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Samenvatting uitkomsten SOT-Monitor 2017 

Alle scholen binnen Plein Midden Twente, hierna PMT genoemd, kennen het School Ondersteunings 

Team (SOT), bestaande uit de intern begeleider van de school, de aan de school verbonden 

orthopedagoog, een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg en een maatschappelijk werker. 

Jaarlijks komt het SOT een aantal malen bij elkaar (Minimaal drie keer). Het maximaal aantal  keren is 

o.a. afhankelijk van de schoolgrootte. 

 

Om het functioneren van de SOT-bijeenkomsten te monitoren met als doel om binnen het PMT-

werkgebied te komen tot optimaliseren van de ondersteunings-structuur wordt jaarlijks de SOT-

monitor afgenomen. Die monitor bestaat uit een aantal gesloten en open vragen, alsmede een 

overzicht van een aantal kengetallen. 

De SOT-monitor is uitgezet onder alle scholen binnen het werkgebied van PMT. In dit verslag geven 

we de opbrengsten weer. 

 

Harry Hartendorp 

(Plein Midden Twente – Februari 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gegevens uit aangeleverde Excel bestanden 

Scholen is gevraagd om vanaf januari 2017 tot aan de zomervakantie 2017 een aantal zaken via Excel 

bestanden vast te leggen. In totaal kwam er op die manier informatie binnen over de diverse cases 

die men had besproken, wie erbij betrokken waren, welke acties werden uitgezet en bij wie.  

In totaal verkregen we de informatie van 408 dossiers. Alle informatie is vervolgens vertaald naar 

tabellen in aantallen en percentages die we op de volgende pagina’s weergeven. Bij elke tabel is een 

korte toelichting gegeven. 

 

Leeftijd van de kinderen die in het SOT zijn besproken 

 

Aan scholen is gevraagd de leeftijd op te geven 
van het kind dat besproken is. We zien in de 
tabel hiernaast dat op basis van de beschikbare 
gegevens de piek ligt op 7 jarige leeftijd.  
Bovenstaande komt overeen met de 
dossieranalyse die het samenwerkingsverband 
heeft gedaan bij de aanvragen voor een 
toelaatbaarheidsverklaring. De gemiddelde 
leeftijd van de kinderen waarvoor werd 
aangevraagd lag op 7,5 jaar. 

 

Reden voor de bespreking in het SOT 

 
Hoofdreden om in te brengen 

 
Cognitie Gedrag Lich.bep. Gezinsfac Overige 

totaal 260 241 47 108 27 

procent 64 59 12 26 7 
 

 
Aan scholen is gevraagd om aan te geven wat de hoofdreden is om het kind te bespreken binnen 
het SOT.  Tellen we alle mogelijke redenen voor aanmeldingen bij elkaar dan zien we dat het meer is 
dan het aantal dossiers dat is besproken. Reden daarvan is dat vaak meerdere factoren meespelen 
bij aanmelding van een leerling voor bespreking. 
 

Aan wie is er nu hulp geboden na bespreking van het dossier? 

Scholen konden aangeven wie uiteindelijk van de geboden hulp profiteert. Is dat enkel het kind of 

ook de ouders en/of de school.  Uit het overzicht blijkt dat er meerdere van de geboden 

ondersteuning profiteren. 

 
Hulp aan 

 
kind ouder school 

totaal 269 231 283 

procent 66 57 69 

 



Waaruit bestaat de ondersteuning/hulp, welke interventies vanuit het SOT? 

De vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord door scholen omdat het voortkomt dat meerdere 

vervolgacties nodig blijken te zijn na bespreking van het dossier. In het overzicht hieronder is op basis 

van 408 bespreeksituaties een verdeling gemaakt van alle vervolgacties. 

 

 



In het overzicht van vervolgacties vanuit het SOT wordt de diversiteit duidelijk van de ondernomen 

stappen. Mede daarom is het van groot belang dat de communicatie hierover op een goede manier 

verloopt. Dit wordt ook onderschreven vanuit de uitkomsten van de diverse vragenlijsten. 

 

Antwoorden vanuit de vragenlijsten over diverse onderwerpen 

Bij dit onderdeel wordt telkens de gestelde vraag weergeven en daarna een samenvatting van de 

antwoorden die uit de vragenlijsten zijn gegenereerd. 

 

Wat is goed gegaan in de SOT-werkwijze in het schooljaar 2016-2017? 

Over het algemeen is men positief over de wijze waarop de overleggen zijn verlopen. Er is veel 

preventief gewerkt en er zijn veel vervolgacties ingezet. De werkwijze met geplande SOT-verleggen 

en tussendoor wanneer nodig bevalt goed. Geprezen wordt in het algemeen de bereikbaarheid van 

alle deelnemers aan de SOT-overleggen. Deelnemers weten elkaar steeds beter en gemakkelijker te 

vinden. Vanuit de vragenlijsten valt ook op te maken dat er steeds vaker ouders en of leerkrachten 

deelnemen aan het overleg. Vooral wanneer een kind voor de eerste keer besproken wordt. Wel  

wordt opgemerkt dat het organisatorisch dan wel mogelijk moet zijn. Voor ouders kan een SOT-

overleg met “volle bezetting” nog wel eens als zwaar worden ervaren. 

 

Wat zijn punten ter verbetering in de eigen SOT-werkwijze? 

