
PROCEDURE ZIJ-INSTROOM 

SIGNALERING

•Stap 1: Signaleren leerproblemen/ achterstanden/ overvraging

•Stap 2:Gesprek leerling en ouder m.b.t. signalering en mogelijke afstroom naar Pro

ONDERSTEUNING

•Opstellen OPP en inzetten ondersteuning

•OPP dient te voldoen aan; stimulerende en belemmerende factoren van de leerling, plan van aanpak met een doel (SMART)

EVALUATIE 

• Evalueren OPP 

• bij onvoldoende verbetering/verandering/groei gesprek leerling en ouders informatie Praktijkonderwijs  en procedure mogelijke afstroom (van belang is  het bespreken van 
verandering uitstroomperspectief arbeid i.p.v. diplomagerichte uitstroom)

•Toestemming vragen aan ouders voor gegevensuitwisseling met handtekening (beide gezaghebbende ouders én leerling als deze ouder is dan 16 jaar)

CASUSINBRENG

•Casusinbreng HPC Rotterdam

•OPP ( inclusief evaluatie)

•Verzuimoverzicht

•Recent IQ

•Leerachterstanden en recent rapport

Terugkoppeling

•Terugkoppeling HPC Rotterdam

•Binnen een week terugkoppeling op welke locatie er plek is wie de casusregiseur wordt binnen HPC

KENNISMAKING & 
INSCHRIJVING

•Inschrijving HPC Rotterdam

•Aan de hand van procedure per locatie verschillend



PROCEDURE ZIJ-INSTROOM 

School van herkomst HPC zij-instroom HPC locatie 

OPP 
In het OPP worden de onderdelen algemeen beschreven en 
worden de bevorderende belemmerende factoren en 
onderwijsbehoeftes omschreven. Onderstaande onderdelen 
zijn van belang om volledig uit te werken; 

- Sociaal –emotioneel 
- Cognitieve ontwikkeling 
- Werkhouding  

 

  

Signaleringsgesprek 
Gesprek met leerling en opvoeder(s) om de leerproblemen 
en achterstanden te bespreken 

 Meedenken over de mogelijke inzet van ondersteuning op 
de school van herkomst 

Ondersteuning  
Stel een plan van aanpak op en consulteer indien hier 
behoefte aan is een HPC Ondersteuningcoördinator  
Er wordt minimaal basis+ ondersteuning geboden 
 

 Meedenken over de mogelijke inzet van ondersteuning op 
de school van herkomst 

Casusbespreking HPC 
Mail de casus naar HPC-zij-instroom@lmc-vo.nl  met de 
onderstaande documenten en verslaglegging van het 
signaleringsgesprek 

- OPP 
- Vo-Vo 
- Sociaal emotionele testen/onderzoeken 
- Recente IQ gegevens 

Casusbeoordeling 
Beoordelen casus en volledigheid van de aangeleverde 
stukken. 
Binnen een week terugkoppeling school van herkomst waar 
er plek is en welke OCO de regie op zich neemt. 

 

Kennismaking & Aanmelding  Plannen van een kennismaking  
TLV- aanvraag in samenwerking toeleverende school 

 

mailto:HPC-zij-instroom@lmc-vo.nl

