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Handreiking voor het voeren van het gesprek  
met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers n.a.v. het advies Zorgplatform 

 
Het advies van het Zorgplatform (ZPF) kan leiden tot één van de volgende uitkomsten: 

 Maatwerk met advisering van specifieke interventies binnen de ondersteuningsstructuur van de 
huidige school 

 Observatietraject 

 Doorgeleiding naar VSO met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 
 
Na het ontvangen advies ZPF kan het zijn dat: 

 Je als school het uitgebrachte advies niet verwacht had 

 Je als school moeite hebt met het uitgebrachte advies 

 Je inschat dat de ouders/wettelijke vertegenwoordigers het uitgebrachte advies mogelijk niet 
verwacht hadden, dan wel het er niet mee eens kunnen zijn. 

 
In alle gevallen is het van belang dat je als school aan de ouders/wettelijke vertegenwoordigers 
duidelijk maakt dat je achter het uitgebrachte advies staat en dat je als school je 
verantwoordelijkheid in deze neemt. 
Bereid het gesprek van te voren goed voor. Overweeg of de aanwezigheid van bijvoorbeeld de ortho 
bij het gesprek gewenst is. 
 
 

Advies ZPF  
Maatwerk met specifieke interventies binnen de ondersteuningsstructuur van de huidige school 

 
Hieronder geven wij vragen aan die je bij de voorbereiding van het gesprek kunt gebruiken. 
 
Maak aan de ouders/wettelijke vertegenwoordigers helder: 
(refereer daarbij ook aan eerder gevoerde gesprekken en opgestelde gespreksverslagen) 
1. Wat de reden en argumentatie van het ZPF is van het genomen advies tot maatwerk 
2. Waarom de school het uitgebrachte advies tot maatwerk begrijpelijk vindt en tot uitvoering 

ervan overgaat 
3. Op welke wijze het geadviseerde maatwerk in relatie tot de ondersteuningsvraag en de eigen 

interne schoolondersteuning staat en wat dat in de praktijk voor de (meerderjarige) leerling 
betekent 

4. Op welke wijze de school het geadviseerde maatwerk gaat uitvoeren en welke professionals 
daarbij betrokken zij 

5. Hoe de (meerderjarige) leerling actief betrokken wordt bij het in te zetten maatwerk 
6. Gedurende welke periode het maatwerk wordt uitgevoerd en wanneer evaluatie met de 

ouders/wettelijke vertegenwoordigers zal plaatsvinden 
7. Dat de mogelijkheid bestaat op elk gewenst moment met de school in overleg te kunnen treden. 
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Advies ZPF  
Observatietraject of doorgeleiding naar VSO met een TLV 

 
Informeer jezelf van te voren over wat een observatietraject inhoudt, dan wel wat het aanbod op het 
VSO is, met name in relatie tot de beantwoording van de geformuleerde onderwijsbehoefte. 
 
Indien het advies een observatietraject is, overweeg dan of het wenselijk is dat de coördinator ZPF, 
namens het ZPF, aansluit bij het gesprek met ouders/wettelijke vertegenwoordigers, gezien zij ook 
de trajectbegeleiding zal uitvoeren. 
 
Hieronder geven wij vragen aan die je bij de voorbereiding van het gesprek kunt gebruiken. 
 
Maak aan de ouders/wettelijke vertegenwoordigers helder: 
(refereer daarbij ook aan eerder gevoerde gesprekken en opgestelde gespreksverslagen) 
1. Wat de reden en argumentatie van het ZPF is van het genomen advies 
2. Waarom de school het uitgebrachte advies tot observatie, dan wel doorgeleiding VSO begrijpelijk 

vindt en tot uitvoering ervan overgaat 
3. Wat het advies concreet in de praktijk betekent voor ouders/wettelijke vertegenwoordigers en 

hun kind 
4. Waarom tot een observatietraject geadviseerd/besloten is en niet tot de gewenste en 

aangevraagde doorgeleiding VSO 
5. Bij observatie-advies:  

 Wat een observatietraject inhoudt, waar en hoe dat plaatsvindt en wat de betrokkenheid 
van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers en de hudige school daarbij is/kan zijn 

 Wat er met de uitkomsten van het observatietraject gebeurt en wat de route daarna is 
6. Bij doorgeleiding naar VSO advies: 

 Wat het meer specifieke aanbod op het VSO is en waarom dat beter past bij de 
ondersteuningsvraag van hun kind, anders dan op de huidige VO-school 

 Hoe het proces van doorgeleiding naar het VSO zal verlopen, wat daarvoor nodig is (o.a. 
aanvraag TLV en gesprek met toekomstige VSO school) en wie daarin wat en wanneer doet 

7. Wat de zorgplicht inhoudt, bij welke school deze ligt en vanaf welk -  en tot welk moment 
8. Dat de mogelijkheid bestaat op elk gewenst moment met de school in overleg te kunnen treden. 

 
 

 
 
 
 
 
NB.: de route naar de geschillencommissie is beschreven in het document ‘Route naar 
geschillencommissie’. 


