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Inleiding  

In dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft onze school aan hoe de ondersteuning en begeleiding  
op de school eruit ziet en welk aanbod van onderwijs gebaseerd op de formulering 
basisondersteuning , aanbod voor ondersteuning en extra ondersteuning die aan leerlingen bij ons 
op school geboden kan worden. 

Aangaande het SOP staat in het Ondersteuningsplan van het SWV PO 20.01 (april 2016) het volgende 
omschreven:  

Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een 
samenwerkingsverband kan bieden.  Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een 
dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband.  
Hiermee kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een passende plek vinden 
voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken.  

En in de omschrijving van basisondersteuning: 
De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de 
eventueel extra ondersteuning die een individuele school – eventueel met ketenpartners – biedt. 

Kortom: in het SOP komt de stand van zaken rondom de basisondersteuning en de basiskwaliteit van 
de scholen (gebruik: checklist) en de extra ondersteuning die de school biedt (gebruik : index 
verscheidenheid). 
En wenselijk: de ambities van de school omtrent het bieden van extra ondersteuning 

 
Wettelijk kader  
Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de 
taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In dit 
document beschrijft de school de basisondersteuning, de  extra ondersteuning de school biedt of wil 
gaan bieden. Als slot beschrijft de school de ambities die er zijn rond Passend Onderwijs. 
 
Het schoolondersteuningsprofiel:  
• is gerelateerd aan het schoolplan en de schoolgids 
• is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school  
• wordt geschreven door de directie van de school  
• wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld  
• wordt ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad  
 

Samenwerkingsverband 20.01 
Onze school maakt deel uit van het provinciaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs  (SWV 

20.01). In dit regionaal samenwerkingsverband is een dekkend aanbod onderwijsondersteuning 
aanwezig. 

Alle informatie over het samenwerkingsverband 20.01 vindt u op de website: 
www.passendonderwijsgroningen.nl 
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1. Algemene gegevens van de school 
 
Naam van de school    : CBS De Verrekijker 
Bezoekadres     : Nederveen Cappelstraat 39 
Postcode     : 9561 KM 
Plaats      : Ter Apel 
Brinnummer     : 07 WP 
Directeur     : Mw. Natasja Smit 
Intern Begeleider    : Mw. Willy Gerrits 
Samenwerkingsverband   : 20.01 
Aantal leerlingen oktober 2018  : 40 

 
 

2. Missie & Visie van de school 
 

Onze missie 

Onze school is een school voor wereldwijze kinderen die met vertrouwen, zelfbewust, sociaal en 
met hun eigen talenten de toekomst tegemoet gaan. 

Onze school is een school voor kinderen die zich naast basiskennis en-vaardigheden, zo breed 
mogelijk ontwikkelen en de kans krijgen zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te ontplooien, 
voor kinderen die leren zorg en respect te hebben voor zichzelf en voor de wereld in het klein en het 
groot. 
 
Onze visie 

We willen een succesvolle groeiende school worden omdat we het belangrijk vinden dat ons 
onderwijs, dat zich richt op het in kaart en tot ontwikkeling brengen van vaardigheden en talenten, 
voor veel kinderen bereikbaar is. We vinden het belangrijk dat onze leerkrachten al hun 
vaardigheden kunnen benutten in het aanbod dat we bieden en dat zij nieuwe vaardigheden blijven 
ontwikkelen. Voor de schoolomgeving en de ouders is onze school belangrijk omdat dit ervoor zorgt 
dat de keuze voor Christelijk Onderwijs behouden blijft.  Binnen onze school is vertrouwen een 
kernwoord dat zowel onderling tussen de leerkrachten als tussen ouders en de school en kinderen 
en de school de basis vormt voor ons handelen.  

Onze visie kan weergegeven worden in het volgende visiekwadrant:  

 
Figuur 1: Visiekwadrant 
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3. Basis- en extra ondersteuning binnen Scholengroep Perspectief 

Overeenkomstig het Referentiekader Passend Onderwijs omschrijven we basisondersteuning 
als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte  
curatieve interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een 
overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert. 
In het ontwikkelperspectief van de leerling staat de onderwijsbehoefte van de leerling 
beschrijven. De onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te 
kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften 
tegemoet te komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning. Wanneer 
een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien, kunnen 
wij ondersteuning vragen bij het Ondersteuningsteam. De geboden ondersteuning kan 
praktisch van aard zijn, maar ook intensieve vormen van begeleiding binnen onze school 
omvatten. Ook een verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden.  
 
Binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de 
minimaal te bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.  
 
Basisondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen: 
De basisondersteuning geeft aan welke mate van ondersteuning aan kinderen wordt 
geboden binnen de eigen school. De actuele afspraken over te bieden basisondersteuning 
zijn als bijlage opgenomen bij het Ondersteuningsplan 2015-2018. 
(www.passendonderwijsgroningen.nl).  
 
Extra ondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen 
De extra ondersteuning wordt binnen onze samenwerkingsverband vorm gegeven door 
middel van arrangementen en worden door de school aangevraagd bij het 
Ondersteuningsteam. De arrangementen worden ingezet binnen het regulier basisonderwijs. 
Arrangementen worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van evaluatie en behoefte van de 
scholen.  
 

4. Welke ondersteuning kan de basisschool bieden  

 
4.1 Kernkwaliteiten Samenwerkingsverband 20.01   
 
Hieronder het overzicht ten aanzien van de geboden basisondersteuning binnen de scholen 
waarover binnen het samenwerkingsverband de afspraken zijn gemaakt. Als algemene 
voorwaarde wordt gesteld dat de scholen over een basisarrangement van de inspectie 
beschikken.  
 

De vier aspecten 13 Kernkwaliteiten van basisondersteuning 
(samenwerkingsverband 20.01) 

Preventieve en licht 
curatieve interventies 

1. De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 

 
 

2. Voor leerlingen die een eigen leerlijn nodig hebben voor 
rekenen en taal en extra ondersteuning krijgen uit het geld van 
het SWV is een ontwikkelingsperspectiefplan vastgesteld 
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De onderwijs 
ondersteuningsstructuur 

3. De scholen hebben een effectieve interne onderwijs 
ondersteuningsstructuur 

 4. De leerkrachten, ib-ers en directeuren werken continu aan 
hun handelingsbekwaamheid en competenties 

 5. De scholen hebben een schoolondersteuningsteam gericht 
op de leerlingenondersteuning 

 6. De ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij het 
onderwijs  

Planmatig werken 7. De scholen hebben continu zicht op de ontwikkeling van 
leerlingen. 

 8. De scholen werken opbrengst- en handelingsgericht aan de 
ontwikkeling van leerlingen. 

 9. De scholen voeren beleid op het terrein van de leerling 
ondersteuning.  

Kwaliteit van 
basisondersteuning 

10. De scholen werken met effectieve methoden en 
aanpakken. 

 11. De scholen evalueren jaarlijks de effectiviteit van de leerling 
ondersteuning. 

 12. De scholen dragen leerlingen zorgvuldig over. 
 

 13. De scholen hebben een ondersteuningsprofiel (SOP) 
vastgesteld. 

 
4.2 Basisondersteuning binnen onze school  
 
4.2.1 Voldoen we aan de afspraken die gemaakt zijn?  

 
In deze paragraaf geven we aan in welke mate wij voldoen aan de basisondersteuning en hoe 
wij vorm geven aan de afspraken die gemaakt zijn binnen het samenwerkingsverband 20.01. 
Jaarlijks (uiterlijk 1 november) wordt de geboden basisondersteuning door ons 
geïnventariseerd middels het invullen van de checklist ijkinstrument basisondersteuning. In 
de bijlage vindt u de laatste bevindingen van onze school.  
 
Als algemene voorwaarde is gesteld dat alle scholen voldoen aan het door de inspectie 
vastgestelde basisarrangement. Binnen dit arrangement vallen scholen waarvan de inspectie 
geen tekortkomingen heeft vastgesteld, die noodzaken tot verscherpt toezicht. Voldoet de 
school niet aan deze algemene voorwaarde, dan voldoet de school ook niet aan de 
basisondersteuning.  
 
A. Onze school voldoet wel aan het door de inspectie vastgestelde basisarrangement.  

 
Laatste inspectiebezoek / audit : 2 september 2014: vierjaarlijks onderzoek en 
                                                            27 maart 2018 themaonderzoek naar het   
                                                            rekenonderwijs. 
Arrangement    : basisarrangement 
Evt. opmerkingen    : geen beoordeling in 2018 
 
Om de basiskwaliteit van basisondersteuning te kunnen vaststellen is criterium eveneens 
het toezichtskader van de inspectie, met als minimumnorm voor  basiskwaliteit: de 
leerprestaties van de school zijn tenminste voldoende en daarnaast voldoen het 
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Onderwijsleerproces of de Zorg en Begeleiding aan de gestelde norm. 
 
Leerprestaties zijn tenminste voldoende:  ja  
Onderwijsleerproces voldoet aan gestelde norm: ja  
Zorg en Begeleiding voldoen aan gestelde norm: ja   
 
De basiskwaliteit van onze school is wel op orde.  

