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INTRODUCTIE
In dit  handboek staat het SISA-protocol  waar medewerkers van PPO
Rotterdam gebruik van dienen te maken wanneer zi j  vermoeden dat de
gezonde en vei l ige ontwikkel ing van kinderen in het primaire onderwijs
binnen het Rotterdamse scholenveld bedreigd wordt.  Dit  protocol  geeft
r ichtl i jnen hoe als professional  te handelen.

Het SISA-protocol  en het Plan van aandacht voor kindermishandeling en
huisel i jk  geweld zi jn twee zelfstandige protocol len die raakvlakken met
elkaar hebben. Kinderen worden gesignaleerd in SISA als PPO Rotterdam
betrokken is en/of z ich zorgen maakt over hen. Dit  om er voor te zorgen dat
de samenwerking met andere organisaties die betrokken zi jn bi j  hetzelfde
kind,  optimaal en gecoördineerd verloopt.  Als een organisatie bi j
vermoedens van kindermishandeling (of  huisel i jk  geweld,  waarbi j  k inderen
betrokken zi jn)  handelt  volgens de meldcode, geeft  de organisatie als
onderdeel  van de stappen van de meldcode een signaal  af  in SISA. 

Binnen PPO Rotterdam en de scholen is  het belang van vroegti jdig
signaleren en interveniëren bi j  problemen de kern van het werk.  Het
signaleren van kindermishandeling en huisel i jk  geweld valt  hier ook onder.
Elke medewerker van PPO Rotterdam kan t i jdens het werk te maken kri jgen
met slachtoffers/daders van huisel i jk  geweld en kindermishandeling.  Dit  kan
zi jn door middel van directe signalen afkomstig van het kind en/of directe
omgeving of door indirecte signalen vanuit  ketenpartners (bi jvoorbeeld
scholen,  wi jkteams, CJG).  Er wordt uitgegaan van de professional iteit  van de
scholen en de ketenpartners en bestaande kennis en kunde. De
aandachtfunctionaris en/of medewerker PPO Rotterdam heeft  bi j  indirecte
signalen desgevraagd een coachende rol .  Indien de meldcode niet doorlopen
wordt of de noodzakel i jke signalering of melding niet gebeurt,  zal  PPO
Rotterdam in het belang van het kind deze verantwoordel i jkheid op zich
nemen.

In het Privacyreglement verwerking persoonsgegevens van PPO Rotterdam
wordt omschreven hoe er met de privacy van de persoonsgegevens wordt
om gegaan. 
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WAT IS SISA?
SISA is  de verwijs index van Rotterdam en dert ien omliggende gemeenten.
SISA is  een afkort ing van SIgnaleren en SAmenwerken en staat voor:
SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak. Het is  een digitaal  systeem dat
inzichtel i jk  maakt welke organisaties betrokken zi jn bi j  een kind tot 23 jaar.
Doel van SISA is  eraan bi jdragen dat al le kinderen van 0 tot 23 jaar z ich
optimaal kunnen ontplooien. Soms ondervindt een leerl ing problemen
ti jdens het opgroeien en is  extra ondersteuning gewenst.  Hierbi j  kunnen
verschi l lende organisaties betrokken zi jn waaronder de onderwijs instel l ing.
Dan is het belangri jk dat al le betrokken organisaties dit  vroegti jdig van
elkaar weten en samenwerken. De zorg over een leerl ing en/of begeleiding
aan een leerl ing kunnen dan op elkaar worden afgestemd zodat snel ler de
juiste hulp wordt geboden. Ti jdig gebruik maken van SISA en elkaar t i jdig
leren kennen maakt de kans op een onvol ledige analyse van de problematiek
en escalat ies kleiner en kan inzet van dubbele trajecten voorkomen. Een
sluitende aanpak door middel van ketensamenwerking!  Aangesloten zi jn
organisaties uit  werk en inkomen, zorg en welzi jn,  onderwijs ,  pol it ie/ just it ie
en GGZ. Een vol ledige l i jst  van aangesloten organisaties is  te vinden op
www.sisa.rotterdam.nl.
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WAAROM SISA?
In de jeugdwet is  het volgende doel  aangegeven ‘het bewerkstel l ingen van
vroegti jdige en onderl inge afstemming opdat jeugdigen t i jdig passende hulp,
zorg of bi jsturing wordt verleend om daadwerkel i jke bedreigingen van de
noodzakel i jke condit ies voor een gezonde en vei l ige ontwikkel ing naar
volwassenheid te voorkomen, beperken of weg te nemen’ .  De verwijs index
(SISA) is  bedoeld is  om preventief  en vroegti jdig elkaars betrokkenheid
kenbaar te maken bi j  hulp,  zorg en/of traject.  Het gaat hierbi j  dus niet om
een escalat ie of opschal ingsprincipe maar om een betrokkenheidsbeginsel .
Een gedachtegoed dat goed past bi j  de transit ie van de jeugdzorg waarbi j
het belang van interventies aan de voorkant,  preventie en een integrale
aanpak wordt onderstreept.

