
Bijeenkomst voor 

Directies – Intern Begeleiders – Traject Begeleiders 

Van der Valk De Witte Bergen Eemnes, 20 maart 2018

Thema: Doorgaande lijn
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- Doelen Passend Onderwijs met MDO als 

middel

- De rol van  Directeuren,  IB-ers en TB-ers

in een MDO als middel om Passend 

Onderwijs te realiseren  



Zorgstructuur: strategisch, tactisch en operationeel

Strategisch
Schoolplan, SOP
Zorghoofdstuk
Schorsen en 
verwijderen
Tactisch
Procedures
Protocollen
MDO werkwijze
Operationeel
MDO casussen
Intern overleg
Niveau 1, 2 en 3

Bestuurder
Directeur
(IB’er)

Directeur
IB’er

(Directeur)
IB’er

Strategisch

Tactisch

Operationeel
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De rol van de directeur bij zorgleerlingen in het MDO
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• Als het proces op spanning staat en disciplinaire maatregelen in beeld komen;

• Bij casussen waar schorsen en verwijderen speelt of zou kunnen gaan spelen;

• Bij een door de directeur gewenste uitkomst van een MDO;

• Bij groot verschil van mening tussen school, ouders en /of TB’er;

• Observatie van IB’er en leerkracht i.v.m. functioneren / beoordelen;

• Bij onveiligheid voor IB’er en / of TB’er en bij VT meldingen;

• Relatie leggen met de kwaliteit van onderwijs op school en realiseren van 

basisondersteuning. 

• Als het van toegevoegde waarde is.
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Programma 

14.00 – 14.30 uur  Inloop

Welkom en toelichting op het thema     Johan Vroegindeweij

Programma 1e deel                               Mirella van Minderhout & Noëlle Pameijer

Pauze 

Programma 2e deel                               Mirella van Minderhout & Noëlle Pameijer

Enquête                                                 Johan Vroegindeweij

Mededelingen                                       Johan Vroegindeweij

17.00  Afsluiting                                     Johan Vroegindeweij

17.00 – 17.30 uur  Nog even napraten met een hapje en drankje

Eemnes, 20 maart 2018 
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Opdracht in groepen van 4

• Per tafel: 2 IB-ers (blauwe stiften), 1 schoolleider (groene stift), 1 TB-er 
(zwarte stift), 4 x opdracht en 1 x driehoek groot

Bespreek en breng samen in kaart (30 minuten): 

• Wie zit waar?

• Onderlinge afstemming in MDO-traject?

• Succeservaringen in de samenwerking? Voorbeelden?

• Knelpunten in MDO-trajecten, suggesties en oplossingen?

• Loop rond en bespreek driehoeken van andere tafels (15 minuten)

• Heb je nog een vraag? Meld die bij Mirella, Verona of Noëlle!
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NVO-Orthopedagoog-Generalist,

Onderwijskundige 

Cognitief gedragstherapeut VGCt

Supervisor NVO-NIP

info@bureaumind.nl

Gedrag van de leerkrachten 

=↕

Gedrag van de Directie en Intern begeleider

↕=

Gedrag van de Trajectbegeleider
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mailto:info@bureaumind.nl
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Gedrag van de leerkrachten 

13:30-14:45 15:00-15:30

=↕

Gedrag van de Internbegeleider

↕=

Gedrag van de Trajectbegeleider

De bedoeling:

Directeuren, IB-ers en TB-ers

krijgen (nog) meer zicht op hun 

eigen en elkaar rollen en zien hoe 

zij elkaar kunnen versterken in een 

MDO ter ondersteuning van 

leerkracht, ouders en leerling(en). 
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Uitgangspunten HGW

1. Werk doelgericht

2. Kijk naar onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften

3. Afstemming en wisselwerking

4. De docent doet er toe

5. Benut het positieve

6. Werk constructief samen

7. Werk systematisch & transparant
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Wat geeft je voldoening aan het 

einde van een MDO traject? Wat 

wil je dat een MDO traject oplevert 

(let op concrete gedragingen, 

gevoelens en acties). 
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• Onderwijs en zorg zijn 

communicerende vaten

• Leerlingvraag op leerkracht/school 

niveau en ouder niveau

• Leerling en ouders betrekken in 

proces

• Doorgaande lijn in de school 

goed onderwijs/basisondersteuning

12



Waar zit jullie kracht vanuit 

de verschillende rollen?

Waar zit jullie kracht in de 3 

niveaus van de driehoek? 

Hoe vullen jullie elkaar aan 

en versterken jullie elkaar 

in MDO-trajecten? 

Denk aan vragen als: wie 

zit waar? Waar zit overlap 

en hoe is die functioneel in 

te zetten? Hoe betrekken 

jullie ouders en leerlingen 

bij het MDO-traject?

