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1. Vooraf
Binnen het onderwijs wordt er hard gewerkt. We zijn druk met onze lessen, maar ook druk met het
bieden van een klimaat waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Om dat te doen is het nodig
dat er wordt aangesloten op wat kinderen nodig hebben. Daarvoor wordt er geobserveerd, getoetst,
gesprekken gevoerd, plannen opgesteld enz. Al deze informatie wordt vastgelegd in de
leerlingvolgsystemen van de school. Wanneer een school bemerkt dat de ondersteuning die de
school kan bieden niet meer voldoende is voor de leerling, gaat de school het
samenwerkingsverband inschakelen. Dit ‘inschakelen’ moet zorgvuldig gebeuren. Er moet
toestemming worden gegeven, informatie moet worden uitgewisseld, personen moeten worden
uitgenodigd om mee te denken. Veel samenwerkingsverbanden hebben hiervoor formulieren
ontwikkeld om dit proces goed vorm te geven. Het is een uitdaging voor elk samenwerkingsverband
om die formulieren zo te ontwerpen dat informatie niet dubbel moet worden vastgelegd omdat veel
informatie al beschikbaar is in de leerlingvolgsystemen van de school.
Voorwaarde is natuurlijk dan dat de basisondersteuning in het leerlingvolgsysteem is opgenomen. Dit
gebeurt binnen Berséba in ParnasSys van Topicus. Berséba adviseert de scholen om in de
basisondersteuning naast de toetsen, notities, plannen en gesprekken ook van leerlingen
leerlingkenmerken vast te leggen in het systeem zoals belemmerende- en stimulerende factoren en
onderwijsbehoeften. Deze informatie komt direct ten goede aan de basiskwaliteit en kan straks ook
worden gebruikt bij het inschakelen van het samenwerkingsverband.
2. Achtergrond:
Met (de invoering van) Passend Onderwijs is de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften een verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. De
wetgever heeft bepaald dat het ontwikkelingsperspectief (OP) hèt instrument wordt om passend
onderwijs voor individuele leerlingen te realiseren en te verantwoorden.
Binnen Berséba gebruiken we vanaf schooljaar 16/17 het OP van ParnasSys. In overleg met
betrokkenen uit alle regio’s hebben we een aantal inhouden afgestemd en zijn we gekomen tot deze
handleiding. Hiermee bevorderen we een eenduidige werkwijze binnen ons samenwerkingsverband
en loketten.
3. Voorliggende structuur m.b.t. het OP
Van belang is dat de voorliggende structuur (voordat er een OP opgesteld wordt) binnen de school
goed functioneert. Als de school de principes van HGW heeft verweven in zijn basisondersteuning /
structuur is het opstellen van een OP vrij eenvoudig.
Daarmee bedoelen we dat het belangrijk is om bij kinderen die op sociaal-emotioneel, gedrag of
leergebied opvallen, tijdig te beginnen met het bijhouden van de notities. Dat kunnen in eerste
instantie notities zijn n.a.v. observaties, gesprekken e.d. Als er echter extra inzet (hulpplan in de klas,
of buiten de klas, of…..) ingezet gaat worden is het belangrijk om op dat moment ook de notitie
categorieën SF (stimulerende factoren), BF (belemmerende factoren), e.d. in te gaan vullen. Indien
de school na interne inzet samen met de ouders tot de conclusie komt dat er ook externe
ondersteuning nodig is, dan vormen deze notities mede de basis voor het OP! Daarmee is het OP
deels een groeidocument.
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4. Verschil OPP / OP.
In het onderwijs worden verschillende benamingen gebruikt voor documenten die een vorm of
onderdeel zijn van een OPP. In onze optiek hebben we het over het volgende:
OPP: een OntwikkelingsPerspectiefPlan door sommigen ook het groeidocument genoemd.
OP: een OntwikkelingsPerspectief. (zonder plan).