Voor de onderwijsprofessional  is  het belangri jk te weten dat de leerl ing bi j
andere instanties bekend is.  Zo kan er snel ler worden geschakeld en heeft
de onderwijsprofessional  maximale informatie over wie er al lemaal bi j  z i jn
of haar leerl ing is  betrokken. Met een signaal  in SISA wordt duidel i jk
gemaakt dat er zorgen zi jn om een leerl ing en/of dat er ondersteuning
geboden wordt.  Men wil  eraan bi jdragen dat de zorg rondom een leerl ing zo
optimaal mogel i jk wordt georganiseerd.  Een signaal  in SISA maakt het
mogeli jk om met al le betrokken instanties af  te stemmen zodat vroegti jdig
passende zorg geboden wordt.  Ouders/verzorgers en leerl ing zi jn hier bi j
gebaat.

http://www.sisa.rotterdam.nl/


HOE WERKT SISA?
Door een signaal  af  te geven, geef je aan dat je een zorg/traject/actieve
betrokkenheid hebt rondom een jeugdige.  
Na het afgeven van een signaal  geeft  het systeem direct inzage in al le
parti jen die ook ( in het verleden) een signaal  hebben afgegeven.
Bi j  twee actieve signalen op naam van een jeugdige ontstaat er een match
in SISA.
Zolang jouw signaal  act ief  is ,  word je door middel van e-mailverkeer
proactief  geïnformeerd. Dit  kan gaan over nieuwe signalen die op
dezelfde jeugdige zi jn afgegeven, maar ook over signalen die op inactief
zi jn gezet.
Wettel i jk  is  bepaald dat een signaal  maximaal 24 maanden en minimaal
één maand geldig is .
Na verloop van de geldigheidsdatum kan het signaal  eventueel  (voor
maximaal 24 maanden) vernieuwd worden.
SISA is  gekoppeld aan de landel i jke Verwijs index Risicojongeren (VIR) .  Een
signaal  in SISA wordt herkend door deze landel i jke verwijs index.  Je
afgegeven signaal  kan dus matchen met organisaties van buiten
Rotterdam, die in een andere verwijs index hebben gesignaleerd op
dezelfde jeugdige.  (www.sisa.rotterdam.nl  )
In SISA wordt ook gematched op broers en zussen met minimaal een
overeenkomende ouder.  Wanneer bi jvoorbeeld een signaal  wordt
afgegeven op een jeugdige door PPO en er wordt een signaal  afgegeven
door een andere organisatie op een broer of zus,  dan ontstaat er een
match in SISA indien de kinderen minimaal één overeenkomende ouder
hebben.
SISA bepaalt  op basis van doorzett ingsvermogen en wettel i jke taak welke
organisatie de regie heeft  over de match (matchregie) .  De professional
van de betrokken organisatie die het s ignaal  heeft  afgegeven is de
matchregisseur.
Als matchregisseur ben je verantwoordel i jk voor het komen tot
afstemming na een match (procesverantwoordel i jkheid)  en het invul len
van het afstemmingsformulier in SISA zodat binnen SISA bekend is dat er
al  een samenwerkingsverband bestaat.  Het kan zi jn dat weten van elkaars
betrokkenheid voldoende is en dat verdere inhoudeli jke samenwerking
niet nodig is .  

