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Routekaart aanmelding & Bespreking ZAT+ /MDO+ 

 

Aanmelder 
Een aanmelding bij het ZAT+/MDO+ zal meestal gedaan worden door de 
intern begeleider van de PO-/SBO-/SO-school, maar kan ook gebeuren door andere partijen 
zoals een functionaris van een externe organisatie, jeugdgezondheidszorg, een wijkcoach 
of ouders. 
 
Wat is het ZAT+/MDO+ 
Het ZAT+/MDO+ is een bovenschools multidisciplinair team met een onafhankelijke 
voorzitter waarin casuïstiekbesprekingen plaatsvinden waarbij; de schoolinterne zorg en 
het ZT/MDO onvoldoende antwoord heeft op of tot onvoldoende overeenstemming leidt 
over de hulpvraag, onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind, gezin of de 
school, er behoefte is aan maatwerk, sprake is van (dreigend) thuiszitten.  
 
Wie zijn de deelnemers van het ZAT+/MDO+ 
Het ZAT+/MDO+ bestaat uit de voorzitter, ouders, school en een notulist. Mocht het kind 
nog niet naar school gaan, nemen de externe organisatie en ouders deel. Naast de vaste 
deelnemers kunnen nog andere deskundigen, relevant voor de beantwoording van de 
hulpvraag, worden uitgenodigd. Dit gebeurt in overleg tussen ouders, school en de 
orthopedagoog van de school.  
 
 
De aanmelding 

- De aanmelder bespreekt het voornemen het kind aan te melden met de ouders (en 
de Schoolcontactpersoon). De aanmelder zorgt ervoor dat de ouders het 
toestemmingsformulier ondertekenen en informeert over de te volgen procedure.  

 
- De aanmelding ZAT+/ MDO+ geschiedt door de aanmelder, per mail aan het 

secretariaat (Iris Cuppen; i.cuppen@swv-passendwijs.nl). Met hierin een lijst met 
contactgegevens van de betrokkenen die aanwezig worden geacht. 

 
- De intern begeleider maakt een hulpvraag aan in Kindkans met de status “aanvraag 

ZAT+/MDO+”. Hier kunnen het toestemmingsformulier en relevante documenten 
worden toegevoegd. In ieder geval moet duidelijk beschreven staan wat de reden 
van aanmelding en de hulpvraag ten behoeve van het ZAT+/ MDO+ is. 

• Gegevens leerling, school en ouders  

• Context aanmelden (voorgeschiedenis, reden van aanmelding) 

• (Recente) hulpvragen 

• Maatregelen en effecten 

• Betrokken personen en instanties 

• Overzicht belemmerende en bevorderende factoren 

• Overzicht doelen en onderwijsbehoeften 

• Overige relevante documenten 
 
- De intern begeleider maakt een overlegronde aan zodat alle betrokkenen tot 

maximaal een week na het overleg toegang hebben tot de hulpvraag. 
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- Het secretariaat neemt contact op met de voorzitter die de aanmelding beoordeelt. 
Het secretariaat stuurt een voorstel voor een datum en later ook een officiële 
uitnodiging naar alle genodigden. 

 
Nazorg 
- Er wordt een verslag gemaakt van de bespreking. Dit gespreksverslag wordt ter 

correctie verzonden gedeeld met de voorzitter. 
- Het gespreksverslag wordt na correctie door het secretariaat beveiligd via Zivver 

gedeeld met alle aanwezigen.   
- Het secretariaat past na het verzenden van het gespreksverslag de status van de 

hulpvraag in Kindkans aan naar “afgerond ZAT+/MDO+” 
- Ouders hoeven niet opnieuw een toestemmingsformulier te tekenen bij een 

vervolgbespreking in het ZAT+/MDO+, als in het verslag van de bespreking is 
opgenomen dat de leerling terugkomt op het ZAT+/MDO+. In het kader van HGW is 
het wel belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de nieuwe informatie die naar 
de deelnemers wordt verstuurd bij de vervolgbespreking. 
 


