HANDREIKING: TERUG - EN
DOORPLAATSINGSBELEID
NOVEMBER 2020 - UITSLUITEND VOOR OUDERS EN/OF VERZORGERS

DOEL
Het doel van deze handreiking is om het terugplaatsen van leerlingen
speciaal(basis)onderwijs naar het (speciaal) basisonderwijs makkelijker te maken.

vanuit

De handreiking terugplaatsing is er voor scholen en ouders wanneer er aan een terugplaatsing
gedacht wordt.
Door middel van deze handreiking hopen we meer aan de wens van ouders en leerlingen, om
zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te volgen, tegemoet te komen. Ook hopen we hierdoor de
doorstroming in het speciaal (basis) onderwijs te vergroten zodat er minder
leerlingen op de wachtlijst hoeven te staan en zij eerder de ondersteuning krijgen die zij nodig
hebben.

S T AP PE N PLAN
Op de volgende pagina’s in deze handreiking beschrijven wij een stappenplan. Dit stappenplan
is gebaseerd op eerdere ervaringen die er in het scholenveld zijn opgedaan met
terugplaatsingen. Per stap worden aandachtspunten aangegeven. Aangezien ieder kind uniek
is, blijft iedere terugplaatsing maatwerk en moet er met elkaar besproken worden hoe dit
proces het beste vorm te geven. Het gehele proces verloopt dan ook in overleg en in
samenwerking met ouders.

S T AP 1: SIG N ALE R E N / O RIË N T AT IE O P HE T
O V E RST APPE N
Wanneer kan er gedacht worden aan een terugplaatsing?
Tijdens de bespreking van het ontwikkelingsperspectief (OPP) komt naar voren dat uw kind de
doelen op didactisch, sociaal emotioneel gebied en op het gebied van de werkhouding behaald
heeft, waardoor gedacht zou kunnen aan een mogelijke terugplaatsing/ waardoor uw kind in
aanmerking komt voor terugplaatsing. Doelen waar u aan kunt denken, kunt u vinden in de
volgende twee linken:
1. Leerlijn leren leren
2. Leerlijn sociaal gedrag
Ook als u zelf denkt aan een mogelijke terugplaatsing is het handig om dit met de school van
uw kind te bespreken.
Wanneer er gedacht wordt aan een terugplaatsing zal er gesprek volgen met de school en de
schoolcontactpersoon vanuit PPO Rotterdam, waarin natuurlijk ook uw visie op een mogelijke
terugplaatsing besproken wordt. Om goed mee te denken over de mogelijkheid van een
terugplaatsing kan de schoolcontactpersoon een observatie in de huidige groep van uw kind
doen. Ook kan er een ouderfunctionaris vanuit PPO Rotterdam worden ingezet. Meer
informatie over wat de ouderfunctionaris voor u kan betekenen, kunt u hier vinden.
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S T AP 2: V E RK E N N E N PAS SE N D E PLE K
Aan u als ouder(s) zal gevraagd worden welke school uw voorkeur heeft. Mogelijk heeft u zich
al georiënteerd op of een bezoek gebracht aan scholen bij u in de buurt.
Daarnaast kan de schoolcontactpersoon van de school van uw kind contact opnemen met
collega’s in de wijk waar u woont, om te onderzoeken welke school het beste aan kan sluiten
bij de onderwijsbehoeften van uw kind.
Bij een mogelijke match zal er contact met elkaar worden opgenomen. In dit contact zal er
besproken worden wat er nodig is om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van een
terugplaatsing. Vaak kan er dan bijvoorbeeld gekeken worden in de huidige groep van uw kind.

S T AP 3: BE SLU IT T E R U G PLAAT SIN G /O PST E LLE N
T E RU G PLAAT SI N G SPLAN
Naar aanleiding van de contacten tussen de scholen zal er een afspraak gemaakt worden met
u, de twee scholen en PPO Rotterdam. Tijdens dit gesprek zullen de verwachtingen met
betrekking tot de terugplaatsing worden besproken, waarbij de vraag “ Wanneer vinden we de
terugplaatsing succesvol?” centraal staat.
Soms wordt er gekozen voor een directe inschrijving, soms wordt gekozen voor een
observatieplaatsing. Er zal dan een contract worden opgesteld. Een voorbeeld van zo’n
contract vindt u hier.
Uit ervaring weten we dat terugplaatsingen succesvoller zijn wanneer er bij de start direct
gestart wordt met extra ondersteuning voor de school en/of voor uw kind zelf. Van belang is
dat uw kind en ook de klas waar uw kind naar toe gaat, zo goed mogelijk voorbereid worden.
Mocht blijken dat de school van voorkeur niet kan bieden wat uw kind nodig heeft, dan blijven
de huidige school van uw kind en PPO Rotterdam met u meedenken over welke andere
mogelijkheden er zijn.
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S T AP 4: ST AR T O P SC HO O L | U IT V O E RIN G
T E RU G PLAAT SI N G SPLAN
Bij een observatieplaatsing zullen er met u, de school en PPO Rotterdam
evaluatiemomenten ingepland worden. De school waar uw kind geplaatst is,
beslist of er tot inschrijving over wordt gegaan, de observatieplaatsing
verlengd wordt of dat de plaatsing beëindigd wordt.

S T AP 5: N AZ O RG
De schoolcontactpersoon of de ambulant begeleider houden de voortgang van
uw kind en de begeleidingsvraag van de school hierbij in de gaten.
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