4-tal:

1 directeur + 1 TB + 

2 IB

TB leidt gesprek?

Houd het concreet 

en dichtbij de 

werkvloer!

Zet jullie conclusies 

met je eigen kleur 

binnenin de 

driehoek.
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Bespreek voorbeelden van

Succeservaringen met MDO’s

Maak onderscheid tussen voorbereiding

MDO, tijdens MDO en na MDO. 

Zet de succeservaringen links van de

driehoek
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Onderwijs & zorg zijn communicerende vaten
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Behoeften in HGW, HGD, HGA

Sterke en zwakke
factoren leerling, 

OW, OPV 

Doel

Onderwijs- en opv
behoeften leerling

Aanpak
leerkracht en 

ouders
(DOEL) 

Ondersteunings-
behoeften leraar

en ouders

Effect?
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Waar zit jullie kracht 

vanuit de verschillende 

rollen?

Waar zit jullie kracht in 

de 3 niveaus van de 

driehoek? 

Hoe vullen jullie elkaar 

aan en versterken jullie 

elkaar in MDO-

trajecten? 

Denk aan vragen als: 

wie zit waar? Waar zit 

overlap en hoe is die 

functioneel in te zetten? 

Hoe betrekken jullie 

ouders en leerlingen bij 

het MDO-traject?

Waar ervaren we 

dillema’s/knelpunten?

Analyse en oplossingen: 

Waar liggen kansen om 

onze rollen aanvullend 

op elkaar te versterken?

Zet de knelpunten 

en oplossingen 

rechts van de 

driehoek

Noteer alles in 

trefwoorden, 

zodat collega’s 

die kunnen lezen 

bij het rondlopen. 
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Leren van collega’s (15 minuten) 

Loop met je groepje langs de andere 

tafels: herken je de succeservaringen? 

Hebben collega’s dezelfde knelpunten 

en oplossingen? Welke suggesties 

doen zij? Heb jij daar wat aan? 

Heb je hierna nog een vraag?  Meld 

deze aan het begin van de pauze bij 

Mirella, Verona of Noëlle. Dan nemen zij 

die mee in de plenaire bespreking na de 

pauze.  
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Terugkoppeling:

Vragen n.a.v. knelpunten en 

werkdillema’s
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Schrijf aanbevelingen op voor mensen in 

dezelfde rol als jij tijdens een MDO.

Aanbevelingen voor de mensen in je eigen 

rol:

- TB-ers wat bevelen jullie andere TB-ers

aan t.a.v. hun rol in MDO t.o.v. andere 

rollen?

- Directeuren wat bevelen jullie andere 

directeuren  t.a.v. hun rol in MDO t.o.v. 

andere rollen?

- IB-ers wat bevelen jullie andere IB-ers aan 

t.a.v. hun rol in MDO t.o.v. andere rollen?

- Wat beleven jullie aan t.a.v. ondersteuning 

vanuit het SWV aan?

20



Terug naar de bedoeling:

Heb je als directeuren, IB-er en TB-er 

(nog) meer zicht gekregen op je eigen 

en elkaar rollen en zie je hoe jullie 

elkaar kunnen versterken in een MDO 

ter ondersteuning van leerkracht, 

ouders en leerling(en)?
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Is het gelukt de rollen te duiden, 

waardoor je nog beter kunt realiseren 

wat je voldoening geeft aan het einde 

van een MDO traject? Wat wil je dat 

een MDO traject oplevert (let op 

concrete gedragingen, gevoelens en 

acties). 
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Afsluiting:

Wat merken de leerkrachten, ouders morgen in 

uw rol/handelen tijdens een MDO of in het 

algemeen van wat we net hebben besproken?
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Voelen jullie je met deze informatie en middag 

nu competenter?

Wat merken je collega’s hiervan, hoe breng je dit 

naar je organisatie?
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Waarom kindgesprek

• Leerlingen hebben informatie die hun leerkracht en 

ouders niet hebben

• Hun oplossingen blinken uit in eenvoud

• Ze krijgen meer grip op gedrag en leren

gemotiveerder voor ‘eigen’ doelen (0.52,  Hattie, 2013)

• Relatie leerkracht – leerling verbetert  (0.72, Hattie)
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Voorbereiding kind-gesprek

• Soort gesprek: geen straf of overhoring, 

jouw mening, geen foute antwoorden.

Check!

• Doel gesprek: waarover gaat het?

• Waar, wanneer en hoe lang?

• Geef keuzes (wat moet/mag)

• Sociaal wenselijke antwoorden?

