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Korte terugblik workshop: “Van Voorschool naar Passend Onderwijs”  
 
Tijdens deze workshops stond het jonge kind centraal. Er is ingezoomd op het proces rondom de 
doorgaande lijn tussen voorschool(s) en school. Het belang hiervan werd breed gedragen bij de 
deelnemers, m.n. voor kinderen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  
Er zijn succes-ervaringen/tips uitgewisseld en er is gesproken over verbeterpunten. 
Vanuit de werkgroep “Voorschool” is nogmaals benadrukt dat SWV de Eem graag betrokken 
wordt bij jonge kinderen die wat extra’s nodig hebben, zodat er geen kinderen meer tussen de 
wal en het schip vallen. Er kan ook bij jonge kinderen een ondersteuningsvraag gesteld worden 
via TOPdossier. De ondersteuningsvraag zal dan altijd worden opgepakt door de 
onderwijsondersteuner! 
De komende periode zal de aandacht voor het jonge kind terugkomen op alle niveaus zowel 
binnen het onderwijs en de zorg, bijvoorbeeld bij het OOGO (Op Overeenstemming Gericht 
Overleg tussen onderwijs en gemeente) en het IWOO (Integraal Wijk- Onderwijs Overleg), zodat 
ook de voorschoolse voorzieningen, de GGD, de gemeente en de wijkteams (nog) beter kunnen 
aanhaken en we een gezamenlijke visie en aanpak ontwikkelen, deze workshop werd gegeven 
door Resi van Gestel, Mary Anema en Annemarie de Wit 
 
De belangrijkste tips zijn: probeer op tijd zicht te krijgen op de kinderen die zich bij jouw school 
gaan aanmelden, spreek met elkaar altijd een duidelijke regiehouder af en stop pas met de 
samenwerking als er een passende plek is gevonden. 
 
Succeservaringen en tips: 
• Bij VVE is er altijd een verslag en een warme overdracht 
• B twijfels m.b.t. de aansluiting kun je een observatie doen op de voorschool  
• Als je een PSZ hebt binnen de school of wanneer je een Integraal Kindcentrum (IKC) bent is 

doorgaande lijn gemakkelijker te realiseren. Er zijn gezamenlijke activiteiten met kleuters en 
peuters. Vaak is de gezinssituatie van instromende kleuters hierdoor al bekend op school  

• Skala in Amersfoort is daar een mooi voorbeeld van. Zij werken vanuit een team jonge kind 
waarin zowel de kleuter- als de peuterleidsters vertegenwoordigd zijn 

• Op IKC in Woudenberg is de onderbouw IB-er ook IB-er van de voorschoolse voorziening. 
• In Baarn is er een werkgroep VVE op gemeentelijk niveau waarin alle betrokkenen met elkaar 

afstemmen en ieders verantwoordelijkheid helder kan worden uitgewerkt. De gemeente is 
hier kartrekker 

• Een eenduidig overdrachtsformulier kan helpend zijn wanneer je te maken hebt met 
meerdere voorschoolse voorzieningen 

• GGD vraagt standaard bij 3;9 jaar naar schoolinschrijving kind. Zij beschikken over een 
scholenkaart met specifieke schoolkenmerken, zodat zij kunnen meedenken met ouders over 
een passende school voor hun kind. 

• Blijf altijd werken vanuit de driehoek ouder-kind-(voor)school en plan op tijd een warme 
overdracht 

• SWV de Eem biedt ondersteuning bij een goede doorstroom 
• Een doorgaande lijn in het registratiesysteem is helpend  
• Het is van belang om helder de grenzen van de school aan te geven, dat kan binnen het SOP. 

Dit geeft duidelijkheid aan ouders en collega-scholen in je wijk/gemeente. 
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• Sommige PSZ laten ouders al bij aanmelding tekenen/toestemming geven voor overdracht 
naar school 

• De informatie uit deze workshop moet gedeeld worden met de voorscholen en de wijkteams. 
 
 
Verbeterpunten: 
• Relatie met de voorscholen behoeft verbetering. De wil is er zeker maar in de praktijk is het 

nog niet altijd duidelijk waar ieders verantwoordelijkheid ligt 
• Ook binnen IKC is het vaak nog zoeken naar de samenwerking  
• Organisatorische voorwaarden zijn niet altijd toereikend  
• Kinderen worden niet altijd tijdig ingeschreven  
• Kinderen die niet naar een voorschool gaan komen vaak pas in beeld op 5-jarige leeftijd 
• Voor sommige kinderen is 3 maanden te weinig om een passende plek te vinden. GGD wil 

ook graag eerder met ouders in gesprek over passende plek (3;6 jaar). Hierover zijn tussen 
SWV, gemeente en GGD ook al afspraken gemaakt 

• GGD mag geen informatie delen zonder toestemming van ouders.  
• Nog niet alle scholen betrekken het samenwerkingsverband bij de doorstroom jonge 

kinderen in naar een passende onderwijsplek. 
• Mogelijkheden van instroom met behulp van een arrangement  
• Ouders het belang van delen van informatiedelen verhelderen  
• School en voorschool spreken niet altijd dezelfde (onderwijs)taal. Dit geldt ook voor ouders. 

Informatie die wordt aangeleverd door voorschool/ouders is heel divers.  
• Scholen in de wijk kunnen hun samenwerking intensiveren zodat meer kinderen thuisnabij 

onderwijs  
• In de voorschoolse periode ontbreekt vaak een duidelijke regiehouder (op school is dat de IB-

er). 
• Halfjaarlijkse intakegesprekken, zodat je voldoende tijd hebt om je zorgplicht uit te voeren. 
• Op de voorschool wordt niet altijd een helder advies gegeven ( 
• Er zijn grote verschillen tussen de PSZ-setting en de schoolse setting.  
• Delen van kennis over ontwikkelingen in passend onderwijs  
• Er zijn wachtlijsten bij de vroegdiagnostiek, waardoor trajecten soms te laat worden 

opgestart 
• IB-ers hebben te weinig tijd om zorgplicht volledig te kunnen vervullen. 
• Vanuit de specialistische voorschoolse voorzieningen wordt ook vaak pas laat (aan het einde 

van het traject) bij een school aangeklopt. Als dit eerder zou gebeuren zou er meer tijd en 
ruimte zijn om een passend aanbod te realiseren. Monitoren na plaatsing is ook van belang. 

• SWV de Eem kan al aansluiten bij vroegdiagnostiek, met name in de samenwerking met Auris 
en Kentalis 

• De samenwerking met het wijk-/jeugd-/sociaalteam is soms (te) persoonsafhankelijk 
• Preventieve interventies laten nog te wensen over. Bij zorgen kan school sneller betrokken 

worden 


