
 

 

 

Onderwijs maak je samen                                                                      

De Stichting Primair Onderwijs Achterhoek bestaat uit vijftien basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, 

Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. Het is een stichting waar iedereen leert! 

 

Jouw rol als gedragswetenschapper 

De werkzaamheden worden verricht binnen onze vijftien basisscholen en het bestuurskantoor. 

Je maakt samen met de extern ondersteuners, specialist meer-/hoogbegaafdheid en orthopedagoog onderdeel uit 

van het bovenschoolse ondersteuningsteam. 

 

 

Wat ga je doen? 

 

• Deelnemen aan multidisciplinair overleg in het ondersteuningsteam op school en aan het overleg  

met het bovenschoolse ondersteuningsteam. 

• Consultatief overleggen met de intern begeleiders. 

• De interactie tussen leerling, leerkracht en medeleerlingen in beeld brengen. 

• Gegevens van school (op leerling- en groepsniveau) of via school verkregen, analyseren. 

• Ondersteunen bij het voeren van kindgesprekken. 

• Handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek verrichten. 

• Samen met school en ouders/opvoeders overleggen over een eventuele hulpvraag vanuit de  

thuissituatie en ouders toeleiden naar passende hulpverlening.  

• Een bijdrage leveren aan het afstemmen van het onderwijsaanbod op een individuele leerling en de 

leerlingpopulatie op school. 

• School ondersteunen bij het opstellen van een eigen leerlijn of handelingsplan/ groepsplan. 

• De leerkracht/ het team ondersteunen bij een individuele of groepsgerichte aanpak of methodiek 

(pedagogisch-didactisch). 

• Input geven op het gebied van het passend onderwijs, onderwijskundige beleidsontwikkeling op  

school en stichtingsniveau. 

 



 

Ondersteuningsroute interne versie     

  

Ondersteuning Niveau  
 

Ondersteuning op-en-door school/bestuur/SWV Betrokkenheid ouders 

Basisondersteuning 1 
Groep 

Leerkracht in de groep gaat in gesprek met de leerling, 
observeert, signaleert, voert uit, evalueert: cyclus 
handelingsgericht werken. 
 
 

Leerkracht in gesprek met ouders over de ontwikkeling 
van hun zoon/ dochter. 

 2 
Team 

Intercollegiale consultatie: leerkracht overlegt met 
collega’s 
 

Leerkracht in gesprek met ouders, delen van zorg, 
uitwisselen van ervaringen, afstemmen van de aanpak. 

 3  
School 

Leerkracht bespreekt een leerling / de groep met de 
intern begeleider (IB-er): wat is er nodig binnen / buiten 
de school? 
 

Ouders informeren over de handelingsgerichte 
werkwijze / de opzet van de ondersteuningsroute. 
Expertise van ouders gebruiken. Samen eventuele 
formulieren invullen. 
 
 

 4  
Ondersteuningsteam 

IB-er schakelt expertise in van buiten de eigen school 
(voor op school en/of thuis): 
- Bespreking in het ondersteuningsteam. IB-er, 
 leerkracht en ouders overleggen met in ieder 
 geval de orthopedagoog en eventueel de 
 schoolmaatschappelijk werkende*, 
 jeugdverpleegkundige of andere betrokkenen. 
- Inzet van Externe Ondersteuning** of expertise 
 vanuit het speciaal basisonderwijs / speciaal 
 onderwijs 

Ouders betrekken bij de bespreking in het 
ondersteuningsteam. Zij weten wie er bij de bespreking 
aanwezig zijn. 
Ouders en school formuleren vooraf samen de 
vraagstelling. 
Ouders vullen ten behoeve van de bespreking in het 
ondersteuningsteam eventueel het oudergedeelte in. 
Ouders om schriftelijke toestemming vragen voor de 
bespreking in het ondersteuningsteam / de aanvraag van 
Externe Ondersteuning / de inzet vanuit het speciaal 
onderwijs voor kinderen met hoor-/spraakproblemen of 
visusproblemen. 
 