 Wanneer er een match in SISA is  ontstaan tussen twee organisaties en er
komt een derde signalerende part i j  bi j ,  dan worden de betrokken
organisaties met een actief  s ignaal ,  direct per e-mail  hiervan op de hoogte
gebracht.  
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WAT ZIJN DE AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT
INFORMATIEDELING?
De afspraken hierover zi jn vastgelegd in het model privacy regelement van
PPO Rotterdam.

1

SISA-PROTOCOL
SEPTEMBER 2022 - VOOR OUDERS EN SCHOLEN

SISA-PROTOCOL -  VOOR OUDERS EN SCHOLEN 6

WAT LEVERT SISA OP VOOR MEDEWERKERS PPO?

Bij  het beter en snel ler leren kennen van de sociale kaart van de
betrokkenen; 
Bi j  het vroegti jdig bundelen van zorgsignalen rondom een cl iënt of het
gezinssysteem; 
Bi j  het snel ler doen van een brede vraagverheldering in samenwerking
met al le betrokken professionals (op verschi l lende leefdomeinen) en daar
waar nodig ook eerder passende zorg in te zetten; 
Bi j  het beter samenwerken met al le (professioneel)  betrokkenen rondom
een huishouden/gezin;  
Bi j  het samenwerken met part i jen buiten de regul iere
samenwerkingsverbanden; 
Indien noodzakel i jk bi j  het beter uitvoeren van de casusregie beter
(eff ic iënter en gerichter)  en/of part i jen hierop aanspreken.

SISA is  voor een PPO medewerker behulpzaam:

HOE WERKT PPO ROTTERDAM MET SISA?
Voor welke leerl ingen s ignaleert  PPO Rotterdam in SISA:
De ondersteuning aan een leerl ing door een PPO medewerker vindt alt i jd in
gezamenli jkheid plaats met school.  Er is  bi jvoorbeeld een mult idiscipl inair
overleg (OZO) waar gezamenli jk de besl issing genomen wordt welke
ondersteuning een leerl ing nodig heeft  en wie er betrokkenheid heeft  in
deze ondersteuning.  De betrokken (onderwijs)professionals zul len
afzonderl i jk  van elkaar in SISA signaleren. Vanuit  school zal  de intern
begeleider meestal  al  in een eerder stadium gesignaleerd hebben in SISA
aangezien de school al  eerder in het proces betrokken is bi j  de leerl ing.  Het
kan gebeuren dat op naam van dezelfde leerl ing door verschi l lende
onderwijsprofessionals gel i jkt i jdig gesignaleerd worden. Het feit  dat je al  op
de hoogte bent van elkaars betrokkenheid ontslaat je niet van de
verpl ichting te signaleren in SISA.  Je s ignaleert op basis van de eigen
betrokkenheid bi j  de leerl ing,  eigen criteria en eigen signaleringsprotocol;
“ Je bent er van,  totdat je er niet meer van bent”.



die thuis z it ;
waarbi j  de Meldcode Huisel i jk  geweld is  ingezet en wordt overgegaan van
stap 2 naar stap 3.

PPO Rotterdam signaleert een kind dat is  aangemeld voor een
arrangement niet in SISA wanneer zi j  enkel  betrokken is bi j  op zichzelf
staande leerproblemen. Het gaat hierbi j  om leerl ingen met
leerproblemen die niet veroorzaakt worden door een achterl iggende
problematiek en leerl ingen met leerproblematiek die geen
gedragsproblemen veroorzaakt.
PPO Rotterdam signaleert een kind dat is  aangemeld voor een
arrangement wel in SISA als het gaat om:

zorgen over de sociale context (opvoedings- en thuissituatie)  waarin
een leerl ing zich bevindt,  ook als deze nog geen gedragsproblemen bi j
de leerl ing geven (bi jv.  betrokkenheid ouderfunctionaris) .

