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1. Inleiding 
 
 
Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2013 moeten alle scholen een 
Schoolondersteuningsprofiel opstellen. 
In dit Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat het basisaanbod van de school is, op welke manier de 
ondersteuning van leerlingen in hun onderwijsleerproces is georganiseerd en wat de school te bieden heeft als 
we spreken in Basisondersteuning en aanvullende ondersteuning.  
In dit Schoolondersteuningsprofiel worden eerst de algemene gegevens van de school gegeven en wordt onze 
visie en missie beschreven. Daarna volgt een globale beschrijving van onze doelgroep. 
In hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe wij onze ondersteuningsstructuur vormgeven.  
Hoofdstuk 4 beschrijft de basisondersteuning die het samenwerkingsverband van ons verwacht.  
In hoofdstuk 5 zijn de kengetallen leerling populatie van de afgelopen 3 schooljaren opgenomen. 
In hoofdstuk 6 is de omschrijving van de S(B)O - arrangementen van Unita opgenomen.  
In de bijlagen de ijkpunten basisondersteuning van ons samenwerkingsverband Unita. 
 
Directeur : R.D. van der Mooren 
School  : De Wijngaard 
Datum  : januari 2017 
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2. Algemene gegevens 
In dit hoofdstuk worden de algemene gegevens van onze school beschreven, waaronder de contactgegevens, 

de visie en missie van de school en een globale beschrijving van de doelgroep waaraan wij onderwijs bieden.  

 

2.1 Contactgegevens 
Naam van de school:   De Wijngaard 
Adres van de school:  Ellertsveld 3 – 1274 KC - Huizen 
Telefoonnummer van de school: 035-5261149 
Website van de school:  www.sbodewijngaard.nl 
Directeur van de school:  R.D. van der Mooren 
E-mailadres van de school: info@sbodewijngaard.nl 

 

2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 
In de onderstaande paragraaf staan de visie en missie van de school beschreven en de uitgangspunten voor 
leerlingenzorg/ondersteuning. 
 

Visie van de school 
Een visie geeft een toekomstbeeld en maakt duidelijk wat het ambitieniveau, de normen en waarden van de 
organisatie zijn. De visie van Stichting Elan omvat onze ambitieuze droom, ons ideaal. 
 
Bij het realiseren van onze droom gaan wij uit van vijf pijlers waarop onze opdracht is gefundeerd die richting 
geven aan het formuleren van de opdracht (missie) die Stichting Elan zichzelf oplegt.  
 
Deze vijf pijlers zijn: 
 

 Kindgericht 

Ieder kind is welkom; 
Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop; 
Ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd; 
Er is respect voor verschillen tussen kinderen; 
Er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit; 
We helpen ouders bij het opvoeden van hun kinderen tot kritische mensen; 
Er vindt in ons onderwijs ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende komaf. 
 

 Toekomstgericht 

Ons onderwijs is vernieuwend en hanteert diverse onderwijsconcepten; 
Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt; 
ICT is een belangrijk hulpmiddel; 
De organisatie is voortdurend in beweging; 
We zijn ambitieus. 
 

 Resultaatgericht 

Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, 
Onze personeelsleden zijn professionals, die onderwijs op maat bieden; 
Kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen, cognitief, creatief en sociaal; 
Zij worden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs; 
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 Maatschappijgericht 

We staan midden in de samenleving; 
Er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij; 
We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen; 
Onze personeelsleden hebben ruime aandacht voor normen en waarden; 
Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, 
mensenrechten, duurzaamheid e.d.; 
Onze personeelsleden zien ouders als educatieve partners. 
 

 Identiteitsgericht 

Christelijke identiteit is de basis voor al het werk en is tastbaar en zichtbaar in de positieve manier waarop alle 
betrokkenen bij de ELAN-scholen met elkaar omgaan 
Vanuit de Bijbelse principes is er eerbied en aandacht voor de wereld, het milieu en de naaste; 
Iedere ELAN-school expliciteert de invulling van de identiteit in de eigen schoolcontext; 
Het bestuur van ELAN biedt daartoe een richtinggevend kader 
 
 

Missie van de school 
In de visie geven wij onszelf richting bij het realiseren van de opdracht hoe wij ons ideaal willen verwezenlijken. 
De missie onderstreept het ‘waarom’ van ons bestaan aan en de legitimatie van de organisatie.  
De missie draagt bij aan de bewustwording van de eigen identiteit en geeft binding en wordt kernachtig als 
volgt verwoord: 
 

 

 

 

 

 

“Onze kinderen geloven in zichzelf en halen het maximum uit hun talenten.” 
 
Uitgaand van de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind geven we hen een sterke basis van waaruit ze hun 
talenten optimaal ontplooien en zich voorbereiden op de maatschappij. 
Deze missie wordt concreet gemaakt: 
 

 We helpen kinderen in balans te komen en zich cognitief en qua persoonlijkheid zodanig te 
ontwikkelen dat ze optimaal met zichzelf en hun omgeving kunnen omgaan. 

 We werken continue aan maximale ontwikkeling van hun talenten. 

 We zorgen voor optimale aansluiting op vervolgonderwijs en maatschappij. 

 We adviseren ouders in het begeleiden van hun kinderen.   

 We werken vanuit onze christelijke identiteit.  

 We ondersteunen leerkrachten in het reguliere basisonderwijs met kennis, ervaring en ambulante 

begeleiding.                  

 We stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen en te excelleren. 
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2.3 Uitgangspunten bij het uitvoeren van leerlingenzorg 
 

2.3.1. Visie op zorg en ondersteuningsstructuur: 
 Wij vergroten de opbrengstgerichtheid van ons onderwijs door: ons onderwijs doelgericht te plannen 

met behulp van data en door beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod te maken.  

Wij geven hier vorm aan door te werken met onderwijsarrangementen volgens het 

onderwijscontinuüm en ondersteuningsniveaus. 

 Wij volgen onze leerlingen systematisch, volgens een voor ieder herkenbare lijn met duidelijk 

beslismomenten. 

 Wij hebben een transparante structuur met een duidelijke omschrijving van taken en 

verantwoordelijkheden. 

 De ouders / verzorgers van onze leerlingen hebben een duidelijke plaats in de 

ondersteuningsstructuur (verantwoording aan derden). 

 

2.3.2. Opbrengst- en handelingsgericht werken (OHGW) in de ondersteuningsstructuur 
Onze visie is dat Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken elkaar aanvullen en versterken. Het in 

beeld brengen van onderwijsopbrengsten en het structureel werken aan verbetering van deze opbrengsten is 

van belang, en kan versterkt worden door een handelingsgerichte visie op de leerling en zijn / haar omgeving. 

Op onderstaande manier zijn de pijlers van OHGW terug te vinden in onze onderwijscyclus: 

De leerkracht doet ertoe! 
Onze visie is dat de leerkracht een centrale rol heeft bij het uitvoeren van het onderwijs en het signaleren van 

knelpunten en mogelijkheden van leerlingen. Daarin wordt van de leerkracht een actieve houding gevraagd. De 

leerkracht weet welke onderwijskenmerken hij/zij kan beïnvloeden. Het betreft de onderwijskenmerken: 

leertijd, didactisch handelen, pedagogisch handelen, leerstofdoelen, klassenmanagement en schoolklimaat. De 

leerkracht wordt daarin ondersteund door onder andere groepsbesprekingen, observaties en nagesprekken, 

leerlingbesprekingen en doelstellingengesprekken.  

De ondersteuningsbehoeften van de leerkracht staan bij deze gesprekken centraal.  

In verdiepingsgesprekken wordt gebruik gemaakt van de hulpzinnen “Ondersteuningsbehoeften van 

leerkrachten” uit HGW. 

Met leerkrachten wordt doelgericht gewerkt. De leerkrachtvaardigheden worden geobserveerd aan de hand 

van gestandaardiseerde kijkwijzers. Naar aanleiding van observaties worden op individueel- en op teamniveau 

doelen gesteld. 

Doelgericht en opbrengstgericht werken 

De opbrengsten en haalbare doelen voor de school en de leerling zijn leidend in ons onderwijsaanbod. Hierbij 

werken wij van algemeen naar specifiek. Dat wil zeggen vanuit de schoolstandaard naar het groepsplan/ 

arrangementen, vanuit arrangementen naar het OPP en weer terug. 

Binnen ons onderwijs wordt tot een didactische leeftijd van 40 zoveel mogelijk convergente differentiatie 

toegepast waarbij het onderwijsaanbod duidelijk wordt omschreven in de onderwijsarrangementen en 

ondersteuningsniveaus. Bij convergente differentiatie wordt er ingezet op differentiëren door te intensiveren. 

Vanaf een didactische leeftijd van 40 wordt de uitstroombestemming van de leerling opgesteld. Leerlingen 

worden dan per vakgebied toegewezen aan een arrangement die toewerkt naar het vastgestelde 

uitstroomniveau, passend bij de uitstroombestemming. Dit leidt tot differentiëren op divergente wijze vanaf 

een DL: 40, waarbij er geïntensiveerd wordt door te dispenseren afhankelijk van het uitstroomperspectief van 

de leerling. Hierbij is er sprake van een doorgaande lijn (leerroute): vanaf de instroom van leerlingen en het 

formuleren van het ontwikkelingsperspectief tot aan de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet 

onderwijs.  
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De doelen die gesteld worden zijn onderwerp van gesprek bij onder andere de groeps-/leerlingbesprekingen en 

OPP – gesprekken. Evalueren van doelen gebeurt op groepsniveau in de groepsbespreking, op schoolniveau in 

de datamuurvergaderingen en op bestuursniveau waar zowel op school- als groepsniveau de resultaten en 

verbeterpunten besproken worden.  

Aan de hand van deze activiteiten worden conclusies getrokken en verbeterdoelen geformuleerd voor groeps- 

en schoolniveau. 

De doelstellingen van de leerling zijn te vinden in het OPP en de groepsplannen. De (verbeter)doelstellingen 

van de school zijn te vinden in verbeterplannen en in het jaarplan.  

