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ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT  
HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 
 
Bronnen:  

• Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam (Pameijer, Van 
Beukering & De Lange, 2009, ACCO) 

• Handelingsgerichte diagnostiek: een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij  
onderwijsproblemen (Pameijer, Van Beukering, 2004 ACCO)  

• Indiceren en arrangeren met organisatiemodel IVO Passend Onderwijs (Miedema,  
2012, M&O-groep)  

• documenten van SWV Unita 
 

Inleiding  
Waar in dit document staat multidisciplinair overleg op school, wordt bedoeld alle vormen van 
multidisciplinair overleg binnenschools en bovenschools (afhankelijk van de subregio). 
Het Groeidocument wordt gebruikt voor die leerlingen waarvan u verwacht dat ze extra 
ondersteuning nodig hebben. De start van het invullen kan al beginnen op basis van de 
intakegegevens. Als leerlingen in een multidisciplinair overleg besproken worden, wordt het 
Groeidocument (deels) ingevuld.  
 
Voordat u het document gebruikt zie pagina 5 ‘Instructie invullen Groeidocument’. 
 
Het Groeidocument als middel 
Het Groeidocument wordt gebruikt als middel om de onderwijsbehoeften van het kind en de 
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en ouders in beeld te krijgen. Vanuit het integrale 
overzicht bevorderende en belemmerende factoren worden haalbare doelen geformuleerd. 
Deze doelen en de gewenste ondersteuning om daar te komen kunnen (deels) vallen onder de 
basisondersteuning zoals die is afgesproken binnen PassendWijs.  
Als die extra ondersteuning niet onder de basisondersteuning valt, kan de school die aanvragen 
in de vorm van een arrangement.  
Binnen de extra ondersteuning wordt onderscheid gemaakt tussen lichte en zware 
ondersteuning ‘schema arrangeren’. 
In het Groeidocument ziet u dit onderscheid terug in ‘aanvraag arrangement’ én ‘aanvraag 
arrangement indien u een Toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt.’  
 
Vanuit de groepsbespreking naar het multidisciplinaire team m.b.v. het Groeidocument  
Als in de groepsbespreking blijkt dat een leerling onvoldoende profiteert van het groepsplan, 
als niet duidelijk is wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn kan de leerling 
aangemeld worden bij het multidisciplinaire team.  
In het Groeidocument worden de hulpvragen opgenomen van: school, kind en ouders. De school 
bepaalt op grond van de hulpvragen of er naast de vaste disciplines in het multidisciplinaire 
team, extra disciplines aanwezig moeten zijn bv. vanuit het ondersteuningsteam om de 
hulpvragen mede te beantwoorden.  
Vanuit de gedachte handelingsgericht werken kan de school het Groeidocument samen met 
ouders invullen waar het gaat om het deel ‘overzicht van bevorderende en belemmerende 
factoren.’  
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Een andere mogelijkheid is om bv de hulpverlening of een externe deskundige voorafgaand aan 
de bespreking alvast vanuit diens begeleiding of onderzoek het overzicht bevorderende en 
belemmerende factoren in te laten vullen (in een apart document). 
Tijdens de bespreking wordt het Groeidocument doorlopen en verder aangevuld.  
Aan het einde van de bespreking is het ingevulde Groeidocument tevens het verslag van de 
bespreking.  
 
Invullen Groeidocument  

• Gegevens leerling, school en ouders worden ingevuld.  
• Toestemming voor aanmelding en bespreking in het multidisciplinaire team. Binnen de 

subregio kan de benaming voor het multidisciplinaire team verschillen, de 
benaming wordt ingevuld en het toestemmingsformulier wordt als bijlage  
toegevoegd (het toestemmingsformulier is bijvoorbeeld voor Arnhem en 
Rheden/Rozendaal het toestemmingsformulier ZT of ZAT+)  
 

De rubrieken 1 t/m 4 worden ingevuld.  
  