• Tijdens gesprek: geef feedback
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Tijdens gesprek

• Meedoen in analyse, doelen formuleren &  

oplossingen zoeken (bezig zijn, doen, tekenen)

• Geef leerling grip: wat bespreek je met wie,  

waarom, wanneer, hoe? Tips leerling?

• Wat wil jij dat ik je ouders vertel of vraag?  

Wat kan je zelf doen? Oefen even!

• Vraag kind om feedback op het gesprek!
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Of teken samen de situatie

• Voorbeeld Isa in hoofdstuk 4

• Kinderen, leerkracht en 

pijlen? In klas, gang, plein?

• ….., want ….?

• 1 doel

• Wat nodig

• Kind-plan?
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Nu kan ik

al ….

Straks  

kan ik …

Evaluatie

Ik ga

…

Leerkracht  

helpt me  

door …

Ouders

helpen  

door …

Vriendje

of IB-er  

helpt  

door …

Kindplan: samen aan de slag
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Enquête MDO  
onder Intern Begeleiders en Traject Begeleiders



Resultaten enquête Loket en MDO onder

IB’ers (respons 51) en TB’ers (respons 26)
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IB TB

Cijfer Loket 8,2 8

Belangrijkste complimenten:

• Snelheid van handelen

• Bereikbaarheid

• Service/meedenken

Belangrijkste verbeterpunten:

• Terugkoppeling uit loket over toegewezen TB’er

• Doorlooptijd soms te lang als een AB’er wordt toegewezen en er toch 

onderzoek nodig blijkt door psycholoog

• GD kan efficiënter, korter

• Waken voor overbelasting TB’er

• Afstemmen loket-TB’er (over beeld loket en hulpvraag in de praktijk)  



Resultaten enquête Loket en MDO onder

IB’ers (respons 51) en TB’ers (respons 26)
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IB TB

Cijfer MDO 7,6 7,9

Belangrijkste complimenten:

• Deskundigheid TB’er

• Service/meedenken

• Gestructureerde aanpak hulpvraag

Belangrijkste verbeterpunten:

• Verschillen in werkwijze en kwaliteit van TB’ers (bepalend voor proces)

• Moeilijk om een MDO te plannen (volle agenda’s)

• Duidelijkheid over wie eindverantwoordelijk is (TB of PD?)

• Bij dubbelrol TB/PD is het lastig om objectief te blijven

• Verwachtingen MDO vooraf afstemmen (ouders/school/Unita)



Doel MDO duidelijk?

34

IB’ers TB’ers



Levert MDO bruikbare adviezen op?
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IB’ers TB’ers



Worden er duidelijke vervolgafspraken 

gemaakt in het MDO?
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IB’ers TB’ers



Hoe vaak heb je een professionalisering-

bijeenkomst bezocht in de afgelopen 2 jaar?
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IB’ers TB’ers



Reden voor bezoeken 

professionaliseringbijeenkomsten
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Belangrijkste redenen om wel te komen:

• Informatie uitwisselen en leren van elkaar

• Netwerken

Belangrijkste redenen om niet te komen:

• Te druk, afweging van prioriteiten en planning

Thema’s voor toekomstige bijeenkomsten:

Veel onderwerpen genoemd, gaan we inventariseren!



Meest genoemde thema’s toekomstige 

bijeenkomsten
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• SOP, inspectie aandachtspunten, ICT in het 

onderwijs, inventarisatie nieuwe 

ontwikkelingen/mogelijkheden

• Hulpmogelijkheden Unita

• Versterken leerkracht

• Themagericht (bijv dyscalculie, adhd, OPP, 

verzuim) gedrag, arrangement plus)

• Praktijk (casus) gericht
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Mededelingen
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Resultaat en vermogen

Frictiereserve in 2017 gevuld.

ALV  30 mei 2018: Ondersteuningsplan 2018-2022; Jaarverslag 2017



• Dyslexie: nieuw Dyslexiebeleid  - zie de website 

• EED Eemnes: nieuwe werkwijze

• ZML (m.n. met Syndroom van DOWN) kinderen op school: 11 april 2018 bijeenkomst in Groot 

Kievitsdal te Baarn

• Marjolein Canté – senior trajectbegeleider voor thuiszitters en multiproblem-casussen 

• Te weinig jeugdpsychiaters

• Arrangementen Plus

• Medisch handelen op school

• OPP moet gemeld worden in BRON

• Privacybeleid en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) : 

bewustwordingsbijeenkomst(en) volgt/ volgen

• Kindermishandeling en huiselijk geweld: verwijsindex en meldcode

• S.V.P.                    (geel)   Tops/ tips voor vanmiddag

(groen) Tips/ suggesties voor volgende bijeenkomst
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Afsluiting

Dank u voor uw deelname !


