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FACTSHEET Schoolondersteuningsteam (SOT)  

van het samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BEREIKBAARHEID  

Voor inhoudelijke vragen:  

Josje Jaasma, coördinator 

Email: j.jaasma@swvzout.nl  

ma t/m do telefoonnummer: 06-45173925 

 

Voor praktische vragen:  

Annelies Swets-Pieters of Wilma Aalvanger 

Email: A.SwetsPieters@swvzout.nl en 

W.Aalvanger@swvzout.nl  

ma,di en do telefoonnummer: 030-6915080 

 

 

 

 

 

WANNEER NIET 

• Als het over de basis-ondersteuning 

van school gaat. 

• Als school zelf weet wat er nodig is, 

dan kunnen ze dat zelf organiseren al 

dan niet i.s.m. zorg  

• Als het er onderzoeksvraag is (het 

SOT doet geen onderzoeken op 

verzoek, alleen IQ onderzoek 

wanneer passend binnen een SOT-

ondersteuningstraject).  

• Het SOT kan en mag geen 

verdiepende diagnostiek verrichten.  

WAT Het schoolondersteuningsteam (SOT) van het samenwerkingsverband (swv) ZOUT bestaat uit 

zo’n 25 mensen van verschillende disciplines (orthopedagogen, gedragsspecialisten, begeleiders) en 

expertises (gedrag, leren, coaching, groepsdynamiek).  

Het SOT ondersteunt de 87 scholen binnen het swv ZOUT bij vragen rondom het vormgeven van 

passend onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Tevens verlopen de aanvragen voor 

toelaatbaarheid (TLV) voor het speciaal- en speciaal basisonderwijs via het SOT. 

Voor meer informatie zie de website van het swv www.swvzout.nl  

 

 

 WANNEER WEL  

• Als school na eigen inspanning niet weet 

hoe verder met een leerling of groep.  

• Er kan een eenmalig Spreekuur worden 

aangevraagd, al dan niet anoniem, al dan 

niet met ouders en/of consulent sociale 

dorpsteam of andere externe.  

• Er kan een ondersteuningstraject worden 

aangevraagd middels een groeidocument. 

De toegewezen sotter gaat in gesprek met 

school en ouders samen (evt. met 

consulent of andere externe), observeert in 

de klas en heeft een gesprek met het kind. 

Van daaruit volgt een plan/maattraject en 

worden taken onder school, ouders en 

sotter verdeeld. De sotter blijft betrokken 

tot ieder weer verder kan. Dit altijd binnen 

30 uur verspreid over maximaal 2 jaar. 

Veelal kan ieder verder binnen de huidige 

situatie maar soms is externe zorg en/of 

een andere school passender.   

• School kan bij vragen op schoolniveau 

‘Kijk op School’ aanvragen. Hierbij gaat 

het om observaties en nagesprekken in 

alle groepen. 

VOOR WELK ONDERWIJSTYPE 

Voor de reguliere basisscholen binnen 

ons samenwerkingsverband. 

 

AANMELDEN en TOESTEMMING  

Bij vraag op leerling-niveau melden school en 

ouders samen aan bij het SOT. School heeft 

altijd de zorgplicht en behoudt de regie. 

Aanmelden gaat via het groeidocument (zie 

website). Aanmelden voor Spreekuur of Kijk 

op School gaat via de coördinator.  

Aanvraag TLV doet school samen met ouders. 

Er is een handtekening van school en ouders 

nodig. Als ouders niet instemmen dan kun je 

contact opnemen met de beleidsmedewerker 

van swv ZOUT. Voor contactgegevens zie 

website www.swvzout.nl   
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