In deze Berséba werkwijze praten we formeel over het OP (dus zonder plan). Het plangedeelte zit
immers los in Parnassys via de hulpplannen. Het OP is dus een stuk statischer (wordt voor een jaar
opgesteld, met minstens 1 keer tussentijdse ‘weging’ samen met ouders). Het hulpplan is een
uitvloeisel van het OP en kan 6 tot 10 weken lopen.
5. Wanneer een OP?
Dit document kan gebruikt worden voor alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
Dus bij:
- het formuleren van een eigen leerroute(interne OP)
- een aanvraag voor een arrangement bij het Loket
- een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het Loket.
In dit document richten we ons op de 2 laatste categorieën: die zijn wettelijk vereist.
Het samenwerkingsverband adviseert om deze werkwijze te gaan gebruiken, zodra er een
vermoeden is, dat een leerling een specifieke aanpak op onderdelen van zijn ontwikkeling nodig
heeft of nodig gaat krijgen!
Gaandeweg wordt dan de basis van het OP gevuld in Parnassys. Dan functioneert Parnassys als het
ware als een groeidocument, dat kan leiden tot het een OP. Bij een aanvraag voor een arrangement
of een toelaatbaarheidsverklaring dient het document volledig te zijn ingevuld.
Als Parnassys wordt gebruikt als groeidocument, zoals hierboven beschreven, dan zijn de onderdelen
die nodig zijn voor het OP al voor het grootste deel voorradig binnen ParnasSys . Let op: dan is er nog
geen formeel OP en hoeft er nog niets te worden uitgewisseld met Bron! Idem geldt voor een zgn.
‘intern’ OP (zonder middelen of inzet van het SWV’), ook die wordt niet met Bron uitgewisseld! .
Bij het invullen geldt wel: voor zover relevant, gelet op de speciale onderwijsbehoeften van de
leerling. De aanvraag wordt in behandeling genomen vanaf het moment dat het Loket bepaald dat
het dossier compleet is, incl. de benodigde handtekeningen op het toestemmingenformulier.
6. Communicatie:
Het is van wezenlijk belang dat er vroegtijdig, consequent én open met ouders en leerkracht wordt
gecommuniceerd over het OP. Ouders moeten hierin gekend worden. ‘Wettelijk’ gezien wordt het
volgende aangegeven: Het bevoegd gezag stelt het ontwikkelingsperspectief vast, nadat het hierover
op overeenstemming gericht overleg heeft gevoerd met de ouders. Het is belangrijk om ouders en
school het OP te laten tekenen. Als SWV vinden we het van belang dat de ouders hierin worden
‘gekend’ en vragen we hen te tekenen ‘voor gezien’ / ter kennisname. Een handelingsplan (HP) moet
formeel wel door ouders worden getekend.
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7. Voordelen voor school / loket:
Eenduidige, kwalitatief goede informatie. Voor de school relatief eenvoudig samen te stellen.
Je gebruikt Parnassys als groeidocument en het OP vanuit de school bezien als:
- verantwoording van het planmatig handelen;
- een middel om een ondersteuningsarrangement aan te vragen;
- een middel om een toelaatbaarheidsverklaring tot S(B)O aan te vragen;
- een middel om een leerlingdossier op te bouwen en te werken met een OP.
Je gebruikt het OP vanuit het loket bezien als:
- verantwoording van het planmatig handelen;
- een middel om te komen tot afgestemde ondersteuningsarrangementen;
- een onderlegger voor een verantwoorde afweging voor het afgeven van een
toelaatbaarheidsverklaring tot S(B)O.
8. Het opstellen van een OP
In het volgende deel van deze handleiding wordt aangegeven per onderdeel welke informatie we
vragen en hoe je deze het beste kunt omschrijven. Er wordt regelmatig verwezen naar een bijlage
waar je b.v. voorbeeldteksten vindt. Gebruik deze a.u.b. ook!
9. Werkwijze en relatie met andere documenten:
In de bijlagen zetten we op een rij:
•
•
•
•
•
•

