
Commissie van Begeleiding (CvB) 

Conform de Wet op de Expertisecentra (WEC) is iedere (V)SO-school verplicht om een 
Commissie voor Begeleiding (CvB) te hebben. De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft 

een centrale rol in de leerlingenzorg. Deze commissie monitort en stuurt het 

onderwijsleerproces (sociaal-emotioneel en didactisch) van de leerlingen aan. Tijdens de 
overlegmomenten van de CvB vindt er interprofessionele consultering plaats. De taak van de 
CvB ligt vooral in de advisering in trajecten en begeleiding van de leerlingen. Naast 
bovenstaande functies kent de CvB ook beleidsmatige taken die zich richten op de borging 
en/of verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Tevens worden besluiten genomen over 
de aanname of uitstroom van leerlingen. De CvB bestaat uit de schooldirecteur (tevens 
voorzitter van de commissie), de gedragswetenschapper de intern begeleider, de 
schoolmaatschappelijk deskundige, de medewerker van het aanmeldbureau OZO en de 
schoolarts.  

Zorg- en Adviesteam (ZAT) 

Periodiek worden in de klassen-/leerlingbesprekingen (KLB’s) de leerlingen over wie zorgen 
zijn besproken met de mentor, gedragswetenschapper en intern begeleider. Bij grote of 
complexe zorgen of vraagstukken wordt de leerling besproken in de Commissie van 
Begeleiding. Vanuit de Commissie van Begeleiding kan geadviseerd worden een ZAT te 
organiseren. Een ZAT is een bijeenkomst waarin de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de 
hulpvraag van de leerling centraal staan.  

De volgende personen sluiten (indien nodig) aan bij een ZAT: 

- Leerling 
- Ouder(s)/verzorger(s) 
- Gedragswetenschapper 
- Intern begeleider 
- School maatschappelijk deskundige 
- Orthopedagoog Samenwerkingsverband 
- Schoolarts 
- Leerplichtambtenaar 
- Hulpverlener van de leerling 
- Contactpersoon Sociaal Team van de school indien er nog geen betrokkene is 

De ZAT-middagen vinden periodiek plaats. De geplande data kunt u vinden in de 
jaarplanner. Ouder(s)/ verzorger(s) en leerling worden uitgenodigd door de mentor. Verwacht 
wordt dat u als ouder/verzorger de betrokken hulpverlening uitnodigt. In verband met het 
grote aantal aanwezige professionals staan de data en tijden van een ZAT vast en wordt 
aanwezigheid verwacht.   

    


