
Onderwijs 

Intern begeleider

Naam   :

E-mailadres  : 

Telefoonnummer  : 

Werkdagen  :

De school 

Schoolnaam  :

Adres   : 

Telefoonnummer  : 

Jeugdgezondheidszorg 

Naam   : 

E-mailadres  : 

Telefoonnummer  : 

Werkdagen  :

Consulent Passend Onderwijs 

Naam   :

E-mailadres  : 

Telefoonnummer  : 

Werkdagen  :

Leerplichtambtenaar

Naam   :

E-mailadres  : 

Telefoonnummer  : 

Werkdagen  :

Gemeente 

Jeugdprofessional sociaal team

Naam   :

E-mailadres  : 

Telefoonnummer  : 

Werkdagen  :

De kaart
De Vind & Verwijskaart is het overzicht van de 
school met de externe samenwerkende partners 
van het onderwijs. De intern begeleider is 
“kaarthouder” en beheert de gegevens op de kaart 
en houdt deze actueel.

Vind
De Vindkaart geeft het overzicht van de betrokken 
externe deskundigen van de school. Per situatie 
wordt bekeken welke deskundige betrokken wordt.



Verwijs
De Verwijskaart is bedoeld om elkaar te vinden 
wanneer afstemming en deskundigheid op een 
bepaald gebied nodig is. 

 

De school

(WPO, WVO, WEC)

Bij vragen, ondersteuning, uitvoering en advies op gebied van: 
• schoolontwikkeling en voortgang
• organisatie van het onderwijs
• resultaten van het onderwijs
• schoolondersteuningsprofiel
• zorplicht
• verzuim en verlof
• schoolklimaat
• informatieverstrekking en communicatie met derden
• meldcode/ meldplicht
• aanvraag en regie mdo

Jeugdprofessional Sociaal team 

(Jeugdwet)

Bij vragen, ondersteuning, uitvoering en advies op gebied van: 
• opvoedvragen
• zorgen om het kind thuis en/ of op school
• gezinsproblemen/ financiële problemen
• gezondheidsproblemen binnen het gezin
• sociaal emotionele situatie
• begeleiding bij pesten / faalangst
• toeleiden naar (preventieve) jeugdhulp

Jeugdgezondheidszorg 

(WPG)

Op aandachtsgebied gezond opvoeden en opgroeien: 
• lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling
• periodieke gezondheidsonderzoeken groep 2 en groep 7
• adviseren en normaliseren bij opvoedingsvragen en 

 gedragsproblemen
• ziekteverzuim: oorzaak, aanpak en medische verwijzingen
• preventieve (groeps)voorlichting aan ouder, scholier, 

 verwijzer
• toeleiden naar (preventieve) zorg
• gezonde school vignet

Consulenten passend onderwijs

(WPO, WVO, WEC)

Bij vragen, ondersteuning, uitvoering en advies op gebied van: 
• leerontwikkeling
• sociaal emotionele ontwikkeling
• leren leren
• vergroten executieve functies
• werkhouding
• extra ondersteuning
• sociale interactie en weerbaarheid
• coaching en begeleiding leerkracht/ IB
• aansluiting mdo
• advies/ ondersteuning bij schoolkeuze

Leerplichtambtenaar 

(LPW)

Bij vragen, ondersteuning, uitvoering en advies op gebied van: 
• ongeoorloofd verzuim (bijv. te laat, spijbelen, luxeverzuim).
• signaalverzuim (dat samenhangt met sociaal emotionele 

problemen van de leerling)
• risico op verzuim 
• hoog ziekteverzuim zonder (volledig) medische verklaring
• vrijstelling inschrijving op een school (art. 5 onder a/b/c, 

 art. 5a en art. 15) 
• Verlofaanvragen / vrijstelling van geregeld schoolbezoek 

(art. 11 onder e/f/g)
• vervangende leerplicht (3a en 3b)
• thuiszitters
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