 



Ondersteuning Niveau  
 

Ondersteuning op-en-door school/bestuur/SWV Betrokkenheid ouders 

 5  
Bovenschools /  
schoolbestuur 

- Bovenschoolse inzet van Externe Ondersteuning en 
 orthopedagoog - Bovenschools is op de hoogte van 
 de aanvraag voor de inzet van expertise vanuit het 
 speciaal onderwijs. 
- De IB-er/ directeur informeert, overlegt met de 
 bovenschools orthopedagoog/ beleidsmedewerker 
 over (aanname van) leerlingen met specifieke 
 (complexere) onderwijsbehoeften.  
- Het schoolbestuur weegt bij handelingsverlegenheid 
 af of op één van de andere PRO8-basisscholen 
 passend onderwijs kan worden geboden. 
- Het bestuur beslist over het inschakelen van 
 het OnderwijsZorgLoket van ons Samenwerkings-
 verband om advies te vragen of om een 
 ToelaatbaarheidsVerklaring (TLV) aan te vragen. 
- De bovenschools orthopedagoog / beleidsmede-
 werker adviseert het schoolbestuur over de invulling 
 van de zorgplicht. 
 

Ouders hebben toestemming gegeven voor de inzet van 
externe ondersteuning / orthopedagoog en worden door 
school op de hoogte gehouden over de inzet. 
 
 

 6  
Samenwerkingsverband 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissie van 
Onderzoek 

Onderwijszorgloket van het Samenwerkingsverband 
Doetinchem:  
deskundigenoordeel. Vaste leden en disciplines op 
afroep: BJZ, Maatschappelijk werk, SBO, SO, vrije stoel. 
 
 
 
 
 
 
Ouders vragen in samenwerking met school een 
arrangement of plaatsing aan bij een school voor 
kinderen met hoor-/spraakproblemen of 
visusproblemen. Hierover beslist de Commissie van 
Onderzoek van het speciaal onderwijs. 

School bespreekt het inschakelen van het 
OnderwijsZorgLoket, betrekt ouders bij de vraagstelling 
(advies / aanvraag TLV). School vraagt ouders om 
toestemming voor een adviesbespreking.  
Ouders vullen het oudergedeelte van het formulier in en 
hebben inzage in het dossier. 
Ouders worden uitgenodigd voor een eventuele 
bespreking in het OnderwijsZorgLoket en zijn vooraf op 
de hoogte van de vraagstelling en deelnemers. 
 
School ondersteunt ouders bij de aanvraag en levert 
informatie aan. 



Ondersteuning Niveau  
 

Ondersteuning op-en-door school/bestuur/SWV Betrokkenheid ouders 

Extra 
ondersteuning 

7  
Verwijzing 

Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs: 
de leerling wordt geplaatst binnen ons 
Samenwerkingsverband in het SBO (SAM) of op 
Mariëndael (school voor leerlingen met een lichamelijke 
of meervoudige beperking) of de Isselborgh (school voor 
leerlingen met beperkingen in gedrag en/of 
psychiatrische problematiek). 
De leerling gaat onderwijs volgen buiten ons 
Samenwerkingsverband. 

School steunt ouders bij plaatsing en draagt zorg voor de 
overdracht van het dossier. Ouders geven hiervoor 
toestemming en hebben inzage. 

 

 

*  Schoolmaatschappelijk werkende: vanaf 2015 is de jeugdhulp en -ondersteuning overgeheveld naar de gemeente in het kader van de Jeugdwet.  

Aan het ondersteuningsteam kan naast de orthopedagoog een jeugdverpleegkundige en/of een medewerker van de gemeente deel nemen.  

Deze medewerkers hebben in de verschillende gemeenten een andere functienaam, jeugdconsulent, buurtcoach of schoolmaatschappelijk werkende.  

 

** Externe ondersteuning: bij het schoolbestuur zijn twee extern ondersteuners werkzaam. Zij beschikken over expertise op het gebied van het omgaan  

met gedrag en met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en (langdurig) ziekte. Hun inzet is gericht op het handelen van de leerkracht en het team.  

 PRO8 kan ook een beroep doen op de inzet vanuit SBO SAM en het speciaal onderwijs. 
 

 

 