Hoe Parnassys het beste ingericht kan worden om tot een goed OP te komen (bijlage 1,
acties vooraf tevens nodig voor bijeenkomst 1 in de regio’s)
Welke notitie categorieën daarvoor benodigd zijn én met welke standaard tekst ze gevuld
moeten worden (bijlage 2)
Voorbeeldteksten (specifiek voor Berséba) voor de vrije vakken in het OP (bijlage 3)
Stappenplan ‘samenstellen van een OP’ (bijlage 4)
Hoe het werkt om vanuit Parnassys een aanvraag te doen in Kindkans (bijlage 5)
Toestemmingsverklaring / handtekeningen formulier (bijlage 6)

10. Algemene aandachtpunten / instellingen:
De meest voorkomende beperkingen moeten opgenomen worden via Beheer.
Relaties: welke mensen zijn er betrokken bij de zorg (bij de naam kort in haakjes de functie). Ook
toevoegen via Beheer.
Medische gegevens moeten ook aangevuld worden bij personalia van een leerling.
Er wordt niet gesynchroniseerd, dus als je tussendoor medicatie toevoegt bij een leerling, dan neemt
het OP dat dat niet automatisch mee.
Erg belangrijk is dat: het vullen van Parnassys (met notities) moet beginnen vanaf het moment dat er
extra vragen leven m.b.t. de ontwikkeling van de leerling. (Parnassys is feitelijk een groeidocument)
Dus niet pas notities (bv notities BF, SF, e.d.)gaan aanmaken als blijkt dat er een OP nodig is voor de
aanvraag van een arrangement of TLV.
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BIJLAGE 1: ACTIES VOORAF

Acties vooraf (ter voorbereiding van bijeenkomst 1 van het verdiepingstraject
Ontwikkelingsperspectief)
Actie
0
.
1
.

2
.

Lees dit artikel
Zorg dat in Beheer > Notitiecategorieën leerling alle
categorieën m.b.t. het OP beschikbaar zijn* en
anders toegevoegd worden. Met name gaat het om
de categorieën Stimulerende factoren,
Belemmerende factoren en Onderwijsbehoeften.
Haal bijvoorbeeld de standaardinhoud van zo’n
categorie uit het groeidocument van het
Samenwerkingsverband.
*. Zie voor afgesproken notitie categorieën het
document ‘Berséba inrichten OP.
Zorg dat alle relaties in ParnasSys staan. Denk aan:
de orthopedagoog, de logopedist, de
fysiotherapeut, vertegenwoordiger van Jeugdzorg,
ambulant begeleider.
Vul waar nodig is deze lijst school- specifiek aan.

3
.

Voer bij de leerling de uitslag van een IQ-onderzoek
in (indien beschikbaar). Leerlingkaart > Toetsen >
IQ-testen

4
.

Voeg een lijstje met beperkingen toe via Beheer >
Beperkingen
Vul waar nodig is deze lijst school-specifiek aan. Kijk
uit voor ‘niet officiële’ toevoegingen! Zie ook:
http://www.deggzacademie.nl/upload/documenten
/
symposia/dsm5/Gemsa_Franken.pdf
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Afbeelding

5
.

7

Indien van toepassing: vermeld welke medicijnen er
gebruikt worden. Doe dit via Leerlingkaart >
Personalia > Medisch.
Hier kunnen ook allergische reacties vermeld
worden.
Dit is een open veld, dus zelf toe te voegen tekst.
Sluit daarbij nauw aan bij de officiële
omschrijvingen.
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BIJLAGE 2: Voorbeeldteksten notitie categorieën OP Berséba

NOTITIECATEGORIEËN STIMULERENDE (SF) EN BELEMMERENDE FACTOREN (BF)
(Kopieer en plak deze inhouden in de evt. nog aan te maken /aan te passen categorie)

