
Van de voorschoolse periode naar de basisschool;  
tijdpad voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte 
 

Context:
Vanuit Passend Onderwijs willen we vier jarigen laten starten op een reguliere basisschool thuisnabij 

of op de reguliere basisschool waar de ouders bijvoorbeeld vanwege onderwijsvisie of identiteit voor 

kiezen. Gelukkig kan dit voor ongeveer 98%.

Voor sommige kinderen moet iets extra’s worden georganiseerd om goed te kunnen starten op een

basisschool, en voor andere kinderen is het belangrijk dat zij op een speciale (basis)school starten.

Om ervoor te zorgen dat het kind goed kan starten is het belangrijk dat alle betrokkenen van 

voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en SWV samen met de ouders samenwerken en de 

verwachtingen afstemmen.

De reguliere basisschool waar de ouders hun kind aanmelden heeft de zorgplicht. De zorgplicht gaat 

officieel in als de aanmelding na de derde verjaardag schriftelijk is gedaan met de volgende gegevens: 

naam, geboortedatum, geslacht en bsn. Vanaf dat moment heeft de school zes weken de tijd om te 

onderzoeken of ze aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen. Het is belangrijk dat de ouders 

de nodige informatie geven zodat de school dit kan bespreken in het ondersteuningsteam en een goede 

afweging kan maken. De termijn van zes weken kan eventueel verlengd worden met vier weken. Als de 

school geen passende onderwijsplek kan bieden, gaat zij in overleg met de ouders op zoek naar een 

passende plek op een andere reguliere basisschool of speciaal (basis)onderwijs. In deze zoektocht kan 

de begeleider passend onderwijs vanuit het SWV adviseren. De zorgplicht van de school waar de eerste 

aanmelding is gedaan, stopt als het kind op een andere school is ingeschreven.

Als het kind op de reguliere basisschool start en er is extra ondersteuning nodig, doet de school in 

eerste instantie een beroep op de zorgmiddelen van het eigen schoolbestuur. Eventueel kan er bij het 

SWV extra ondersteuning worden aangevraagd voor de leerling én/of de leerkracht.

Uitgangspunten:

1. Elke 4-jarige heeft het recht om regulier te starten. Als na onderzoek blijkt dat twijfel blijft bestaan,

dan krijgt het kind het voordeel van de twijfel en start toch regulier met extra ondersteuning.

2. Als blijkt dat S(B)O noodzakelijk is, dan nodigt de voorschoolse voorziening het S(B)O uit bij het

onderwijsgesprek 5 maanden voordat de overstap zal plaatsvinden.

3. De regie ligt bij de voorschoolse voorziening totdat de leerling is ingeschreven bij een school.

4. Bij aanmelding bij een basisschool neemt de basisschool het initiatief tot het opnemen van contact

met de voorschoolse voorziening. (Tijdens het aanmeldingsgesprek wordt hiervoor toestemming

gevraagd.)

5. De voorschoolse voorziening en het samenwerkingsverband werken nauw met elkaar samen. De

voorschoolse voorziening beschrijft deze samenwerkingsrelatie in hun werkwijze zodat ouders reeds

bij inschrijving op de hoogte zijn. Als voorschoolse voorziening contact legt met het

samenwerkingsverband worden ouders vooraf ingelicht over het doel en achteraf over het resultaat.

Bij gegevens uitwisseling en bij observaties wordt een schriftelijke toestemming gevraagd.
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Betrokkenen

Stap 0: halfjaarlijks doorspreken van de kinderen die zullen overstappen naar onderwijs door 
specialistische voorschoolse voorziening en SWV

Begin oktober: voor uitstroom tussen februari en augustus

Begin april: voor uitstroom tussen september en januari

Proces uitlijnen en regie afspraken maken per casus

Specialistische voorschoolse 

voorziening en begeleider 

passend onderwijs 

voorschools

Stap 1: Vijf maanden voordat het kind de overstap naar onderwijs zal gaan maken: 
 Oriëntatie op onderwijs *

Tijdens het oudergesprek stelt de pedagogisch medewerkster 

de overstap naar onderwijs aan de orde en adviseert om te gaan 

oriënteren op een basisschool. Als één van de drie partijen (ouders, 

voorschoolse voorziening of SWV twijfelt over de haalbaarheid 

van regulier basisonderwijs wordt de casus ingebracht in het 

Team Onderinstroom middels het formulier. Als bij stap 0 de 

ondersteuningsbehoeften te groot lijken om rechtstreekse 

plaatsing mogelijk te maken, wordt S(B)O uitgenodigd bij het 

onderwijsgesprek. Als S(B)O de enige mogelijkheid is, maken ouders 

een afspraak voor een kennismaking. Na de aanmelding door ouders 

vraagt de S(B)O-school een toelaatbaarheidsverklaring aan.

