
 

Afweging handhaven (zolang) of verwijzen (zodra) 

 

Handhaven huidige school ZOLANG 
(voorbeeld argumenten, pas/vul aan) 

 

  

Verwijzen naar SBO of SO overwegen ZODRA 
(voorbeeld argumenten, pas/vul aan) 

 

KIND 

 Gaat met plezier naar school en komt blij thuis. 

 Werkhouding en zelfstandigheid zijn voldoende. 

 Gedrag is passend binnen de groep en aan te sturen door leerkrachten.  

 Heeft sociale aansluiting: hoort bij de groep, heeft vrienden.  

 Leerontwikkeling is conform OPP, is op koers richting een passende 

uitstroom (benut OPP-trap). 

 Kind heeft voorkeur voor handhaven.  
   
 

 KIND 

 Gaat niet meer met plezier naar school. 

 Werkhouding en zelfstandigheid belemmeren de leerontwikkeling. 

 Gedrag past niet binnen de groep en begrenzen lukt niet meer. 

 Heeft geen of beperkte sociale aansluiting: het kind is geïsoleerd.  

 Leerontwikkeling is niet conform OPP, zakt af, uitstroom komt in gevaar 
(benut OPP-trap). 

  Leerling geeft zelf aan naar een andere school te willen.  

SCHOOL 
 De onderwijsbehoeften van de leerling vallen binnen de 

basisondersteuning en zorgniveau 2 en 3 van de school. 
 School geeft aan een passende onderwijsplek te kunnen bieden, al dan 

niet met extra ondersteuning of arrangement. 
 Stabiele groep, weinig zorgvragen.  
 Stabiele situatie met weinig leerkrachtwisselingen. 
 

 SCHOOL 
 De onderwijsbehoeften zijn zodanig specifiek en/of veel dat ze buiten 

de basisondersteuning  en zorgniveau 2 en 3 vallen. 
 School geeft aan geen passende onderwijsplek te kunnen bieden, ook 

niet met extra ondersteuning of arrangement. 
 Groep met meerdere zorgvragen. 
 Onrustige(re) situatie, met leerkrachtwisselingen. 
 

  
SAMENWERKING SCHOOL EN OUDERS 
  School en ouders hebben vertrouwen in elkaar. Het lukt ouders het    
        onderwijs aan hun kind op deze school te ondersteunen.  
  School en ouders werken goed samen, er zijn geen conflicten. 
 Ouders hebben voorkeur voor handhaven. 
 

 

 SAMENWERKING SCHOOL EN OUDERS 
  Ouders willen niet meer op de school blijven, er is onvoldoende 

vertrouwen of verschil van visie.  
 Er is een -niet meer te herstellen- conflict tussen school en ouders. 
 Ouders hebben voorkeur voor SBO/SO.  
 
 

LEERLING EN LEERRACHT(EN) 
 Hebben een goede en positieve leerling-leerkracht relatie. 
 
 
 

 

 
 

LEERLING EN LEERKRACHT(EN) 
 De leerling-leerkracht relatie is niet optimaal. 
 

 


