
“Samen bereiken we meer, 
samen maken we het verschil”

Mijn kind, mijn ouder, 
mijn school, mijn juf.
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Doel

Hoe de samenwerking met de ouder vorm 
te geven, om de schoolplaatsing van het 

kind zo succesvol mogelijk te laten zijn, in 
een cluster IV zetting.



Verschillende domeinen binnen het kader 
van onderwijs-zorgarrangementen

Gezin 

Onderwijs Jeugdzorg 



Samen bereiken we meer

Missie Cardea: 
‘Met Cardea kom je verder’

Systeemgericht
Hulp is gericht op kind 
of jongere én ouders.

Empowerment
Kracht voor verandering is 
in het gezin zelf aanwezig.

Competentie gericht
Hulp is gericht op het 

versterken van de eigen 
competenties van kind 
of jongere en de ouders.

Oplossinggericht
Hulp sluit direct aan bij

concrete en actuele hulp-
vragen van betrokkenen en
is gericht op oplossingen.

Normaliseren
Hulp sluit aan bij de behoefte,

is gericht op minimaal ingrijpen
en maximaal effect. 

• differentiatie
• trajectbegeleiding

• regionalisatie



Drie fasen in het behandelonderwijsaanbod 
voor de Campus

Veilige fase Omslagfase Taakgerichte 
fase

Instroom Uitstroom

Multidisciplinaire samenwerking 
volgens ‘Eén kind één plan’

september half oktober half maart half juli

Onderwijs & behandeling volgens 
‘één gezin één plan’

Hulp gericht op 
orthopedagogische 

begeleiding

Onderwijs gericht 
op orthodidactische

begeleiding

Ontwikkelingsperspectief



Hulpverleningsplanning (met cliënt)

Afstemmingsgesprek

(Ouders, GB, PM en/of 
leerkracht). 
Nu gekozen: pedagogisch 
medewerker als aanbieder 
van de module combigroep

Driehoeksgesprekken

(Ouders, GB, PM en/of 
leerkracht, andere disciplines 
bijv. gw-er, logopediste, 
fysiotherapeut, 
psychomotorische therapeut 
etc.)

Voortgangs-
eindgesprekken

(Ouders, PM en/of leerkracht, 
andere disciplines bijv. Gwer, 
logopediste, fysiotherapeut, 
psychomotorische therapeut 
etc.)

Gezinsgesprekken

(Ouders en IGBer)



1. Cluster IV indicatie
2. Kennismaking school

3. Commissie van Begeleiding (CvB)

1. Indicatie Bureau Jeugdzorg (BJZ)
2. Gezinsbegeleider aanwezig.

Start Hulpverleningsplan (HVP).

4. Dossier wordt opgevraagd
5. Dossieranalyse en schrijven 

orthodidactische startlijn.

6. Afstemmingsgesprek

2a. Ouders melden aan

Leerling-route geïntegreerd 
behandelonderwijsaanbod

5. Orthopedagogische startlijn.
BJZ schrijft indicatiedoelen.
6. Gezinsbegeleider voert

afstemmingsgesprek
7. Startplan vaststellen in de CvB

8. Toelating geïntegreerde onderwijsbehandelklas
9. Onderzoek andere disciplines

10. Definitieve inschrijving 

11. Ondertekening startplan

12. Plaatsing
13. Behandelplan

14. Ondertekening behandelplan
15. Geïntegreerde zorg-

structuur onderwijsbehandelaanbod

11. Samenwerkingsovereenkomst 
(SWO)

13. Werkplan

15. Geïntegreerde zorg-
structuur onderwijsbehandelaanbod

Speciaal Onderwijs Cardea Jeugdzorg



1. Cluster IV indicatie

2. Kennismaking locatiedirecteur/
intern begeleider

1. Indicatie Bureau Jeugdzorg (BJZ)

2. Gezinsbegeleider aanwezig.
Start hulpverleningsplan (HVP)

2a. Ouders melden aan

Leerling-route

•Directeur doet verslag.

•Vraag stellen of ouders 
willen aanmelden.

