
Stappenplan Jonge Kind
Van voorschool naar school

Stap 1:  
Voorschool heeft zorgen over de 

ontwikkeling van het kind en voorziet extra 
onderwijsondersteuningsbehoeften in het onderwijs

Stap 2:  
Gesprek voorschool en ouders aan de  

hand van het kindvolgsysteem. 
Ouders en voorschool delen de zorgen

Stap 3:  
Voorschool vult Overdrachtsformulier in  

en neemt contact op met contactpersoon  
Jonge Kind van de regio

Stap 4:  
Voorschool initieert overleg met ouders,  

voorschool en contactpersoon Jonge Kind1.
De onderwijsondersteuningsbehoeften  

worden besproken

Stap 5b:  
Eerste keuze van ouders is regulier onderwijs.
De gekozen basisschool kan niet voldoen aan 

de onderwijsondersteuningsbehoeften van het 
kind. Ook niet met Extra ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband.

Stap 5a:  
Eerste keuze van ouders is regulier onderwijs.
De gekozen basisschool kan voldoen aan de 

onderwijsondersteuningsbehoeften van het kind. 
Eventueel met Extra ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband

Ouders melden kind aan bij school van keuze.
Zorgplicht gaat in werking  

(zie stroomschema Zorgplicht).

Stap 6:  
De basisschool initieert overleg ouders, voorschool, contactpersoon  

Jonge Kind en Steunpunt Coördinator. Na dit overleg neemt Steunpunt Coördinator  
het traject over van de contactpersoon Jonge Kind

Basisschool kan voldoen aan 
onderwijsondersteuningsbehoeften  

en plaatst de leerling

Basisschool kan aan de 
onderwijsondersteuningsbehoeften 

voldoen met Extra ondersteuning  
vanuit het samenwerkingsverband

Basisschool (intern begeleider) 
dient aanvraag handelingsgerichte 

ondersteuning (HGO) in bij het 
samenwerkingsverband via de 

Steunpunt Coördinator

Basisschool (intern begeleider)  
start het Groeidocument

Stap 7:  
De onderwijsondersteuningsbehoeften zijn  

te complex voor het regulier onderwijs

Er wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
aangevraagd voor Speciaal Basisonderwijs  

of Speciaal Onderwijs. 

De aanvraag wordt ingediend door de school  
van aanmelding (Zorgplicht) in samenwerking  

met de orthopedagoog/psycholoog van de 
voorschoolse voorziening:

• Aanvraagformulier TLV 
• Overdrachtsformulier
• Groeidocument (door school ingevuld 

n.a.v. de onderzoeksperiode Zorgplicht)
• Aanvullende onderzoeksgegevens  

(mits aanwezig)

De contactpersoon Jonge Kind is ondersteunend

Contactpersoon Jonge Kind ondersteunt  
naar het zoeken van een reguliere basisschool  

die tegemoet kan komen aan de 
onderwijsondersteuningsbehoeften

Contactpersoon Jonge Kind observeert 
zo nodig het kind

1  Daar waar het lokale team betrokken is sluit zij vanaf dit punt aan bij overleg

Deel I - Start Informatievoorziening

Deel II - Keuze Onderwijs Regulier onderwijs Speciaal (basis) onderwijs
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