 
B. Onze school voldoet op basis van de checklist aan de vastgestelde basisondersteuning 

(voldoende is ≥80% op de uitgewerkte checklist)  
 
x Ja 
□ Nee  
 
 
4.2.2 Schoolspecifieke uitwerking van de basisondersteuning  
 
In onderstaand overzicht beschrijven wij wat we boven de basisondersteuning  
aanvullend aanbieden én hoe we omgaan met arrangementen extra ondersteuning.  
 
• In het kader van preventieve en licht curatieve interventies maken wij gebruik van:  

-Methodegebonden toetsen 
-CITO leerlingvolgsysteem  
-Kleutervolgsysteem, te weten Leerlijnen Jonge Kind 
-Het handboek onderwijsondersteuning van Scholengroep Perspectief 
-DHH; digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid 

 
• In het kader van ‘aanbod ondersteuning’ hanteren wij de afspraken die staan in het:  

pestprotocol  
dyslexieprotocol  
dyscalculieprotocol  
protocol medische handelingen  

 
 
 
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van 
Signalering   : KanVas 
Methode   : Kanjertraining 
 
Methodieken op de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen  
Technisch Lezen  :Veilig Leren Lezen en DMT oefenmap van Pravoo 
Begrijpend Lezen  : Nieuwsbegrip 
Spelling   : Spelling op Maat  
Rekenen en Wiskunde : Wereld in Getallen 
 
Daarnaast maken wij gebruik van ICT als ondersteuning van het onderwijsleerproces, 
middels volgens de programma’s: verwerkingssoftware van de methodes, Gynzy, Squla 
en Ambrasoft. 
 
 
4.3 Wat biedt onze school aanvullend op de basisondersteuning?  
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Naast de vaststaande afspraken zijn er scholen die aanvullend op de basisondersteuning 
iets extra’s bieden.  
Onze school biedt ten aanzien van preventieve interventies, aanbod van ondersteuning, 
bekwaamheid van leerkrachten, ondersteuningsstructuur of handelingsgericht werken 
het volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning: 
 

Preventieve interventies: 
Onze school kan een beroep doen op specialisten in en buiten de klas (voor leerlingen 
en leerkrachten) bij problemen met rekenen en gedrag. Ook worden de DHH 
vragenlijsten ( meer-en hoogbegaafdheid) meerdere  keren tijdens de schoolloopbaan 
ingevuld. 
Er is regelmatig contact met de peuterspeelzalen en de kinderopvang, met name over 
de peuters met Voor- en Vroegschoolse Educatie.(VVE) 
 
Aanbod van ondersteuning:  
RT wordt zoveel mogelijk binnen de groep verzorgd, door de eigen leerkracht. Verder 
wordt volgens de groepsplannen verlengde instructie gegeven of andere passende 
extra hulp geboden. Indien het nodig is dat leerlingen buiten de klas extra 
ondersteuning krijgen, kunnen wij een beroep doen op twee oud-collega’s die als 
vrijwilliger ingezet kunnen worden, bv. voor pre-instructie en extra oefening. 
Voor leerlingen die meer aan kunnen is er een kindplan, waarin de leerling aan kan 
geven wat hij/zij graag zou willen leren.  De school zoekt mensen en/of materialen 
zodat de wens van de leerling gehonoreerd kan worden. Zo hebben de afgelopen jaren 
leerlingen leren naaien of Duitse les gevolgd. Voor leerlingen die behoefte hebben aan 
activiteiten onder ‘gelijkgestemden’ of extra uitdaging nodig hebben, biedt onze 
schoolvereniging de mogelijkheid om deel te nemen aan een Plusgroep (eens per 
week) 
De school beschikt over een orthotheek, met daarin extra leer-,hulp-en 
begeleidingsmiddelen.   
 
Bekwaamheid van leerkrachten:  

Intern Begeleider 
Taal- en leescoördinator 
Rekencoördinator 
Coördinator meer- en hoogbegaafdheid 
ICT-Specialist 
Arbo-coördinator 
Bedrijfshulpverleners  
                                                            

Tevens heeft het team  de afgelopen jaren  meerdere cursussen gevolgd : 
*Coöperatieve werkvormen 
* Analyseren 
*Begrijpend lezen, luisteren en woordenschat 
*Leergesprekken met leerlingen 
 
Ondersteuningsstructuur: 
Onze school werkt samen met andere scholen binnen het Samenwerkingsverband 
20.01. Dat betekent dat we gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van ons 
onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden. Via het Samenwerkingsverband 
worden ook afspraken gemaakt over de mogelijkheden van extra 
onderwijsondersteuning binnen en buiten de school. 
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Voor leerlingen met specifieke ontwikkelingsproblemen  kunnen we een beroep doen 
op de specialisten van het Steunpunt Passend Onderwijs van Perspectief. 
Samenwerkingspartners zorg: 
 Steunpunt Passen Onderwijs Scholengroep Perspectief 
 GGD (screening leerlingen gr.2 en 7) 
 Sociaal Schoolverpleegkundige 
 CJGV (Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid) 
 Logopedie (screening gr.2) 
 
Handelingsgericht werken:  
We werken volgens de zeven uitgangspunten van HGW: 
1.HGW is doelgericht; zonder doelen, geen koers en geen waardevolle feedback.             