Ouders en pedagogisch

medewerkster voorschoolse 

voorziening (kinderopvang,

-behandelgroep of PSZ), IB’er 

basisschool of S(B)O indien 

bekend

Regie: voorschoolse

voorziening

Stap 2: Vier maanden voor overstap naar onderwijs: 
Vervolggesprek analyse van de onderwijsbehoeften in Team Onderinstroom

Gezamenlijk worden de ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht. 

Vanuit hethandelingsgerichte denken staat één vraag centraal:

Wat is er nodig om dit kind op het regulier basisonderwijs te laten 

starten?

Kind : Wat moet het kind leren om regulier te kunnen starten?

School : Wat heeft het kind straks op school nodig qua tijd, 

aandacht, materiaal,omgeving, deskundigheid en samenwerking?

Ouders : Wat kunnen de ouders doen om de overstap met of zonder 

ondersteuning goed te laten verlopen? Hebben de ouders iets extra’s 

nodig om de overstap goed te kunnen ondersteunen?

Een specialist vanuit het SWV kan worden gevraagd om een 

observatie uit tevoeren.

Resultaat: Advies aanmelding regulier óf aanmelding S(B)O

Team onderinstroom:

- SWV

- JGZ

- JGT/IVH/MEE/IOT

- Afvaardiging regulier

- Afvaardiging S(B)O

Ouders, pedagogische

medewerkster, Sterk in de

Opvang, Sterk Voorschools,

ib’er/ orthopedagoog/

psycholoog voorschools,

   

Stappenplan; Voor een goede doorgaande lijn



Stap 3: Drie maanden voor de overstap. Ouders bezoeken de school van hun keuze en melden 

aan. Zorgplicht gaat in. School onderzoekt of ze aan de onderwijsbehoeften van het kind kan 

voldoen.

Ouders maken een afspraak bij de reguliere basisschool van hun 

keuze. School vraagt door op onderwijsbehoeften. Ouders geven 

aan wat hun kind nodig heeft, melden aan en overhandigen de 

beschikbare documenten. School en ouders overleggen of de 

nodige ondersteuning samen geboden zou kunnen worden. 

Er worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen. Ouders 

geven schriftelijk toestemming voor overleg met de voorschoolse 

voorziening, het IOT/IVH en OT en de overdracht van gegevens.

De basisschool onderzoekt of de nodige ondersteuning geboden 

kan worden, eventueel met zorgmiddelen vanuit het bestuur. 

De school maakt hierbij gebruik van zijn ondersteuningsteam/

basisteam. Bij twijfel initieert de school een overleg met 

betrokkenen om onduidelijkheden te verhelderen en andere 

mogelijkheden voor ondersteuning te onderzoeken. De 

begeleider passend onderwijs van de basisschool kan worden 

gevraagd om mee te denken.

De pedagogisch medewerkster van de voorschoolse voorziening 

informeert of zij contact mag leggen met de aanmeldschool.

 Ouders en basisschool, het

ondersteuningsteam van de 

basisschool, voorschoolse 

voorziening, begeleider passend 

onderwijs,

Het IVH of IOT indien betrokken 

School heeft regie en neemt het 

initiatief om contact te leggen met 

de voorschoolse voorziening.

Stap 4: Twee maanden voor de overstap

Bij inschrijving op de reguliere basisschool organiseert de 

basisschool de extra ondersteuning vanuit het eigen bestuur, 

Cluster 1 of 2 en/of het SWV. 

Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor continuïteit in 

de begeleiding door ondersteuning vanuit de voorschoolse 

voorziening voort te zetten op de basisschool.

De voorschoolse voorziening maakt het eindverslag. Dit wordt 

opgestuurd en is er een warme overdracht. Als ouders geen 

toestemming geven wordt alleen het voorblad opgestuurd.

Basisschool

Voorschoolse voorziening en

eventueel specialist passend

onderwijs voor extra

ondersteuning

Stap 5: De overstap

De eerste schooldag! Start op de school, eventueel met extra 

ondersteuning.

Als er sprake is van een onderzoeks/begeleidingstraject vanuit 

IOT/IVH blijven zij betrokken totdat het traject is afgerond. Dan 

vindt er een moment van overdracht plaats tussen IOT/IVH en het 

ondersteuningsteam/basisteam van de basisschool.

Basisschool 

Ondersteuningsteam\ basisteam*

 *Solidariteitsfonds

Als binnen twee jaar blijkt dat de reguliere basisschool toch niet langer aan de onderwijsbehoeften kan

voldoen, kan alsnog een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd voor het speciaal (basis)

onderwijs.

Voor de financiering van de lesplaats op het S(B)O kan een beroep worden gedaan op het 

solidariteitsfonds wanneer het SWV vóór de inschrijving in het regulier basisonderwijs was betrokken.

¹ Voor contactgegevens en factsheet overstappen voorschools zie 

www.passendonderwijslelystaddronten.nl.


