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Het Ondersteuningsteam Passend Onderwijs (OPO)
Binnen Stichting kom Leren is het mogelijk om, naast de intern begeleider, een
beroep te doen op de inzet van een orthopedagoog/GZ-psycholoog. Deze is
verbonden aan het Ondersteuningsteam Passend Onderwijs. Deze ondersteuning
wordt geboden door personeel van kom Leren.
Aan elke school is een consultant (orthopedagoog/GZ-psycholoog)
verbonden die medeverantwoordelijk is voor de zorg op scholen. Voor KKC ZIEZO! is
dit Karen Paulis. Hierin zijn jullie als ouders ook een belangrijke partner en delen we in
de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van jullie kind.
Met de consultant kunnen scholen tevens leerlingen bespreken waar er extra vragen
zijn op het gebied van bijvoorbeeld leerontwikkeling, gedrag, welbevinden of
taakaanpak.
Vanuit deze gesprekken kunnen alle betrokkenen (intern begeleider en/of de
consultant samen met ouders) besluiten dat er een observatie, gesprek of onderzoek
nodig is om op zoek te gaan naar de specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van het kind. Hiervoor geeft u als ouders toestemming via
het formulier Toestemming Kindgerichte activiteiten en wordt u betrokken bij alle
stappen die we zetten.
Met name wanneer de ontwikkeling blijft stagneren of gedragsproblemen
blijven bestaan, kan er “handelingsgerichte procesdiagnostiek” uitgevoerd worden
door het Ondersteuningsteam Passend Onderwijs. Dit houdt in dat er een gefaseerd
onderzoek plaatsvindt met als uitgangspunt: “wat hebben we nu nodig om verder te
kunnen”.
Van ouders verwachten wij dat we in gezamenlijkheid de
verantwoordelijkheid voelen en dragen om een bijdrage te leveren aan het proces.
Op deze manier wordt er gestreefd naar een eenduidige aanpak voor het kind die
door alle betrokkenen onderschreven wordt.
Binnen het onderwijs onderscheiden we 5 onderwijs ondersteuningsniveaus:
1. Onderwijs binnen de groep door de leerkracht.
2. Ondersteuning binnen de groep door de leerkracht.
3. Ondersteuning op school met interne deskundigen (intern begeleiders en
specialisten).
4. Ondersteuning op school met externe specialisten (ambulant begeleiders).
5. Verwijzing naar (tijdelijke) plaatsing binnen SBO/SO.

Dit houdt in dat het Ondersteuningsteam Passend Onderwijs wordt ingezet vanaf
onderwijs ondersteuningsniveau 3.
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