Hoge verwachtingen voor  taal, lezen, rekenen, werkhouding, leren-leren en sociaal 

emotioneel functioneren bevorderen de kwaliteit van het onderwijs. 
2.HGW gaat om wisselwerking en afstemming; de ontwikkeling van kinderen verloopt 

niet simpelweg in de omgeving of in het kind, maar in een voortdurende wisselwerking 

tussen kind, onderwijs en opvoeding. 

3.Onderwijsbehoeften staan centraal; wat heeft een kind nodig om een doel te 

bereiken? Denk aan instructie, de leertijd en uitdaging. 
4.Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe; leerkrachten maken 

het onderwijs passend, afgestemd op de verschillen tussen de kinderen, ouders 
ondersteunen dat. 
5.Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang; niet 

alleen focussen op problemen en risico’s, (dit geeft al snel een negatief beeld) maar 

oog hebben voor de positieve aspecten biedt aanknopingspunten voor het handelen. 

6.De betrokkenen werken constructief samen; dit verbetert de samenwerking, de 

betrokkenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoolsucces.  
7.De werkwijze is systematisch en transparant; er zijn duidelijke afspraken over wie 

wat doet en wanneer. 

 
 
 
 
 

 
 
4.4 Hoe ziet de actuele verscheidenheid eruit op de school?  
 
Op scholen bestaat een zekere verscheidenheid als het gaat om leerlingen die iets 
extra’s vragen. Dat vraagt van de betreffende leerkrachten, maar ook van intern 
begeleiders een extra inspanning. De vraag is of deze extra inspanning kan en moet 
worden omgezet in extra ondersteuning. De verscheidenheid wordt in beeld gebracht 
met het instrument: Verscheidenheidsindex (VI, in de bijlagen). Op deze wijze heeft de 
school inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 

 

5. Extra Ondersteuning  
De definitie van Extra Ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate 
intensief en complex zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning op een 
school vragen. Onze school kan voor Extra Ondersteuning een beroep doen op het 
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Ondersteuningsteam.  Het schoolbestuur biedt Extra Ondersteuning aan in de vorm van 
arrangementen. Deze worden ingezet binnen het regulier onderwijs. 
De arrangementen worden aangevraagd bij het Ondersteuningsteam en beoordeeld aan de 
hand van de onderwijsbehoeften van het kind of de groep. Het actuele aanbod van 
arrangementen is te vinden op (benoemen). 
Voor deze leerlingen heeft de school een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OOP) opgesteld.  
Voor de onderstaande onderwijsbehoeften doen wij een beroep op de arrangementen extra 
ondersteuning om hierin een passend aanbod te bieden binnen de school: 
 

Het moeilijk/ zeer moeilijk lerend kind 
Sociaal emotionele problematiek/gedrag 
Motorische problemen 
 

 
Indien sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij naar een andere 
reguliere basisschool of school voor Speciaal (Basis) Onderwijs omdat wij niet in staat zijn om 
dit met extra ondersteuning binnen de school te bieden: 
 

Wij vinden, dat kinderen die wij op school welkom heten, recht hebben op goede 
begeleiding. Dit kunnen wij helaas voor een beperkte groep kinderen niet bieden. Wij 
denken hierbij bijvoorbeeld aan: 
*zeer zware slechtziendheid, blinde kinderen. 
*kinderen met een te grote taalachterstand (meer dan een jaar). 
*zeer zware slechthorendheid/ doofheid, in combinatie met spraak/taalproblemen.  
*lage verstandelijke vermogens (ZML, gemiddeld IQ onder de 75). 
*wanneer kinderen gewetenloos handelen, extreem agressief gedrag vertonen, waardoor 
de veiligheid en of welbevinden van de omgeving ( groep, leerkrachten e.d.) in gevaar 
komt. 
*kinderen met meervoudige zware problematieken. 
*noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan worden. 
*wanneer er structurele 1 op 1 begeleiding nodig is. 
*te veel zorgleerlingen in eenzelfde groep. 
*kinderen met een reactieve hechtingsstoornis. 
*ernstig oppositioneel gedrag. 
 
Elk kind is anders en daarom zullen we iedere situatie apart beoordelen. 
 

