
Leraren spelen vaak goed in op de verschillen tussen leerlingen. Maar soms 
is het niet duidelijk wat een leerling nodig heeft om vooruit te komen. Dan is 
specialistisch advies nodig, bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van 
leerlingzorg. Adviseurs van HCO en intern begeleiders van RKBS De Fontein 
vertellen meer over de samenwerking met HCO op dit vlak.
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‘Samen zoeken we naar  
de beste oplossing  
voor het kind’

bij de bovenbouw. Dezelfde onderwerpen 
die ook bij Leerlingzorg HCO aan bod 
komen, komen op verschillende manieren 
en momenten aan bod op school.

Mariska legt uit: “De vroegsignalering bij de 
kleuters ligt bij mij: kan iedere leerling goed 
mee? Zelfs voordat ze naar school gaan, 
zijn we betrokken bij de peuteropvang  
en vve-indicaties. Hilde hakt daarna de 
knopen door in de middenbouw. En Corrie 
zorgt ervoor dat de kinderen de juiste 
uitstroom hebben naar het voortgezet 
onderwijs. We krijgen de leerlingen dus 
allemaal te zien, maar dan in een andere 
fase van de basisschool. Daardoor kun  
je ook fijn met elkaar overleggen.”

Hilde vult aan: “Zodra een leerling extra 
zorg nodig heeft, worden wij erbij betrok-
ken. Wij werken het liefst preventief: we 
willen er zo snel mogelijk bij zijn als er extra 
zorg nodig is. En we zitten altijd op de 
schouder van het kind: waar heeft het kind 
zelf behoefte aan? Soms is er specialistisch 
advies of expertise nodig. Dan schakelen 
we HCO in. Laura is onze vaste contact-
persoon; ze kent de school inmiddels heel 

Leerlingondersteuning in  
pakketvorm
HCO helpt graag bij het bieden van goed 
onderwijs aan alle kinderen en streeft 
ernaar dat ieder kind het maximale kan 
bereiken in zijn ontwikkeling. Met drie 
verschillende pakketten biedt HCO 
leerlingondersteuning met een vast 
contactpersoon die bekend is met de 
school en passend advies geeft. Neem 
voor meer informatie over de pakketten  
of andere diensten contact op met 
Annemieke Roeleveld: a.roeleveld@hco.nl.

“Het werk als adviseur Leerlingzorg is heel 
divers”, vertelt Laura Oosterveer, onder-
wijsadviseur bij HCO. “Veel scholen kennen 
ons van het werk als vaste adviseur 
verbonden aan een school. In deze rol  
voer ik psychologische onderzoeken uit  
en woon ik multidisciplinaire overleggen 
(MDO’s) bij. Maar het werk als adviseur is 
veel breder. Zo vorm ik samen met een 
aantal collega’s een groepje interim intern 
begeleiders. Ook voer ik werkzaamheden 
uit voor het Samenwerkingsverband 
Passend Primair Onderwijs Haaglanden 
(SPPOH) en ben ik coördinator van 
verschillende groepsonderzoeken. 

Individueel onderzoek
Laura is als onderwijsadviseur betrokken  
bij enkele vaste scholen. “We onderzoeken 

bijvoorbeeld intelligentie, dyslexie en 
taalniveau, maar ook zelfbeeld, faalangst, 
gedrag en concentratieproblemen bij 
kinderen. Dat begint vaak met een speci-
fieke hulpvraag van de leerkracht of intern 
begeleider. Bijvoorbeeld: heeft deze leerling 
dyslexie? Maar soms is de vraag veel breder, 
zoals: wat is de oorzaak dat deze leerling 
niet goed meekomt in de klas? “We gaan 
altijd met de leerkracht in gesprek om te 
kijken wat hij of zij zelf al deed. Maar het is 
ook onze rol om kritisch te zijn en de vraag 
achter de vraag te stellen”, legt Laura uit. 
“Samen gaan we op onderzoek uit, zodat 
ieder kind het maximale kan bereiken in  
zijn ontwikkeling.”