Afstemming en wisselwerking 

Er is altijd een verbinding tussen de schoolstandaard, groepsplan in arrangementen en het OPP.  

Op basis van data worden leerlingen toegewezen aan een arrangement. Dit gebeurt per vakgebied. 

Leerkrachten differentiëren in hun aanpak naar leerlingen en worden hierop bevraagd in de groepsbespreking.  

Constructieve samenwerking met ouders en leerlingen 

Verwachtingen en verantwoordelijkheden van ouders en school worden jaarlijks afgestemd in het OPP-

gesprek. Deze verwachtingen worden ook vastgelegd. In het vervolggesprek worden eerder gemaakte 

afspraken geëvalueerd.  

Bij gesprekken met leerlingen kan gebruik gemaakt worden van het “Kindplan” uit HGW met als doel de 

leerling weer op of boven de minimumstadaard van sociaal emotioneel functioneren of leren leren te krijgen. 

Positieve aspecten 

In het OPP worden de stimulerende en belemmerende factoren benoemd en meegenomen in de afweging.  

We werken met Positive Behavior Support, een schoolbrede methodiek die de mogelijkheden benadrukt en 

positief gedrag bekrachtigt. Ook in de observaties naar leerkrachtvaardigheden wordt de aandacht gericht op 

de positieve aspecten en wordt daarop voortgebouwd in de ontwikkeling. 

Onderwijsbehoeften staan centraal 
De onderwijsbehoeften worden in beeld gebracht. Deze worden meegenomen in het bepalen van het 

schoolverlatersadvies van de leerling. Door de gehele schoolloopbaan zijn de onderwijsbehoeften leidend om 

te bepalen wat een leerling nodig heeft om zijn / haar doel te bereiken. Veel voorkomende onderwijsbehoeften 

worden vertaald naar verandering in leerkrachtvaardigheden m.b.t pedagogisch handelen, didactisch handelen 

en/of klassenmanagement. 

Algemene onderwijsbehoeften worden per vakgebied, per arrangement vastgelegd in het groepsplan en alleen 

waar nodig aangevuld met leerlingspecifieke onderwijsbehoefte(n). Per leerling worden enkele specifieke 

onderwijsbehoeften opgenomen in het OPP (“Deze leerling leert van / met / door………..”). Voor het vaststellen 

van de onderwijsbehoeften in het verdiepte en intensieve arrangement en de leerlingspecifieke 

onderwijsbehoeften maken wij gebruik van de hulpzinnen vanuit HGW (Pameijer). 

Systematisch en transparant 

De door ons gehanteerde cyclus van onderwijs en ondersteuning is beschreven en wordt systematisch 

uitgevoerd. Zo vindt er een cyclisch proces plaats naar aanleiding van het meten van leerlingresultaten, analyse 

ervan en aanpassing van het onderwijs (PDCA-cyclus): 

 Formuleren van leerlingdoelen (SMART) 

 Meten van leerlingresultaten 

 Analyse en verklaren van leerlingresultaten 

 Vaststellen van noodzakelijke interventies en acties om doelen te 

bereiken 

 Evalueren wat de opbrengst is van de gepleegde interventies 

 Borgen van de ingezette interventies 
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De stappen van de OHGW-cyclus op groepsniveau worden in de uitvoering doorlopen. Er wordt gebruik 

gemaakt van gestandaardiseerde formulieren en documenten.  

Wij maken het effect van ons onderwijs transparant door de resultaten te communiceren aan alle betrokkenen 

op alle werkniveaus binnen en buiten de school, het samenwerkingsverband, en ouders / verzorgers. 

Opbrengstgericht werken in 4D (data, duiden, doelen, doen) 

Opbrengstgericht werken vindt volgens onderstaande cyclus plaats op verschillende niveaus, namelijk op 

bovenschools niveau, schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau.  

Deze cyclus wordt twee keer per jaar doorlopen en geborgd in de groepsbesprekingen. Opbrengstgericht 

werken heeft als doel het maximale uit leerlingen te halen voor zowel de leergebieden taal en rekenen als 

vakoverstijgende leergebieden (leren – leren en sociaal gedrag).  

 

4 D Stappen 

Data Data verzamelen (genormeerde toetsgegevens, methodegebonden toetsen). 

Duiden Data analyseren en vergelijken met de standaarden. 

Leerlingen toewijzen aan de arrangementen. 

Doelen Formulieren van doelen in een groepsplan voor een bepaalde planperiode. 

Doen Uitvoeren van het groepsplan. 

Uitvoeren van de beschreven leerkrachtvaardigheden. 
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3. Ondersteuningsstructuur 
 

We kiezen voor een ondersteuningsstructuur die uitgaat van 3 ondersteuningsniveaus, gekoppeld aan 

arrangementen met daarbinnen een aantal vast omschreven stappen die cyclisch doorlopen worden. 

 

3.1 Ondersteuningsniveau 1 (verdiept- en basisarrangement) + 

ondersteuningsniveau 2 (intensief arrangement) 
 

Stap 1:  De leerkracht wijst op basis van data de leerlingen toe aan een arrangement (data en duiden) 

De cyclus start met onderstaande stappen: 

 De psycholoog en intern begeleider stellen doelenkaarten op aan de hand van de beschikbare data. 

 De intern begeleider stelt een didactisch groepsoverzicht op. 

 De leerkracht analyseert de data op onderwijskenmerken, op basis van de overdracht gegevens van de 

leerkracht van vorig schooljaar.  

 De leerkracht wijst leerlingen toe aan arrangementen op basis van de schoolstandaard. 

 De leerkracht signaleert leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

Stap 2:  De leerkracht stelt een groepsplan op, waarin alle arrangementen zijn opgenomen (doelen en doen) 

 De leerkracht stelt een groepsplan op waarin alle arrangementen zijn opgenomen en rekening 

gehouden wordt met specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. 

 De leerkracht start met het uitvoeren van het groepsplan. 

 

Stap 3: De leerkracht en intern begeleider houden een groeps-/ leerlingbespreking 

 Op onze SBO-scholen vindt voor elke groep 2 maal per jaar een groeps-/ leerlingbespreking en 
groepsplanpresentaties plaats. 

 De intern begeleider en leerkracht houden een groeps-/ leerlingbespreking waarbij de duidingsvragen 
en de vragen volgens het “format groepsbespreking OC” de leidraad is. 

 

Stap 4:  De leerkracht stelt het groepsplan eventueel bij, voert deze uit en evalueert 

 De leerkracht stelt de groepsplannen bij n.a.v. groeps-/ leerlingbespreking, voert deze uit en evalueert 

 De leerkracht bewaakt de voortgang van de groepsplannen: data verzamelen en analyseren op 

onderwijskenmerken. Dit wordt omgezet naar aanpassingen in het leerkrachthandelen, met als doel 

de leerling op de gewenste standaard van het groepsplan te krijgen of te houden. 

 Iedere periode is er een vast moment (twee werk pv’s) in november en maart waarin de tussentijdse 

evaluaties van de groepsplannen geschreven worden. Wanneer er naar aanleiding van analyse van 

methodetoetsen blijkt dat een leerling twee opeenvolgende keren lager scoort dan zijn standaard, 

wordt dit kind aangemeld voor ondersteuningsniveau 2. Tot een DL van 40 is de minimale opbrengst 

van methodetoetsen de voldoende standaard (60-80% scores) 

 Evaluatie van het groepsplan en aan het eind van het schooljaar evaluatie van het OPP en de 

onderwijsbehoeften. 
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3.2 Ondersteuningsniveau 2 - tussentijds: intensief arrangement 

 
Stap 5:  De leerkracht en intern begeleider houden indien wenselijk een leerlingbespreking. Indien 

nodig wordt de logopedist, psycholoog en/of fysiotherapeut hierbij uitgenodigd 

met als doel handelingsadviezen te geven aan de leerkracht 

 Aanmelding voor ondersteuningsniveau 2 gebeurt op basis van de volgende criteria: 

o Didactisch: Wanneer er naar aanleiding van analyse van methodetoetsen blijkt dat een 

leerling twee opeenvolgende keren lager scoort dan zijn standaard, wordt dit kind aangemeld 

voor ondersteuningsniveau 2. Tot een DL van 40 is de minimale opbrengst van 

methodetoetsen de voldoende standaard (60-80% scores) 

o Pedagogisch: Wanneer een leerling binnen 1 dataperiode 3 tot 6 incidenten heeft in de PBS-

data. 

 De leerkracht meldt de leerling aan.  

 De leerkracht en intern begeleider houden een leerlingbespreking. Indien nodig wordt de logopedist, 

psycholoog en/of fysiotherapeut hierbij uitgenodigd met als doel handelingsadviezen te geven aan de 

leerkracht. 

 De leerkracht noteert de afgesproken interventies in het groepsplan bij het intensief arrangement. 

 

3.3 Ondersteuningsniveau 3: zeer intensief arrangement 
 

Wanneer op ondersteuningsniveau 2 onvoldoende vooruitgang is geboekt in relatie tot de gestelde doelen, 

wordt een leerling na overleg met een Ondersteuningsteamlid door de leerkracht aangemeld voor een 

bespreking in het Ondersteuningsteam. 

Een leerling kan ook worden aangemeld voor het zorgteam als ouders een hulpvraag hebben op 

ondersteuningsniveau 3. Dit gaat via de leerkracht naar de intern begeleider. 

In crisissituaties kan ondersteuningsniveau 2 door de leerkracht worden overgeslagen. 

 

Stap 6: Het Ondersteuningsteam: directie, jeugdarts, psycholoog, schoolmaatschappelijk  

werkende, intern begeleider en eventueel andere deskundigen. 

Doel van de bespreking in het Ondersteuningsteam is om te komen tot het bevorderen van de totale 

ontwikkeling van een leerling.  