 
 

6.  Ambities van de school  
Naast de ondersteuning die we op dit moment bieden, heeft onze school ambities welke we 
de komende periode willen realiseren.  

 
Onze ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning zijn: 
 

De leerkrachten van CBS De Verrekijker bieden in de groepen structuur in een ‘warme’ 
omgeving. Kinderen, soms met bijzondere onderwijsbehoeften, kunnen zich daarom 
blijven ontwikkelen. Er is een grote bereidheid van alle medewerkers, ouders en kinderen 
om deze rijke leeromgeving in stand te houden en indien nodig en mogelijk aan te passen. 
• We richten ons op groepsplannen waarbinnen de leerlingen de aandacht krijgen die ze 

nodig hebben. Een OPP krijgen alleen de leerlingen die een eigen leerlijn hebben of die 
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een arrangement hebben (in overleg met een specialist, zoals een orthopedagoog van 
het Steunpunt Passend Onderwijs) 

• Betrokkenheid van ouders is en blijft essentieel, waar mogelijk zal dit vergroot worden. 
• Effectief gebruik maken van externe hulp en preventieve aanpak. Zorgen voor een 

goede sociale kaart. 
 
 
 

 
Onze ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor we nu nog 
verwijzen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs zijn: 

Ons verwijzingspercentage  is zeer gering. 
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Bijlagen 

 
A. Checklist ijkinstrument basisondersteuning 
B. Verscheidenheidsindex (VI), informatie 
C. Invulschema Verscheidenheidsindex  
D. Instrument Verscheidenheidsindex  

 

Bijlage A Checklist ijkinstrument basisondersteuning 

 
 IJK instrument kwaliteit van de basisondersteuning voor scholen van het SWV 20-01                                            

 Naam bestuur: Scholengroep Perspectief    

 Invullen door de school              

 Datum: 04-12-2017    

 

Naam school: CBS De Verrekijker 

   

1. De Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 

 

    
 1.       De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en heeft een incidenten registratiesysteem. Ja   
     WAAR 1 

 2.       De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. 

 

Ja 
   

     WAAR 1 

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

 

Ja 
   

     WAAR 1 
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 4.      De school heeft een programma (methode) gericht op sociale veiligheid en aanpakken van probleemgedrag. 

 

Ja 
   

     WAAR 1 

 5.       De school hanteert zichtbare regels voor veiligheid en omgangsvormen. 

 

Ja 
   

     WAAR 1 

 6.       Alle medewerkers gaan vertrouwelijk om met informatie over leerlingen volgens vastgesteld 
Ja 

WAAR 1 

            privacyreglement en protocol medische handelingen.   
      
   % Ja  100 

      
2. Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

 vastgesteld (Dat kan passend binnen de basisondersteuning of in een extra arrangement.)  

 1.       De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het OPP en maakt naar aanleiding hiervan  

Ja 

 

WAAR 1 

           beredeneerde keuzes . 

      

 2.       Het OPP is handelingsgericht opgesteld. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

 3.       Het OPP heeft een vaste structuur volgens een vast format en bevat handtekening van ouders. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

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

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

 5.       Het OPP bevat in elk geval een leerlijn die gekoppeld is aan de referentieniveaus taal en rekenen en zo nodig  

Ja 

 

WAAR 1 

           voor sociaal-emotionele ontwikkeling en taakwerkhouding. 
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 6.       Het OPP bevat evaluatiemomenten. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

 7.       Het OPP maakt deel uit van het leerlingdossier. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

 8.       Het OPP is een leidraad voor het personeel en eventuele externe begeleiders. 

 
Ja 

 

WAAR 1 

      
      
   % Ja  100 

      
3. De school heeft een effectieve interne onderwijs ondersteuningsstructuur.    
 1.       De taakomschrijving en verantwoordelijkheden van de ib-er, leerkrachten en directeur op het terrein van   

Ja 

 

WAAR 1 

           onderwijsondersteuning zijn duidelijk en transparant. 

         

 2.       Coaching en begeleiding van leraren maken onderdeel uit van de taak van de interne begeleiding. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

 3.       Leerkrachten worden ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van het OPP. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

 4.       De ib-er beschikt over voldoende tijd en middelen. 

 

Nee 
 

ONWAAR 0 

         

 5.       De ib-er is  gekwalificeerd.   

 

Ja 
 

WAAR 1 
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 6.       De school weet waar zij in de regio terecht kan voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften.  

Ja 

 

WAAR 1 

     

        

 7.       De interne onderwijsondersteuning is afgestemd op de onderwijs ondersteuningstructuur   

Ja 

 

WAAR 1 

           van het samenwerkingsverband. 

