
startsignaal

Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking met Prodas, PlatOO, Sociaal Team Asten, 
GGD Brabant-Zuidoost, de Zorgboog, Norlandia Kinderopvang, Korein en  

Samenwerkingsverband passend onderwijs PO.



kind oudersstart signaal zorgen kind
Ouders
Ouders worden bij elke stap betrokken. De 
manier waarop ouders betrokken worden, 
wordt tijdig gecommuniceerd met ouders. 
Als professional is het belangrijk om bewust 
te zijn van de veerkracht van ouders: de  
houding van ouders kan meewerkend, af-
remmend en/of tegenwerkend zijn. 

Bij stap 2 Signalen bespreken met je 
team binnen eigen organisatie 
Risico: opschaling niet mogelijk omdat  
ouders geen betrokkenheid willen van een 
GJC. Afhankelijk van urgentie afwegen of 
Veilig Thuis ingeschakeld moet worden.  

Bij stap 4 Signalen bespreken in  
Zorgadviesteam (= ZAT) 
Ouders worden altijd geïnformeerd en er 
wordt altijd toestemming gevraagd als hun 
kind besproken wordt in het ZAT. 
 
Ouders worden uitgenodigd om aan te  
sluiten bij het ZAT. 
 
Ouders krijgen een terugkoppeling door de 
casusregisseur.  
 
Risico: opschaling niet mogelijk omdat ouders 
niet willen dat hun kind wordt besproken in 
het ZAT. Afhankelijk van urgentie afwegen of 
Veilig Thuis ingeschakeld moet worden. 

Stap 1: Signalen bespreken met je colle-
ga binnen eigen organisatie

n    Passend aanbod ondersteuningsbehoefte 
kind aanwezig

n    Geen passend aanbod ondersteunings-
behoefte kind aanwezig  stap 2  

                                                                          

Stap 2: Signalen bespreken met je team  
binnen eigen organisatie 
(o.a. IB’er, specialist jonge kind,  
orthopedagoge, jeugdarts) 
 
n   Passend aanbod ondersteuningsbehoefte 

kind aanwezig
n   Passend aanbod ondersteuningsbehoefte 

kind aanwezig plus  nader onderzoek nodig
		advies aan ouders contact opnemen met  
 gezins- en jongerencoach (GJC) van het   
 Sociaal Team Asten (STA)        
n   Geen passend aanbod ondersteunings-

behoefte kind aanwezig  advies aan 
ouders contact opnemen met GJC van het 
STA en/of

n   Geen passend aanbod ondersteunings-
behoefte kind aanwezig  stap 3

  

Stap 3: Signalen bespreken met een 
externe specialist   
Basissamenstelling overleg: betrokkenen stap 
2, GJC en samenwerkingsverband passend 
onderwijs primair onderwijs (SWV PO)
Casusregisseur is een GJC tenzij anders is afgespro-
ken en houdt alle betrokkenen op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

n   Passend aanbod ondersteuningsbehoefte 
kind aanwezig  perspectief duidelijk   
ouders oriënteren zich op school van voorkeur 

n   Passend aanbod ondersteuningsbehoefte 
kind aanwezig plus nader onderzoek nodig 
 perspectief nog onduidelijk

n   Geen passend aanbod ondersteuningsbe-
hoefte kind aanwezig  Kans!overleg  stap 4

       
Stap 4: Signalen bespreken in  
Zorgadviesteam (= ZAT) 
Basissamenstelling ZAT: school, voorschool, 
JGZ, GJC en SWV PO. Op afroep: politie, 
leerplicht, Onis (jongerenwerk), STA (o.a. GGZ, 
Wmo of maatschappelijk werk) etc.
Casusregisseur is een GJC tenzij anders is afgespro-
ken en houdt alle betrokkenen op de hoogte van de 
ontwikkelingen
 
n   De school waar het kind op de voorschool zit 

is initiator van het ZAT
n   Is de voorkeur van ouders een andere school 

dan de voorschool waar het kind op zit dan 
wordt de school van voorkeur uitgenodigd in 
het ZAT

n   De school stelt de agenda op en legt de 
afspraken vast 

n   Het ZAT komt gemiddeld 5 x per jaar bijeen
 
Uitkomst ZAT: 
n  Nader onderzoek
n  Kans!overleg
n  Arrangementen onderwijs
n   Hulp zonder beschikking 

(GJC en/of voorliggend veld)
n  Hulp met beschikking
n   Medisch of paramedisch traject (o.a. 

jeugdarts, huisarts, logopedie, ergotherapie)
n   Terug op agenda  afwachten/volgen/afsluiten

2 en 3 jarigen
Er zijn zorgen over het kind als er sprake 
is van een ontwikkelings achterstand en/of 
opvallend gedrag als de spraak- & taalont-
wikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, 
motorische ontwikkeling en/of cognitieve 
ontwikkeling zich niet conform de leeftijd 
ontwikkelt.

Start basisschool: 4 jaar 

Aanmelden basisschool:
Uiterlijk met 3 jaar en 9 maanden

Vanaf aanmelding hebben scholen 6 weken de tijd om aan te geven of ze een passend aanbod 
hebben voor de ondersteuningsbehoefte van het kind. Dit mogen ze verlengen met 4 weken, bijv. 
in afwachting van onderzoeksresultaten. 
Gemeente stuurt 1 x per jaar rond januari, namens de basisscholen, ouders een brief voor het 
aanmelden van hun kind. Het kind is dan ongeveer 2,5 – 3 jaar oud.     

Warme overdracht van de voorschoolse voorziening naar de basisschool.


