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 DIENSTVERLENING PLUSTEAM SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Context Elke reguliere basisschool van het samenwerkingsverband BePO kan tijdens het schooljaar 
2020-2021 gebruik maken van de diensten van het plusteam. Medewerkers van het 
plusteam helpen de school bij het in praktijk brengen van passend onderwijs. De geboden 
hulp sluit aan op de plusondersteuning: medewerkers van het plusteam helpen de IB-er 
en de leraar bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften en bij het inrichten, 
geven van extra ondersteuning voor de leerling of van een groep leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. 
 
De focus van de dienstverlening van het plusteam ligt op 3 werkvelden: 

• Schoolconsulent passend onderwijs. 
Elke school heeft de beschikking over een vaste medewerker die de school in 
algemene zin helpt bij het geven van passend onderwijs. Voor de inzet van de 
schoolconsulent ontvangt de school/ het schoolbestuur een urenbudget per 
schooljaar variërend van 40 tot 55 uur (afhankelijk van het aantal leerlingen van de 
school). 

• Themaconsulent. 
Elke school  heeft de mogelijkheid per mail en/of telefonisch informatieve vragen te 
stellen aan de consulent voor een specifieke doelgroep: begaafde leerling, 
nieuwkomer, dyslexie, (dreigende) thuiszitter, POVO. Voor de inzet van de 
themaconsulent hoeft de school het urenbudget niet te gebruiken. 

• Lokaal consulent passend onderwijs. 
In elke gemeente functioneert een consulent als vast aanspreekpunt vanuit BePO 
voor de uitvoering van passend onderwijs. Gemeentelijk medewerkers en andere 
partners kunnen de lokaal consulent betrekken bij vraagstukken waarbij de 
samenwerking tussen onderwijs en (gemeentelijke) jeugdhulp van belang is. De lokaal 
consulent functioneert vanuit een actieve rol in het gemeentelijk netwerk van 
mensen die vanuit de verschillende organisaties uitvoering geven aan passend 
onderwijs. 

 
In samenwerking met de gemeente zet het samenwerkingsverband in de betreffende 
gemeente op projectbasis een peuterconsulent in. De peuterconsulent ondersteunt de 
soepele instroom van de jonge leerling (4-jarige) in het basisonderwijs.  
 
Deze notitie bevat de kaders & richtlijnen voor de dienstverlening van het plusteam aan 
de reguliere basisscholen tijdens het schooljaar 2020-2021. 

Opsteller Directeur-bestuurder 

Status Definitief 

Datum Juli 2020 

Communicatie Deze notitie staat gepubliceerd op de BePO site. 

  
Doelstelling  
Het plusteam helpt het schoolteam bij het tijdig en op maat bieden van de juiste extra ondersteuning 

voor de leerling die dit nodig heeft. Het plusteam stimuleert dat de leerling die extra ondersteuning 

nodig heeft zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze in het reguliere basisonderwijs de benodigde 

ondersteuning krijgt aangeboden (‘zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs’).   
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Uitgangspunten 
De dienstverlening van het plusteam vindt plaats vanuit de volgende uitgangspunten: 

• De inzet van de schoolconsulent vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. 

• De vraagstelling van de leerkracht en/of de IB-er staat centraal bij de inzet van de schoolconsulent. 

• Er is sprake van makkelijke toegang, korte communicatielijnen tussen IB-er/ schooldirecteur en de 

schoolconsulent. 

• Bij het inzien van het leerlingdossier en wanneer de schoolconsulent de leerling gaat observeren 

en/of met de leerling gaat werken is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de ouders 

(schooldirecteur of IB-er zorgt hiervoor). 

• Er is sprake van zo weinig mogelijk bureaucratie bij de samenwerking tussen schoolteam en 

schoolconsulent (korte, rechtstreekse lijn bij aanvragen van hulp, mailtjes i.p.v. verslagen; 

gezamenlijke dossiervorming, eenvoudige registratie). 

• De medewerker van het plusteam werkt vanuit het principe van zelfsturing; waar nodig vindt 

opschaling naar de BePO directeur-bestuurder plaats. 

• Medewerkers van het plusteam communiceren relevante leerervaringen met BePO collega’s o.a. 

in de vorm van intervisie. 

