
 

 Terugplaatsingsbeleid SBO De Parasol 

 

Inleiding 

In de vergadering SO- SBO van 17-1-2023 ontvingen wij het verzoek om het terugplaatsingsbeleid 
van SBO de Parasol aan te leveren In dit plan van aanpak wordt ingegaan op de acties die binnen sbo 
de Parasol worden genomen ten aanzien van terugplaatsing richting het basisonderwijs. 

Probleemstelling 

Op welke manier wordt de terugplaatsing van leerlingen richting het basisonderwijs vormgegeven in 
de zorgcyclus van SBO de Parasol  

Aanpak 

Met het maken van een jaarplan krijgen we de doelstellingen helder en ook zicht op de behoeftes en 
aandachtspunten binnen de locatie. 

 

Huidige dossiers verzoek tot terugplaatsing  

Binnen de Parasol zijn momenteel geen dossiers met een terugplaatsingsverzoek vanuit ouders. 

Jaarlijks volgen wij voor de leerlingen waarvan wij denken dat er mogelijkheden zijn de volgende 
stappen. Dit bepalen we tijden de groepsbesprekingen die met IB tweemaal per jaar plaatsvinden.  

We volgen dan de volgende stappen: 

1. In kaart brengen van de leerlijn, de leerlingen dienen dan op de hoofdvakken rekenen, taal, 
lezen en spelling te presteren op de leerlijn 0.75 of 1.0. 

2. In kaart brengen van de onderwijsbehoeften op aansturing, executieve functies en 
ondersteuningsbehoeften op algemene levensvaardigheden zoals zelfredzaamheid en de 
mate van zelfstandigheid.   

3. Observatie door Ib of schoolpsycholoog 
4. Bespreken met ouders in een OT, waarbij er doelen en succes criteria worden vastgelegd. 
5. Voor het behalen van de doelen wordt een tijdpad opgesteld en wordt er door de intern 

begeleider contact gelegd met mogelijke scholen. 

Terugplaatsingsbeleid Sbo De Parasol binnen de zorgcyclus  

Als vast onderdeel van het opstellen van het OPP wordt bekeken of een terugplaatsing tot de 
mogelijkheden behoort. We bespreken deze leerlingen tijdens het zorgoverleg en nemen de 
voorwaarden tot terugplaatsing op in het OPP. Hiermee beogen we planmatig werken aan de 
ondersteuning die voor de leerling nodig is.  

Terugplaatsingsbeleid Sbo De Parasol bij verwijzing naar vervolgonderwijs na groep 8  



Bij het verwijzen van groep 8 naar de vervolgscholen is ons streven om terug te verwijzen naar 
regulier onderwijs.  Hierbij wordt er zonnodig een arrangement aangevraagd voor PRO/ LWOO of 
LWOO +/Groeiklas 

In de Zorg adviesformulieren wordt aangegeven welke hulp en ondersteuning het kind dan nodig 
heeft.  

Knelpunt  

Een huidig knelpunt is dat de er binnen de basisscholen in Maassluis weinig tot geen ruimte is om te 
plaatsen. 

 

  

 

 