Het team komt 1 x per 6 weken bij elkaar. De directeur is voorzitter. De psychologisch assistent / administratief 

medewerkster is notulist. Er wordt een casemanager aangesteld. De casemanager maakt de notitie 

“terugkoppeling ondersteuningsniveau 3” aan. De casemanager zorgt voor het up-to-date houden van de 

notitie. De leerkracht wordt actief geïnformeerd door de casemanager en betrokken bij de uitvoering van de 

afgesproken acties. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van aanmelding bij het Ondersteuningsteam en 

de gemaakte afspraken. De leerkracht is hier verantwoordelijk voor. 

 

De bespreking van het Ondersteuningsteam kan leiden tot: 

 nader (psycho-diagnostisch) onderzoek (intern/extern) 

 advies t.a.v. begeleiding van de leerling op school en/of thuis 

 begeleiding van de leerkracht door één van de deskundigen uit het Ondersteuningsteam 

 verwijzing naar interne- of externe deskundigen voor leerling en/of ouders/verzorgers of om bij 

handelingsverlegenheid leerkrachten te ondersteunen 



11 
 

 verwijzing naar een andere vorm van onderwijs omdat de school niet in staat is tegemoet te komen 

aan de onderwijsbehoeften van de leerling 

 een speciaal (onderwijs-)ondersteuningsarrangement voor een leerling beschreven in een individueel 

handelingsplan (stap 7)  

 

Stap 7: De leerkracht stelt in overleg met de casemanager individuele handelingsdoelen op 

 De leerkracht stelt individuele handelingsdoelen op en noteert deze in het groepsplan (ZIA) 

 De leerkracht bespreekt het plan met ouders en (eventueel) de leerling 

 De leerkracht voert en monitort het plan 

 De leerkracht evalueert het plan en bespreekt deze met ouders en (eventueel) de leerling 

 

 

Stap 8: Een leerling wordt aangemeld voor een multidisciplinair overleg (MDO) 

 Het Ondersteuningsteam geeft het advies voor het aanvragen van een MDO. 

 Er volgt een gesprek in aanwezigheid van de ouders, leerkracht en casemanager. Hierin wordt het 

advies van het Ondersteuningsteam besproken.  

 De ouders geven toestemming voor het aanvragen van een Groeidocument.  

 Vervolgens worden de stappen gevolgd zoals beschreven in het stappenplan MDO van 

samenwerkingsverband Unita. 
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4. Basisondersteuning 
 
De basisondersteuning bestaat uit een aantal aspecten waarover binnen het samenwerkingsverband 
inhoudelijke afspraken gemaakt zijn. Onze school voldoet aan de basisondersteuning zoals beschreven staat 
voor de samenwerkingsverbanden. Hieronder wordt beschreven op welke manier wij (kort samengevat) deze 
basisondersteuning vormgeven en welke aanvullende ondersteuning wij bieden. 
 

5.1 Preventie en lichte curatieve interventies 
 
Het samenwerkingsverband Unita (PO Het Gooi) heeft de basisondersteuning binnen de scholen geformuleerd 
in zeven ijkpunten. Door deelname aan het samenwerkingsverband geven wij aan, aan deze 
basisondersteuning te voldoen. De manier waarop wij daaraan proberen vorm te geven staat in deze paragraaf 
beschreven. 
 
Onze school kent verschillende ondersteuningsmogelijkheden, al dan niet in samenwerking met partners.  
De inzet van deze interventies is divers en zowel preventief als curatief. 

- In ons ondersteuningsplan staat beschreven op welke manier wij signaleren, welke stagnaties er zijn in 
de ontwikkeling van leerlingen en welke interventies wij dan kunnen inzetten.  

-  Binnen de school kunnen onder andere de volgende interventies worden ingezet: 
o Aanvulling op het groepsplan 
o Individueel handelingsplan in de klas 
o Connect en RALFI 
o Weerbaarheidstraining  
o Logopedie  

- Preventief zorgen wij voor een veilig schoolklimaat. Daarvoor maken wij binnen de school gebruik van 
SchoolWidePositiveBehaviorSupport (SWPBS) en De Vreedzame School. Met deze interventies 
voorkomen wij veel gedragsproblemen. Binnen de school is vastgesteld beleid voor het omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag (veiligheidsplan). 

- Voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie hebben wij vaststaande afspraken en beleid, gebaseerd op 
de landelijke richtlijnen. 

- Ons schoolgebouw kent de volgende voorzieningen die de school toegankelijk en geschikt maken voor 
leerlingen met extra zorg/ondersteuningsvragen: 

o Rolstoeltoegankelijke ingang 
o Lift  
o Douche  

 
- Onze school heeft de beschikking over de volgende hulpmiddelen die bruikbaar zijn voor leerlingen 

met extra zorg/ ondersteuningsvragen: 
o Laptops 
o Aangepast meubilair 
o Aangepast schrijfmateriaal 
o Hulpmiddelen dyslexie 
o Afgeschermde werkplekken 
o Geluiddempende koptelefoons 
o Aangepaste lees-/spellingmethode: Taal in Blokjes 
o Rots en Water 
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5.2 Onderwijsondersteuning 
 
Bij dit aspect gaat het om de expertise die in de school aanwezig is om interventies te plegen, de manier 
waarop dat in de school georganiseerd is en met welke onderwijs- en ketenpartners wordt samengewerkt. 
 
In onderstaande overzichten geven we u een doorkijkje van wat wij kunnen bieden binnen onze school: 
De volgende professionals zijn binnen onze school aanwezig: 

- Directeur (1,0 fte) 
- Leerkracht (8,0 fte) 
- Vakleerkracht gymnastiek (0,5 fte) 
- Lerarenondersteuner (0.8 fte) 
- Intern Begeleider (0,6 fte) 
- Psycholoog (0,6 fte) 
- Logopedist (0,5 fte) 
- ICT-beheerder 
- Weerbaarheidstrainer (0,2 fte) 
- Maatschappelijk deskundige (0,2 fte) 
- Vakleerkracht muziek (0,1 fte) 

 
Al onze medewerkers zijn in het bezit van de voor hun vak geldende diploma’s en/of certificaten. 
 
Niet in dienst van de school, maar wel (regelmatig) aanwezig zijn:  

 Schoolarts  

 Kinderfysiotherapeut 
 
De groepsgrootte binnen onze school is als volgt: 
 

Bouw Aantal leerlingen Personeelsformatie 

Kleuterbouw 13 2 

Onderbouw 1x17 1 

Middenbouw 3x16 4 

Bovenbouw 3x16 4 

 
Met inzet van externe partners kan in overleg de volgende ondersteuning worden geboden: 

o Behandeling dyslexie  
o Behandeling dyscalculie  

 
 

Onze school heeft een directe samenwerking met de volgende externe organisaties die zich bezighouden met 
opvoeding en ondersteuning: 

 
o Bureau Jeugdzorg 
o RCKJP 
o De Bascule 
o Leger des Heils – SDH groepen 
o Het Robertshuis 
o Ambulante Begeleiding cluster 2 
o Ambulante Begeleiding cluster 3 
o Ambulante Begeleiding cluster 4 
o MEE 
o GGD 
o Bureau Leerlingzaken 
o RIBW 
o Stichting Kinderopvang Huizen 
o Politie 
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5.3 Planmatig werken 
Onze school werkt planmatig en hanteert een goede manier om na te gaan welke onderwijsbehoefte leerlingen 
hebben. Op basis daarvan organiseren wij een passend onderwijsaanbod en evalueren dat regelmatig. Onze 
gehele werkwijze rondom de ondersteuningsstructuur staat beschreven in het Ondersteuningsplan (zie 
Ondersteuningsplan ELAN). 
 
Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, 
gesprekken en het analyseren van toetsen. 
Aan het begin van het jaar en bij het opstellen van het Ontwikkelingsperspectief worden de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften in beeld gebracht. Deze gegevens worden op groepsniveau geclusterd, om na te 
gaan welke leerlingen op welke manier het beste kunnen profiteren van het onderwijsaanbod en wat dat 
betekent voor de groepsorganisatie. Op basis van deze gegevens wordt een groepsplan opgesteld. Twee keer 
per jaar worden toetsen afgenomen bij de leerlingen op didactisch gebied, te weten in januari en in juni. De 
gegevens worden geanalyseerd en besproken in een groepsbespreking met de Intern Begeleider, waarna 
mogelijk het aanbod of de werkwijze wordt bijgesteld. Indien er ernstige zorgen zijn over een leerling, wordt de 
leerling in het zorgteam besproken. 
 
Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de 
leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 
Aan het begin van het jaar en ook na de toetsperiodes, worden de groepsgegevens en de individuele leerling 
gegevens besproken tussen de leerkracht en de Intern Begeleider. Op basis van de uitkomsten van het gesprek 
worden mogelijk aanpassingen gedaan in de manier waarop de leerling het onderwijsaanbod aangeboden 
krijgt. Daarnaast worden de leraren twee keer per jaar geobserveerd met behulp van een vaststaand 
observatie-instrument door de directeur en / of de Intern Begeleider. Deze observaties worden besproken met 
de leerkracht en de begeleiding van de leerkracht wordt erop afgestemd. 
 
Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, 
collega’s & leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen 
hebben. 
Leerkrachten worden minimaal twee keer per jaar geobserveerd en deze observaties worden besproken. Naar 
aanleiding van dit gesprek stellen de leerkrachten een Persoonlijk Ontwikkelplan op, waarin de 
professionaliseringsdoelen voor het komende jaar zijn beschreven. Doelen worden vastgesteld in overleg met 
de leidinggevende van de leerkracht. De leerkracht geeft hierbij ook aan welke ondersteuning hij/zij denkt 
nodig te hebben om de gestelde doelen te realiseren. 
Bij de besprekingen van de groepsresultaten wordt steeds de nadruk gelegd op de zaken die in 
leerkrachthandelen kunnen worden verbeterd om te komen tot betere resultaten met de leerlingen. 
 
Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen 
en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. 
Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse 
van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. 
Zowel bij het opstellen als uitvoeren van het Ontwikkelingsperspectief worden ouders betrokken als partners. 
Het overleg is altijd gericht op het komen tot overeenstemming over de te behalen doelen en de werkwijze bij 
het behalen van deze doelen. De afspraken worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief of het 
handelingsplan. 
 
Leerkrachten benoemen uitdagende maar reële SMARTI-doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de 
korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders 
en collega’s. 
De doelen op de lange termijn staan op schoolniveau beschreven in onze arrangementen en per leerling 
beschreven in het Ontwikkelingsperspectief. Bij de jaarlijkse evaluatie van het Ontwikkelingsperspectief 
worden de doelen voor het volgende jaar geconcretiseerd en besproken met ouders. Het 
Ontwikkelingsperspectief en de doelen voor de leerlingen zijn te vinden in het leerlingvolgsysteem en zijn 
toegankelijk. Ze worden minimaal 2 keer per jaar besproken met de Intern Begeleider, maar ook tussentijds 
worden de doelen uit het groepsplan door de leerkracht geëvalueerd en bijgesteld. 
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Leerkrachten werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepjes en 
mogelijk een individuele leerling beschrijven.  
Aan het begin van het jaar stellen de leerkrachten voor de basisvakken (Nederlands, Rekenen/Wiskunde, 
Sociaal-emotionele ontwikkeling en Leren leren) een groepsplan op. Dit groepsplan is gebaseerd op de doelen 
uit de Ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen en de inventarisatie van de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften. Elke 8 weken wordt het groepsplan geëvalueerd en worden daarin indien nodig 
tussentijdse aanpassingen gedaan. Soms krijgt een leerling (op basis van de gedane observaties en toetsen, een 
kortdurende aanvulling op het groepsplan). 
 
Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en 
realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider. 
Deze gesprekken vinden plaats aan de start van het schooljaar, na de eerste en na de tweede toetsperiode. 
Maar ook tussentijds kan, op verzoek van de leerkracht of op verzoek van de IB-er een gesprek worden 
gevoerd. 
 
De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat 
doet, waarom, waar, hoe en wanneer. 
Deze structuur staat beschreven in het Ondersteuningsplan ELAN en in het Schoolplan. 
 
Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven 
en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 
In het jaarlijks evaluatiegesprek over het Ontwikkelingsperspectief en tijdens de rapportgespreken wordt met 
ouders gesproken over de behaalde resultaten en wordt aan ouders expliciet gevraagd om hun mening te 
geven. De onderwijsopbrengsten (op schoolniveau, op groepsniveau en op individueel niveau ) worden  2x per 
jaar besproken in een teamvergadering. Op grond van de resultaten worden verbeterplannen opgesteld. De 
onderwijsopbrengsten worden ook voorgelegd aan het bestuur van de school en vastgelegd in een jaarverslag. 
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5.4 Basiskwaliteit van het onderwijs 
In deze paragraaf wordt verwezen naar het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs en naar het meest 
recente oordeel van de inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van de school.  
Het eindoordeel van de inspectie over de kwaliteit van ons onderwijs is dat aan de school het 
basisarrangement wordt toegewezen. 
 

KERNKADER PRIMAIR ONDERWIJS  1 2 3 4 5 

a. OPBRENGSTEN       

Kwaliteitsaspect 1  

De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie 

verwacht mag worden.  

     

1.1*  

1.1.1  

1.1.2  

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool 

liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van 

de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  

De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool 

liggen ten minste op het niveau dat op grond van kenmerken van de 

leerlingen mag worden verwacht.  

De rekenresultaten van de leerlingen aan het eind van de 

basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van 

kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht.  

     

 

 

 

X 

1.2*  De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor 

rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op 

het niveau dat op grond van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  

     

1.3  De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte 

periode van 8 jaar.  

     

1.4  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich 

naar hun mogelijkheden.  

     

1.5  De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat 

mag worden verwacht.  

   

V 

  

b. ONDERWIJSLEERPROCES       

Kwaliteitsaspect 2  

De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs en 

samenleving.  

     

2.1*  

2.1.1  

2.1.2  

Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen 

en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken 

doelstellingen.  

Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal betrekt de 

school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.  

Bij de aangeboden leerinhouden voor rekenen en wiskunde betrekt 

de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.  

   

 

 

X 

 

 

 

 

2.2*  

2.2.1  

2.2.2  

De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en 

wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met 

het niveau van leerjaar 8.  

De leerinhouden voor Nederlandse taal worden aan voldoende 

leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.  

De leerinhouden voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende 

leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.  

   

 

 

X 

  

2.3  De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan.     

V 

  

2.4*  De school met een substantieel aantal leerlingen met een 

leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die 

passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een 

taalachterstand.  

   

X 
 

  

2.5  De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te 

ontwikkelen.  

   

V 

  

2.6  De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief 

burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen 

van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de 

samenleving.  

   

X 
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KERNKADER PRIMAIR ONDERWIJS  1 2 3 4 5 

Kwaliteitsaspect 3 De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod 

eigen te maken.  

     

3.1  De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.     

   V 

  

Kwaliteitsaspect 4  

Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen.  

     

4.1  De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de 

school daartoe onderneemt.  

     

4.2  De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.      V    

 

  

4.3  Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school.      V   

4.4  De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en 

personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale 

veiligheid op de school voordoen.  

   

  V 
  

4.5  De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van 

incidenten in en om de school.  

   

   V 

  

4.6  De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van 

incidenten in en om de school.  

     

4.7  Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een 

respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.  

   

 

 

  V 
 

Kwaliteitsaspect 5  

De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de 

leerlingen taakbetrokken.  

     

5.1*  De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.      X   

5.2*  De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.       

  X 
  

5.3*  De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.      X   

Kwaliteitsaspect 6 De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op 

verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

     

6.1  De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen 

in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

   

  X 

  

6.2  De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling 

tussen de leerlingen.  

   

  X 
  

6.3  De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen.  

   

 X 

  

6.4  De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen.  

   

 X 

  

c. ZORG EN BEGELEIDING       

Kwaliteitsaspect 7a  

De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.  

     

7.1*  De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde 

instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en 

de ontwikkeling van de leerlingen.  

   

X 

  

7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de 

ontwikkeling van de leerlingen. 

   

X 

  

Kwaliteitsaspect 7b: specifiek voor SBO  

De school begeleidt de leerlingen zodat zij zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen.  

     

S7.3  De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een 

ontwikkelingsperspectief vast.  

   

X 

  

S7.4  De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het 

ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan 

beredeneerde keuzes.  

   

 

 X 

  

Kwaliteitsaspect 8       
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KERNKADER PRIMAIR ONDERWIJS  1 2 3 4 5 

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg.  

8.1  De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.       

X 

  

8.2  Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de 

school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen.  

   

X 
  

8.3*  De school voert de zorg planmatig uit.     

X 

  

8.4  De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.     

X 

  

8.5  De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners 

waar noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen 

kerntaak overschrijden.  

     

X 

d. KWALITEITSZORG       

Kwaliteitsaspect 9  

De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg.  

     

9.1  De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 

leerlingenpopulatie.  

   

X 

  

9.2  De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.     

X 

  

9.3  De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.     

X 

  

9.4  De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.     

X 

  

9.5  De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.     

X 

  

9.6  De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de 

gerealiseerde onderwijskwaliteit.  

   

X 

  

9.7  De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op 

bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met 

inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met 

de diversiteit van de samenleving.  

   

 

X 

  

 

 

Toegevoegd door de inspectie: 

4.12   De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke    

                                   aandacht.                X 

4.15   De leraren maken weloverwogen gebruik van complimenten   

       en correcties.                X 

 

NB.   X = de beoordeling van de inspectie januari 2012. 

V = de beoordeling van de inspectie september 2010. ( = beoordeling van indicatoren die niet zijn beoordeeld in   

2012. 
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5. Kengetallen leerlingenpopulatie afgelopen 3 schooljaren 

 
In deze paragraaf vindt u een globaal overzicht van de populatie van onze school in de afgelopen drie 
schooljaren (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016). 
 

 

 

Leerlinggegevens over schooljaar     

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aantal leerlingen met IQ <55 0 0 0 

Aantal leerlingen met 55 < IQ <70 17 14 13 

Aantal leerlingen met 70 < IQ <80 38 37 79 

Aantal leerlingen met 90 < IQ <110 34 23 28 

Aantal leerlingen met  IQ > 110 6 7 8 

Aantal leerlingen zonder IQ-score 5 11 6 

Aantal leerlingen diagnose dyslexie 5 6 8 

Aantal leerlingen diagnose dyscalculie 0 0 0 

Aantal leerlingen diagnose andere leerstoornis, namelijk 
leerstoornis NAO 

1 0 1 

Aantal leerlingen diagnose ASS 28 32 31 

Aantal leerlingen diagnose ADHD / ADD 20 24 17 

Aantal leerlingen diagnose MCDD 0 0 0 

Aantal leerlingen diagnose ODD 0 2 1 

Aantal leerlingen diagnose Hechtingsstoornis 2 1 1 

Gegevens van de school over schooljaar     

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Leerlingenaantal kleuters* 13 9 11 
 

Leerlingenaantal ob* 29 32 32 

Leerlingenaantal mb* 43 46 48 

Leerlingenaantal bb* 59 50 43 

Aantal leerlingen met 0,3 leerlinggewicht 8 10 14 

Aantal leerlingen met 1,2 leerlinggewicht 4 5 3 

Aantal leerlingen met rugzak Cluster 1* 0 0 0 

Aantal leerlingen met rugzak Cluster 2* 3 6 4 

Aantal leerlingen met rugzak Cluster 3* 0 0 0 

Aantal leerlingen met rugzak Cluster 4* 11 9 5 

Aantal meldingen Preventieve AB in afgelopen jaar* 0 0 0 

Terugplaatsing naar PO in afgelopen jaar* 1 0 3 

Uitstroom naar cluster 1 in afgelopen jaar* 0 0 0 

Uitstroom naar cluster 2 in afgelopen jaar* 1 1 0 

Uitstroom naar cluster 3 in afgelopen jaar* 0 2 2 

Uitstroom naar cluster 4 in afgelopen jaar* 1 3 4 

Overige tussentijdse uitstroom* 4 7 5 

Aantal thuiszitters (verwijderd: Ingeschreven maar nog geen 
passende onderwijsplek)* 

0 1 0 
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Aantal leerlingen diagnose andere psychiatrische diagnose, 
namelijk stoornis op kinderleeftijd NAO 

8 3 3 

Aantal leerlingen diagnose andere psychiatrische diagnose, 
namelijk angststoornis NAO. 

