
MO/ZO STAPPENPLAN MAATSCHAPPELIJK
ONDERSTEUNER & ZORGOVERLEG

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN 
(Vrij inzetbaar) 

• M@zzl

• Samenwerkingsverband

• ContourdeTwern

• Jeugd- en jongerenwerk

• ACT  

 adviescommissie toelating

• OZA  

 onderwijs zorgarrangement

VEILIGHEIDSRISICO’S
 

• Bespreking ZOCO (zorgcoördinator) / mentor met MO’er 
(maatschappelijk ondersteuner).

• MO’er meldt bij Zorgloket Team WijZ.

• 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.

VO ROUTEKAART 
VOORTGEZET 
ONDERWIJS

VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN
(Vrij inzetbaar)

• M@zzl

• Samenwerkingsverband

• ContourdeTwern

• Jeugd- en jongerenwerk

• ACT adviescommissie toelating

• OZA onderwijs zorgarrangement

• Vanzelfsprekend!? platform voor jonge mantelzorgers

• Coaches RMC regionaal meld- en coördinatiepunt

STAPPENPLAN MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNER /  

ZORGOVERLEG

1. Leerling wordt aangemeld door ZOCO (zorgcoördinator)  
 
bij extern ZO (zorgoverleg) – nadat ouders door school zijn  
 
betrokken en geïnformeerd. 
 

2. Aanmelding wordt in het ZO gecheckt middels routekaart. 

3. Leerling wordt besproken in extern ZO.  

4. Aard van problematiek wordt vastgesteld:  
 
Didactisch / Medisch / Sociaal domein 

5. Ouders worden over stap 4 geïnformeerd door de school.

DIDACTISCH 

Bij vaststelling didactisch van aard  
 
(actie ouders/school)

MEDISCH 
 
Bij vaststelling medisch van aard  
 
(actie ouders/leerling/school)

SOCIAAL DOMEIN 

Bij vaststelling sociaal domein van aard  
 
(acties ouders/leerling/school/MO’er)
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Extra vaststelling (wordt in ZO bepaald)
• Enkelvoudig/meervoudig/complex.
• Crisis/spoed/niet urgent.
Doorverwijzing naar MO’er
• Pakt zelf de casus op indien mogelijk binnen maximaal 6 gespreken.
Indien dat niet mogelijk is 
• Doorverwijzing en aanmelding door ouders/leerling bij Zorgloket  

Team WijZ.

•  Doorverwijzing huisarts.
•  Doorverwijzing JVK (jeugdverpleegkundige) / JA (jeugdarts).

• Doorverwijzing SWV (samenwerkingsverband).
• Doorverwijzing ACT (adviescommissie toelating).
• Doorverwijzing Ambulante begeleiding door school.



VO ROUTEKAART VOORTGEZET ONDERWIJS

Onderwijsniveau

1 Algemene ondersteuning op school
• Leerling zit in het algemeen lekker in zijn vel. 
• Thuis en op school gaat het redelijk tot goed.
• Docenten werken planmatig, doelgericht en opbrengstgericht.
• Mentor (of coach) houdt leerling en ouders op de hoogte 

volgens normale gang van zaken (mentorgesprek, ouderavond, 
tien-minuten gesprek en dergelijke).

Regie: mentor 

• De leerling zit in het algemeen lekker in zijn vel. 
• Thuis en in de klas gaat het redelijk tot goed.
• Geen verbinding met Team WijZ aan de orde.

Regie: leerkacht/mentor en ouders/leerling 

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

ook in de vorm van verrijking of verdieping.
• Mentor informeert leerling en ouders. 
• Mentor vraagt ouders om ondersteuning thuis.

Regie: mentor

• Er is een vraag van ouder of leerkracht.  

 
Regie: mentor en ouders/leerling

3 Extra ondersteuning op schoolniveau door 
intern deskundigen
• Leerling wordt besproken in ondersteuningsteam  

(mentor, zorgcoördinator, evt. deskundigen).
• Ouders worden betrokken en geïnformeerd.
• Begeleiding vindt binnen en/of buiten les plaats.
• Als wordt overwogen een OPP (ontwikkelingsperspectief) op  

te stellen, stelt zorgcoördinator ouders hiervan op de hoogte  
en vraagt hen om advies. Ouders ondertekenen het OPP.

Regie: zorgcoördinator en/of ECHA specialist (hoogbegaafdheid)

• De leerling wordt besproken in het ZO (zorgoverleg). 
• In het ZO wordt afsproken of en zo ja welke interventies nodig zijn 

en ingezet kunnen worden. 
• Interventies vinden binnen of buiten de les/school plaats. 
• In het ZO wordt afgesproken wie naast ouders/leerling regie gaat 

voeren.

Regie: Team WijZ en ouders/leerling 

4 Extra ondersteuning door extern deskundigen
• Zie Stappenplan MO/ZO  

(maatschappelijk ondersteuner/zorgoverleg).
• Leerling wordt besproken in het ZO (zorgoverleg). 
• Er wordt extern onderzoek uitgevoerd.
• Er wordt samen met leerling en ouders een OPP  

(ontwikkelingsperspectief) opgesteld.  
Ouders ondertekenen het OPP. 

• Er wordt externe deskundigheid ingezet.
• Er wordt mogelijk een adviesvraag gesteld aan de ACT 

(adviescommissie toelating).

Regie: zorgcoördinator en/of ECHA specialist (hoogbegaafdheid)

• Aanmelden bij MO/ZO (maatschappelijk ondersteuner/
zorgoverleg) conform het MO/ZO Stappenplan. 

• In overleg met Team WijZ en ouders/leerling wordt de  
benodigde zorg ingezet.

• Gewerkt wordt aan: 1 gezin 1 plan. 

Regie: Team WijZ en ouders/leerling 

5 Extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband
• Ondersteuningsvraag leerling overstijgt begeleidings-

mogelijkheden school of leerling zit thuis.
• Er wordt een arrangement, TLV (toelaatbaarheidsverklaring),  

plaatsing OPDC (orthopedagogisch didactisch 
centrum) of trajectbegeleiding aangevraagd bij het SWV 
(samenwerkingsverband) met instemming van ouders.

Regie: zorgcoördinator en/of ECHA specialist (hoogbegaafdheid)
Bij thuiszitter: afdelingsdirecteur organiseert MDO met ouders, 
zorgcoördinator, GGD, leerplicht, overige deskundigen (indien 
betrokken: onderwijs(zorg)consulent). OPP als uitgangspunt.

• Er is sprake van ernstige complexe problematiek,  
waarbij meerdere uitvoerende partijen samenwerken. 

• Op basis van indicatiestelling door Team WijZ wordt de  
benodigde ondersteuning en hulp beschikt en ingezet.

• 1 gezin 1 plan.

Regie: Team WijZ en ouders/leerling 

Team WijZ
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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.