      
      
   % Ja  85,71429 

      
4.  De leerkrachten, ib-er en directeur werken continu aan hun    

  handelingsbekwaamheid en competenties.    
 1.       Genoemde professionals beschikken over didactische, pedagogische, organisatorische en   

Nee 

 

ONWAAR 0 

           communicatieve competenties voor de begeleiding van leerlingen met hun onderwijsbehoeften. 

         

 2.       Genoemde professionals staan open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

 3.       Genoemde professionals werken continu aan handelingsgerichte vaardigheden.   

 

Nee 
 

ONWAAR 0 

         

 4.       Genoemde professionals krijgen de mogelijkheid in teamverband en individueel te leren en te werken. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         
 5.       Genoemde professionals worden gestimuleerd voor deelname aan lerende netwerken.  WAAR 1 
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Ja 
 

       
   % Ja  60 

      
5. De school heeft een effectief multidisciplinair overleg / team gericht op     

 de leerlingenondersteuning.    
 1.       De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling  

Ja 

 

WAAR 1 

           niveau haar eigen kerntaak overschrijden. 

                

 2.       Taken, werkwijze en verantwoordelijkheden van het multidisciplinair overleg / team  zijn vastgelegd. 

 

Nee 
 

ONWAAR 0 

         

 3.       Het multidisciplinair overleg / team draagt zorg voor het organiseren van de externe hulp. 

 

Nee 
 

ONWAAR 0 

         

 
4.       Het multidisciplinair overleg / team ondersteunt ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten, ib-er en 
directeur. 

 

Nee 
 

ONWAAR 0 

      
   % Ja  25 

      
      
6. Ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij het onderwijs.    
 1.       De leerkrachten, ib-er en directeur bevragen ouders over de ervaringen met hun kind thuis en hun kennis  

Ja 

 

WAAR 1 

           van de ontwikkeling van hun kind op school en thuis. 

        

 2.       De school en de ouders informeren elkaar over hun ervaringen en de ontwikkeling van het kind  WAAR 1 
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           op school en thuis. 
Ja 

 

        

 3.       De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over de begeleiding  

Ja 

 

WAAR 1 

           en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

        

 4.       De school streeft ernaar d.m.v. gesprek de leerlingen zoveel mogelijk eigenaar te laten zijn van hun   

Nee 

 

ONWAAR 0 

           eigen onderwijs ontwikkeling. 

        

 5.       Als een leerling de school verlaat, stelt de school het (onderwijskundig) rapport op en bespreekt het met   

Nee 

 

ONWAAR 0 

           ouders en kind. 

         

 6.       De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

 7.       De school voert met ouders een intakegesprek bij aanmelding. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

      
   % Ja  71,42857 

      
7. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.    
 1.       De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het   

Ja 

 

WAAR 1 

            volgen van de prestaties en de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. 
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 2.       De leerkrachten volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

       

 3.       De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.  

 

Ja 
 

WAAR 1 

      

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

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

 5.       De normen leiden tot het behalen van de referentieniveaus taal en rekenen (1F/1S). 

 

Ja 
 

WAAR 1 

      
   % Ja  100 

      
8. De school werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling     

  van leerlingen.    
 1.       Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning    

Ja 

 

WAAR 

1 

            voor de zorgleerlingen. 

 

           

 2.       De school voert de ondersteuning planmatig uit. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

        
 3.       De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning.  WAAR 1 
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Ja 
 

      
 4.       De school past op grond van verzamelde toetsgegevens, observatiegegevens en gesprekken   

Ja 

 

WAAR 

1 

          tenminste  tweemaal per jaar de handelingsplanning aan. 

 

      
   % Ja  100 

      

9. De school voert beleid op het terrein van de leerling ondersteuning. 

 

    
 1.       De school heeft een overzicht van haar leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Ja WAAR 1 

      

 2.       De school heeft een beschreven visie op leerlingenondersteuning die wordt gedragen door het team. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

       

 3.       De procedures en afspraken over leerlingenondersteuning zijn duidelijk vastgelegd. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

      
   % Ja  100 

      
      
10. De school werkt met effectieve methoden en aanpakken.    
 1.       De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal   

Ja 

 

WAAR 1 

            leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. 

      
 2.       De leerkrachten stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen,  

Ja 

WAAR 1 

           zo zijn er leerlijnen voor leerlingen met meer of minder intelligentie dan gemiddeld.   
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 3.       De school stemt de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

       

 4.       Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

           

 5.       Het personeel stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

      

 6.       De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

       
 7.       De school heeft methoden en materialen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,  

Nee 

 

ONWAAR 0 

           zo is er een specifiek aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie volgens de protocollen.   
       

