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DOEL VAN HET KANS!OVERLEG
Vanuit het Kans!overleg kijken we multi- 
disciplinair naar de ontwikkeling van het 
kind: wat is er nodig om deze ontwikkeling 
te vergroten of te ondersteunen? Met het 
Kans!overleg kunnen we op tijd kansen bieden 
door in te zetten op maatwerk. Dit is onder 
andere mogelijk met de arrangementen van 
het SWV. 

VOOR WIE? 
Het Kans!overleg wordt ingezet voor leerlin-
gen in de basisschoolleeftijd. Om in aan- 
merking te komen voor het Kans!overleg  
doorloopt de aanvrager eerst een aantal 
stappen.   

DEELNEMERS KANS!OVERLEG
Het Kans!overleg wordt gevoerd samen met: 
•  Ouder(s)/verzorger(s)
•  De betrokken school
•  Een vast contactpersoon van de gemeente  
 waar het kind ingeschreven staat
•  Experts op het gebied van de 
 ondersteuningsvraag
•  De gedragsdeskundige van het 
 samenwerkingsverband   
 
HGPD METHODE
In het Kans!overleg werken we met de speci- 
fieke methodiek Handelingsgerichte proces 
diagnostiek (HGPD). Deze methodiek kenmerkt 
zich in pedagogisch optimisme, het denken in 
kansen voor kinderen.

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om tot ontwikkeling  
te komen. Het kan zijn dat er na de inzet van extra ondersteuning door  
de school en inzet van deskundigen binnen het SWV, toch nog vragen zijn 
over de ontwikkeling van het kind. Dan kan het Kans!overleg  
uitkomst bieden.   

IEDER KIND HEEFT RECHT  
OP ONTWIKKELING 

“Met het Kans!overleg 
bieden we kinderen en ouders 
tijdig kansen. Ieder kind  
heeft recht op ontwikkeling.  
Daar dragen we samen
verantwoordelijkheid voor.”



 

STAP 1 TELEFONISCH CONSULT
De aanvragende partij belt met de gedragsdeskundige van het SWV PO. 
Tijdens dit gesprek inventariseren we samen de mogelijke ondersteunings- 
vraag en de diverse interventies die de school heeft ondernomen. Na 
dit overleg wordt besloten om wel of niet over te gaan tot de aanvraag 
Kans!overleg.

STAP 2 AANMELDEN 
Na een gezamenlijk besluit om een Kans!Overleg te voeren, vult de aan- 
vragende partij samen met de ouders/verzorgers het aanmeldformulier  
in. Met de ondertekening geven beide partijen toestemming om het  
formulier te delen met alle deelnemers van het Kans!overleg. Op deze  
manier beschikt iedereen over dezelfde informatie.

STAP 3 INPLANNEN KANS!OVERLEG
Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt een datum voor het overleg 
gepland. Het SWV nodigt de betrokken partijen uit. Het Kans!overleg  
vindt op vaste momenten plaats. De data staan vermeld op de website  
van het SWV. 

 

STAP 4 UITKOMST KANS!OVERLEG 
De afgifte van een arrangement kan een mogelijke uitkomst zijn. We maken 
afspraken met elkaar en leggen de bijbehorende verantwoordelijkheden vast. 
Deze afspraken zijn op ieder moment te raadplegen door de betrokkenen.

STAP 5 EVALUATIE 
In het Kans!overleg worden afspraken gemaakt over evaluatiemomenten. 
Wat zijn de resultaten en hebben de gemaakte afspraken geleid tot een 
positieve ontwikkeling van het kind? Wat is nodig om dit vast te houden  
of wat is nodig om bij te sturen? 

ROUTE KANS!OVERLEG
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KANS!OVERLEG: WIE KAN EEN AANVRAAG DOEN?

• Voor- en vroegschoolse voorzieningen zoals een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, 
 medisch kinderdagverblijf, behandelcentrum, consultatiearts of GGD.
• School waar de leerling ingeschreven staat of waar de leerling aangemeld gaat worden.
• Gemeente dit kan een gezins- of jongerencoach zijn, jeugdarts, opvoedondersteuner etc.  
 Van belang is dat dit altijd gebeurt in overleg met de (voor)schoolse voorziening. 
 De vraag is altijd gerelateerd aan onderwijs.
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