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Gespreksleidraad Ondersteuningsteamoverleg (OT)  

Fase Schatting 
tijd  

Onderwerp 

Introductie 
door 
voorzitter 
 

5 minuten 
 
 
 
 

Welkom (eerst aan ouders) 
Doel van de bespreking is met elkaar antwoorden te vinden op een aantal vragen en 
van daaruit een passende aanpak om …(naam kind) verder te helpen in haar/zijn 
ontwikkeling. 
Voorstelronde: ieder stelt zich kort voor en geeft aan welke rol een ieder op dit 
moment heeft vanuit zijn/haar expertise bij dit kind. 

Overzicht/ 
waarnemen 

5 minuten 
 
 
 
 
 
15 minuten 

Heeft iedereen de juiste informatie gekregen? 
Concreet noemen welke vragen centraal staan in dit OT. Herkent iedereen zich in de 
vragen? Dit overleg is zorgvuldig voorbereid dus aanwezigen hebben bijgedragen 
aan de vraagformulering.  
Is de voorbereiding mager geweest, vraag dan ouders en leerkracht dan eerst hun 
verwachting en vraag te beschrijven. 
Is er nog recente aanvullende relevante informatie? 
Start verkennen van de vraag en mogelijke antwoorden: 
opties verkennen, vanuit school, vanuit thuis, aanvullende zorg. 
Wat werkt, wat werkt niet, positieve factoren of krachtbronnen die ingezet kunnen 
worden? Van belang: Bij de vragen blijven. 
Tip voor de voorzitter: vraag door op krachtbronnen! 

Inzicht/ 
begrijpen 

15 minuten 
 
 
 
 
 
 
 
paar 
minuten 

Wat begrijpen we nu; hoe komt het dat de situatie is zoals deze is? 
Welke vragen die we hadden, hebben we beantwoord?  
Wat willen we nog meer weten? Ga hierbij uit van de zin: Als we dit … weten, dan 
kunnen we… (onderzoeksvraag)? 
Wat zou de leerling helpen om verder te komen?  
Wat heeft de leerling nodig om …(doelen) te halen? Suggesties? 
Welke compenserende rol kunnen de positieve factoren spelen? Kind zelf/ 
leerkracht/ouder/in de groep? 
Samenvatten wat we nu weten en onderwijs- en begeleidingsbehoeften leerling 
vaststellen. 

Uitzicht/ 
plannen/ 
realiseren 

15 minuten Quick-wins: de beste suggesties uit de genoemde mogelijkheden halen. Welke 
suggestie is goed uitvoerbaar en gaat snel een succeservaring opleveren? Wat is 
haalbaar van alle oplossingssuggesties? 
Heeft de leerkracht een ondersteuningsbehoefte? 
Hebben ouders een ondersteuningsbehoefte? 
Concrete doelen formuleren voor school en thuis. 
Acties samenvatten: wie doet wat, wanneer? Wie stemt af met de leerling? 

Afronding 5 minuten Wie is tussentijds aanspreekpunt voor de ouders? 
Wanneer evaluatie/ vervolgoverleg?  

Evaluatie 10 minuten Hoe hebben de ouders het overleg ervaren, voldeed het aan hun verwachtingen, 
wat vinden zij van de opbrengst? Hoe hebben de andere betrokkenen het overleg 
ervaren? Afsluiting: 
Is het doel van het overleg behaald?    
Is de startvraag voldoende beantwoord? 
Zijn we tevreden over het behaalde resultaat? (Is het diepgaand genoeg en van 
voldoende kwaliteit?) 
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