 8.       De leerkrachten stemmen het onderwijsaanbod  af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

      
   % Ja  87,5 

      

11. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerling  ondersteuning. 

 

    
 1.       De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. Ja WAAR 1 

      
 2.       De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces.  ONWAAR 0 
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Nee 
 

      

 3.       De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

      

 4.       De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 
 

Ja 
 

WAAR 1 

         

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

Ja 
 

WAAR 1 

      

 6.       De school evalueert jaarlijks de leerlingen ondersteuning. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         

 7.       De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de ingezette zorgmiddelen. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

      
   % Ja  85,71429 

      
12. De school draagt leerlingen zorgvuldig over.    
 1.       Alle leerlingen worden binnen de school warm overgedragen bij de overgang naar een volgende groep   

Ja 

 

WAAR 1 

           of een volgende leraar. 



Schoolondersteuningsprofiel  
22 

         

 2.       Bij leerlingen in groep 8 met specifieke onderwijsbehoeften vindt een warme overdracht naar VO plaats. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         
 3.       Er wordt aangesloten bij de ontwikkelingsdoelen van de voorschoolse voorziening of de vorige school  

Ja 

 

WAAR 1 

           van de leerling. 

        

 4.       De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met specifieke  onderwijsbehoeften  

Ja 

 

WAAR 1 

           terug naar de voorschoolse voorzieningen of de vorige school. 

      
   % Ja  100 

      
13. De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld    
 1.       Het ondersteuningsprofiel bevat informatie laatste rapport kwaliteitsonderzoek   

Ja 

 

WAAR 1 

            van de inspectie, te weten: opbrengsten, onderwijsleerproces, zorg & begeleiding. 

                 

 2.       Het ondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgelegd en van een datum voorzien. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

         
 3.       De MR heeft kennisgenomen van het ondersteuningsprofiel en is in de gelegenheid gesteld gebruik te maken   

Ja 

 

WAAR 1 

           van haar adviesrecht. 

         

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

 

Ja 
 

WAAR 1 
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 5.       Het ondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de school aan onderwijs,  

Ja 

 

WAAR 1 

           begeleiding, expertise en voorzieningen. 

         

 6.       Het OP biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van de leerlingenondersteuning. 

 

Ja 
 

WAAR 1 

      
   % Ja  100 

      
      
   Categorieën items %totaal 

   1 6 100,0 

   2 8 100,0 

   3 7 85,7 

   4 5 60,0 

   5 4 25,0 

   6 7 71,4 

   7 5 100,0 

   8 4 100,0 

   9 3 100,0 

   10 8 87,5 

   11 7 85,7 

   12 4 100,0 

   13 6 100,0 

   74  86,5 
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Bijlage B: Verscheidenheidsindex (VI), informatie 

Om de verscheidenheid in beeld te brengen verdelen we de leerlingen per school en per groep in categorieën.  Indien alle leerlingen onder de 
basisondersteuning vallen is de index 1, leerlingen kunnen volgens dit systeem in twee categorieën vallen. Wil zeggen in ieder geval onder categorie 1 en 
daarbij nog onder 2 of 3. 

Categorie 1: alle leerlingen die in principe onder de basisondersteuning vallen: toekenning  1 

- A. Leerlingen zonder aanwijsbare problemen  

- B. Leerlingen met een aanbod bij vastgestelde dyslexie  

- C. Leerlingen met een aanbod bij vastgestelde dyscalculie 

- D. Leerlingen met een eigen leerlijn met minder dan gemiddelde intelligentie  

- E. Leerlingen met een eigen leerlijn met meer dan gemiddelde intelligentie 

- F. Leerlingen met werkhouding en of gedragsproblemen (niet gediagnostiseerd)  

- G. Leerlingen onder categorie 2 en 3 

Categorie 2: leerlingen die hieronder vallen: toekenning 1 extra punt 

- A. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte overeenkomstig de voormalige criteria van cluster 3 (zie bijlage) 

- B. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte overeenkomstig de voormalige criteria van cluster 4 (zie bijlage) 

- C. Leerlingen die externe logopedie ontvangen vanaf groep 2 

- D. Leerlingen waarbij aantoonbaar externen zijn betrokken in de thuissituatie, deze leerlingen hoeven geen problemen op school te ondervinden  

- E. Leerlingen met een eigen leerlijn op minstens twee domeinen van schoolse vaardigheden 

- F. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte overeenkomstig de criteria van cluster 1 

- G. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte overeenkomstig de criteria van cluster 2 

Categorie 3: leerlingen die hieronder vallen:  toekenning 2 extra punten 
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- A. Leerlingen waarvoor een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) is opgesteld vanwege gedrag, uitgewisseld met Bron 

- B. Leerlingen waarvoor een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) is opgesteld vanwege leerproblemen, uitgewisseld met Bron  

- C. Leerlingen waarvoor een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) is opgesteld vanwege indicatie cluster 1 of 2, uitgewisseld met Bron 

 

Bijlage:  landelijke criteria cluster 3 en 4: 

Voor Cluster 3 ZML: 

Leerlingen met het Syndroom van Down 
Deze leerlingen krijgen áltijd een indicatie.  
 