Deel Overzicht  
Indien u voor de leerling al een OPP PassendWijs heeft ingevuld, dan mag u – voor zover daar 
overlap in zit- naar verwijzen. 
Bevorderende en belemmerende factoren van kind (rubrieken A t/m E), 
Onderwijs (rubriek F) en opvoeding (rubriek G). 
Probeer dit overzicht zo concreet mogelijk in te vullen, met recente en relevante informatie. 
De positieve aspecten en de situaties waarin het gewenste gedrag of vaardigheid gezien wordt, 
worden hier benoemd.  
Deze informatie wordt ook gehaald uit het meest recente groepsoverzicht en  
groepsplan.  
Het Overzicht wordt voor elk multidisciplinair overleg opnieuw aangepast, door factoren weg 
te halen of toe te voegen. Het nieuwe Overzicht is het uitgangspunt van elke bespreking.  
 
H. Indien al bekend, welke doelen wilt u bereiken voor: 
Kind, onderwijs en opvoeding. Dit kan gebruikt worden om alvast een deel van de doelen en de 
ondersteuning die nodig is te beschrijven en een (voorlopige) aanpak te formuleren.  
U kunt er ook voor kiezen dit meteen in te vullen onder J.  
 
I. Bespreking in het multidisciplinaire team 
Inzicht: hoe zou het kunnen komen dat deze leerling, bij deze leerkracht in deze groep met 
deze ouders deze moeilijkheden heeft. Het gaat om de wisselwerking tussen kindkenmerken, 
kenmerken van de leerkracht en kenmerken van opvoedsituatie.  
Doel van deze stap is het begrijpen van de situatie, zodat een adequate aanpak geformuleerd 
kan worden.  
Als er voldoende zicht is op de situatie, wordt de vraag gesteld:  
‘Weten we al genoeg om de vragen te beantwoorden?’  
 
Zo ja: formuleer dan de antwoorden en vul die in bij de rubrieken J doelen.  
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Lukt het de leerkracht om de onderwijsbehoeften te realiseren in de groep? Kunnen ouders hun 
kind de aanpak bieden die het nodig heeft? Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van de 
leerkracht en ouders om die doelen te bereiken? 
Binnen deze fase vindt afstemming plaats in de aanpak om het doel te bereiken (wat doen 
ouders, wat gaat de leerling doen, wat doet de school, wat doet de 
jeugdhulpverlening/jeugdzorg om het doel te bereiken?).  
 
Eventueel K  
Aanvraag arrangement. Bij K wordt in verschillende onderdelen (K1. 1 t/m 4: voor de leerling 
en het onderwijs en K2: voor de opvoeding 1 t/m 3) ingevuld waar de extra ondersteuning 
concreet uit moet bestaan gerelateerd aan de doelen, waar het wordt aangevraagd en voor 
welke periode. Ook het moment van evaluatie wordt genoemd.  
 
Zo nee: wat moeten we nog weten en waarom? Het gaat hierbij om kenmerken kind, 
afstemming onderwijsleersituatie – onderwijsbehoeften leerling, afstemming opvoedsituatie – 
opvoedbehoeften kind.  
Hoe verkrijgen we die informatie: kindgesprek, oudergesprek, observatie, pedagogisch 
didactisch onderzoek, (deel)onderzoek door…  
Benoem dit bij de afspraken.  
De naam van de casusregisseur wordt ingevuld (veelal is dit de intern begeleider). 
Bij een volgend overleg worden dan de gegevens verzameld. Het deel Overzicht wordt indien 
nodig aangevuld (A t/m G). Doelen worden geformuleerd en er vindt een afweging plaats of en 
welke extra ondersteuning nodig is om die doelen te bereiken. Bij de beschrijving uitgaan van 
haalbare doelen en specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  
 
K. Aanvraag extra ondersteuning (die niet valt onder de basisondersteuning)  
Hier wordt vanuit J de uiteindelijke inzet en ondersteuning geformuleerd en gerubriceerd op 
een aantal velden. De ondersteuning en inzet is gerelateerd aan de doelen. De doelen voor een 
aanvraag arrangement worden in de tijd gezet, dus welke doelen voor maximaal het komend 
half jaar, met welke concrete subdoelen om daar te komen. Deze doelen worden SMARTI 
geformuleerd worden.  
 
De aanvraag van het arrangement wordt ondertekend door de directeur (reden: het gaat om 
‘besteding’).  
 
