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SAMENWERKEN VANUIT REGULIER BASISONDERWIJS EN ZORG – GEZAMENLIJK PLAN VAN AANPAK 
DIT PLAN KAN ALS BIJLAGE WORDEN TOEGEVOEGD AAN HET ONTWIKKELPERSPECTIEF (OPP) VAN HET ONDERWIJS EN HET 

ONDERSTEUNINGSPLAN (OP) VAN HET WIJKTEAM. 

 
DATUM: 
MENSEN AAN TAFEL:  

 

 

 
WAT IS DE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE VAN HET KIND OM ZICH GOED TE KUNNEN ONTWIKKELEN? 
(stap 2 uit de routekaart) 

 
 
 
 
 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

(stap 3 uit de routekaart) 

Voor het kind 

Voor de leerkracht/klas/school 

Voor de ouders 

Voor … (bijvoorbeeld sportclub, opa en oma etc). 

 
WELKE ONDERSTEUNING KAN DAARBIJ HELPEN? 
(stap 4 uit de routekaart) 

Voor het kind 

Voor de leerkracht/klas/school 
 

voor de ouders 

Voor 

 
OM WELK TYPE SAMENWERKING OF ONDERWIJS-ZORGARRANGEMENT GAAT HET? (nb. Er is sprake van een 
arrangement als plusondersteuning vanuit het swv en/of een beschikking vanuit de Jeugdwet nodig 
is) 

   inzet vanuit de basis- en lichte ondersteuning van de school en het wijkteam / 
schoolmaatschappelijk werk / jeugdgezondheidszorg 

   inzet vanuit de basis- en lichte ondersteuning school en een maatwerkvoorziening vanuit de 
Jeugdwet 

   inzet vanuit een plusvoorziening van het samenwerkingsverband en de basisondersteuning 
wijkteam  / schoolmaatschappelijk werk / jeugdgezondheidszorg 

    inzet vanuit een plusvoorziening van het samenwerkingsverband en een maatwerkvoorziening 
vanuit de Jeugdwet 

   andere vorm van samenwerking, namelijk……………………………… 
 

 
WIE DOET WAT? 
(stap 4 uit de routekaart) 
 
Wat doen ouders? 
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Wat doet onderwijs? (school en/of samenwerkingsverband): 

______________________________ 
Tijd/uren / gemiddelde inzet van ….  uren per schoolweek;  
anders, nl. ……… 

 
Wat doet zorg?  (wijkteam/schoolmaatschappelijk werk/jeugdgezondheidszorg en/of een 
jeugdhulpaanbieder)? 
 

 
 Soort inzet: gesprekken, behandeling en/of begeleiding  
 Frequentie:   
 Anders: nl. …. 

 

 
HOE HOUDEN WE VINGER AAN DE POLS? 

Hoe weten we tussentijds van elkaar of het goed gaat of dat er eventueel bijsturing nodig is? 

Nr.  Evaluatie Tijdstip Betrokkenen Werkwijze 

 Tussentijdse evaluatie 
1 

   

 Tussentijdse evaluatie 
2 

   

 Eindevaluatie     

 
ZIJN WE TEVREDEN OVER HET RESULTAAT? 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
 
 
 

Hoe alle partijen de samenwerking ervaren? Wat vindt het kind zelf ervan? 

Wat zijn leerpunten? Wat kan een volgende keer beter? 

Hoe zorgen we dat het goed blijft gaan? 

Wat is belangrijk voor de toekomst? 

 
Eventueel: Middelen 
 

School zelf:  
 Geld: voor de inzet van personeel / totaal aantal uren: …. / gemiddelde inzet van ….uren per 

schoolweek. 
 Geld: voor ... 

 
Vanuit het samenwerkingsverband waar de school onder valt (plusondersteuning): 

 Geld: voor de inzet van personeel / totaal aantal uren: …. / gemiddelde inzet van ….uren per 
schoolweek. 

 Geld: voor ... 
 Tijd/expertise vanuit het samenwerkingsverband (themaspecialist): totaal aantal uren ……  

  
 

Vanuit de Jeugdwet: 
  

Vanuit andere wetten, 
- Zorgverzekeringswet: 
- Wlz: 
- Anders: 
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