Samen op zoek
“Soms komen er meer instanties bij kijken, 
zoals maatschappelijk werk of een jeugd-
arts. We komen dan samen in een MDO. 
Daarin bespreken we wat de leerling nodig 
heeft en daar kan weer een aanvullend 
onderzoek uit voortkomen: oefeningen 
voor het geheugen of logisch redeneren, 
observatie in de klas of juist tijdens een 
gymles, of we laten de leerling een 
vragenlijst invullen. Het onderzoek  
dat wij uitvoeren, is vaak een onderdeel 
van de hele puzzel.
De afwisseling tussen contacten met 

collega’s, leerkrachten, ouders, intern 
begeleiders en kinderen maakt het werk 
heel leuk. Soms zie je de leerkrachten op 
een school vaker dan je eigen collega’s. 
Daardoor voel je je echt onderdeel van  
het schoolteam”, vertelt Laura enthousiast.  
“En dan is het soms best moeilijk om  
na een periode afscheid te nemen. De 
onbevangenheid van de kinderen zorgt voor 
een leuke twist in je dag. Bijvoorbeeld als  
ze na een onderzoek of observatie ineens 
vragen naar je favoriete kleur of dier.”

Op de schouder van het kind
Hilde van den Ende, Corrie Kobbi en 
Mariska Roche werken als intern bege-
leider op RKBS De Fontein. Mariska is 
betrokken bij de leerlingen van de onder-
bouw, Hilde bij de middenbouw en Corrie 

goed. We mogen altijd binnenlopen met 
vragen, maar soms gebeurt dat ook via 
WhatsApp. Laura voelt echt als een 
onderdeel van ons team.”

Interim intern begeleider
Naast het werk als onderwijsadviseur, 
wordt Laura ook ingezet als interim intern 
begeleider. Inhoudelijk varieert dit van het 
daadwerkelijk overnemen van het werk  
of taken van de intern begeleider, bij-
voorbeeld als ziekte- of wangerschaps-
vervanging, tot helpen bij het bouwen  
aan de zorgstructuur.
“Wanneer een school op zoek is naar  
een interim intern begeleider, kan ik voor 
een bepaalde periode worden ingezet.  
De afgelopen 3,5 jaar heb ik in die rol  
op verschillende scholen gewerkt. Soms 
enkele weken, maar soms ook ruim een 
jaar. Van reguliere basisscholen tot scholen 
voor speciaal onderwijs. De scholen zien  
je vaak echt als onderdeel van hun team:  
jij bent dan de intern begeleider van de 
school. Mijn ervaring als onderwijsadviseur 
en vervangend adviseur SPPOH helpt mij 
om soms nét even wat extra’s bij te  
kunnen dragen.”

SPPOH
“Voor het SPPOH vervang ik adviseurs 
passend onderwijs op scholen. Vaak 
bestaat dit werk uit het bijwonen van 
MDO’s of het sparren met de intern 
begeleider over wat er nodig is om het 
onderwijs zo passend mogelijk voor een 
leerling te maken. Daarnaast schrijf ik met 
een aantal collega’s deskundigenadviezen 
voor het SPPOH. Zo’n advies is nodig 
wanneer een leerling een onderwijsplek 
krijgt in het speciaal basisonderwijs.”

Groepsonderzoeken coördineren
Het HCO biedt als groepsonderzoeken aan: 
Derde Groep Onderzoek, NSCCT, NIO en 
ADIT. Tot slot is Laura, samen met een 
collega, verantwoordelijk voor de coördi-
natie van het DGO, de NIO en de ADIT.  
“Dit werk bestaat vooral uit de planning,  
het informeren van scholen, het inwerken 
van collega’s en externe scoorders en het 
contact met externe partijen zoals BOVO. 
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Hilde van den Ende

Mariska Roche

Ik haal hier ontzettend veel energie uit en 
zie het als een uitdaging om het team van 
afnemers en scoorders te motiveren om 
samen de deadline te halen.”
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‘Wij werken het 
liefst preventief: 
we willen er zo 
snel mogelijk bij 
zijn als er extra 
zorg nodig is.’
Hilde van den Ende
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