
Plan voor terugkeer naar het regulier onderwijs: 

 

Route voor terugkeer 

 

SOT: in het SOT besluiten de Coördinator Onderwijs Ondersteuning Connect en de orthopedagoog/ 

schoolpsycholoog dat de leerling geschikt is om terug te keren naar het regulier onderwijs. 

Tussen evaluatie: In elke tussen evaluatie wordt de mogelijke terugkeer onder de aandacht gebracht van 

de deelnemende gesprekspartners. Wanneer het besluit in het SOT is genomen dat de leerling geschikt is 

om terug te keren naar het regulier onderwijs worden de leerling en ouder(s) meegenomen in het proces 

om het terugkeer traject te starten. Tijdens dit gesprek wordt het plan uitgewerkt wat invulling geeft aan 

het terugkeer traject. 

Terugkeertraject: de duur van dit traject is minimaal 4 schoolweken en maximaal 20 schoolweken. De 

duur van het terugkeertraject wordt vastgesteld in het SOT-overleg voorafgaand aan het terugkeertraject. 

Tijdens het terugkeer traject wordt er gewerkt volgens het plan van terugkeer. Dit plan wordt toegevoegd 

onderaan het ontwikkelingsperspectief. 
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Plan van terugkeer 

Naam leerling:  

Betrokken personen: Teamleider: 

COO Connect: 

Orthopedagoog/ schoolpsycholoog: 

Docenten Connect: 
COO VO school: 

Mentor: 

Docenten VO school: 

Duur terugkeertraject  

Beschreven opbouw van de terugkeer (inclusief tijdspad): 

 

Doelen waaraan gewerkt dient te worden na terugkeer: 

 

Gemaakte afspraken bij terugkeer: 

Persoonlijke afspraken: 
 
Afspraken m.b.t. de ondersteuning binnen de school: 
 
Praktische afspraken: 
 
Gebruik hulpmiddelen: 
 
Overige afspraken: 
Bij wie zijn taken en verantwoordelijkheden belegd: 

 

Beschrijving van het nazorgtraject: 

 

 

 

 

 

  



Plan voor uitstroom naar een vervolgopleiding: 

De leerling kan (met aanpassingen) uitstromen naar een passende vervolgopleiding. De betrokken 

orthopedagoog/ schoolpsycholoog vervult de functie van de overstapcoach en is de contactpersoon voor 

de vervolgopleiding na toelating tot het vervolgonderwijs. De orthopedagoog/ schoolpsycholoog verkent 

met de leerling, (ouders) en de school van keuze de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

De ondersteuning niet gerelateerd aan het onderwijs wordt ingezet via de gemeente. Dit is een vervolg 

op de ondersteuning welke geboden wordt binnen Connect door de zorgcoach. De wijze van 

ondersteuning wordt in overleg met de leerling (en ouders) vastgelegd door de jeugdconsulent. 

 

Geen diploma en >16 jaar MBO1 

PrO MBO1 

VMBO basis MBO1; MBO2 

VMBO kader MBO1; MBO2; MBO3 

VMBO gl/ MAVO MBO1; MBO2; MBO3; 

MBO4 

HAVO MBO1; MBO2; MBO3; 

MBO 4; HBO 

VWO MBO1; MBO2; MBO3; 

MBO 4; HBO; WO 

 

Plan voor uitstroom naar arbeid of de pilot leerwerkbedrijf: 

De leerling kan met de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die op dit moment aanwezig zijn niet 

uitstromen naar een vervolgopleiding. Voor deze leerlingen wordt er gezocht naar een passende plaats 

op de arbeidsmarkt (mogelijk via de MBO1 route). Of er wordt gekeken naar een plaatsing binnen de 

pilot leerwerkbedrijf van de gemeente Goeree Overflakkee.  

De ondersteuning van desbetreffende leerling wordt ingezet via de gemeente. Dit is een vervolg op de 

ondersteuning welke geboden wordt binnen Connect door de zorgcoach. De wijze van ondersteuning 

wordt in overleg met de leerling (en ouders) vastgelegd door de jeugdconsulent. 

 

  



 

Plan van uitstroom vervolgopleiding 

Naam leerling:  

Betrokken personen: Teamleider: 

COO Connect: 

Orthopedagoog/ schoolpsycholoog: 

Docenten Connect: 
COO VO school: 

Mentor: 

Docenten VO school: 

Duur uitstroomtraject  

Beschreven opbouw van de uitstroom (inclusief tijdspad): 

 

Doelen waaraan gewerkt dient te worden na uitstroom: 

 

Gemaakte afspraken bij uitstroom: 

Persoonlijke afspraken: 
 
Afspraken m.b.t. de ondersteuning binnen de school: 
 
Praktische afspraken: 
 
Gebruik hulpmiddelen: 
 
Overige afspraken: 
Bij wie zijn taken en verantwoordelijkheden belegd: 

 

Beschrijving van het nazorgtraject: 

 

 

  



Plan van uitstroom arbeid of pilot leerwerkbedrijf 

Naam leerling:  

Betrokken personen: Teamleider: 
COO Connect: 

Orthopedagoog/ schoolpsycholoog: 

Docenten Connect: 

COO VO school: 
Mentor: 

Docenten VO school: 

Duur uitstroomtraject  

Beschreven opbouw van de uitstroom (inclusief tijdspad): 

 

Doelen waaraan gewerkt dient te worden na uitstroom: 

 

Gemaakte afspraken bij uitstroom: 

Persoonlijke afspraken: 
 
Afspraken m.b.t. de ondersteuning binnen de school: 
 
Praktische afspraken: 
 
Gebruik hulpmiddelen: 
 
Overige afspraken: 
Bij wie zijn taken en verantwoordelijkheden belegd: 

 

Beschrijving van het nazorgtraject: 

 

 