 

Het plusteam gaat zorgvuldig om met dilemma’s wanneer deze optreden bij o.a.: 

• Het overgangsgebied tussen de inzet van verschillende medewerkers van het plusteam 

(schoolconsulent en themaconsulent). 

• Het communiceren met ouders en/of andere betrokkenen bij de leerling en de school 

(bijvoorbeeld voogd, jeugdinstelling, onderzoeksbureau, therapeut, landelijk onderwijsconsulent, 

leerplicht). 

• De doorgaande lijn tussen PO en VO. 

 

Dienstverlening  
Schoolconsulent   

De schoolconsulent ondersteunt de uitvoering van passend onderwijs in de school. De 

schoolconsulent stimuleert het op een planmatige wijze geven van passend onderwijs voor de leerling 

en/of aan een groep leerlingen (planmatige werkcyclus). Hiervoor geldt dat de schooldirecteur de 

‘eigenaar’ is en blijft van dit proces. De schoolconsulent functioneert als adviseur van de 

schooldirecteur en de IB-er. De schooldirecteur heeft de beschikking over het ‘budget 

plusondersteuning’ (budgethouder); het budget omvat het geld dat het samenwerkingsverband 

jaarlijks beschikbaar stelt aan het schoolbestuur/ de school voor de plusondersteuning passend 

onderwijs. 

 

De schooldirecteur, de IB-er en de schoolconsulent maken bij de start van het schooljaar afspraken 

over de dienstverlening die de schoolconsulent uitvoert en de planning van de inzet van de 

beschikbare uren. 

 

De hulp van de schoolconsulent aan het schoolteam kan de volgende activiteiten omvatten: 

• Algemene ondersteuning passend onderwijs/ leerlingenzorg 

De schoolconsulent bespreekt met de IB-er tenminste 3 keer per schooljaar de leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben (deelname aan het ‘zorgoverleg’, ‘multidisciplinair overleg’, ‘overleg 

ondersteuningsteam’). De schoolconsulent verdiept zich in de kwesties die de IB-er voorlegt en 

zoekt mee naar passende oplossingen. 
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• Helpdesk 

De schoolconsulent beantwoordt in een gesprek of per mail) vragen van de IB-er over thema’s doe 

samenhangen met passend onderwijs. 

• Consultatie & advies 

De schoolconsulent helpt de IB-er met het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van 

de leerling/ groep leerlingen. De schoolconsulent ondersteunt de IB-er/ de leerkracht bij het in 

kaart brengen van de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling en de daarmee 

samenhangende inzet van maatregelen voor de extra ondersteuning (opstellen van het 

ontwikkelingsperspectief/ OPP).  

Elementen van deze activiteit zijn: korte intake met leerkracht, bestuderen van beschikbare 

informatie uit het leerlingdossier, observatie van de onderwijsleersituatie, gesprek met leraar/IB-

er, ouders (en eventueel leerling) over bevindingen en handelingsadviezen. 

• Advies opstellen, monitoren en evalueren ontwikkelingsperspectief (OPP) 

De schoolconsulent helpt de IB-er bij het opstellen van het OPP voor de leerling die extra 

ondersteuning nodig heeft. De schoolconsulent helpt de IB-er bij met monitoren en evalueren van 

de uitvoering van de geboden extra ondersteuning. 

• Advies aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

Wanneer de school in samenspraak met de ouders de aanvraag bij het samenwerkingsverband 

gaat indienen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een vorm van gespecialiseerd 

basisonderwijs (o.a. speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) stelt de schoolconsulent 

hierover een onafhankelijk advies op. Het advies maakt onderdeel uit van het aanvraagdossier dat 

de school indient bij het samenwerkingsverband. 

• Trajectregie 

Wanneer de school (plotseling) te maken krijgt met een zeer uitzonderlijke situatie bijvoorbeeld 

een crisissituatie in de groep, een leerling die thuis zit of mogelijk thuis komt te zitten, helpt de 

schoolconsulent op verzoek van de schooldirecteur de crisissituatie snel te beheersen. Trajectregie 

omvat een kortdurende interventie die erop gericht is de crisissituatie in kaart te brengen en met 

de betrokkenen (o.a. ouders) wenselijke en haalbare maatregelen voor de korte termijn en voor 

duurzame aanpak te nemen om de crisissituatie op een beheersbaar niveau te brengen. 