Gebruik als afkorting van deze notitiecategorie de letters: SF
LEERLINGKENMERKEN
Wat zijn bevorderende/stimulerende factoren op het gebied van:
Cognitieve en didactische ontwikkeling
Spraak- en taalontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Werkhouding en motivatie
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Gezondheid en medische aspecten
Specifieke talenten en interesses
OMGEVINGSKENMERKEN Wat zijn bevorderende/stimulerende factoren op het gebied van:
Groep
Leerkracht(en)
School
Thuissituatie
Vrije tijd
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Gebruik als afkorting van deze notitiecategorie de letters: BF
LEERLINGKENMERKEN
Wat zijn belemmerende factoren op het gebied van:
Cognitieve en didactische ontwikkeling
Spraak- en taalontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Werkhouding en motivatie
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Gezondheid en medische aspecten
Specifieke talenten en interesses

OMGEVINGSKENMERKEN
Groep

Wat zijn belemmerende factoren op het gebied van:

Leerkracht(en)
School
Thuissituatie
Vrije tijd
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NOTITIECATEGORIE ONDERWIJSBEHOEFTE LLN ÉN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE LK (OWB)
(Kopieer en plak deze inhoud in de evt. nog aan te maken /aan te passen categorie)

Gebruik als afkorting van deze notitiecategorie de letters: OWB
Haal de geel gearceerde hulptekst weg als je een notitie OWB voor een lln. toevoegt!
De leerling heeft de volgende onderwijs- en begeleidingsbehoeften:
(denk aan: instructie, opdrachten, (leer)activiteiten, feedback, groep/groepsgenoten, leerkracht, ouders,
leeromgeving, ondersteuning)
Wat heeft de leerling volgens de school nodig om het uitstroomniveau te bereiken?
Wat heeft de leerling volgens de ouders nodig om het uitstroomniveau te bereiken?
Wat heeft de leerling volgens zichzelf nodig om het uitstroomniveau te bereiken?

Ondersteuningsbehoefte van de leerkracht(en) (handelingsverlegenheid)
Wat heb je nodig?
Met welk doel?
Ondersteuning die gerealiseerd wordt/kan worden ….
Vanuit de school:
(denk aan aandacht en tijd, voorzieningen, expertise, gebouw, samenwerking etc.)
Vanuit het samenwerkingsverband:
(denk aan aandacht en tijd, voorzieningen, expertise, gebouw, samenwerking etc. in relatie tot aanvraag
arrangement)
Vanuit Jeugdhulp, ziektekostenverzekering en/of Wet langdurige zorg:
(denk aan aandacht en tijd, voorzieningen, expertise, gebouw, samenwerking etc.)
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BIJLAGE 3: Voorbeeldteksten vrije velden OP Berséba