1 2 0 

Aantal leerlingen diagnose andere psychiatrische diagnose, 
namelijk niet gespecificeerde stoornis 

3 2 0 

Aantal leerlingen met een andere thuistaal dan Nederlands 14 14 16 

Aantal leerlingen dat niet thuis woont 1 1 3 

Gegevens van de school over schooljaar     

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Einduitstroom naar PRO* 32% 37% 24% 

Einduitstroom naar VSO* 4% 4% 3% 

Einduitstroom naar VMBO TL* 0% 0% 7% 

Einduitstroom naar VMBO Kader* 0% 4% 7% 

Einduitstroom naar VMBO Beroeps* 64% 56% 59% 

 
 
 
 
 

Onze leerlingen ondervinden moeilijkheden in hun ontwikkeling en maken zich door complexe problematiek de 

leerstof van het basisonderwijs niet vanzelfsprekend eigen. 

Van complexe problematiek is sprake bij de volgende factoren (of combinatie van): 

 een algehele ontwikkelingsachterstand  

 achterstand, dan wel een problematisch verlopende sociaal – emotionele ontwikkeling waardoor 
tevens onderwijsachterstand is ontstaan 

 een disharmonisch ontwikkelingsprofiel waarbij een ernstige onderwijsachterstand geconstateerd 
wordt 

 specifieke ontwikkelingsstoornissen als ADHD, PDD-NOS, NLD 
 

We zien bij onze kinderen vaak kenmerken als: 

 hoge mate van impulsiviteit: ongerichte activiteit 

 passiviteit 

 in taakgedrag een slechte selectieve aandacht 

 gebrekkige analyse en structurering van wat hen wordt voorgelegd 

 moeite met abstraheren en generaliseren 

 sprake van grote vermoeidheid 
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6. Arrangement S(B)O 
 
In dit hoofdstuk van het schoolondersteuningsprofiel wordt het arrangement SBO en SO omschreven, zoals 
aangeboden wordt vanuit het samenwerkingsverband Unita ( http://www.swvunita.nl/arrangement-sbo/ )  
Door beide arrangementen op te nemen in dit document, wordt de grens van het SBO duidelijk in wat wij 
kunnen bieden aan ondersteuning voor leerlingen en waar het ons aanbod overstijgt.  
 
 

Het verwijzen naar SBO (Speciaal Basis Onderwijs) of SO (Speciaal Onderwijs) is gebaseerd op kenmerken van 
de leerling én de context waarin hij/zij functioneert en daarmee samenhangende specifieke/extra 
onderwijsbehoeften die nodig zijn om de gestelde doelen voor de leerling te realiseren. Vaak is er sprake van 
een combinatie van factoren van kind en onderwijs. 

De onderwijsbehoeften kunnen te maken hebben met instructie, benodigde leertijd, aanpassingen in 
opdrachten, (leer)activiteiten en leeromgeving, benodigde feedback, eigenschappen van groepsgenoten en de 
leerkracht. De opvoedbehoeften hangen samen met kenmerken van ouders/verzorgers, de opvoeding en 
specifieke ondersteuning van jeugdhulp. 

Problemen met werkhouding, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie, (senso-)motoriek en 
gezondheid spelen een rol bij het vinden van de meest passende schoolsoort. 

In het MDO (Multi Disciplinair Overleg) bespreken betrokkenen welke onderwijssetting het best aan de 
onderwijsdoelen en -behoeften van het kind tegemoet kan komen. Hierbij worden de voordelen én nadelen 
van de verschillende opties besproken en genoteerd. Wat zijn de argumenten voor én tegen handhaven op de 
huidige reguliere basisschool, overstappen naar een andere reguliere basisschool en verwijzen naar het SBO of 
SO? Voor een verwijzing naar het SBO moet altijd een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)worden aangevraagd. 

6.1 Richtlijnen voor SBO en SO-arrangementen 

 

Inleiding 

Onderstaande beschrijvingen zijn bedoeld als richtlijn voor scholen en trajectbegeleiders om weloverwogen en 
in het belang van alle betrokkenen tot een gepast arrangement S(B)O te komen. Zo’n arrangement betreft 
ongeveer 3% van alle leerlingen in de regio met de ernstigste onderwijsbelemmeringen en de intensiefste 
onderwijs-zorgbehoeften. Het is expliciet niet de bedoeling eenzijdig naar de problemen van de leerling te 
kijken, maar juist de betreffende leerling in zijn/haar onderwijs- en opvoedingscontext te zien. Het draait om 
het vaststellen van SMARTI onderwijsdoelen met bijbehorende onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de 
leerling en ondersteuningsbehoeften van het team (niet alleen de huidige leerkracht, maar ook diens collega’s, 
de IB-er en directeur) en de ouders. De mate van handelingsbekwaamheid of het ontbreken daarvan bij school 
en ouders spelen een belangrijke rol. 

De mate van ernst en daarmee samenhangend de mate waarin een leerling beperkt wordt in zijn functioneren, 
bepalen de zwaarte van het arrangement. Maar het gaat om meer. Van groot belang is dat de leerling zelf 
actief betrokken is bij de analyse van de situatie en het formuleren van de doelen en onderwijsbehoeften: hoe 
denkt hij/zij over het arrangement? 

Deze notitie beschrijft richtlijnen waarmee trajectbegeleiders, scholen, ouders, leerlingen en externe 
deskundigen gezamenlijk een transparante keuze kunnen maken uit de volgende arrangementen: 

-       Regulier onderwijs + een onderwijs- en/of jeugdhulparrangement (OJA) 
-       Speciaal Basis Onderwijs (SBO) 
-       Speciaal Onderwijs (SO) 

http://www.swvunita.nl/arrangement-sbo/
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De algemene richtlijnen betreffen alle typen arrangementen. Daarnaast zijn per type arrangement een aantal 
specifieke aandachtspunten toegevoegd. In alle gevallen staat het belang van de leerling centraal, evenals het 
streven van SWV Unita: Passend onderwijs voor alle leerlingen. 

Algemene richtlijnen voor SBO en SO arrangementen 

1. De mate van ernst van de situatie is bepalend voor de zwaarte en duur van het arrangement. 
Hoe ernstiger, des te intensiever het arrangement SBO, SO of SO+. Maar hoe is de mate van 
ernst zo objectief mogelijk vast te stellen? Dit is met onderstaande punten (ontleend aan de 
criteria van Rutter) in te schatten en in een samenvattend beeld beknopt te beschrijven. 

1. Is het gedrag gezien de leeftijd van het kind als ‘normaal’ te beschouwen? 
2. Hoe lang duren de problemen, sinds wanneer zijn ze er? 
3. Zijn de problemen te begrijpen gezien de omstandigheden of levensfase? 
4. Past het gedrag in de (sub)cultuur waartoe het kind behoort? 
5. Hoe vaak komen de problemen voor (frequentie)? 
6. Hoe intens is het probleem (intensiteit)? 
7. Om welk type problemen gaat het en in welke mate komt dit type voor in de populatie? 
8. Hoeveel verschillende soorten problemen zijn er? Versterken die elkaar? 
9. Komt het gedrag in meer situaties voor of is het situatie-gebonden? 
10. Zijn er omgevingsfactoren die de ontwikkeling van de leerling belemmeren? 
11. Wat zijn de gevolgen van het gedrag?; belemmert het de ontwikkeling op andere 
gebieden? 
12. Beïnvloeden de gedragingen de veiligheid of kwaliteit van leven van de leerling of van 
anderen? 

1. Het (OPP) OntwikkelingsPerspectief wordt betrokken in de besluitvorming: wat zijn de lange 
termijn doelen die we nastreven (uitstroomperspectief en -profiel?) en welke korte termijn 
doelen voor leren, werkhouding, sociaal-emotioneel en gedrag streven we na? Op basis van 
deze doelen worden de onderwijs- en/of opvoedingsbehoeften vastgesteld, wat heeft deze 
leerling in onderwijs (op school) en opvoeding (thuis) nodig om deze doelen te behalen? Het 
is belangrijk de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te relateren aan de doelen voor een 
bepaalde periode, want in een later stadium wil men evalueren of het geboden arrangement 
ertoe heeft bijgedragen dat de doelen zijn behaald. M.a.w.: was het arrangement effectief? 
Vervolgens wordt nagegaan wat ouders en school nodig hebben om in de onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften van de leerling te kunnen voorzien in de zogenaamde 
ondersteuningsbehoeften van het team en de ouders.De zwaarte en duur van het 
arrangement zal niet alleen afhangen van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de 
leerling, maar ook van de ondersteuningsbehoeften van diens opvoeders (leerkrachten, 
andere onderwijsprofessionals en ouders). 

1. Wat is kenmerkend voor de intensiteit en specialiteit van de aanpak die de leerling en 
zijn/haar  context nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken? 

1. Is er sprake van een integraal onderwijs- en jeugdhulparrangement (OJA), omdat de 
behoeften zowel het onderwijs- als de opvoeding betreffen? 