Draag er met elkaar zorg voor dat er momenten worden gecreëerd waarop je als SOT-leden met 

elkaar reflecteert op het eigen functioneren. Met andere woorden: sta stil bij wat je met elkaar wilt 

bereiken en hoe je dat dan bereikt en wat je van elkaar verwacht. Vul het SOT aan met mensen die 

een bijdrage kunnen leveren tijdens het bespreken van een specifieke vraag. Nodig gericht 

aanvullende deelnemers uit. Ook wordt de rol van de toegangsmedewerker van de gemeente 

(regisseur/consulent)  als belangrijk beoordeeld en vanuit diverse SOT’s wordt aangegeven dat 

deelname van de gemeente aan het SOT kan leiden tot een beter zicht op mogelijke vervolgtrajecten. 

Daarbij wordt dan wel opgemerkt dat een goede terugkoppeling van alle genomen stappen aan de 

SOT-leden van belang is.  In een aantal situaties is de agenda van te bespreken leerlingen te lang 

omdat ook veel leerlingen als ‘volgleerling’ zijn opgenomen. 

 

Welke aandachtspunten ter verbetering worden aangegeven voor PMT, gemeenten, maatschappelijk 

werk en jeugdgezondheidszorg (JGZ)? 

Bij deze vraag zijn veel opmerkingen gemaakt over de rol en de werkwijze van de gemeentelijke 

regisseurs en de medewerkers van maatschappelijk werk. 

Er wordt meerwaarde gezien in deelname van de toegangsmedewerker van de gemeente 

(regisseur/consulent) aan de SOT-overleggen ,maar dan alleen wanneer het ook een constante factor 

is in personele zin die ook terugkoppelt aan school welke stappen zijn gezet.  Veel verwijzingen voor 

hulp zijn al via de gemeente verlopen, nog voordat ze in beeld zijn bij school omdat de ouders een 

ander traject lopen. Soms lopen er al hele trajecten rond kinderen, ook via maatschappelijk werk en 

JGZ, en is school daar niet van op de hoogte. Dat knelt. 

 

Welke ontwikkelingen zie je vanuit het SOT, welke trends neem je waar? 

De antwoorden die bij deze vraag zijn gegeven zijn samen te vatten in een aantal punten: 

- Leerkrachten moeten het SOT-formulier nog steeds meer gaan zien als groeidocument 



- Ouders gaan steeds meer zelf op zoek naar meerdere mogelijkheden voor ondersteuning, 

o.a. via de gemeente 

- Er zijn steeds meer hulpvragen op het gebied van gedrag dan op cognitief gebied 

- De scholen zien steeds meer problemen in de thuissituatie van de kinderen (scheidingen, 

één-oudergezinnen, samengestelde gezinnen, maatschappelijke problemen) 

- Leerkrachten wachten soms langer voordat ze een kind inbrengen in het SOT. Brengen ze het 

eenmaal in dan wordt er sneller hulp verwacht. 

 

Welke partij wordt gemist in het SOT? 

Het merendeel is tevreden is over de huidige samenstelling van het SOT maar als er al iets wordt 

gemist dan is het de toegangsmedewerker van de gemeente (regisseur/consulent). Daarnaast spelen 

school-specifieke situaties een rol waarbij wordt aangegeven dat de bezetting van het SOT wisselend 

kan zijn, afhankelijk van de te bespreken casus. 

 

Was het gemakkelijk afspraken te maken met de regisseurs? 

Hier variëren de antwoorden van zeer positief tot duidelijk minder positief. 

Het minder positieve heeft dan vooral te maken met bereikbaarheid, wisselingen van 

toegangsmedewerker van de gemeente (regisseur/consulent) en te volle agenda’s om op korte 

termijn te kunnen plannen. 

 

Ervaringen in het werken met toegangsmedewerker van de gemeente (regisseur/consulent) 

De ene school heeft meer contact met toegangsmedewerker van de gemeente (regisseur/consulent) 

dan de andere en dat bepaalt in grote mate ook de ervaringen die men heeft. Het merendeel van 

bevraagden heeft positieve ervaringen opgedaan.  Daarbij wordt wel opgemerkt dat de ervaring die 

men heeft sterk afhankelijk is van de persoon vanuit de gemeente. De een voelt zich meer betrokken 

bij een situatie dan de ander en is meer of minder doortastend. 

In een aantal gevallen is de ervaring minder positief. Dat heeft dan met name te maken met het 

verloop binnen de organisatie en de verschillend gehanteerde werkwijzen. In sommige gevallen 

ervaart de school dat toegangsmedewerker van de gemeente (regisseur/consulent) te weinig 

onderwijsinhoudelijk inzicht hebben school zich moeten verantwoorden en juist de steun mist. 

Vanuit die optiek beveelt men dan ook een vaste contactpersoon aan. 

 

Tot slot 

We hebben getracht om uit de grote hoeveelheid data en gegevens de meest belangrijke onderdelen 

in deze samenvatting weer te geven.  Het kan dus zijn, dat net dat ene onderwerp dat een enkele 

keer is genoemd niet is terug te vinden. 

De monitor zoals we die nu hebben afgenomen levert veel informatie op die we in de ontwikkelingen 

binnen PMT goed kunnen gebruiken. We streven naar een optimalisatie van de zorgstructuur. Dat 

doet PMT maar ook de schoolbesturen, de gemeente en de aan PMT verbonden organisaties. 

Genoemde opmerkingen zullen dan ook tijdens diverse overleggen terugkomen. 

 

Ofschoon we via de huidige manier van werken veel informatie binnenkrijgen waarvoor we iedereen 

van harte bedanken, is het verwerken ervan een tijdrovend en omvangrijke werkzaamheid. 

Bovendien realiseren we ons dat we op deze manier veel van de scholen en de medewerkers vragen. 

We zullen ons dus bezinnen op de manier waarop we een volgende keer informatie opvragen. 



 

 