Bij een IQ onder de 55: 
Er hoeft naast dit (geschatte) IQ niets te worden aangetoond. 
 
Bij een IQ van 55 tot 70 en jonger dan 8 jaar: 
Er moet sprake zijn van een gediagnosticeerde stoornis volgens DSM-IV of ICD-10; én 
Er moet sprake zijn van geringe sociale redzaamheid; én 
Er moet sprake zijn van ontbrekende leervoorwaarden; én 
Er moet sprake zijn van een ontoereikende zorgstructuur van het reguliere onderwijs. 
 
Bij een IQ van 55 tot 70 en een leeftijd tussen 8 en 11 jaar: 
Er moet sprake zijn van een geringe sociale redzaamheid; én 
Er moet sprake zijn van geringe schoolvorderingen; én 
Er moet sprake zijn van een ontoereikende zorgstructuur van het reguliere onderwijs. 
 
Bij een IQ van 55 tot 70 en een leeftijd van 12 jaar en ouder: 
Er moet sprake zijn van een geringe sociale redzaamheid; én 
Er moet sprake zijn van een didactisch niveau < begin groep 4; én 
Er moet sprake zijn van een ontoereikende zorgstructuur van het reguliere onderwijs. 
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Voor cluster 3 ZML MG: 

LG-MG-criteria 
Er moet sprake zijn van een stoornis die leidt tot ernstige belemmeringen om aan het onderwijs deel te nemen; én 
Er moet sprake zijn van een IQ < 70; én 
Er moet sprake zijn van onderwijsbelemmeringen, hiermee wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van afhankelijkheid van derden bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen of voor het onderwijsvoorwaardelijke (fijn) motorische vaardigheden of dat er sprake is van > 25% verzuim.  
ZMLK-MG- criteria 
Er moet sprake zijn van een (geschat) IQ<20 
Óf 

• Er moet sprake zijn van een IQ<35; én 

• Er moet sprake zijn van een bijkomende medische of gedragsstoornis 

Voor Cluster 4: 

• Er is een diagnose gesteld volgens DSM-IV of ICD-10. Of de hulpverlening heeft het afgelopen jaar aantoonbaar geen effect gehad, 

• Het kind heeft integrale problematiek, dus op meerdere vlakken, 

• Het kind heeft structurele beperkingen in de onderwijsparticipatie en hierdoor achterblijvende leerprestaties, 

• Het regulier onderwijs heeft alles gedaan om het kind te laten blijven, maar dit is niet gelukt. 

De leerlingen met een cluster 4 indicatie kunnen grofweg in 5 groepen opgedeeld worden: 
 

Groep 1 
Kinderen hebben externaliserend gedrag, dit wil zeggen dat het naar buiten toe gericht is. Deze kinderen zijn berekenend, vragen veel aandacht, komen 
vaak uit een laag sociaal milieu waarin de ouders de problematiek niet (h)erkennen, er is weinig hulp in het gezin en grote kans op instabiliteit. 
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Groep 2 
Ook deze kinderen hebben externaliserend gedrag, maar dit ontstaat door onmacht. Vaak zijn deze kinderen gediagnosticeerd met ADHD, het leergedrag 
vraagt veel aandacht, er is veel hulp in het gezin en vaak komt het kind uit een laag sociaal milieu.                                                                                                      
Groep 3 
Deze kinderen vertonen zowel externaliserend als internaliserend (naar binnen gericht) gedrag. Ze hebben een gemiddelde thuissituatie, hun ouders 
ervaren de opvoeding vaak als zwaar en vragen vaak veel hulp, welke ze ook krijgen. 
 

Groep 4 
Kinderen met internaliserend gedrag, goede leermogelijkheden en uit een hoog sociaal milieu. Ze hebben vaak een hoog IQ en een aandoening in het 
autistisch spectrum. Hun ouders vinden de opvoeding over het algemeen te doen en er is hulp als dit nodig is. 
 
Groep 5 
Ook deze kinderen hebben internaliserend gedrag en af en toe bescheiden externaliserend. Ze komen uit een gemiddeld sociaal milieu, de ouders vinden de 
opvoeding zwaar en er is vaak hulp aanwezig. Kinderen met PDD-NOS behoren vaak tot deze groep. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