1. Is een alternatief (lichter) arrangement overwogen of al adequaat ingezet en geëvalueerd? 
Als men aan SBO denkt, is dan bijvoorbeeld ook gedacht aan extra ondersteuning in de 
huidige school of in een andere reguliere school? En denkt men aan SO, is dan ook gedacht 
aan een lichter arrangement, namelijk SBO? Is een inschatting gemaakt van de meerwaarde 
van het SBO t.o.v. het reguliere onderwijs en van SO t.o.v. SBO? Het OPP kan hierbij van pas 
komen: schat men de kans dat de leerling zich conform zijn OPP zal ontwikkelen hoger in SBO 
(dan in regulier onderwijs) of in SO (hoger dan in SBO)? Het gaat hier dus om de afgrenzing 
SBO-regulier onderwijs en SO-SBO. 
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1. De argumenten voor én tegen de verschillende arrangementen (handhaven regulier met een 
O(J)A, SBO of SO). Deze indicaties en contra-indicaties zijn uitgebreid met de betrokkenen 
(ouders, school, leerling, begeleiders en experts) overwogen. 

1. Er is tevens nagedacht over de duur van het arrangement. In het geval van SBO is er de vraag 
of en zo ja wanneer de leerling teruggeplaatst kan worden naar een lichter arrangement. Dus 
bijvoorbeeld van SBO naar regulier onderwijs of van SO naar SBO. 

1. De trajectbegeleiders en andere deskundigen handelen vanuit een basishouding, die zich 
kenmerkt als een critical friend. Waarin de belangen van leerling/ouders en school goed 
uiteengezet worden, maar de leerling centraal staat. 

 

Specifieke richtlijnen voor SBO-arrangementen 

Aanvullend op bovenstaande richtlijnen, volgen hier enkele richtlijnen voor de SBO-arrangementen. Per 
leerling kunnen deze worden afgewogen, met als doel na te gaan in welke onderwijssetting de kans het 
hoogste is dat voorzien kan worden in de onderwijsbehoeften en dat de leerling zich conform het OPP zal 
ontwikkelen. 

6.2 Arrangement Speciaal Basis Onderwijs 

Een TLV voor SBO is gebaseerd op een combinatie van vastgestelde kind-kenmerken en daarmee 
samenhangende specifieke doelen en extra onderwijsbehoeften van de leerling. Deze onderwijsbehoeften 
overstijgen de basisondersteuning én de extra ondersteuning die het samenwerkingsverband kan bieden. In 
het Groeidocument is beargumenteerd waarom regulier onderwijs niet passend is voor deze leerling 
(afgrenzing SBO t.o.v. regulier onderwijs). Onderwijsbehoeften die samenhangen met (ernstige) cognitieve 
en/of lichamelijke (sensomotorische of met de gezondheid samenhangende) belemmeringen zijn 
doorslaggevend in de afgrenzing met SO. De redenen hiervoor zijn in het Groeidocument genoteerd: waarom 
kiest men voor SO i.p.v. SBO (afgrenzing SO t.o.v. SBO)? 

De onderwijsbehoeften in relatie tot de gestelde doelen betreffende gedrag en werkhouding zijn aangevuld 
met vakspecifieke doelen en onderwijsbehoeften (voor taal en rekenen). In het OPP van de leerling zijn deze 
doelen en onderwijsbehoeften opgenomen: welk doel wordt nagestreefd en wat is extra nodig om dit doel te 
bereiken? Voor instructie, opdrachten, (leer)activiteiten e.d. kunnen verdiepte arrangementen in de school 
voor Speciaal Basis Onderwijs worden geboden. Voor jonge kinderen (kleuters) is vaak sprake van aanvullingen 
op het basisarrangement. Zie hiervoor de School Ondersteuningsprofielen van de scholen voor Speciaal Basis 
Onderwijs. 

 

Arrangementen Speciaal Onderwijs  

Een TLV Speciaal Onderwijs is gebaseerd op een combinatie van vastgestelde kind-kenmerken en daaruit 
voortvloeiende onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot de gestelde doelen voor de betreffende 
leerling. De leerling heeft dit intensieve arrangement nodig om zijn doelen in het ontwikkelingsperspectief te 
kunnen behalen. 

6.3 Accenten voor Speciaal onderwijs cluster 3 

Voor cluster 3 moet  er sprake zijn van ernstige cognitieve en/of lichamelijke belemmeringen. De grote leer- en 
ontwikkelingsachterstanden, het ontbreken van algemene leervoorwaarden en de zeer geringe sociale 
redzaamheid vergen een voortdurende/continue begeleiding van de leerling door de leerkracht en andere 
professionals. Nieuwe vaardigheden moeten worden aangeleerd vanuit concrete ervaring en moeten 
aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. De leerling heeft altijd voor- en verlengde instructie nodig in 
zeer kleine stappen volgens een vast stappenplan en met continue sturing en zeer veel en voortdurende en 
blijvende herhaling. 
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Bijkomende onderwijsbehoeften liggen op het vlak van sociaal functioneren en hangen samen met een 
ontwikkelingsstoornis. Daarbij kan de intensiteit van de noodzakelijke begeleiding de gemiddelde 
groepsgrootte in SO overschrijden of een onderwijs-zorgarrangement noodzakelijk maken. 

Lichamelijke belemmeringen zijn gebaseerd op een gediagnosticeerd ziektebeeld of fysieke beperking. De 
leerling is afhankelijk van gespecialiseerde (medische) zorg, continu of meerdere keren per dag (ook onder 
schooltijd). Een aangepaste leeromgeving is noodzakelijk wat betreft ruimte, bed, verschoningsruimte, hygiëne, 
veiligheid en/of medicijngebruik. Zonder noodzakelijke (technische) aanpassingen is het volgen van onderwijs 
voor deze leerling niet mogelijk. Voor ontwikkeling is behoefte aan therapie (bijvoorbeeld fysio- of 
ergotherapie of logopedie) in een grote frequentie en intensiteit. De leerling is onvoldoende zelfredzaam en is 
afhankelijk van de hulp van volwassenen in de onderwijsleeromgeving. 

 

6.4 Accenten voor Speciaal onderwijs cluster 4 

Leerlingen die een arrangement SO4 nodig hebben, hebben meestal ernstige gedrags- en/of emotionele 
problematiek. Deze problematiek is zodanig dat het de leerling ernstig beperkt in zijn/haar functioneren (zie 
richtlijnen voor alle arrangementen, paragraaf 2). De leerling veroorzaakt een situatie (vaak door angst 
gestuurd) waarin de veiligheid voor hem/haar zelf, de medeleerlingen en/of medewerkers van de school in 
gevaar komt. Het leerproces wordt door dit gedrag negatief beïnvloed voor zowel de leerling als voor de 
medeleerlingen. De leerling heeft dus structureel intensieve en specialistische ondersteuning en expertise 
nodig op het gebied van gedrags- en emotieregulering, gedragsverandering en het preventief inrichten en 
begeleiden van de sociale omgeving. Een integraal OJA is meestal nodig, om leerbaarheid bij de leerling (en zijn 
opvoeders) opgang te brengen. 

  



25 
 

7. Ambities 
 

 

Naast de ondersteuning die wij op dit moment bieden, heeft onze school ambities welke wij in de komende 

periode (2017-2021) willen realiseren.  

Onze ambities (met name ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning) zijn:  

 Tot een nog betere samenwerking met jeugdhulpverlenende instanties komen om gezamenlijk te 

werken aan behandeldoelen;  

 De samenwerking met de jeugdhulpverlenende instanties nog meer op school te laten plaats vinden, 

om zo de transfer voor het gewenste gedrag van de leerlingen gemakkelijker te maken;  

 Het schoolteam scholen in de ‘Geef-me-de-vijfaanpak’ om meer handvatten te hebben voor het 

omgaan met leerlingen die vragen om nog meer duidelijkheid en voorspelbaarheid dan we nu al 

bieden;  

 Het schoolteam scholen in “Process Communication Model” om de communicatie tussen alle lagen 

binnen de school te optimaliseren met als doel nog betere afstemming vanuit de “jij ok – ik ok” 

gedachte; 

 Het schoolteam scholen in omgaan met getraumatiseerde leerlingen en leerlingen met 

hechtingsproblematiek;  

 Oriënteren op geïntegreerd zaakvakonderwijs; 

 De samenwerking en het samen verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen 

met ouders verstevigen en verder vormgeven;  

 Het protocol dyslexie en dyscalculie verder ontwikkeling en gezamenlijk met de scholen van de 

Stichting Elan vormgegeven;  

 Stimuleren dat leerlingen steeds meer betrokken raken bij hun eigen leerproces en het opstellen van 

hun persoonlijke doelen (het verder vormgeven van Leren Leren, de leerlingenraad en werken met 

Leerpleinen). 
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BIJLAGE BASISONDERSTEUNING UNITA 
 

  Naam school: 
Sbao De Wijngaard 

IO - in 
ontwikkeling 

      
                    

  Brinnummer: 
04FL 

         AF - 
afgerond 

      
                    

      Afspraken op 
bestuursniveau 

  
                    

                     NVT - niet 
van toepassing 

  
                    

    IO AF Bestuur NVT   
                    

              
                    

  IJkpunt 1           
                    

1 De school weet de onderwijsbehoeften 
van haar leerlingen af te stemmen. 

  x x     
                    

2 De school heeft een expliciete visie op 
leerlingenondersteuning. 

  x x     
                    

3 Deze visie wordt gedragen door het hele 
team. 

  x x     
                    

4 De school heeft vastgelegd wat een 
leerling met extra onderwijsbehoeften is. 

  x x     
                    

5 De procedures en afspraken over 
leerlingenzorg zijn duidelijk. 

  x x     
                    

6 De inzet van zorgmiddelen is duidelijk.   x x     
                    

7 De school werkt volgens de zeven 
uitgangspunten van HGW. 

  x x     
                    

              
                    

  IJkpunt 2           
                    

1 Het ondersteuningsprofiel (OP) is na 
overleg met het team vastgesteld. 

  x x     
                    

2 De MR heeft adviesrecht op het 
ondersteuningsprofiel (OP). 

  x       
                    

3 Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is 
actueel (vier jaar). 

