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Checklist handelingsgericht ondersteuningsteam 
 

Kenmerk van effectief 
overleggen 

Wat zie ik zoal? Ja of 
nee? 

PROCES:   

Welkom, iedereen wordt 
voorgesteld. 
Verwachtingen worden 
gecheckt. 
beschikbare tijd ook. 

 Ouders (en jongeren) eerst welkom 
heten. 

 Doel van de bespreking uitleggen. 

 Is voor iedereen duidelijk wie waarom 
aan tafel zit? (korte voorstelronde)  

 Er is een duidelijke gespreksleider.  

 Lichaamstaal: ontspannen, alert en 
actief? 

 

Naar aanleiding van de 
voorbereiding  

 Heeft iedereen dezelfde informatie 
ontvangen? 

 Is die informatie duidelijk en volledig? 

 

Deelnemers luisteren naar 
elkaar  
 

 Laten elkaar uitpraten 

 Vatten samen wat ze horen 

 Iedereen komt aan het woord 

 

Deelnemers stellen vragen 
 

 Stellen verhelderende vragen 

 Stellen oplossingsgerichte vragen 

 Stellen handelingsgerichte vragen  

 

De tijd wordt bewaakt 
 

Er is xx minuten beschikbaar, wordt daar 
rekening mee gehouden? 
 

 

De hulpvraag/doelen staan 
centraal 
 

We blijven bij de vraag en gaan niet ook nog 
allerlei andere vragen van deelnemers 
bespreken 

 

De hulpvraag /doelen zijn 
aan het eind beantwoord 

 Afspraken over wie welk met doel aan 
de gang gaat (de doeltrekker).   

 Afspraken over wie het plan gaat 
bewaken. 

 Afspraken over de (tussen) evaluatie 
(wat en wanneer).  
 

 

Afronding gesprek  Voldeed het aan de verwachtingen van 
alle betrokkenen? 

 Hoe is het overleg ervaren? 
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Kenmerk van effectief 
overleggen 

Wat zie ik zoal? Ja of 
nee? 

INHOUD:   

Doel bijeenkomst wordt 
concreet verwoord.  
 

 De doelen van de bespreking zijn duidelijk: 
Het is helder welke vragen beantwoord 
moeten worden  
Het is helder welke beslissingen genomen 
moeten worden 

 

 

De onderwijsbehoefte van 
kinderen staat centraal 
 

 Welke vaardigheden mist het kind en 
moet het kind ontwikkelen? 

 Wat heeft het kind nodig om 
gestelde/beoogde doelen te bereiken? 
 

 

We werken vanuit 
wisselwerking en 
afstemming  

 Betrekken van de context in het zoeken 
van verklaring en passende aanpak:  het 
onderwijsaanbod (te moeilijk? Te 
makkelijk?),de werkwijze (klassikaal, in 
groepjes, zelfstandig), de pedagogische 
stijl van de leerkracht, het materiaal, het 
klaslokaal, de groep, de thuissituatie, 
schoolafspraken, etc 

 

 

Wat heeft de leerkracht nodig 
om deze leerling te kunnen 
bieden wat hij/zij nodig heeft 
om zich handelingsbekwaam 
te voelen t.o.v. deze leerling 
 
Wat heeft deze ouder nodig 
om het kind te kunnen 
bieden wat nodig is om 
doelen te behalen. 
 

 Betrekken en erkennen van 
leerkrachtfactoren en 
leerkrachtvaardigheden in de casus 

 Ziet de leerkracht beoogde aanpak zitten? 
 
 
 

 Al deze vragen ook voor ouder, m.b.t. 
opvoeding. 

 

Er is tijdens de bespreking 
aandacht voor het positieve 
van:  
- de leerling   
- de leerkracht(en) 
- de groep of andere 
leerlingen  
- de ouders   

 Wanneer gaat het wél goed, welke 
interesse heeft het kind, wat kan het kind 
wél?  

 Welke positieve aspecten van het kind, 
leerkracht/groep/ouders/methode  kunnen 
we benutten? 

 Hoe ervaart het kind/jongere zelf de 
situatie? Welke oplossing ideeën heeft 
deze zelf? 

 

Lk en ib zijn als professionals  
betrokken bij de bespreking 
en zorgen voor 
wisselwerking en 
afstemming.  
 
Dit zelfde geldt voor ouders 

 Ze hebben meegedacht bij:  

 inzicht: de analyse (wat zou er aan de hand     
kunnen zijn, verklarend beeld) 

 uitzicht: het formuleren van doelen voor 
leren, werkhouding en/of gedrag  

 de gewenste aanpak op school en thuis
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De bespreking verliep 
systematisch (stap voor stap; 
in grote lijnen conform de 
werkwijze HGW) 

 Zien we niets over het hoofd? 

 Stappen samenvatten en structureren. 
We gaan dit en dit doen omdat… Als we 
dit… weten, dan kunnen we…  

 Wat gaan we doen? 
 

 

 Aan het einde van de 
bespreking zijn zowel 
de samenwerking als de 
doelen van het overleg 
geëvalueerd (zie 1) 
 
 

  De vragen zijn beantwoord   
 De beslissingen zijn (voor zover al 

mogelijk) genomen) 
 Actief: wie gaat wat doen? 

 Wanneer evalueren we?  

 Wat evalueren we dan? 

 Nogmaals check: zien leerkracht en ouder 
de beoogde aanpak zitten 
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