
 

 

 
 
 
 

Route Jonge kind van voorschoolse voorziening naar onderwijs 
 
 
Inleiding: 
 
Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden kan voorschoolse voorzieningen en 
basisscholen adviseren als er vragen zijn op het gebied van ontwikkeling van jonge 
kinderen (3,5 – 7 jaar), als deze de expertise van de eigen organisatie overstijgt. Ook 
kan PPO betrokken worden als er vragen zijn over schoolkeuze of de route naar 
speciale onderwijsvoorzieningen. 
Hieronder beschrijven we twee scenario’s. 
 
Scenario 1 
Een kind is aangemeld op de basisschool 
 
Het kind is aangemeld op een basisschool of is al gestart nadat het 4 jaar is geworden.  
Bij de aanmelding van het kind zijn er vragen/zorgen over de ontwikkeling. De ouders 
zijn van begin af aan betrokken. 

1. De Intern begeleider van de school heeft in overleg met de ouders de 
ondersteuningsvragen in beeld gebracht. De school vraagt zich af of en hoe zij 
dit kind een passend aanbod kan bieden. 

2. De IB-er schakelt de onderwijsspecialist van PPO in. In een eerste gesprek 
wordt de ondersteuningsvraag zo helder mogelijk geformuleerd en eventueel 
nadere informatie opgevraagd.  

3. De onderwijsspecialist en de IB-er onderzoeken op welke wijze de school een 
passend aanbod kan realiseren. Dit wordt met de ouders gedeeld. 

4. Indien de ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de school overstijgt kan  
in overleg met ouders en de onderwijsspecialist van PPO externe 
ondersteuning betrokken worden (b.v. AED, JGT en/of de JGZ ).  

5. Indien gespecialiseerde kennis over het jonge kind nodig is, wordt de specialist 
Jonge Kind van PPO geconsulteerd. 

6. In een gezamenlijk overleg (Ondersteuningsteam) wordt met betrokkenen een 
plan opgesteld. Dit wordt vastgelegd in het leerlingdossier. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Scenario 2  
Een kind is nog niet aangemeld op een basisschool 
 
Een kind tussen 3 en 4 jaar is nog niet aangemeld bij een basisschool. De voorschoolse 
voorziening en de ouders hebben vragen over wat de beste route naar onderwijs is.  

• De voorschoolse voorziening vraagt ouders toestemming om ‘de 
onderwijsspecialist jonge kind’ van PPO te betrekken en vraagt toestemming 
tot het delen van informatie over het kind.  Er volgt een gesprek mét ouders; 

• De onderwijsspecialist maakt een analyse van de gegevens, mede op basis van 
een observatie en formuleert een advies; 

• Het advies wordt besproken met de ouders en de voorschoolse voorziening. 
• Bij een advies voor regulier basisonderwijs wordt de onderwijsspecialist van 

PPO die verbonden is aan de wijk/gemeente waar het gezin woont, betrokken. 
Zij kan de ouders ondersteunen bij de schoolkeuze; 

• Bij een advies voor een speciale onderwijsvoorziening ondersteunt ‘De jonge 
kind specialist’ ouders en de voorschoolse voorziening in de te nemen stappen 
in de route naar een speciale (onderwijs)voorziening.  

• De voorschoolse voorziening houdt de regie en blijft casemanager. 
• De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van het advies ligt bij de ouders.  

 
 

Bij vragen over de route voor het jonge kind kan contact opgenomen worden met Joan 
Dool (joandool@pporegioleiden.nl)  
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