  x x     
                    

4 Het schoolondersteuningsprofiel is 
onderdeel van het schoolplan en de 
schoolgids. 

  x x     
                    

5 Het schoolondersteuningsprofiel bevat 
een oordeel over de kwaliteit van de 
basisondersteuning. 

  x x     
                    

6 Het schoolondersteuningsprofiel bevat 
een beschrijving v.h. aanbod v.d school 
aan onderwijs, begeleiding, expertise en 
voorzieningen. 

  x x     belangrijk dit zeker op 
stichtingsniveau te 
beschrijven 

              

7 De school heeft in haar 
ondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij 
tegemoet komt aan de 
onderwijsbehoeften van leerlingen met:. 

  x       
                    

a een IQ rond 80 à 85 enerzijds en 130 à 
140 anderzijds en/of een sterk 
disharmonisch intelligentieprofiel, 

  x       
                    

b (beperkte) leerproblemen,   x       
                    

c een ontwikkelingsperspectief dat het 
uitstroomniveau gaat realiseren, 

  x       
                    

d een vertraagde lees-taalontwikkeling,   x       
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e dyslexie, die conform het 
dyslexieprotocol begeleid kunnen 
worden, 

  x       
                    

f een vertraagde rekenontwikkeling,   x       
                    

g dyscalculie, die conform het 
dyscalculieprotocol begeleid kunnen 
worden, 

  x       
                    

h (beperkte) problemen in hun sociaal-
emotioneel functioneren zoals faalangst,  

  x       
                    

  werkhoudingsproblemen, gedrag, zwak 
ontwikkelde sociale voordigheden, 

  x       
                    

i een combinatie van bovengenoemde 
onderwijsbehoeften, waarbij de school 
handelingsbekwaam is. 

  x       
                    

8 De school maakt duidelijk hoe 
bovenstaande punten meetbaar zijn.  

x x       
                    

              
                    

  In het ondersteuningsplan staat 
beschreven: 

          
                    

1 kwaliteitseisen gericht op specifieke 
doelgroepen cq. leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften (SO-
standaard als leidraad voor het OPP), 

  x x     
                    

2 plaatsingsbeleid, plaatsingsafspraken en 
ondersteuningsarrangementen die de 
school kan leveren, 

  x x     
                    

3 schoolontwikkeling,   x x     
                    

4 professionaliseringsplan ,           niet opgenomen binnen 
SOP wel binnen Stichting 
beschreven 

             

5 competenties personeel, aannamebeleid 
personeel en personeelsbeleid, 

          idem 
                   

6 het volgen van de leerlingen 
(leerlingvolgsysteem), 

  x       
                    

7 de interne ondersteuningsstructuur,   x       
                    

8 bovenschoolse ondersteuningsstructuur 
(ondersteuningsplan), 

  x       
                    

9 samenwerking en afstemming met 
externe instanties, 

  x       
                    

10 contacten, gesprekken en samenwerking 
met ouders, 

  x       
                    

11 technische en ruimtelijke aanpassingen 
aan het schoolgebouw, 

  x       
                    

12 aanpassingen en uitbreiding van 
materialen, 

  x       
                    

13 verantwoording inzet middelen,   x       
                    

14 grenzen van de school,   x       
                    

15 beschrijving schoolprofiel in schoolgids.   x       
                    

              
                    

  IJkpunt 3           
                    

1 De school evalueert jaarlijks de 
resultaten van de leerlingen. 

  x x     
                    

2 De school evalueert jaarlijks het 
onderwijsleerproces. 

  x x     
                    

3 De school werkt planmatig aan 
verbeteractiviteiten. 

  x x     
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4 De school borgt de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces. 

  x x     
                    

5 De school verantwoordt zich aan 
belanghebbenden over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit. 

  x x     
                    

6 De school evalueert jaarlijks de 
leerlingenondersteuning. 

  x x     
                    

7 De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit 
van de ingezette 
ondersteuningsmiddelen. 

  x x     
                    

8 De school beoogt daarbij dat kinderen 
zich optimaal en aantoonbaar 
ontwikkelen  

  x x     
                    

  uitgaande van de mogelijkheden van de 
leerling: 

  x x     
                    

a waarbij de tussen- en eindopbrengsten 
op de toetsresultaten tenminste zijn wat 
op grond van de populatie verwacht 
wordt, 

  x x     
                    

b en waarbij de school een duidelijk beeld 
heeft ten aanzien van het volgen van 
leerlingen met (beperkte) problemen in 
hun sociaal-emotioneel functioneren. 

  x x     
                    

9 De school toont aan (aan ouders en SWV) 
wat ze heeft gedaan aan effectieve 
ondersteuning van leerlingen met leer-, 
gedrags- en/of sociaal-emotionele 
problemen en wat de effecten daarvan 
zijn. 

  x x     
                    

  zijn en legt dit vast door middel van 
concistente dossiervorming. 

  x x     
                    

              
                    

  IJkpunt 4           
                    

1 De leerlingen voelen zich aantoonbaar 
veilig op school. 

  x x     
                    

2 De school heeft inzicht in de 
veiligheidsbeleving van leerlingen en 
personeel en in de incidenten die zich 
voordoen. 

  x x     
                    

3 De school heeft een veiligheidsbeleid 
gericht op het voorkomen en afhandelen 
van incidenten. 

  x x     
                    

4 De school zorgt ervoor dat leerlingen op 
een respectvolle manier met elkaar en 
anderen omgaan. 

  x x     
                    

5 De school hanteert regels voor veiligheid 
en omgangsvormen 

  x x     
                    

   (uitgewerkt in b.v. pestprotocol, 
privacyreglement, vertrouwenspersoon). 

  x x     
                    

6 De school gaat vertrouwelijk om met 
informatie over leerlingen. 

  x x     
                    

7 De school hanteert kwaliteitsbeleid op 
het gebied van pedagogisch handelen 
van het schoolteam 

  x x     
                    

              
                    

  IJkpunt 5           
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1 De school gebruikt een samenhangend 
systeem van genormeerde instrumenten 
en procedures voor het volgen van de 
prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen. 

  x x     
                    

2 De school volgt en analyseert 
systematisch de voortgang in de 
ontwikkeling van alle leerlingen. 

  x x     
                    

3 De school signaleert vroegtijdig welke 
leerlingen ondersteuning nodig hebben. 

  x x     
                    

4 De school heeft normen vastgesteld voor 
de resultaten die zij met de leerlingen 
nastreeft. 

  x x     
                    

5 De normen bevatten in elk geval de 
referentieniveaus taal en rekenen. 

  x x     ZML eigen 
standaarden 

                 

6 Tenminste twee maal per jaar worden de 
resultaten van de leerlingen 
geanalyseerd  

  x x     
                    

  op school-, groeps- en individueel niveau.   x x     
                    

7 De school stelt systematisch de 
vorderingen en ontwikkelingen van de 
leerlingen vast door middel van de 
toetskalender. 

  x x     
                    

8 De school legt de vorderingen en 
resultaten vast in groepsoverzichten en 
in een (digitaal) leerlingvolgsysteem en 
bespreekt dit met ouders. 

  x x     
                    

9 De school heeft ten aanzien van 
individuele leerlingen afspraken gemaakt 
over criteria voor uitval bij 
taalontwikkeling, rekenen en wiskunde, 
technisch lezen, spelling en begrijpend 
lezen in overeenstemming met de 
mogelijkheden van de leerling.. 

  x x     
                    

10 De school heeft zicht op de ontwikkeling 
van sociaal-emotioneel en gedragsmatig 
functioneren van de leerlingen. Dit 
maakt onderdeel uit van het (digitaal) 
leerlingvolgsysteem, dat Cotan 
gecertificeerd is. 

  x x     
                    

              
                    

  IJkpunt 6           
                    

1 Op basis van een analyse van de 
verzamelde gegevens bepaalt de school 
de aard van de ondersteuning voor de 
leerling met extra onderwijsbehoeften. 

  x x     
                    

2 De school voert de ondersteuning 
planmatig uit. 

  x x     
                    

3 De school evalueert regelmatig de 
effecten van de ondersteuning. 

  x x     
                    

4 De school past op grond van verzamelde 
toetsgegevens tenminste twee maal per 
jaar de groepsplannen en 
groepsoverzichten aan.  

  x x     
                    

5 De school past op grond van verzamelde 
toetsgegevens tenminste twee maal per 
jaar de plannen voor individuele 
leerlingen (zo nodig) aan. 

  x x     
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6 De school betrekt bij 
handelingsverlegenheid de juiste 
deskundigen bij de ondersteuningsvraag. 

  x x     
                    

7 Het samenwerkingsverband faciliteert bij 
het overleg over toeleiding naar de juiste 
ondersteuning de benodigde 
deskundigen. De schoolbesturen maken 
gezamenlijke afspraken over de taken en 
competenties van deze deskundigen. 

  x x     
                    

              
                    

  IJkpunt 7           
                    

1 De school met een substantieel aantal 
leerlingen met een leerling-gewicht biedt 
bij Nederlandse taal leerinhouden aan 
die passen bij de onderwijsbehoeften 
van leerlingen met een taalachterstand. 

  x x     
                    

2 De school stemt de aangeboden 
leerinhouden af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen. 

  x x     
                    

3 De school stemt de instructie af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de 
leerlingen. 

  x x     
                    

4 De school stemt de verwerking af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de 
leerlingen. 

  x x     
                    

5 De school stemt de onderwijstijd af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de 
leerlingen. 

  x x     
                    

6 De school heeft extra (orthodidactische) 
materialen voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften. 

  x x     
                    

7 De school stemt de werkvormen af op 
verschillen tussen de leerlingen. 

  x x     
                    

8 De school geeft leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften specifieke  en 
directe feedback. 

  x x     
                    

9 De school gebruikt materialen en 
methoden die differentiatie mogelijk 
maakt. 

  x x     
                    

              
                    

