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ORGANISATIEPROFIEL    Ronduit Onderwijs  

 

Contactinformatie  

 

Instellingscoördinator Ronduit:   Judith Zeeman 
E:    j.zeeman@ronduitonderwijs.nl 

T:    072 8200912 

A:    Havinghastraat 22, 1817 DA ALKMAAR 

 

 

Algemeen 

 

Ronduit Onderwijs, Stichting voor openbaar onderwijs Alkmaar, bestaat uit 
17  basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs (De Piramide) en 

10 locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs (De Spinaker). Ronduit 

staat voor ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht onderwijs. 
Daarbij hoort dat wij de kinderen de normen en waarden van goed 

burgerschap aanleren. De scholen bevorderen een ondernemende houding 
bij de leerlingen en dragen zo bij aan een actieve en kritische levensstijl, 

plezier in eigen kunnen en het ontwikkelen van talenten. Wijn vinden het 

belangrijk dat de leerlingen zich kunnen redden in de snel veranderende 
maatschappij en zelfredzaam zijn. Dit gaat hand in hand met het 

spelenderwijs bijbrengen van verantwoordelijkheden, met als uiteindelijke 
doel kinderen te leren hun grenzen te verleggen, doelen te bereiken en 

het beste uit zichzelf te halen. Het streven naar een hoog leerrendement, 
op welk gebied dan ook, is de sleutel tot talent-ontwikkeling. Wij staan 

ronduit voor kwalitatief goed openbaar onderwijs.   

 
De directeuren van de verschillende locaties dragen verantwoordelijkheid 

voor de afzonderlijke locaties. De intern begeleider ondersteunt de directie 
en de leerkrachten. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de 

jaargroep waaraan zij zijn gekoppeld. Wanneer een collega in de school 

signalen van zorg ontvangt over een leerling, wordt dit besproken met de 
leerkracht van de leerling, de intern begeleider en indien nodig de directie. 

De school handelt op basis van de afspraken die hier worden gemaakt, 
altijd in afstemming en overleg met ouders indien mogelijk.  Wanneer er 

extra ondersteuning nodig blijkt, niet passend in de basis- en lichte 

ondersteuning die de school kan bieden wordt voor onderwijsvraagstukken 
het samenwerkingsverband ingeschakeld en het CJG bij 

ondersteuningsbehoeften ten aanzien van andere ontwikkelingsvragen.  

 
Doelgroep  

 

 

 
Basisschoolleerlingen leeftijd 4 -13 jaar. Zowel het regulier onderwijs als 

het SO en SBO zijn aangesloten. 

Het VSO is (nog) niet aangesloten.  

 
Functies Signaleerders 

 

 
De intern begeleiders en directies zijn signaleringsbevoegd.  

 
Signaleringscriteria 

 
Doel van de Verwijsindex is door tijdig mogelijke bedreigingen en 

potentiële risico’s voor een goede ontwikkeling naar volwassenheid bij 

leerlingen te signaleren, eerder de betrokken hulp- en dienstverleners in 
beeld te hebben en sneller eenduidigheid in handelen door professionals te 

realiseren. 
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De landelijke handreiking Meldcriteria is leidend, als hulpmiddel 
bij het kwalificeren van het risico www.handreikingmelden.nl 
 

Ronduit Onderwijs heeft de visie dat geen kind tussen wal en schip mag 
raken en ziet derhalve een verhoogde noodzaak tot het tijdig zichtbaar 

maken van haar betrokkenheid door de scholen in de Verwijsindex. Men 
heeft daarmee ook een extra check dat geen organisatie over het hoofd 

wordt gezien, de regie versterkt wordt op de coördinatie van zorg en 
daarmee het streven naar de samenhang van handelen door alle 

betrokkenen.  

 
Standaardisatie afweging signaleren 

Om te voorkomen dat het maken van de afweging het onderspit delft in de 
veelvoud van werkzaamheden en/ of onvoldoende aandacht krijgt, 

hanteren we naast de professionele afweging en de algemene verwijzing 

naar www.handreikingmelden.nl onderstaande standaardisering. 
Standaardisatie stimuleert het gebruik en men krijgt ervaring in het 

werken met de Verwijsindex.  
Leerlingen worden indien noodzakelijk gemeld in de verwijsindex indien 

sprake is van onderstaande situaties: 
- leerlingen die aangemeld zijn voor een MDO waar ook de CJG coach 

dient aan te sluiten, tenzij echt niet noodzakelijk  

- leerlingen waarbij sprake is van veelvuldig absentie en melding in de 
verzuimregistratie nodig is 

Voor overige afwegingen verwijzen we naar de website 
www.handreikingmelden.nl  

We hanteren bij zorg te allen tijde onderstaande stelling: 

 
Melden mag. 

Afwegen moet! 
 

 

Toestemming en 

informatieplicht 
 

 

De signaleringsbevoegde informeert de ouders en indien wenselijk de 

leerling (uiterlijk op het moment dat een match is ontstaan) indien een 

signaal zal worden afgegeven. 

