/of leerkrachten) 

Beschrijf wat er moet gebeuren  
met welke kwaliteit en  

in welke intensiteit  
voor de leerkracht, ondersteuners in het onderwijs 

Concretiseer naar de 5 IVO velden 

3. Voor de opvoeding (gezin, ouders en/of vrije tijd) 

Beschrijf wat er moet gebeuren  
met welke kwaliteit en 

in welke intensiteit  
voor de ouders / verzorgers 

Concretiseer naar de 5 IVO velden 

 
De vijf IVO velden 
 1 De hoeveelheid aandacht en tijd 

Hoeveel extra tijd is nodig/ beschikbaar, welke eisen moeten we/ kunnen we stellen aan het aantal han-

den in de klas of de groepsgrootte? 

2 Het onderwijsmateriaal 

 Welke onderwijsmaterialen zijn nodig/ beschikbaar? 

3 De ruimtelijke omgeving 

Welke aanpassingen in de klas, in en om het schoolgebouw zijn nodig / beschikbaar om een normale 

schoolgang van de leerlingen met speciale behoeften te garanderen? 

4 De expertise 

Welke teamexpertise is nodig/ beschikbaar, en welke specialistische expertise is nodig/ beschikbaar, 

met welke intensiteit?  

5 De samenwerking met andere instanties 

Samenwerking op welke basis en met welke intensiteit is nodig/ beschikbaar met welke instelling bui-

ten het onderwijs? 

 
 

Het ontwikkelingsperspectief (H) is met jongere en ouders besproken en over het handelingsdeel (I en J) is met 
de ouders in overleg overeenstemming bereikt. 

Datum: 
 
Handtekening moeder/verzorger 
 

Datum: 
 
Handtekening vader/verzorger 
 

Datum: 
 
Handtekening jongere 
 

Datum: 
 
Handtekening en naam 
namens het bevoegd gezag van de school: 
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K.  AANMELDING JONGERE VOOR BESPREKING IN MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)  

Voorzitter van het MDO:   onafhankelijk en neutraal, 
maar met gevoel voor de kwetsbaarheid van ieder 
aan tafel. 

emailadres: 

Deskundige(n) uit onderwijs en CJG 
1. onderwijs 
2. CJG 
3. .. 

emailadres: 

Versie MDO 1  d.d.  

 

Ouders: uw informatie is heel belangrijk voor ons: u kent uw kind het beste. Daarnaast werken we 
vraaggericht en daarom willen we graag weten welke vragen u heeft en wat u van ons verwacht.  

 
Tijdens het MDO geldt dit document als leidraad: we lopen het na en vullen het samen aan.  
Daarna fungeert dit deel van het document als verslag van het MDO.  
Na akkoord van ouders ontvangen school en betrokken deskundigen een kopie ervan. Na afsluiting van het 
traject wordt het dossier conform wet- en regelgeving bewaard in het dossier. 
 

Voorbereiding MDO   

1. Reden van aanmelding voor een MDO 
Beschrijf hier de reden waarom een MDO nodig is 

2. Wat zijn de vragen van school? Wat verwacht de school van een MDO?  
Let dus op geef hier weer de vragen die de school heeft en de verwachtingen die de school heeft van het MDO. 

3. Wat zijn de vragen van ouders? Wat verwachten zij van het MDO? 
Let dus op geef hier weer de vragen die de ouders hebben en de verwachtingen die de ouders hebben van het MDO. 

4. Wat zijn de vragen vanuit de jeugdhulpverlening? Wat verwacht de jeugdhulpverlening van een MDO? 
Let dus op geef hier weer de vragen die de jeugdhulpverlening heeft en de verwachtingen die de jeugdhulpverlening 
heeft van het MDO. 

5. Welke deskundige(n) is/zijn nodig om deze vragen te beantwoorden? 
Geef hier weer welke deskundigen bij het gesprek aanwezig moeten zijn om een zinvol overleg te kunnen voeren. De 
vragen die er zijn, zijn leidend voor de beantwoording van deze vraag.  

6. Welke maatregelen zijn genomen en wat waren de effecten?  
Voeg indien nodig bijlagen toe.  
Voeg hier alleen RELEVANTE informatie toe die niet al in het groeidocument is verwerkt. 

7. Zijn er andere hulpverleners betrokken bij school of gezin? Zo ja, welke? Graag telefoonnummer en mail-
adres. 

8. Wat denk je nodig te hebben om bovenstaande vragen te beantwoorden? (denk aan observatie, onderzoek 
etc.). 
Laat hier je gedachten gaan over wat er waarschijnlijk nodig is en voer dat in de voorbereiding op het MDO uit.. 

 

De noodzaak van een multidisciplinair overleg is met de ouders en de jongere besproken en zij  gaan ermee 
akkoord dat de genodigden voor dit overleg relevante informatie mogen toevoegen aan het groeidocument. 

Datum: 
 
Handtekening moeder/verzorger 
 

Datum: 
 
Handtekening vader/verzorger 
 

Datum: 
 
Handtekening jongere 
 

Datum: 
 
Handtekening en naam 
namens het bevoegd gezag van de school: 
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 MDO – OVERLEG 1 

Datum:  
Aanwezig:  
Doelen van het MDO – overleg: 
Analyse: wat is er aan de hand en wat moet er gedaan worden? 
Beknopte samenvatting van het overleg: 
Wanneer wordt er geëvalueerd of de doelen behaald zijn? 
Afspraken (wie doet wat, wanneer, hoe en waarom?) 

 

Ouders/verzorgers en jongere en geven toestemming dat de volgende betrokkenen een afschrift van het verslag 
ontvangen: 

De huidige school: …………. 
De ontvangende voorziening:………………………. 
Evt. andere belanghebbenden (met name te noemen) 

Datum: 
 
Handtekening moeder/verzorger 
 

Datum: 
 
Handtekening vader/verzorger 

Datum: 
 
Handtekening jongere 
 

 

 UITZICHT: hoe verder?  
 
Zien we het zitten? Ja, want… 
Zien we het zitten? Nee, omdat …….. 