Voorbeeldteksten OP in ParnasSys
Hieronder: de inhouden van tekstvak 1, 2 en 3 zijn standaard te maken via Beheer ->
Ontwikkelingsperspectief
De inhouden van de tekstvakken 4 t/m 7 moeten steeds specifiek per kind ingevuld worden.
Haal de geel gearceerde hulptekst weg als je een OP daadwerkelijk bij een lln. toevoegt!
1e tekstvak:
Welke interventies hebben reeds plaatsgevonden en waren deze interventies effectief? (bij het OP
voor de leerling te vinden achter de tab Beginsituatie)
SAMENVATTING DOSSIER / INTEGRATIEF BEELD
[denk aan ongeveer een tekst van 15 à 30 regels]
Beeld van de leerling (pedagogisch en didactisch) :
Interventies en effecten daarvan: [denk b.v. aan: externen betrokken, effect van interne interventies,
effect van evt. eerder arrangement of andere vormen van externe ondersteuning, bij doublure: wat
was de reden van doublure?]
2e tekstvak:
Om welke redenen geeft u de leerling een ontwikkelingsperspectief? (bij het OP van de leerling te
vinden achter de tab Conclusies)
Vermeld hier op basis van het Integratief beeld waarom een OP wordt opgesteld.
[Denk aan, - uitstroom PRO-niveau op basis van IQ en didactisch profiel
- bij LWOO verwachting: uitsluiting Eindtoets
- opstellen OP vanuit eigen extra middelen op basis van pedagogisch of didactisch profiel
- toekenning arrangement vanuit SwV]
3e tekstvak:
Welke ondersteuning verlangt u van het samenwerkingsverband? (optioneel) (bij het OP voor de
leerling te zien achter de tab ‘Conclusies)
[Denk b.v. aan:]
Adviesvraag:
Arr. Gedrag/sociaal emotioneel/werkhouding (alleen AB)
Arr. Cognitief (AB / middelen)
Arr. Medisch Lichamelijk (AB/ middelen)
TLV SBO
TLV SO
Geef kort aan wat je nodig hebt in uren AB en/of middelen én wat je ermee wilt gaan doen:
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4e tekstvak:
Bij het OP voor de leerling kan achter de tab Uitstroomniveau per vakgebied het uitstroomniveau
aangegeven worden. Daar zou je kunnen denken aan de volgende vragen/punten:
Rekenen (als voorbeeld)
Beschrijf hier het te verwachten uitstroomniveau. Als doel. Bijvoorbeeld: …… [naam lln.] verlaat de
basisschool op het rekenniveau …. [ uitgedrukt in % Leerrendement, in DLE, in een
Functioneringsniveau, of in Vaardigheidsscore]
Geplande vaardigheidsgroei half of heel jaar vooruit: … […uitgedrukt in % Leerrendement, DLE en/of
vaardigheidsscore…]
Eventuele inhoudelijke (tussen)doelen: […]
Aanbod om gestelde doelen te bereiken
Omschrijving aanbod: […Geef afwijkingen aan van de leerdoelen binnen het onderwijsprogramma,
bv. dispenseren, specifieke methodiek, inzet ICT. Concreet uitgewerkt in plannen…]
Begeleiding buiten de groep: […]
Begeleiding buiten school: […]
Voer bovenstaande informatie op dezelfde wijze in voor de vakken Spelling, Technisch Lezen en
Begrijpend Lezen. Uiteraard alleen de vakken die van toepassing zijn!
Helaas is er in het OP geen apart ‘vak’ voor de sociaal – emotionele ontwikkeling. Je kunt in het vak
van Begrijpend Lezen de verwachtingen m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling toevoegen.
De tab Evaluatie kent 3 tekstvakken:
5e tekstvak:
Is de gekozen uitstroombestemming nog steeds passend bij de leerling?
[Eigen tekst]

6e tekstvak:
Zijn de gekozen uitstroomniveaus nog steeds passend bij de leerling?
[Eigen tekst]

7e tekstvak:
Is realisatie van het ontwikkelingsperspectief mogelijk in het speciaal basisonderwijs of regulier
onderwijs? (optioneel)
[Eigen tekst]
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BIJLAGE 4: Samenstellen OP Berséba
BIJL Stappenplan Ontwikkelingsperspectief (OP) in ParnasSys Berséba

N.B. dit stappenplan gaan met name over de technische kant van het OP. Realiseer je dat het altijd om maatwerk gaat en
dat ook niet meetbare aspecten een belangrijke rol kunnen spelen. In de experttrajecten wordt hier aandacht aan besteed.
Stap
1

2

Omschrijving
Voer vooraf in ParnasSys de
acties uit die vermeld staan in
het document ‘Acties vooraf’

Inrichting
Richt het OP in Beheer
eenmalig in.
Beheer > Begeleiding >
Ontwikkelingsperspectief.

Voeg relevante
notitiecategorieën toe.
Maak een standaard format
voor de Samenvatting (zie
document ‘Voorbeeldteksten
notitiecategorieën OP in
ParnasSys Berséba’) Hou
a.u.b. de Berséba teksten
aan!
13
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afbeelding

Vul ook zo mogelijk de
andere tekstvakken met
standaard formats. (zie
document ‘Voorbeeldteksten
vrije velden OP in ParnasSys’)
Hou a.u.b. de Berséba
teksten aan!