L. Als het arrangement bestaat uit een aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring  
Bij de aanvraag toelaatbaarheid zullen de doelen afhankelijk zijn van de periode waarvoor een 
Toelaatbaarheid wordt gevraagd én de onderwijssoort. 
Het arrangement past in haar omschrijving bij de onderwijssoort!  
De aanvraag toelaatbaarheid wordt ondertekend door de eerste deskundige de orthopedagoog 
of psycholoog én een tweede deskundige. De tweede deskundige kan zijn een kinder- of 
jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een 
arts. Welke tweede deskundige wordt ingezet, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van 
de leerling (dit blijkt uit het de gegevens van ouders, school en leerling en staat dus 
beschreven in het Groeidocument met bijlagen).  
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Het samenwerkingsverband moet zich laten adviseren door een 1e en 2e deskundige.  
Het advies van de 1e deskundige m.b.t. de aanvraag toelaatbaarheid moet terug te vinden zijn 
in het verslag van de bespreking. De 1e deskundige vult tevens een deel van het formulier 
‘criteria inzet TLV’ in (zie Memo 5).  
De 2e onafhankelijke deskundige komt uit een centrale poule van SWV PassendWijs en neemt 
geen deel aan het multidisciplinaire overleg, maar formuleert het advies in het formulier 
‘criteria inzet TLV’. Het advies van de 2e deskundige vindt plaats op basis van lezing van het 
Groeidocument en de bijlagen. Als de 2e deskundige positief adviseert ondertekent deze 
vervolgens de aanvraag toelaatbaarheid in het Groeidocument.  
 
Achter Speciaal Onderwijs aan/van:  
de onderwijssoort invullen 
- Zeer moeilijk opvoedbare kinderen (categorie 1) 
- Zeer moeilijk lerende kinderen (categorie 1) 
- Langdurig zieke kinderen (categorie 1) 
- Lichamelijk gehandicapte leerlingen (categorie 2) 
- Meervoudig gehandicapte leerlingen met de combinatie lichamelijke handicap en zeer  
  moeilijk lerend (categorie 3)  
 
M. Ondertekening door de directeur van de school.  
(Ter informatie: ouders hebben – op dit moment- nog geen instemmingbevoegdheid en hoeven 
niet te tekenen, ze kunnen wel bezwaar aantekenen). 
 
N. en O.: eventuele vervolgbesprekingen.  
Nog een 4e multidisciplinair overleg? Maak dan zelf een papieren bijlage.  
 
Waar stuurt u de aanvragen naar toe? 
Zowel de aanvraag arrangement met inzet ondersteuningsteam als de aanvraag TLV worden 
gestuurd naar: 
 
Coördinatieteam SWV PassendWijs  
T. a.v.  : naam Regiocoördinator  
Postadres  : Postbus 2044 

  6802 CA Arnhem 
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INSTRUCTIE INVULLEN GROEIDOCUMENT 
 
Zeer belangrijk: 
 
Instructie 

1. Open het bestand en sla het meteen op onder een door u werkbare en gekozen naam 
2. Dit bestand met de nieuwe naam is uw werkdocument.  

Vul het bestand verder in. 
En sla het telkens op onder de door u gekozen naam 

3. Bij een volgende keer openen, nieuwe naam geven 
4. Bestand, bijvoegen bij e-mailadres op het moment van verzenden 

 
Wilt u dat meerdere collega’s informatie aanleveren voor in het Groeidocument dan 
stuurt u ander leeg Groeidocument met bovenstaande instructie naar die persoon.  
 
Het OPP en het Groeidocument worden in de loop van het schooljaar 2014 -2015 in 
elkaar geschoven. De bedoeling is dat er dan één webbased document komt, waar Esis 
en Parnassys aan gekoppeld worden. Ter overbrugging is dit document gemaakt. Dit 
betekent dat u het digitaal kunt invullen en ondertekenen. Bij het printen wordt alleen 
dat afgedrukt wat in de invulvelden staat, als u een + teken rechts in het veld ziet 
verschijnen tijdens het invullen heeft u teveel tekst gebruikt.  
 
Beperk u dus met invullen tot de ruimte in de invulvelden. 
Vul alleen dat in dat echt specifiek geldt voor deze leerling, deze ouders bij deze 
leerkracht. Gebruik de ruimte in de velden zo efficiënt mogelijk (bv geen harde return, 
korte en bondige omschrijving, gehele regel gebruiken).  
 

 
Bij aanvraag van extra ondersteuning in de vorm van ‘een aanvraag arrangement of een 
Toelaatbaarheidsverklaring’ wordt alles uitgeprint.  
 


