
VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN
EN BASISSCHOLEN

R e s u l t a t e n  o n d e r z o e k  
 i n f o r m a t i e o v e r d r a c h t  t u s s e n

SCHOLEN REGIO LEIDEN
(ZONDER GEMEENTE LEIDEN)

72%

WIE VOERT HET
INTAKEGESPREK?

WAT VINDEN DE
SCHOLEN?

NEEMT U DE KENNISOVERDRACHT VANUIT DE VOORSCHOOLSE
VOORZIENING (INDIEN AANWEZIG) MEE TIJDENS HET INTAKEGESPREK?

Resultaten gebaseerd op vragenlijsten verstuurd door 
PPO regio Leiden in mei 2020

MOMENT VAN DE INTAKE

16% 84%

"Intakegesprek is vaak pas nadat het
kind al op school geplaatst is. Als

gevolg kan het kind al in een groep
geplaatst zijn die niet passend is bij

diens ondersteuningsbehoefte".

Vroegtijdige indruk kind en ouders
Ouders kunnen kennismaken met de
school
Je bent op de hoogte van bijzondere
omstandigheden
Laagdrempelig karakter van
intakegesprek voor ouders en
leerkrachten

van de scholen voert een intakegesprek

100%
van de scholen is hierbij alert op extra
ondersteuningsbehoeften van het kind
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Divers, geen vast moment 

4 jaar of ouder 

Tussen 3,5 en 4 jaar 

Tussen 3 en 3,5 jaar 

Bij 3 jaar of jonger 

Op welke leeftijd van het kind vindt het intakegesprek plaats?

Aantal scholen

Andere
44%

Leerkracht
36%

IB-er
12%

Directie
8%

van de scholen geeft in de open vragen
aan het intakegesprek graag eerder in

het proces te willen voeren

van de scholen geeft aan tevreden te zijn
met het moment van de intake. 

Het intakegesprek vindt voornamelijk
plaats op de leeftijd van 4 jaar of ouder

Ja
44%

Alleen bij bijzonderheden
28%

Nee
16%

Als we dit zouden hebben wel
8%

Geen antwoord
4%

Infographic door Eline Sparreboom, PPO regio Leiden, november 2020

Scholen in de regio Leiden (zonder de gemeente Leiden)



VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN
EN BASISSCHOLEN

R e s u l t a t e n  o n d e r z o e k  
 i n f o r m a t i e o v e r d r a c h t  t u s s e n

SCHOLEN IN LEIDEN

75%

WIE VOERT HET
INTAKEGESPREK?

WAT VINDEN DE
SCHOLEN?

NEEMT U DE KENNISOVERDRACHT VANUIT DE VOORSCHOOLSE
VOORZIENING (INDIEN AANWEZIG) MEE TIJDENS HET INTAKEGESPREK?

Resultaten gebaseerd op vragenlijsten verstuurd door 
PPO regio Leiden in mei 2020

MOMENT VAN DE INTAKE

25% 75%

van de scholen voert een intakegesprek

80%
van de scholen is hierbij alert op extra
ondersteuningsbehoeften van het kind

Op welke leeftijd van het kind vindt het intakegesprek plaats?

Aantal scholen

van de scholen geeft in de open vragen
aan dat de informatieoverdracht
meestal pas na het intakegesprek

plaatsvindt

van de scholen geeft aan tevreden te zijn
met het moment van de intake. 

Het intakegesprek vindt voornamelijk
plaats op de leeftijd van 3 jaar of jonger
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Bij 3 jaar of jonger 

Item 6 

Leerkracht
31.3%

Directie
31.3%

Anders
31.3%

IB-er
6.3%

"Voorschoolse informatie is nog
niet altijd beschikbaar wanneer
intakegesprek plaatsvindt"

Contact verloopt gedurende schoolloopbaan
gemakkelijker als gevolg van de kennismaking bij
het intakegesprek. Je bent een vertrouwd gezich
voor de ouders
Je weet op tijd hoeveel leerlingen je kunt
verwachten
Je krijgt een vroegtijdige indruk van het kind en
het gezin

Als we dit zouden hebben wel
33%

Ja
20%

Alleen bij bijzonderheden
20%

Nee
20%

Geen antwoord
7%

Infographic door Eline Sparreboom, PPO regio Leiden, november 2020

Scholen in Leiden (zonder de omliggende gemeenten