Opstellen OP voor een Leerling
3

Bepaal de achterstand of
voorsprong van een leerling.
Stel de groei van de leerling vast.
-Wel of niet tevreden?
-Welbevinden v.d. leerling?

Bijvoorbeeld opgehaald via de groepskaart of via het overzicht ‘Niet-methodetoetsen leerlingen’

Stel een ontwikkelprognose vast
(indien gewenst). Doe dit in
procenten Leerrendement (DLE :
DL = LR). Vul deze in bij Leerling >
Toetsen > Ontwikkelprognose.
Denk bij het bepalen van het
uitstroomniveau ook na over de
invloed van SF en BF. (Theoretisch
LR en Reëel LR)
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(4)

5

Gebruik deze stap en tabel alleen
als je het anders wilt doen dan in
DL, DLE’s en LR.
Anders volstaat stap 3 van dit
stappenplan. Ga dan verder bij 5.
Bepaal het uitstroomniveau. per
vakgebied en geef deze weer in
het tekstvak achter tabblad
‘uitstroomniveau’ (zie ook stap 6
van dit stappenplan).

Tabel DLE en vaardigheidsscore bandbreedte niveau B

Denk bij het bepalen van het
uitstroomniveau ook na over de
invloed van SF en BF.
(Theoretische LRV en Reële LRV)
Voeg een
Ontwikkelingsperspectief toe bij
de leerling via de Leerlingkaart >
Begeleiding >
Ontwikkelingsperspectief
Tabblad Algemeen en
Beginsituatie
Vul, indien nodig, ontbrekende
gegevens in.
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6

Tabblad Uitstroomniveau
Je doet bij dit tabblad twee dingen:
-

-

2 hulpdocumenten:

Per vakgebied het
uitstroomniveau noteren
(deze is al bepaald bij stap
3 of 4)
én de
uitstroombestemming
kiezen.

Je kunt de uitstroombestemming
bepalen m.b.v. deze tabel en
aanklikken in het keuzevenster
achter tabblad ‘uitstroomniveau’.
(naar beneden scrollen)
Eerst per vak het uitstroomniveau
bekijken en dan vervolgens de
uiteindelijke uitstroombestemming
bepalen d.m.v. een gewogen
besluit.
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òf:

7

Tabbladen Conclusie en
Evaluatie
Tabblad ‘Conclusie’ kent
twee vragen met ieder een
eigen tekstvak.
Bij de inrichting van het
ontwikkelingsperspectief is
hier al standaardtekst
opgenomen. (zie document
‘voorbeeldteksten vrije
velden Berséba’: bijl. 3 op
pag. 10 van deze
handleiding)
Tabblad ‘Evaluatie’ kent 3
vragen, elk met een eigen
tekstvak.
Hiervoor kan geen
standaard tekst bij Beheer
worden opgenomen.
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8

Maak een afdruk van het
Ontwikkelingsperspectief
Tip: sla dit document ook op
als pdf in de map van de
leerling i.v.m. aanvraag
arrangement via Kindkans.

9

Haal ook aanvullende
overzichten/ documenten
op. (zie afbeeldingen
hieronder)
Je hebt dan in ParnasSys een
‘groeidocument’ opgesteld,
geschikt om mee te sturen bij
de aanvraag van een
arrangement bij het SwV .
Tip: Sla deze overzichten als
pdf op in de map van de
leerling, als 0-meting.
Deze kunnen dan gebruikt

18

1. ‘Leerlingananalyse’ (voorbeeld hieronder)
2. ‘Niet-methodetoetsen leerlingen’ (optie ‘Standaard’ én ‘Met vaardigheidsgroei’)
(voorbeeld hieronder)
3. Ontwikkelingsperspectief (prognose) voorbeeld hieronder)
4. Uitslag sociaal emotioneel instrument (b.v. Zien!) (voorbeeld hieronder)
5. Relevante recente onderzoeksverslagen
6. Handtekeningenformulier (zoveel mogelijk digitaal in laten vullen, printen,
ondertekenen, scannen en aan dossier toevoegen).
7. Eventueel nog aanvullende info als: hulplannen én notities.
Sla deze documenten op in de map van de leerling. Deze kunnen later, bij de indiening in
Kindkans meegezonden worden. Naast het OP stuur je dan i.i.g. deze documenten mee.
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worden bij een aanvraag voor
een arrangement / TLV via
Kindkans