• Bemiddeling 

Wanneer school en ouders in een conflict terecht zijn gekomen of dreigen te komen helpt de 

schoolconsulent op verzoek van de schooldirecteur in de rol van bemiddelaar. Bemiddeling omvat 

een kortdurende interventie die erop gericht is de (dreigende) conflictsituatie in kaart te brengen 

en met de betrokkenen wenselijke en haalbare maatregelen te nemen om de conflictsituatie op 

een beheersbaar niveau te brengen. 

• Verbinding ketenpartners 

De schoolconsulent onderhoudt op gemeentelijk niveau de bovenschoolse contacten met de 

ketenpartners uit het onderwijs, gemeente en de instellingen uit de jeugdhulpverlening (sociale 

wijkteams).  

 

De schoolconsulent beschikt over de volgende competenties: 

• Kennis: brede, generalistische kennis over alle inhoudelijke domeinen van het primair onderwijs 

(onderwijsprogramma, didactiek, pedagogiek, leerpsychologie). 

• Procesgericht analytisch vermogen: analytische vaardigheden gecombineerd met een 

oplossingsgerichte en handelingsgerichte benadering van problemen. 

• Communicatieve, relationele vaardigheden: toegankelijke persoonlijkheid, kwaliteitsgericht, 

helder taalgebruik, goede schriftelijke communicatievaardigheden. 
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• Collegiaal gedrag & houding: open, dienstbaar, betrouwbaar, teamspeler en netwerker. 

• Werk- en denkvermogen: onderwijsopleiding op tenminste op HBO-plus niveau met een brede 

praktijkervaring in het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. 

 

Themaconsulent 

De themaconsulent helpt de IB-er door het geven van adequate informatie over vraagstukken die 

samenhangen met specifieke doelgroepen voor passend onderwijs. Het samenwerkingsverband 

beschikt over consulenten op het gebied van de begaafde leerling, nieuwkomer, dyslexiezorg, 

(dreigende) thuiszitter en de aansluiting primair en voortgezet onderwijs (POVO).  

 

De IB-er kan per mail en/of telefonisch een vraag voorleggen aan de themaconsulent. De consulent 

zal binnen 5 onderwijswerkdagen contact opnemen met de vraagsteller over de beantwoording van 

de gestelde vraag. De consulent geeft algemene informatie over de specifieke thematiek van de 

doelgroep en helpt de IB-er door de verbinding te maken met relevante informatiebronnen 

bijvoorbeeld landelijke expertisecentra, specifieke deskundigen vanuit het lokaal, regionaal en 

landelijk expertisenetwerk.  

 

Aan de inzet van de themaconsulent zijn voor de school geen kosten verbonden. Het 

samenwerkingsverband stelt jaarlijks het beschikbare budget voor de themaconsulenten vast. 

 

In 3 gemeenten (Buren, Culemborg, Tiel) zet het samenwerkingsverband (op verzoek van en betaald 

door de gemeente) de peuterconsulent in. De peuterconsulent helpt de betrokken instellingen 

(peuteropvang, kinderopvang) en de scholen bij het tot stand brengen van een doorgaande 

ontwikkelingslijn voor de jonge kinderen die starten in het basisonderwijs. 

 

De themaconsulent beschikt over de volgende competenties: 

• Kennis: hoogwaardige, diepgaande inhoudelijke kennis over de specifieke doelgroep onder 

andere gevoed door de verbondenheid met regionale en landelijke expertisenetwerken. 

• Analytisch vermogen: analytische vaardigheden gecombineerd met een oplossingsgerichte/ 

handelingsgerichte benadering van problemen. 

• Communicatieve, relationele vaardigheden: toegankelijke persoonlijkheid, kwaliteitsgericht, 

helder taalgebruik, goede schriftelijke communicatievaardigheden. 

• Collegiaal gedrag & houding: open, dienstbaar, betrouwbaar, teamspeler en netwerker. 

• Werk- en denkvermogen: gespecialiseerde opleiding op tenminste HBO-plus niveau; brede 

praktijkervaring in basisonderwijs en/of speciaal (basis)onderwijs. 

 

Organisatie 
Leiding 

De BePO directeur-bestuurder geeft leiding aan het plusteam. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de 

medewerker van het plusteam functioneert volgens de principes van zelfsturing. Waar 

nodig/wenselijk vindt opschaling plaats naar de directeur-bestuurder. 

