
overdracht
voorschool 
basischool

knooppunt traject 
begeleiding

overdracht
voorschool 
basischool

knooppunt traject 
begeleiding

 

 

 

1. VOORSCHOOLS 
KNOOPPUNT

ZORG

SCHOOL

OUDERS

VOORSCHOOL

BASISSCHOOL
GROEP 1 STARTKLAS SPECIALE

SCHOOL

OVERDRACHT
voorschool basisschool

KNOOPPUNT
bespreken richting 

en arrangement

TRAJECT-
BEGELEIDING

GROEP 1
school in de buurt

STARTKLAS
< 1 jaar

SBO/SO

SBO/SO
herbeoordeling

GROEP 2
school in de buurt

2. AANMELDEN

3. INSCHRIJVEN

4. DOORSTROOM

Onderweg 
naar onderwijs.

± 3 jaar 
6 maanden

± 3 jaar 
9 maanden

± 4 JAAR



 

 

 

± 3 jaar 
6 maanden

± 3 jaar 
9 maanden

± 4 JAAR

HET VOORSCHOOLS KNOOPPUNT is een gesprek over het opgroeien van 
een kind. Het vindt plaats als er bekend wordt dat er zorgen over het kind zijn. 
Het doel van het gesprek is om met elkaar te verkennen welke richting het kind 
het beste verder gaat helpen na zijn vierde verjaardag. Dan gaat een kind immers 
naar de basisschool. 

EEN VOORSCHOOLS GESPREK vindt plaats als een kind ongeveer drieënhalf 
jaar oud is. Bij dat gesprek nodigt de voorschoolse voorziening, bijvoorbeeld 
de peuteropvang of het MKD de ouders, de begeleiding uit de zorg en de thuis-
nabije basisschool uit. Na dit voorschoolse gesprek weet de ouder wat het beste 
aansluit bij het kind. Een gewone basisschool, een speciale basisschool of 
een startklas. Een startklas is ook een gewone basisschool. Het is in de buurt 
maar niet altijd de thuisnabije school.

NAAR DE BASISSCHOOL Als het kind naar een gewone basisschool gaat, 
dan kan het kind met 3 jaar en 6 maanden aangemeld worden op de school 
van keuze van de ouders. Er vindt dan een gesprek plaats tussen de voorschoolse 
voorziening en de basisschool en worden er gegevens over de ontwikkeling 
overgedragen.

AANMELDEN betekent dat ouders aan de school van hun voorkeur kenbaar 
maken dat het kind 4 jaar wordt. Daardoor krijgt de school de ruimte om 
te onderzoeken of zij wel dat kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Als het 
een mogelijkheid is dat het kind naar een startklas kan gaan, begeleidt de school 
de ouders naar deze voorziening. Als het speciaal onderwijs wordt, schakelt 
de school trajectbegeleiding in. 

MEER NODIG? Heeft een kind meer nodig dan een gewone school of een startklas 
en is er gesproken over speciaal onderwijs, dan wordt dit door trajectbegeleiding 
opgepakt.

INSCHRIJVEN  betekent dat de school, startklas of speciale school aangeeft dat 
het kind welkom is en op een afgesproken datum kan beginnen. Inschrijven op 
een speciale school kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring die er komt 
door het inschakelen van een trajectbegeleider.

STARTKLAS Als het kind naar de startklas gaat, wordt er nogmaals een gesprek 
gevoerd rond 3 jaar en 9 maanden. Daar wordt opnieuw gekeken naar wat 
het kind nodig heeft. Ook wordt daar besproken welke hulp er vanuit zorg in 
de klas nodig is en welke de school oppakt: het arrangement. In dit gesprek 
kan er nieuwe informatie op tafel komen en kan er alsnog een aanbeveling 
komen voor ofwel een reguliere school ofwel  het speciaal onderwijs. Als de school 
met een startklas overeenstemming heeft over het arrangement, dan kan het kind 
aangemeld en ingeschreven worden op de startklas.

STARTKLAS, een tijdelijke voorziening. Door de inzet van zorg wordt onderwijs 
mogelijk gemaakt. Er wordt steeds gekeken of een kind al zover ontwikkeld 
is dat het naar de gewone school thuisnabij kan. Het verblijf in de startklas 
kan variëren van een beperkt aantal weken tot maximaal één jaar.

DOORSTROOM We streven ernaar om kinderen van de startklas zoveel 
mogelijk te laten doorstromen naar groep 1 op een gewone, thuisnabije school. 
Soms kan het toch nodig zijn om uit te stromen naar speciaal basisonderwijs (SBO) 
of speciaal onderwijs (SO). Daar wordt  ook regelmatig gekeken of het kind niet 
naar een reguliere school terug kan. Dit noemen we herbeoordeling.


