
Wat is een schoolondersteuningsteam (sot)?
Het sot is een team dat de school helpt bij ‘t 
begeleiden van uw kind. In het team zitten de 
intern begeleider en leerkracht(en) van de school, 
een orthopedagoog of kinderpsycholoog van het 
samenwerkingsverband RiBA, iemand van het 
wijkteam, de ouders en wellicht nog andere 
deskundigen, bijvoorbeeld een jeugd verpleeg
kundige. 

Wat wordt er van mij als ouder verwacht?
Als ouder kent u uw kind het allerbeste. Daarom is 
het belangrijk dat u bij het sotgesprek aanwezig 
bent. We vragen u alvast na te denken over hoe 
uw kind thuis is en wat u wilt vertellen over uw 
kind in het sotgesprek. Ter voorbereiding wordt 
soms met uw kind op school door de leerkracht of 

intern begeleider een gesprek gevoerd en een 
vragenlijst ingevuld.

Als u wilt dat er nog iemand bij het gesprek 
aanwezig is, kunt u dit gerust aan de intern 
begeleider aangeven. Dit kan bijvoorbeeld een 
hulpverlener zijn die al bij uw kind of gezin 
betrokken is, maar ook een partner, familielid, 
buurvrouw/man of vriend(in) is van harte welkom.

Ook kunt u de ouderfunctionaris van RiBA 
benaderen via loket@swvriba.nl of via de intern 
begeleider van de school van uw kind als u 
ondersteuning nodig heeft bij de voorbereiding 
van het sotgesprek.

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?
Aan u wordt door de school altijd vooraf 
toestemming gevraagd voor het bespreken van 
persoonlijke informatie van uw kind. Ook een 
onderzoek door bijvoorbeeld een orthopedagoog 
kan alleen plaatsvinden als u toestemming geeft. 
De informatie over uw kind wordt opgeslagen in 
het beveiligde digitale registratiesysteem van 
samen werkingsverband RiBA. Dit systeem heet 
Kindkans (www.kindkans.nl). De eindverant
woordelijkheid van het sot ligt bij de directeur  
van de school.

Ondersteuning op school met 
het schoolondersteuningsteam (sot)
Informatie voor ouders

Uw kind is aangemeld voor een gesprek met het schoolondersteuningsteam (sot). Als ouder heeft u daar 
vast vragen over. Wat is een sot eigenlijk en wat doet het voor mijn kind? Waar wordt over gepraat, door 
wie en wanneer? Mag ik als ouder ook iets vertellen? Welke gevolgen heeft het voor mijn kind? 
Met deze informatie beantwoorden wij daarom dit soort vragen.



Wat doet het sot?
In het sotgesprek praten we met elkaar over uw 
kind. Bijvoorbeeld wat vindt uw kind leuk en waar 
is het goed in? Wat gaat moeilijk op school en 
thuis en wat gaat juist goed? Het doel is dat uw 

kind (weer) met plezier naar school gaat en zich zo 
goed mogelijk ontwikkelt, zowel in het leren als in 
het gedrag. Met elkaar bespreken we hoe we dit 
het beste kunnen bereiken en daarover maken we 
duidelijke afspraken. 

Hoe gaat een sot-gesprek in z’n werk?
Het gesprek duurt ongeveer drie kwartier. We 
proberen de bespreking zo vlot en prettig mogelijk 
te laten verlopen en zorgen natuurlijk dat iedereen 
aan het woord kan komen. Samen bespreken we 
wat nodig is om een goede invulling van 
onderwijsbehoeften en oplossingen te komen.  
We eindigen met duidelijke afspraken: wie gaat 
wat, wanneer en hoe doen? Als ouder ontvangt u 
van de school een verslag van het sot, waarop u 
nog kan reageren.

Wat nemen we mee naar een volgend  
sot-gesprek? 
In een eventueel volgend sotgesprek wordt de 
voortgang besproken: wat gaat er goed en wat 
heeft nog aandacht nodig. Na het laatste  
sotgesprek kijken we terug. Zijn onze 
verwachtingen en doelen uitgekomen? Zijn onze 
vragen beantwoord? 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en  
tot ziens op het sot-gesprek!
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Kijk op www.swv-riba.nl voor meer 
informatie over Passend Onderwijs. 