3. Mét vaardigheidsgroei

1. leerlinganalyse

2. Niet-methodetoetsen lln.

5. Uitslag soc. em. instrument
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4. Ontwikkelingsperspectief lln.

10

OP melden bij Bron.
Wanneer je gebruik maakt
van een arrangement (‘geld’
of ‘expertise) van het
Samenwerkingsverband, is
het verplicht dit OP met Bron
uit te wisselen.
Je doet dit via Leerling >
Onderwijs > Passend
onderwijs.
En daarna via School > Bron >
enz.
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BIJLAGE 5: Selecteren van documenten voor versturen als bijlage naar Kindkans
1. Dossier samenstellen

Voordat u een hulpvraag voor een leerling aan Kindkans wilt sturen, is het nodig om een dossier
samen te stellen. Daarin moet de informatie staat die nodig is om een besluit te laten nemen.
Onderstaande documenten moeten daarna aan de map van het kind worden gekoppeld als een
bestand. Let op! Het gaat hier niet om de notities SF, BF en OWB, maar andere notities die nodig zijn
om het beeld van de leerling te verduidelijken.
Stap 1a: Opvragen van (indien nog nodig andere) notities
Ga naar tabblad
Overzichten >
Leerlingvolgsystee
m > Notities >
Notities leerling.

Maak een selectie
m.b.v. de
selectievelden, klik
op ‘zoeken’ en klik
de leerling aan die
het betreft.
Klik daarna op
‘volgende’.
Klik de relevante
notities aan.
Klik daarna op
‘volgende’.

Bestand opslaan in
leerlingmap – zet
het betreffende
vinkje aan.
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Stap 1b: Opvragen van plannen (alleen recente én relevante)
Ga naar
Overzichten.
Ga naar tabblad >
Leerlingvolgsystee
m > Begeleiding >
Klik op pdf van
‘Selectie plannen
met opmaak’

Maak een selectie
m.b.v. de
selectievelden, klik
op ‘zoeken’ en klik
de leerling aan die
het betreft.
Klik daarna op
‘volgende’.
Klik de relevante
plannen van die lln.
aan.
Klik daarna op
‘volgende’.
Vink de gewenste
opties aan en vink
hier ook ‘Overzicht
opslaan in
leerlingmap’ aan.
Klik daarna op
‘Overzicht
ophalen’.

Zie ook bijlage 4: samenstellen OP Berséba.
22
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2. Bestanden uploaden naar map van de leerling

Notities, plannen, Overzichten Niet-methodetoetsen, Zien!-overzicht en het OP worden als bestand
in de map van een leerling opgenomen op de manier zoals hierboven beschreven bij 1a en 1b. Dus
via het zetten van een vinkje voor ‘Overzicht opslaan in leerlingmap’.
Mocht je nog andere bestanden in de map van deze leerling willen opnemen, b.v. een verslag van
een orthopedagoog (om mee te sturen via Kindkans) dan doe je dat zoals hier onder beschreven.
Ga naar tabblad
Leerling. Klik op de
leerling die het
betreft.

Klik op het tabblad
‘Map’.
Klik daarna
onderaan op ‘nieuw
bestand’.

Vul de gegevens in
en zoek het
bestand op. Klik
daarna op
‘opslaan’.
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BIJLAGE 6: Opstellen hulpvraag in Parnassys t.b.v. Kindkans
Ga naar tabblad
Leerling. Klik op
de leerling die het
betreft.