•Toestemmingsformulier 
opvragen dossiergegevens 
ondertekenen door ouders.

•Er is (of er komt) een 
indicatie van Bureau 
Jeugdzorg.

•De gezinsbegeleider is bij 
(een deel) van dit gesprek 
aanwezig.

•Start hulpverleningsplan, 
na indicatie van BJZ.

•Ouders besluiten hoe ze de 
indicatie in gaan zetten (met 
rugzak reg, so).

•Ouders kunnen contact 
opnemen met de aanbevolen 
school, of school naar keuze.

•Ouders vullen ouderformulier in



3. Commissie van Begeleiding (CvB)

4. Dossier wordt opgevraagd

5. Dossieranalyse en schrijven 
orthodidactische startlijn.

•Dossieranalyse wordt 
uitgevoerd door 
gedragswetenschapper

• Schrijft op basis van 
dossier een orthodidactische
startlijn.

•De gedragswetenschapper 
stelt een orthopedagogische 
startlijn vast.

•BJZ schrijft o.b.v. deze 
startlijn haar indicatiedoelen.

5. Orthopedagogische startlijn.
BJZ schrijft indicatiedoelen.

•De leerling wordt ingebracht 
in de CvB door de 
locatiedirecteur.



6. Afstemmingsgesprek 6. Gezinsbegeleider voert
afstemmingsgesprek

•Schooladministratie regelt 
de administratieve 
afhandeling

•Brief naar ouders

•Observatie met 
gedragswetenschapper en 
een kennismakingsgesprek

•inventariseren hulpvragen 
ouders met school-
maatschappelijkwerker (bij 
geen BJZ-indicatie) of de 
gezinsbegeleider.

•Wederzijdse verwachtingen 
op elkaar afstemmen

•Dit onderdeel word 
afgesloten met een startplan

•Schoolarts ziet alle kinderen

•Gezinsbegeleider voert 
afstemmingsgesprek eerst 
thuis

•Vervolgens een gesprek op 
school gelijktijdig met de 
gedragswetenschapper van 
school over de gedragsdoelen 
en de verbinding met de 
thuissituatie



7. Startplan vaststellen in de Commissie van Begeleiding

8. Ouders krijgen schriftelijk bericht dat ze toegelaten worden tot de
geïntegreerde onderwijsbehandelklas

9. Eventuele onderzoek door
andere disciplines

Ouders krijgen schriftelijk bericht dat ze toegelaten worden tot
de geïntegreerde onderwijsbehandelklas

Daarmee kunnen ze o.a. naar andere gemeente waar ze 
woonachtig zijn taxivervoer regelen.

Andere disciplines zoals:

•Logopedie

•Fysiotherapie

•Remedial Teacher (didactisch 
onderzoek)

10. Definitieve inschrijving 
op school



11. Ondertekening startplan

12. Kind wordt in de klas geplaatst.

13. Behandelplan

11. Samenwerkingsovereenkomst

13. Werkplan

•Het startplan wordt 
opgestuurd en ondertekend 
door ouders en teruggestuurd.

•In de begeleidende brief 
wordt voorgesteld dat de 
ouders hierover kunnen 
spreken.

•Binnen 6 weken na het 
afstemmingsgesprek thuis heeft 
de gezinsbegeleider de 
samenwerkingsovereenkomst 
(SWO) vastgesteld.

•Deze wordt met ouders 
doorgesproken en ondertekend.

Na 6 weken schrijft leerkracht
het definitieve behandelplan 
op basis van het startplan.

•De PM schrijft op basis van 
de SWO het werkplan samen 
met de ouders.

•Dit is het concretiseren van 
doelen.



14. Ondertekening behandelplan

15. Vanaf nu de geïntegreerde
zorgstructuur van het 

onderwijsbehandelaanbod

15. Vanaf nu de geïntegreerde
zorgstructuur van het 

onderwijsbehandelaanbod

•Bij oudercontactavond wordt
dit plan ondertekend.

Leerling-route voltooid



Einde

Bedankt voor uw aandacht

Postbus 11109
2301 EC  Leiden

071-5795050
www.cardea.nl