 

Toewijzing schoolconsulent 

De directeur-bestuurder wijst de schoolconsulent per school toe. De directeur-bestuurder houdt 

hierbij rekening met specifieke wensen van de school, het schoolbestuur en de medewerkers van het 

plusteam.  
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Ondersteuning 

De ondersteuning van het plusteam wordt verzorgd door het BePO bestuursbureau.  

 

Communicatie 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene communicatie over het plusteam naar 

de betrokkenen. Deze communicatie verloopt als volgt: 

• De beleidsgerichte informatie over het plusteam wordt per mail verstuurd naar het schoolbestuur 

en cc naar de schooldirecteur, de IB-er van de school, de stafmedewerker onderwijs & kwaliteit 

van het schoolbestuur en de schoolconsulent. 

• De uitvoeringsgerichte informatie over het plusteam wordt per mail verstuurd naar de 

schooldirecteur en cc naar de IB-er, het schoolbestuur, de stafmedewerker onderwijs & kwaliteit 

van het schoolbestuur en de schoolconsulent. 

De BePO site bevat de actuele informatie over de dienstverlening van het plusteam. 

 

Monitoring, evaluatie, verantwoording 
BePO bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van het plusteam langs twee lijnen:  

• Periodieke evaluatie over de uitvoering van de dienstverlening waarbij de schooldirecteur, de IB-

er en de schoolconsulent het gesprek voeren over van de door de schoolconsulent uitgevoerde 

activiteiten (tussenevaluatie en jaarevaluatie). 

• Jaarlijkse evaluatie van de dienstverlening middels het BePO tevredenheidsonderzoek (digitale 

vragenlijst). 

 

Evaluatie uitgevoerde activiteiten 

Ten minste 2 keer per schooljaar (tussenevaluatie in januari en eindevaluatie in juni) voeren de 

schooldirecteur, de IB-er en de schoolconsulent het gesprek over de resultaten van de door de 

schoolconsulent uitgevoerde activiteiten. De schoolconsulent maakt hier een kort en bondig verslag 

van en legt dit voor akkoord voor aan de schooldirecteur en de IB-er. Op verzoek van de 

schooldirecteur/ IB-er en/of de schoolconsulent stelt de schoolconsulent het verslag ter beschikking 

van de BePO directeur-bestuurder gekoppeld aan een vraagstelling. De directeur-bestuurder neemt 

contact op met de schooldirecteur en de schoolconsulent over de geformuleerde vraagstelling. 

 

Jaarevaluatie BePO dienstverlening 

In het najaar voert het BePO bestuursbureau het jaarlijkse onderzoek uit naar de tevredenheid van 

betrokkenen over de kwaliteit van de BePO dienstverlening. De betrokkenen ontvangen hiervoor een 

digitale vragenlijst. 

 

De bevindingen uit het onderzoek worden vastgelegd in het rapport ‘BePO tevredenheidsonderzoek’ 

en gebruikt voor de vaststelling van de kaders & richtlijnen voor de dienstverlening van het plusteam 

in het volgende schooljaar. 

 

Klachtenbehandeling 
Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid (eigenstandig en/of op verzoek van ouders) een klacht over 

de dienstverlening van het plusteam in te dienen bij de BePO directeur-bestuurder. De directeur-

bestuurder behandelt de klacht in overleg met het betrokken schoolbestuur. Wanneer het 

schoolbestuur niet tevreden is over de afhandeling van de klacht kan het schoolbestuur de klacht 

opnieuw indienen bij de Kwaliteitscommissie van de algemene vergadering (AV). De commissie 
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behandelt de klacht met in achtneming van het principe ‘hoor en wederhoor’ en doet een bindende 

uitspraak over de klacht en de eventuele afhandeling ervan. 

 

De schoolconsulent heeft de mogelijkheid een klacht over de samenwerking met de school in te 

dienen bij de BePO directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder behandelt de klacht in overleg met 

het betrokken schoolbestuur. De directeur-bestuurder behandelt de klacht met in achtneming van het 

principe ‘hoor en wederhoor’ en doet een bindende uitspraak over de klacht en de eventuele 

afhandeling ervan. 