Klik op het
tabblad
Begeleiding >
Kindkans >
‘Nieuwe
zorgvraag
invoeren’.
Vul de gegevens
in en selecteer de
bijlagen die
moeten worden
meegestuurd.
Klik daarna op
‘aanvraag opslaan
en versturen naar
kindkans’

N.B.
•

Het telefoonnummer kan het nummer van de ouders zijn. Dat wordt automatisch
overgenomen vanuit ParnasSys. Wijzig dit in het telefoonnummer van school.
• Hou de korte omschrijving erg beknopt! Dus bijv. ‘korte interventie’ i.p.v. ‘aanvraag korte
interventie’
• Typ in de zorgvraag* een duidelijke omschrijving, die onderbouwd wordt door de
documenten in de bijlage.
*) De benaming die Kindkans gebruikt voor ondersteuningsvraag.
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In de toelichting staat ook vermeld welke gegevens worden meegestuurd:

Als de zorgvraag
is verstuurd ziet u
dit scherm.

U kunt de
zorgvraag altijd
inzien door deze
aan te klikken.

In Kindkans ziet u de hulpvraag terug via het tabblad ‘Hulpvragen’.
Indien u een verzonden aanvraag wilt inzien of wijzigen, klik dan op de aanvraag. Er kan dan bekeken
worden wat er in de aanvraag staat of er kunnen evt. wijzigingen in aangebracht worden en opnieuw
verstuurd.
De stand van zaken van de aanvraag kun je aflezen onder de kop “Status”.
Klik je op de knop “Statussen updaten” dan wordt uit Kindkans de actuele status gehaald.

Benamingen van arrangementen binnen Berséba worden de komenden maanden landelijk
gestroomlijnd.
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BIJLAGE 7: Toestemmingsformulier ouders / school / orthopedagoog
1. Zoveel mogelijk digitaal (laten) invullen. 2. Printen. 3. Ondertekenen. 4. Scannen en toevoegen
aan map van de leerling. Vroegtijdig regelen!
F1 Toestemmingsverklaring
Betreft:
Naam leerling
Geboortedatum
BSN-nummer
Naam school
Plaats school
De ouder(s)/voogd verklaren hierbij het volgende
1.

2.
3.
4.

Zij hebben van de hiervoor genoemde basisschool een kopie ontvangen van het (groeidocument) OPP
van voornoemd kind, inclusief de eventuele bijlagen die door school meegezonden moeten worden met
dat OPP.
Zij geven aan voornoemde basisschool toestemming het OPP mét de bijlagen digitaal te sturen naar
belanghebbenden van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba (PO0001).
Zij geven toestemming om het dossier te bespreken in de commissie van toekenning van Berséba.
Zij geven toestemming aan het SWV om, indien nodig, nadere inlichtingen in te winnen bij de
instantie(s) of instelling(en) die in het OPP en/of de bijlagen genoemd worden en die voornoemd kind
eventueel hebben onderzocht en/of in behandeling hebben (gehad).

F2 Vaststelling
Ondertekening door ouder(s)/voogd:
De ouder(s)/voogd verklaren kennis genomen van de inhoud van het (groeidocument)
ontwikkelingsperspectief en in te stemmen met de hierboven genoemde verklaring.
naam ouder 11/voogd
datum:
handtekening:

naam ouder 2

datum:

handtekening:

Eventuele zienswijze van de ouder(s)/voogd

1
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Bij één handtekening verklaart de ouder de enige ouderlijke gezagsdrager van het kind te zijn
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Ondertekening door orthopedagoog:
De betrokken orthopedagoog verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het (groeidocument)
ontwikkelingsperspectief.
naam:
datum:
handtekeningen:

Eventuele opmerkingen van de betrokken orthopedagoog of andere externe professionals

Ondertekening door de school (intern begeleider of directeur):
De school stelt met de ondertekening het ontwikkelingsperspectief (op basis van de inhoud van het
groeidocument) vast en dient op grond van de inhoud van dit document een aanvraag in voor een
arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband, zoals vermeld onder item A
van het groeidocument.
naam en functie:
datum:
handtekening:
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