
COMMUNICATIE naar de OUDERS/ VERZORGERS in de ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

Ondersteuningsniveau Wijze van communicatie Wat wordt er 
gecommuniceerd 

Door wie wordt er 
gecommuniceerd 

1: Groepsniveau 
 

Tekst in rapport. 
 
10 minuten gesprek op 
eigen verzoek. 
 

Normale bijzonderheden, 
observaties en eventueel 
genomen preventieve 
maatregelen. 
  

De leerkracht(en). 

2: Extra ondersteuning in 
de groep 
 

Tekst in rapport. 
 
10 minuten gesprek op 
uitnodiging van school. 
 

- Ondersteuningsniveau; 
- De (lichte) achterstand; 
- Mondeling verslag van 
overleg leerkracht en IB-er; 
- Eventueel handelingsplan 
ter inzage. 
 

De leerkracht(en) en op 
verzoek van de ouders/ 
verzorgers, de IPB-er. 

3: Speciale ondersteuning 
na intern onderzoek 
 

Informeren 
Persoonlijk gesprek 
voorafgaand het intern 
onderzoek. 
 
Algemeen schriftelijke 
informatie over het hoe, 
wat, waarom en door wie 
van het intern onderzoek.  
 

- Voorstel tot een nader 
intern onderzoek; 
- Wat en waarom te 
onderzoeken (observaties); 
- Dat op basis van de 
uitkomst een 
handelingsplan/ 
ontwikkelingsperspectief 
zal worden opgesteld; 
- Vervolg afspraak om het 
interne onderzoek specifiek 
te bespreken. 
 

De IB-er. 

Afspraken maken 
Schriftelijke overeenkomst, 
getekend door de ouders/ 
verzorgers. 

- Wat, waar, wanneer, 
waarom, hoe, door wie en 
hoelang er onderzocht zal 
worden; 
- Criteria waarnaar gekeken 
gaat worden; 
- Toestemming van ouders/ 
verzorgers. 
 

De uitvoerder(s) van het 
interne onderzoek, 
leerkracht(en) en de IB-er, 
voor zover deze niet 
dezelfde personen zijn. 

Terugkoppeling en 
Perspectief 
Na het intern onderzoek in 
een persoonlijk gesprek. 
 
Schriftelijk handelingsplan/ 
ontwikkelingsperspectief. 
 

- Resultaten en conclusies 
op basis van observaties 
gerelateerd aan de 
besproken criteria; 
- Het handelingsplan/ 
ontwikkelingsperspectief; 
- Instemming van ouders/ 
verzorgers. 
 

De uitvoerder(s) van het 
interne onderzoek, 
leerkracht(en) en de IB-er, 
voor zover deze niet 
dezelfde personen zijn. 

4: Speciale ondersteuning 
na extern onderzoek 
 

Informeren 
Persoonlijk gesprek 
voorafgaand het intern 
onderzoek. 
 
Algemeen schriftelijke 
informatie over het hoe, 
wat, waarom en door wie 
van het extern onderzoek.  
 
Schriftelijke informatie over 
het specifieke externe 
onderzoek. 
 

- Uitleg dat handelingsplan/ 
ontwikkelingsperspectief 
uit interne onderzoek niet 
toereikend is gebleken; 
- Voorstel tot een specifiek 
extern onderzoek; 
- Uitleg van de 
consequentie (zie 
‘Terugkoppeling en 
Perspectief’); 
- Vervolg afspraak om het 
externe onderzoek 
specifiek te bespreken. 
 

De leerkracht(en), de IB-er 
en de directie. 

  



 Afspraken maken 
Schriftelijke overeenkomst, 
getekend door de ouders/ 
verzorgers. 
 

- Wat, waar, wanneer, 
waarom, hoe, door wie en 
hoelang er onderzocht zal 
worden; 
- Criteria waarnaar gekeken 
gaat worden; 
- Toestemming van ouders/ 
verzorgers. 
 

De IB-er. 

Terugkoppeling en 
Perspectief 
Na het externe onderzoek 
in een persoonlijk gesprek. 
 
Schriftelijk handelingsplan/ 
ontwikkelingsperspectief. 
 

Resultaten en conclusies op 
basis van observaties 
gerelateerd aan de 
besproken criteria: 
 
- De ondersteuning gaat 
verder op niveau 3, met 
een bijgesteld 
handelingsplan/ 
ontwikkelingsperspectief; 
of 
- Extra expertise/ 
begeleiding wordt 
aangevraagd. 
 
In beide gevallen 
instemming van ouders/ 
verzorgers. 
 

De directie en de IB-er. 

5: Zeer speciale 
ondersteuning in het 
basisonderwijs (speciaal 
onderwijs) 
 

Informeren 
Persoonlijk gesprek. 
 
Algemeen schriftelijke 
informatie over de 
procedure via de PCL. 
 

- Uitleg dat de school niet 
in staat is de leerling verder 
te begeleiden in niveau 4; 
- Informeren over het 
aanmelden bij de PCL en 
wat dat betekent. 
 

De leerkracht(en), de IB-er 
en de directie. 
 

Afspraken maken 
Persoonlijk gesprek. 
 

Afspreken de ouders/ 
verzorgers op de hoogte te 
zullen houden zodra er 
informatie bekend is. 
 

De IB-er. 

Terugkoppeling en 
Perspectief 
Persoonlijk gesprek. 
 

- Conclusie van de PCL 
bespreken. 
- Perspectief van het kind 
bespreken. 
 

De directie en de IB-er. 

 