  IJkpunt 8           
                    

1 Het personeel beschikt over didactische 
competenties voor de begeleiding van 
leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften. 

  x x     Alle leerkrachten worden 
opgeleid tot minmaal Post 
HBO niveau >master SEN 

bv  
           

2 Het personeel beschikt over 
organisatorische competenties voor de 
begeleiding van leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften. 

  x x     
                    

3 Het personeel beschikt over 
pedagogische competenties voor de 
begeleiding van leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften. 

  x x     
                    

4 Het personeel staat open voor reflectie 
en voor ondersteuning bij hun handelen. 

  x x     
                    

5 Het personeel werkt continu aan hun 
handelingsgerichte vaardigheden. 

  x x     
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6 Het personeel krijgt de mogelijkheid in 
teamverband te leren en te werken. 

  x x     
                    

7 Het personeel wordt gestimuleerd en 
gefaciliteerd voor deelname aan lerende 
netwerken over de 
leerlingenondersteuning. 

  x x     
                    

8 Het is de leerkracht die ertoe doet. 
Ondersteuning en begeleiding moeten 
gericht zijn op het versterken van 
leerkrachtcompetenties. Dit maakt 
onderdeel uit van de POP-cyclus en is 
vastgelegd in een meerjaren 
nascholingsplan met taak- c.q. 
functieomschrijving. 

  x x     
                    

9 Interne begeleiding is een vastgestelde 
taak/functie binnen de school. 

  x x     
                    

10 Het personeel ziet verschillen tussen 
leerlingen als vanzelfsprekend en weet 
hiermee om te gaan door gericht te 
differentiëren.  

  x x     
                    

              
                    

  IJkpunt 9           
                    

1 De school stelt bij plaatsing voor iedere 
leerling met speciale onderwijsbehoeften 
een ontwikkelingsperspectief vast, 
waarvan zeker is dat einddoelen groep 8 
niet behaald worden. 

  x x     
                    

2 De school volgt of de leerlingen zich 
ontwikkeling conform het ontwikkelings- 
perspectief en maakt naar aanleiding 
hiervan beredeneerde keuzes. 

  x x     
                    

3 Het ondersteuningsarrangement bevat 
een omschrijving van het eind- en 
ontwikkelingsperspectief  

  x x     
                    

  van de leerling.   x x     
                    

4 Het ondersteuningsarrangement bevat in 
elk geval tussen- en einddoelen. 

  x x     
                    

5 Het ondersteuningsarrangement is 
handelingsgericht opgesteld. 

  x x     
                    

6 Het ondersteuningsarrangement bevat 
evaluatiemomenten. 

  x x     
                    

7 Het ondersteuningsarrangement maakt 
deel uit van het leerlingdossier. 

  x x     
                    

8 Het ondersteuningsarrangement heeft 
een integraal karakter (één plan één 
kind). 

  x x     Verwijzing 
groepsplannen? 

                 

9 De school signaleert leer, opgroei- en 
opvoedproblemen tijdig in 
samenwerking met het CJG en andere 
instellingen voor jeugdzorg. 

  x x     
                    

10 De school heeft een passend aanbod 
voor leerlingen met dyslexie en/of 
dyscalculie. 

  x x     
                    

11 De school heeft leerlijnen die afgestemd 
zijn op leerlingen met een meer of 
minder dan gemiddelde intelligentie. 

  x x     
                    

12 De school heeft programma’s en 
methodieken die gericht zijn op sociale  

  x x     
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veiligheid en het voorkomen van 
gedragsproblemen. 

13 De school geeft haar mogelijkheden (en 
grenzen) aan als het gaat om de fysieke 
toegankelijkheid en de beschikbaarheid 
van hulpmiddelen voor leerlingen met 
een (meervoudige)  lichamelijke 
beperking. 

  x x     
                    

14 De school heeft een protocol voor 
handelingen met een medisch karakter 
(omgaan met medicijnen e.d.). 

  x x     
                    

15 De school heeft 
samenwerkingsovereenkomsten met 
ketenpartners in de zorg. (kan per casus) 

  x x     
                    

              
                    

  IJkpunt 10           
                    

1 De school hanteert de wettelijke 
voorschriften rondom toelating en 
verwijdering van leerlingen. 

  x x     
                    

2 Toelating van leerlingen afkomstig van 
het SBO/SO alsmede overgang van zo’n 
leerling naar het SBO/SO vindt slechts 
plaats in overeenstemming met de 
ouders. 

  x x     
                    

3 Bij leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften vindt warme 
overdracht plaats met de vroegschoolse 
voorziening, de vorige school of de 
vervolgschool. 

  x x     
                    

4 Het 
onderwijsondersteuningsarrangement 
van een leerling sluit aan bij het 
onderwijsondersteuningarrangement 
van de vroegschoolse voorziening of de 
vorige school van de leerling. 

  x x     
                    

5 Het 
onderwijsondersteuningsarrangement 
van leerlingen wordt binnen de school 
warm overgedragen bij de overgang naar 
een volgende groep of een volgende 
leerkracht. 

  x x     
                    

6 De school koppelt in het eerste jaar de 
ontwikkeling van leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte terug aan 
de vroegschoolse voorziening of de 
vorige school. 

x   x     
                    

7 De school volgt de leerlingen die de 
school hebben verlaten tenminste 
gedurende drie jaar. 

x   x     
                    

8 De school heeft een aanname- en 
overdrachtsbeleid en voert deze 
zorgvuldig uit.  

  x x     
                    

9 Het beleid van overdracht naar het VO is 
conform de afspraken binnen de CTC. 

  x x     
                    

              
                    

  IJkpunt 11           
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1 De school verantwoordt zich bij 
belanghebbenden over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit. 

  x x     
                    

2 De school bevraagt ouders regelmatig 
over de wensen en verwachtingen bij de 
begeleiding van hun kind. 

  x x     
                    

3 Het personeel bevraagt ouders 
regelmatig over hun ervaringen met hun 
kind thuis en hun kennis van de 
ontwikkeling van hun kind op school en 
thuis. 

  x x     
                    

4 De school voert met ouders een 
intakegesprek bij aanmelding. 

  x x     
                    

5 De school informeert ouders tijdig en 
regelmatig over de voortgang in de 
ontwikkeling van hun kind. 

  x x     
                    

6 De school betrekt ouders bij het 
opstellen en evalueren van het 
onderwijsondersteuningsarrangement. 

  x x     
                    

7 De school ziet ouders als 
ervaringsdeskundigen en benut hun 
kennis. 

  x x     
                    

8 De school maakt samen met de leerling 
en de ouders afspraken over de 
begeleiding en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. 

  x x     
                    

9 De school ondersteunt ouders en leerling 
bij de overgang naar een andere school. 

  x x     
                    

10 De school geeft ouderbetrokkenheid 
vorm zoals beschreven in de visie van 
handelingsgericht werken. 

  x x     
                    

              
                    

  IJkpunt 12           
                    

1 De school signaleert vroegtijdig welke 
leerlingen zorg nodig hebben. 

  x x     
                    

2 Op basis van een analyse van de 
verzamelde gegevens bepaalt de school 
de aard van deondersteuning voor de 
leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften. 

  x x     
                    

3 De school voert de ondersteuning 
planmatig uit. 

  x x     
                    

4 De school evalueert regelmatig de 
effecten van de ondersteuning. 

  x x     
                    

5 De school heeft interne begeleiding met 
een duidelijke taakomschrijving. 

  x x     
                    

6 Coaching en begeleiding van 
leerkrachten is onderdeel van de taak 
van de interne begeleiding. 

  x x     
                    

7 Taken en verantwoordelijkheden van 
leerkrachten en directie op het terrein 
van de leerling ondersteuning zijn 
duidelijk en transparant. 

  x x     
                    

8 Leerkrachten worden ondersteund bij 
het opstellen en uitvoeren van de 
onderwijsondersteuningsarrangementen. 

  x x     
                    

9 De interne begeleiding beschikt over 
voldoende tijd en middelen. 

  x x     
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10 De interne begeleiding is voldoende 
gekwalificeerd. 

  x x     
                    

11 De school kan snel voldoende 
deskundigheid inschakelen voor hulp. 

  x x     
                    

12 De school grijpt bij ernstige problemen 
snel in. 

  x x     
                    

13 Leerkrachten weten waar zij terecht 
kunnen in het samenwerkingsverband 
voor leerlingen met specifieke onderwijs- 
en/of opvoedbehoeften. 

  x x     
                    

14 De interne ondersteuning is afgestemd 
op de ondersteuningsstructuur van het 
samenwerkingsverband. 

  x x     
                    

15 Het bestuur faciliteert de interne 
begeleiding van de leerkrachten  

  x x     
                    

16 Intern begeleiders nemen deel aan 
netwerken en bijeenkomsten gericht op 
professionalisering. 

  x x     
                    

17 Netwerken worden vraaggestuurd 
samengesteld. 

  x x     
                    

              
                    

1 IJkpunt 13           
                    

2 De school zoekt structurele 
samenwerking met ketenpartners in de 
regio en het samenwerkingsverband 
waar noodzakelijke interventies op 
leerling-niveau haar eigen kerntaak 
overschrijden. 

  x x     
                    

3 De interne begeleiding leidt het 
ondersteuningsteam in de school. 

  x x     
                    

4 Taken van het ondersteuningsteam zijn 
vastgelegd. 

  x x     
                    

5 Het ondersteuningsteam is 
verantwoordelijk voor het vormgeven 
van een passend arrangenment en 
betrekt hier, indien nodig, de juiste 
(externe) deskundigen bij. 

  x x     
                    

6 Het ondersteuningsteam draagt zorg 
voor het organiseren van de hulp om de 
school. 

  x x     
                    

7 Het ondersteuningsteam onderhoudt de 
loketfunctie voor ouders. 

  x x     
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