
VEILIGHEIDSRISICO’S

• School en/of Team WijZ volgen MELDCODE en schalen 
zonodig op naar Veilig Thuis. 
 

• Bij acute zorg kunnen zowel ouders/leerling als Team WijZ  
of school, rechtstreeks contact opnemen met Veilig Thuis.

• Team WijZ is elke dag telefonisch bereikbaar tussen  
8.30 - 12.30 uur op telefoonnummer 0416-683 456. 

• Veilig Thuis (+ vertrouwensarts) is 24/7 bereikbaar op 
telefoonnummer 0800-2000.

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN
(Vrij inzetbaar)

• ContourdeTwern

• GGD verpleegkundige

PO ROUTEKAART 
PRIMAIR 
ONDERWIJS



Onderwijsniveau Team WijZ
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• Er is een eenvoudige vraag van ouder of leerkracht.  
Leerkracht en/of ouders voeren regie en schakelen zelf  
de jeugdprofessional (IB’er/schakelfunctionaris/ 
GGD jeugdverpleegkundige) in.

Regie: ouders en leerkrachten en voeren zelf interventies uit

• De leerling zit lekker in zijn vel. 
• Thuis en in de klas gaat het goed.

Regie: leerkacht en ouders

• Er is sprake van meervoudige of complexe problematiek. 
• De jeugdprofessional schaalt op binnen de eigen organisatie.

Interventies: vinden binnen gespecialiseerde instanties plaats
Regie: Gemeente/ouders

• Er is sprake van ernstige complexe problematiek,  
waarbij meerdere partijen moeten samenwerken en waarbij  
de veiligheid van de leerling in het gedrang komt. 

• School doet een melding bij Veilig Thuis. Dit kan in overleg  
met regievoerder vanuit de gemeente.

Regie: Veilig Thuis 
 

• De leerling wordt besproken in het ondersteuningsteam.  
Ouders, jeugdprofessional en school stemmen af welke 
interventies ingezet kunnen worden. 

Interventies: vinden buiten de groep en buiten de school plaats 
Regie: IB’er (intern begeleider) en ouders

PO ROUTEKAART PRIMAIR ONDERWIJS

Algemene ondersteuning op school
• De leerkracht werkt planmatig, doelgericht en  

opbrengstgericht.

Regie: leerkracht 

Extra ondersteuning in de les
• Er wordt verlengde of extra instructie gegeven.  

Dit kan ook in de vorm van verrijking of vedieping gebeuren.
• Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Regie: leerkracht

Extra ondersteuning op schoolniveau door 
intern deskundigen
• De leerling wordt besproken in een intern zorg- of 

ondersteuningsteam.
• Begeleiding vindt binnen of buiten de groep plaats.
• Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Regie: IB’er (intern begeleider)

Extra ondersteuning door extern deskundigen
• Raadplegen van extern deskundigen (zoals school-

maatschappelijk werk, DBG’er (deskundige bevoegd gezag),  
AB’er (ambulant begeleider), onderzoekers, enz.)

• Eventueel gebruikmaking van bovenschoolse voorzieningen.
• Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
• DBG’er (deskundige bevoegd gezag) school wordt betrokken. 

Regie: IB’er (intern begeleider)

Extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband
• Ondersteuning en begeleiding vanuit eigen middelen is niet 

toereikend.
• Er wordt een arrangement of TLV (toelaatbaarheidsverklaring)

aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
• Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Regie: DBG’er (deskundige bevoegd gezag)