Hier wordt een korte aantekening van gemaakt in het leerlingdossier in Esis. 

Indien een match is ontstaan, wordt aan de ouders (lees: wettelijk 
vertegenwoordiger) toestemming gevraagd voor het delen van 

(relevante) informatie met de matchende partner(s). Tenzij er een situatie 

van ‘conflict van plichten’ ontstaat en de professional in gewetensnood komt 
indien de samenwerking met derden niet tot stand zou komen.  De 
signaleringbevoegde maakt van de afweging standaard een aantekening in 
het leerlingdossier in Esis.  

Informeren/ toestemming; 
Leeftijd leerling 0 – 11 jaar  de ouders 

Leeftijd jeugdige 12 – 16 jaar  de ouders en daarnaast heeft ook de leerling 

instemmingsrecht 

 

Transparantie in communicatie richting de ouders  en/ of leerling  is voor 
Ronduit Onderwijs altijd het uitgangspunt.  

http://www.handreikingmelden.nl/
http://www.handreikingmelden.nl/
http://www.handreikingmelden.nl/
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Interne werkwijze en 

borging 

 
 

Meldingsbevoegd zijn de intern begeleider en de directeur. Op basis van 
de afweging die wordt gemaakt in samenspraak met de leerkracht van de 

leerling, wordt er een melding gedaan in de verwijsindex. Dit kan op ieder 

moment in het schooljaar gebeuren. De groeps- en met name 
leerlingbespreking door de leerkracht samen met de intern begeleider, 

zijn momenten waarop dit onderwerp standaard zal worden besproken. 
 

Checklist borging: 

Maken de signaleringsbevoegden gebruik van 
de verwijsindex app?  

Maak de organisatie gebruik van een koppeling 

en/ of Single-sign On tussen bronsysteem en 
MULTIsignaal? 

 

Is de Verwijsindex opgenomen in eigen 
foldermateriaal/ website/ intranet/ 

nieuwsbrief/ aanmeldformulier? 

                 Dikgedrukt indien van toepassing 

 

Zijn de signaleringscriteria gestandaardiseerd/ 

ondergrens bepaald?  

Is de afweging signaleren standaard 
geagendeerd bij interne casuïstiek overleggen?   

 

 
Matchregie 

 
 

 

Binnen 5 werkdagen dienen de Signaleerders contact met elkaar hebben 
opgenomen met als doel: 

- Gezamenlijke taxatie van de geconstateerde problematiek en risico’s 

- Vervolgens, daar waar mogelijk altijd sámen met het gezin/ de 

jeugdige, opstellen plan van aanpak waarbij het geheel van 

interventies noodzakelijk zijn om de belemmeringen voor de jeugdige 

weg te nemen of zoveel mogelijk terug te brengen.  

- Bepaal onderling wie de Matchregisseur wordt. Deze heeft minimaal 

als taak; 

o Voortgang controleren, mede aandacht voor de behaalde successen 

en op eenduidigheid van handelen, en contacten onderhouden met 

alle betrokkenen 

o Tijdig bijsturen waar nodig 

o Indien noodzakelijk opschalen naar de Instellingscoördinator 

Wijkteam (Jeugd en gezinscoach betrokken bij de instelling). 

Opschaling naar de jeugd en gezinscoach voor regievoering heeft 

altijd de voorkeur. De school heeft beperkt tijd voor regievoering 

en zo kan de Jeugd en gezinscoach zo preventief als mogelijk 

handelen. De jeugd en gezinscoach zal standaard bij betrokkenheid 

standaard de regie op zich nemen. 

o Het kan raadzaam zijn (eventueel juist voorafgaande aan het 

inschakelen van de Jeugd en gezinscoach) gebruik te maken van 

de inzet van stichting Eigen plan: https://www.eigen-plan.nl/ Dit is 

een laagdrempelige mogelijkheid voor het gezin zelf de regie in 

handen te nemen en een plan te maken wel of niet met inzet van 

hulpverlening. 

https://www.eigen-plan.nl/
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VIR-taken 

instellingscoördinator 

 
 

 
 

 

De Instellingscoördinator heeft in de Verwijsindex verruimde rechten en 
kan daarmee de voortgang van het gebruik van de Verwijsindex monitoren 

daar waar de eigen signaleringsbevoegden signalen hebben afgegeven en 

betrokken zijn bij matches.   
 

Taken instellingscoördinator/ ambassadeur Verwijsindex; 

 Voortgang van het gebruik monitoren en bevorderen 

 Medewerkers op de hoogte houden van het doel en werkwijze van de 
regionale Verwijsindex en evt. obstakels bij signaleringsbevoegden 

wegnemen 

 Monitoren verloop van personeel. Contact onderhouden met de 
Helpdesk Verwijsindex voor het doorgeven van wijzigingen, 

verwijderen of aanvragen nieuwe accounts 

 


