
Info voor aanmelding 1 loket 

In het 1 loket wordt door een groot aantal partners uit onderwijs en zorg samengewerkt. Tijdens het 
1 loket zitten ouders, school,  contactpersoon vanuit het samenwerkingsverband (SWV) en de 
gezinsspecialist rond de tafel. Door het SWV, in overleg met ouders en school, kunnen de volgende 
partners uitgenodigd worden voor het 1 loket: SBO en SO scholen, leerplicht, zorginstanties zoals 
Fortagroep, MEE, Yulius, Lucertis, GGZ Delfland, fysiotherapie, logopedie en andere bij het kind 
betrokken instanties.  
 
In dit bovenschoolse overleg worden op basis van veelal complexe problemen onderwijs- en 
zorgarrangementen geadviseerd en toegewezen. Ouders worden daarbij, als expert van hun kind, 
standaard uitgenodigd. Hetzelfde geldt voor de school (intern begeleider en directeur). Op deze wijze 
kunnen zowel school als ouders hun kennis inbrengen, meedenken en voorgestelde 
oplossingsrichtingen ter plekke toetsen op haalbaarheid. Door de multidisciplinaire benadering, de 
brede vertegenwoordiging van expertise en aanbod vanuit diverse organisaties, is het in de meeste 
gevallen mogelijk aanbod op maat te realiseren. Leerlingen worden zodoende niet alleen binnen het 
onderwijs, maar indien nodig ook binnen de gezinssituatie of in combinatie met andere 
buitenschoolse zorg ondersteund. Daarbij werken de betrokkenen uit het loket niet langs maar met 
elkaar samen en liggen alle genomen (onderwijs-) zorgmaatregelen in elkaars verlengde.  
 
Wanneer aanmelden bij het 1 loket: 

- Kinderen in situaties waar school niet binnen de eigen zorgstructuur een adequaat aanbod 
voor kan organiseren. Daaronder vallen dus ook kinderen in situaties waarbij het 
ondersteuningsteam (OT) geen bevredigend antwoord/arrangement biedt, waardoor 
opschaling op zijn plek is. Bespreking in het OT is overigens geen voorwaarde voor 
bespreking in 1 loket;   

- Kinderen in situaties waar een blik vanuit meerdere disciplines nodig is. Het gaat vrijwel altijd 
om meervoudige complexe problematiek gerelateerd aan meerdere domeinen; school, gezin 
en/of vrije tijd;   

- Kinderen in situaties waarbij een oplossing geforceerd dient te worden, ofwel 
doorzettingsmacht op zijn plek is, gaan door naar het 1 loket. Denk bijvoorbeeld aan 
vastgelopen zorgtrajecten of leerlingen die thuis (dreigen komen te) zitten.  

 
Dus niet aanmelden wanneer: 

- er aan een verwijzing naar SBO of SO wordt gedacht en er of geen problematiek in de 
gezinssituatie en/of vrije tijd speelt of al afdoende ondersteuning vanuit jeugdzorg is 
georganiseerd. Deze kinderen worden binnen het OT op school besproken. Indien bij 
bespreking blijkt dat inderdaad ‘slechts’ een verwijzing naar een andere onderwijssetting 
(S(B)O) op zijn plek is en ook helder is welke setting dat moet worden, wordt er vanuit het OT 
afgehandeld.  

- school handelingsverlegen is m.b.t. de aanpak en ondersteuning binnen school en hierover 
geadviseerd wil worden. Ook deze vragen worden in het OT neergelegd waar de expertise 
van de SWVer (onderwijsspecialist) en de gezinsspecialist kan worden benut. 

 
Hoe aanmelden bij het 1 loket: 

- De SWVer kan tijdens het OT de mogelijkheid van bespreking in het 1 loket voorleggen. 
- Aanmelding gebeurt door de SWVer van de school bij de voorzitter van het 1 loket.  
- Bij aanmelding zijn de volgende gegevens nodig: een concrete hulpvraag, 

toestemmingsformulier ouders/verzorgers (SWV), uitdraai LVS, handelingsplannen 
(geëvalueerd), logboek. En indien aanwezig: onderzoeksgegevens/diagnostiek, gegevens 
specialistische begeleiding als logopedie, fysiotherapie, SOVA etc. en gegevens Minters.    

 



De bespreking: 
- Aangezien u als ouder deelneemt aan de bespreking is het van belang dat de school u daarop 

voorbereidt. Wat kunt u verwachten? Welke instanties zitten aan tafel? Welke gegevens en 
onderwerpen kunnen op tafel komen? Wat is uw hulpvraag en die van school? En hoe kan de 
bijdrage van u en school er uit zien? Indien u de Nederlandse taal niet beheerst is het van 
belang dit (tijdig) bij het 1 loket kenbaar te maken zodat er voor een tolk gezorgd kan 
worden. 

- Het voorbereiden en begeleiden van ouders wordt in principe door de intern begeleider 
gedaan.  

- Tijdens de bespreking wordt op basis van ondersteuningsbehoeften van het kind, school en 
ouders een onderwijszorgarrangement geformuleerd. Tevens worden er concrete afspraken 
gemaakt over wie welke actie gaat ondernemen en hoe de terugkoppeling wordt geregeld. 
Veelal zal het zaakwaarnemerschap bij de intern begeleider of de gezinsspecialist worden 
neergelegd. Dat betekent dat deze betrokkene dan het aanspreekpunt voor ouders zijn waar 
het de voortgang van het traject betreft. 

- Na bespreking in het 1 loket ontvangen school en ouders een beknopt verslag met daarin de 
beargumentering, het advies en afspraken/acties. 

- Wanneer afgesproken acties niet of met vertraging kunnen worden uitgevoerd, wordt van de 
desbetreffende professional (dus ook school) die verantwoordelijk is voor de uitvoering 
ervan, verwacht dat dit wordt teruggekoppeld naar de voorzitter van het loket.   

- Het 1 loket komt op afroep bij elkaar. Voor de bespreking wordt een uur de tijd genomen. 
    
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij Carola Werners, voorzitter van het 1 loket en 
Marjan Roelfs van het SWV. 
 
Telefoonnummer 0102736007 
 


