
Route terugplaatsingcoördinator

Vanaf augustus 2022 is Mieke van Krugten werkzaam als Terugplaatsing coördinator (TC) vanuit het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.

De functie van TC is nieuw in de regio en heeft als doel om het overstapproces van leerlingen van het 
S(B)O naar het reguliere basisonderwijs, te begeleiden. 

De TC is ondersteunend bedoeld voor zowel de ouders van de leerling, de leerling zelf als zeker ook 
voor de ontvangende school. Per overstaptraject zal er gekeken worden, wat heeft deze leerling en/
of deze leerkracht nodig om de overstap succesvol te laten verlopen. Zowel vooraf als na het moment 
van overstappen. 

De TC is in principe een half jaar voorafgaand aan het overstapproces betrokken en blijft nog een half 
jaar betrokken na de overstap. 

In een schema ziet dat er als volgt uit: bekijk volgende pagina



Stappenplan tot overstapmoment van S(B)O naar 
regulier primair onderwijs.

Geel is actie IB-ers S(B)O         Blauw is actie TC  
Groen is actie ouders                         Oranje is actie voorkeurschool
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 IB-ers van S(B)O nodigen TC uit voor OT waarin 
gesproken gaat worden met ouders van een 
leerling die mogelijk kan overstappen naar 
regulier basisonderwijs. IB heeft aan ouders 
uitgelegd dat TC aansluit, het relevante deel van 
het dossier leest en vooraf even in de klas bij de 
leerling zal kijken. 

 TC maakt kennis met ouders in OT.  TC legt in 
OT kort functie/ doel van TC uit. TC en ouders  
maken evt. na afloop afspraken over vervolg-
contact.

TC neemt contact op met consulent SWV die de 
scholen van de woonomgeving van de leerling 
kent. TC bespreekt de casus anoniem (wel wor-
den leerjaar en onderwijsbehoeften besproken). 
TC vraagt consulent naar mogelijk passende 
scholen.

Indien niet besproken tijdens OT.
TC neemt contact op met ouders om: 
• van ouders te horen wat zij belangrijk       

vinden bij de overstap.
• te horen van ouders of zij zelf voorkeur voor 

een school hebben. 
• TC informeert ouders over het vervolg.

TC neemt contact op met voorkeurschool van 
ouders. 
Doel: TC informeert de IB/ directie vooraf dat 
ouders van een leerling vanuit het S(B)O hun 
kind gaan aanmelden bij hun school. Dat dit in 
overeenstemming is met ons advies om terug te 
gaan naar regulier onderwijs. 

Voorkeursschool geeft aan (eventueel na intern 
overleg) d.m.v. een OT de mogelijkheden van 
plaatsing op school, verder te willen bespreken. 

Voorkeursschool geeft aan (eventueel na intern 
overleg) de leerling niet te kunnen plaatsen op 
hun school. 

TC adviseert aan ouders hun kind aan te melden 
bij de voorkeurschool.

TC neemt contact op met consulent SWV van 
de voorkeurschool. TC vraagt school en of
consulent op korte termijn navraag te doen voor 
een beschikbare plaats op een school in de kern: 
Doel: een passende plek op een reguliere school, 
thuisnabij (zie website SWV voor kernindeling).
TC koppelt uitkomst van overleg  in de kern 
terug aan ouders.

Ouders melden hun kind aan bij de school.

De school ontvangt de aanmelding en plant een 
OT met:
• Ouders
• IB-er en directie (regulier onderwijs school)
• Consulente SWV IJmond van deze school
• Terugplaatsing coördinator
• Evt. andere betrokkenen in overleg met 

ouders.
Doel: afspraken maken over de overstap.
Wat is er nodig om de overstap goed te laten 
verlopen?
Praktische afspraken:  Drie weken na start zal 
vervolggesprek zijn. Is inzet van de TC de eerste 
3 weken gewenst? Welke momenten?
Vooraf aan OT kan in overleg met ouders het 
OPP en andere relevante informatie gedeeld 
worden met de school.



Stappenplan vanaf het moment van starten op
regulier primair onderwijs van een leerling van
het S(B)O 

Ongeveer 3 weken na het startmoment
TC sluit aan bij (start) gesprek op regulier: 
Startgesprek met in ieder geval met ouders en 
leerkracht. Desgewenst worden er ook andere 
betrokkenen uitgenodigd: (bijv.  IB, consulente 
Passend Onderwijs en/of de leerling zelf.)

Doel: 
• Uitwisselen hoe het gaat
• Welke vragen heeft de leerkracht?
• Wat heeft de leerling nodig? 
• Kan TC daarin iets betekenen?

Vervolg:
Tijdens het startgesprek worden ook afspraken 
gemaakt over de inzet van de TC en op welke 
momenten er overleg plaatsvindt.
TC blijft tot ongeveer 6 maanden na start-
moment betrokken en beschikbaar in deze rol.


