
Routekaart Centraal Coördinatiepunt (CCP)
Inclusief de route naar de Internationale Taalklas voor kleuters

1. Consultatie & intake 
Aanmelding casus bij CCP 

door verwijzer.
1. Aanmeldingen voor de

ITK kleuterklas worden 
besproken in het kernteam.

2. Aanvullend onderzoek
Uitvraag bij voorschoolse voorziening, 

school en ouders. 
2. Aanvullend onderzoek door  

kernteam: Uitvraag bij verwijzer, school, 
ouders en betrokken professionals.

4. MDO waarin advies besproken 
wordt met ouders en betrokken 

professionals

3. Er is sprake van een 
extra ondersteuningsvraag.

3. Check
a. Aanmelding voldoet aan de  

voorwaarden voor ITK onderwijs.
b. Er is sprake van een extra  

ondersteuningsvraag in combinatie  
met andere zorgen en/of een  

algemene ontwikkelingsachterstand.

7. > CCP pitcht indien nodig TLV 
in de commissie.

> Overdracht naar onderwijs consulent.

6. CCP rond af
 > Overdracht naar onderwijsconsulent 

ITK of reguliere basisschool 
of andere voorziening.

4. CCP schakelt desgewenst 
professionals van het expertiseplatform 
in om passend onderwijs te formuleren. 

5. MDO met ouders, CCP,  
betrokkenen/extra professionals uit  

expertiseplatform > advies.

6. Advies is onderbouwd voor school- 
keuze met het meest kansrijke perspectief. 

Ouders maken indien nodig en mogelijk 
een schoolkeuze.Benodigde documenten 

(OPP-TLV) worden voorbereid. 

5. Advies is onderbouwd. 
Startgesprek en voorbereiding 

OPP bij ITK of reguliere basisschool.
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Centraal Coördinatiepunt     
CCP@po-haarlemmermeer.nl 

Kernteam ITK-kleuters 
Directeur ITK: Ronith Root
Ib- ITK: Leonoor Duineveld 
Consulent CCP: Manon Robben- Boelé  
Indien nodig: experts uit het Expertiseplatform 

Consulenten CCP  
Linda de Winter / 06 13 23 29 12
ldewinter@po-haarlemmermeer.nl 
Manon Robben Boelé / 06 52 69 42 05
mrobbenboele@po-haarlemmermeer.nl 


