
 
 
 

Uitleg planbespreking  
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Uw zoon/dochter is leerling van (V)SO De Piramide. Voor leerlingen van De Piramide is poliklinische 
revalidatie bij Basalt mogelijk op indicatie. Basalt en De Piramide zijn twee aparte organisaties, maar 
werken nauw samen op het gebied van revalidatiebehandeling en onderwijs.  
Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn bij een planbespreking. In deze brief 
wordt uitgelegd wat een planbespreking is.  
 
Doel:  
Tijdens de planbespreking bespreken we de ontwikkeling van uw zoon/dochter in brede zin. Er wordt 
een gezamenlijk plan gemaakt voor de komende periode.  
 
Aanwezigen: 
Bij de planbespreking wordt u als ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd. Jongeren vanaf 12 jaar mogen 
zelf aanwezig zijn bij de planbespreking, eventueel met ouder(s)/verzorger(s). Voor jongeren van 16 
jaar en ouder is het wettelijk gezien niet mogelijk dat alleen de ouder deelneemt aan de bespreking 
zonder aanwezigheid van de jongere, tenzij de jongere hier expliciet toestemming voor geeft. 
Ook de behandelaars, klassenleiding en overige bij het kind/de jongere betrokken begeleiders 
(bijvoorbeeld een voogd) worden uitgenodigd. Externe partijen worden alleen met toestemming van 
u als ouder/verzorger/jongere vanaf 12 jaar gevraagd om deel te nemen.  
Standaard zijn bij de planbespreking de ouders/verzorgers/jongeren vanaf 12 jaar, de revalidatiearts, 
zorgcoördinator van Basalt, een notulist en de klassenleiding van school aanwezig. Verder sluiten 
vaak de behandelend therapeuten aan en de zorgcoördinator van De Piramide.    
 
Frequentie: 
Op het SO wordt voor alle 4, 5 en 6 jarigen 2x per jaar een planbespreking ingepland, voor alle 
andere kinderen is dit 1x per jaar (hierop zijn uitzonderingen mogelijk). Op het VSO wordt elke 
jongere 1 keer per jaar besproken, hierop zijn in overleg wijzigingen mogelijk.  
De zorgcoördinatoren van Basalt en De Piramide maken een jaarrooster voor de besprekingen. U 
wordt tijdig op de hoogte gesteld van de datum en het tijdstip.  
 
Rapportages:  
Vier weken voor de planbespreking ontvangt u een vragenlijst.  Hierop kunt u bespreekpunten 
aangeven. Deze dient uiterlijk 2 weken en 1 dag voor de planbespreking te worden ingeleverd 
(datum staat erbij vermeld). 
Het team van Basalt maakt een verslag met daarin de evaluatie van de behandeldoelen en een 
voorstel voor nieuwe behandeldoelen. Tevens wordt de huidige situatie ten aanzien van de 
ontwikkeling van uw zoon/dochter omschreven.  
School levert een bespreekpuntenformulier aan. Tijdens de planbespreking wordt niet uitgebreid 
gesproken over de doelen op het gebied van onderwijs. Hiervoor worden gesprekken georganiseerd 
op school. 
U ontvangt voorafgaand aan de planbespreking de verschillende verslagen en een agenda waarop 
alle bespreekpunten zijn vermeld. Tijdens de bespreking is er ruimte voor het stellen van vragen of 
nog indienen van nieuwe punten.  



 
 
Tijdens de planbespreking worden notulen gemaakt, welke later worden toegestuurd.  
 
Locatie:  
De planbespreking voor het SO en het VSO vinden plaats bij Basalt. In principe bent u hierbij digitaal 
aanwezig, dit gaat via het patiëntenportaal. In overleg is het ook mogelijk om fysiek aanwezig te zijn, 
als dit het geval is kunt u plaatsnemen in wachtruimte Zee op de 1e etage en wordt u daar opgehaald. 
De planbesprekingen voor het SO zijn op dinsdag- en donderdagmiddag en duren een half uur.  
Voor het VSO zijn de planbesprekingen alleen op donderdagmiddag, ook deze besprekingen duren 
een half uur. De betrokkenen vanuit het Piramide College zijn digitaal aanwezig bij de 
planbespreking.  
 
 
 
 
 
 