Preventie
PPO Rotterdam handelt  veelvuldig preventief  als het gaat om leerl ingen met
aanvullende onderwijsbehoeften: In de preventie geldt dat een medewerker
van PPO Rotterdam ALTIJD signaleert in SISA als hi j/z i j  betrokken is bi j  een
leerl ing:

  
Er z i jn ook situaties waarin een PPO medewerker betrokken is bi j  een
leerl ing en waar een afweging moet worden gemaakt of een signaal  in SISA
aan de orde is.  Dit  gebeurt alt i jd in samenspraak met een col lega (bi j
voorkeur de aandachtsfunctionaris) .  Situaties waar aan gedacht kan worden,
zi jn bi jvoorbeeld:  kinderen die geregeld verhuizen,  geregeld schoolverzuim,
dreigende schorsing en/of verwijdering.  

PPO Arrangementen
PPO biedt diverse arrangementen aan voor leerl ingen met aanvul lende
onderwijsbehoeften. Voor kinderen met een arrangement bi j  PPO Rotterdam
geldt:  

Wie s ignaleert  bi j  PPO Rotterdam;
Alle PPO-medewerkers vanuit  de OAT’s (SCP,  AB-er,  ouderfunctionaris)  die
betrokken zi jn bi j  de doelgroep leerl ingen, zoals hierboven omschreven,
signaleren zelf  in SISA.  Als meerdere medewerkers betrokken zi jn,  s ignaleert
degene die het eerst betrokken is en informeert hierover de eventueel
andere betrokken col lega’s.  Vaak zal  dit  de SCP zi jn.
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instantiebeheerder:  hi j/z i j  monitort  de signalen,  geeft  feedback aan
col lega’s over het aantal  afgegeven signalen en kri jgt  zelf  feedback
hierover vanuit  SISA,  
helpdesk voor col lega’s:  teamleden kunnen bi j  twi j fel  over een signalering
in SISA een aandachtsfunctionaris raadplegen.
zorgt voor borging van SISA in het team. SISA staat als vast onderdeel  op
de agenda van een OAT.

De aandachtsfunctionaris van een OAT vervult  de volgende rol len/taken:

Informeren van ouders over het  s ignaal
Het informeren van ouders over het s ignaal  in SISA dient in een zo vroeg
mogeli jk stadium te worden gedaan. Er is  nooit toestemming nodig voor het
afgeven van dit  signaal .  Dit  is  vastgelegd in de Jeugdwet.  Het is  niet
noodzakel i jk omdat in SISA geen inhoudeli jke informatie verwerkt wordt.
Dus ook als ouders/verzorgers of leerl ing het niet eens zi jn met het afgeven
van een signaal  in SISA mag er (wettel i jk  gezien) gesignaleerd worden in
SISA. Het is  dan wel belangri jk om de weerstand van
ouders/verzorgers/leerl ing in het eigen dossier vast te leggen. Indien het
niet mogel i jk is  om ouders/verzorgers en/of leerl ing voorti jdig te informeren
over het af  te geven signaal  in SISA mag hiervan afgeweken worden en kan
een signaal  afgegeven worden zonder te informeren. Denk hierbi j  aan
vei l igheidsrisico’s voor bi jvoorbeeld de leerl ing of de onderwijsprofessional.
Ook dit  dient men goed vast te leggen in het eigen dossier.  Zodra het
mogeli jk is  om ouders/verzorgers of leerl ing alsnog te informeren over het
SISA signaal  dan dienen zi j  alsnog zo snel  mogel i jk geïnformeerd te worden.

Als in SISA bl i jkt  dat er meerdere organisaties gel i jkt i jdig betrokken zi jn bi j
het kind (match) ,  kan er behoefte zi jn bi j  de organisaties om naast
afstemming ook te komen tot een inhoudeli jke informatiedel ing en/of
intensievere inhoudeli jke samenwerking.  Hierbi j  bl i jven de normaal
geldende privacyreglementen van kracht,  die al  binnen de organisaties
gelden. Uitgangspunt is  alt i jd een open en transparante houding waarbi j  er
gestreefd wordt in samenwerking met ouders/verzorgers en/of leerl ing de
beste begeleiding en ondersteuning in te zetten.

1

SISA-PROTOCOL
SEPTEMBER 2022 - VOOR OUDERS EN SCHOLEN

SISA-PROTOCOL -  VOOR OUDERS EN SCHOLEN 8


