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Casusniveau - Bevindingen Steekproef Herbeoordelingen  
 

SCHOOL:          

SCHOOLJAAR:         -       

NAAM DA / TB:         /       

LEERLING achternaam / voornaam:       /       

LEERLING geboortedatum:    -  -     

LEERLING leerjaar-groep:         

 

AANTOONBAAR IN DOSSIER AANWEZIG 

 ja nee  Specificeren en toelichten i.g.v. “nee” 

Toestemming ouders Herbeoordeling conform aangereikt format         

Toestemming ouders Herbeoordeling geheel ingevuld & correct ondertekend         

1e en 2e DA van/namens de school vermeld met naam en functie         

IQ-bepaling igv IQ<35         

Format Duiden & Doen wordt integraal gehanteerd als OPP         

Alle elementen van Duiden & Doen maken onderdeel uit van eigen OPP   

Eigen OPP wordt aangevuld met ontbrekende elementen uit Duiden&Doen   

Het handelingsdeel van het vigerende OPP is in overeenstemming met 
ouders vastgesteld 

        

Het OPP wordt 2 keer per jaar geëvalueerd.         

In deze evaluatie tussentijdse toetsing op realisatie van plaatsingsdoelen.   

Bij perspectief op lichtere vorm van ondersteuning: afgelopen periode sprake 
van actieve en concrete aanpak gericht op  

  

(Leeftijds)Adequaat schakelen naar V(S)O leidraad is voor het handelen (incl. 

streven inlopen vertraging in SLB) en vindt plaats vindt in afstemming met het V(S)O 
        

In het OPP is helder beschreven als basis voortzetting plaatsing en looptijd: 

a) Is lichtere ondersteuning een optie: ja/nee?         

b) Onderbouwing i.g.v. nee         

c) Doelen & Beoogde resultaten van voortgezette plaatsing         

d) Aanpak tijdens voortgezette plaatsing (wat is er nodig om doel te bereiken)         

Bijzonderheden        

 

KWALITEIT ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

 ja nee Toelichting i.g.v. 
aandachtspunten/problemen 

Wat is nodig ter verbetering 

Inzet school conform SOP               

Aandachtspunten/Problemen op:     

Ankerpunt  1  - zorgindicatoren inspectie                

Ankerpunt  2  - planmatig en handelingsgericht 
werken  

              

Ankerpunt  3  - specifieke ondersteuning                

Netwerkondersteuning tijdig en adequaat 
ingezet 

              

Knooppunt structureel in eigen werkwijze 
geïntegreerd  

              

JW       optimaal benut                 

WLZ     optimaal benut                 

ZVW    optimaal benut                 

Feedback DA/TB voorafgaande 
steekproeven terug te zien in de aanpak 

              

Bijzonderheden        
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ONDERWIJSBEHOEFTE EN ONDERSTEUNINGSVRAAG 

 ja nee  Specificeren en toelichten i.g.v. “nee” 

Dossier afdoende         

OPP-info / D&D-info valide*           

Didactische gegevens valide*         

Pedagogische gegevens valide*         

Onderzoeksgegevens valide*         

Onderwijsbehoefte goed geduid         

Zorgbehoefte goed geduid         

Bijzonderheden       

*     De mate waarin aangetoond (of aannemelijk gemaakt) wordt dat de gegevens betrouwbaar zijn. Bij het vaststellen van de validiteit wordt 
gekeken naar de mate waarin de resultaten van bijv. een onderzoek, observatie, LVS, etc. en de ontwikkeling van het kind met elkaar 
overeenkomen en of analyse en duiding correct zijn uitgevoerd op basis van de alle voorliggende informatie.  

 


