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Inleiding  

In dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft onze school aan hoe de ondersteuning en begeleiding op 

de school eruitziet. Wij beschrijven welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod gebaseerd op de 

formulering basisondersteuning en welke extra ondersteuning bij ons op school aan de leerlingen 

geboden kan worden. 

Aangaande het SOP staat in het (vernieuwde) Ondersteuningsplan van het SWV PO 20.01 (2018) het 

volgende omschreven: 

Basisondersteuning: 

De basisondersteuning is het door de gezamenlijke schoolbesturen afgesproken niveau van ondersteuning 

dat beschikbaar is voor iedere leerling op alle scholen in het samenwerkingsverband. Het gaat daarbij om 

het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur 

planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, 

uitvoert. Deze interventies organiseren de scholen zelf met de hen daartoe beschikbaar gestelde 

middelen. Dit betekent dat de basisondersteuning structureel beschikbaar is voor of binnen de 

basisschool; deze staat per school concreet uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Er wordt 

voor deze interventies dus geen toewijzende verklaring afgegeven die recht geeft op extra ondersteuning 

door het samenwerkingsverband. 

De vastgestelde basisondersteuning van het samenwerkingsverband is gebaseerd op 13 kernkwaliteiten 

die voortkomen uit de vier elementen van basisondersteuning uit het Referentiekader (2013) horend bij 

de wet op Passend Onderwijs.  Het niveau ligt daarmee boven de inspectienorm (basiskwaliteit, 

Waarderingskader 2017) en komt overeen met wat 85% van alle kinderen in het basisonderwijs kennen 

en kunnen. 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.  

Kortom: in het SOP komt de stand van zaken rondom de basisondersteuning en de basiskwaliteit van de 

scholen en de extra ondersteuning die de school biedt. 

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 die 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 en jaarlijks zullen wij evalueren en mogelijk bijstellen.   

• 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 

 

 

 



   

1. Algemene gegevens van de school 

 

Naam van de school     : odab Westerschool 

Bezoekadres      : Groen van Prinstererlaan 24 

Postcode      : 9648 AJ  

Plaats       : Wildervank 

Brinnummer      : 14 EK 

Directeur      : Han-Rogier de Vrij 

Intern Begeleider     : Marije Vellinga 

Samenwerkingsverband     : 20.01 

Aantal leerlingen oktober 2019   : 305 

Schoolondersteuningsprofilel vastgesteld op : maart 2021 

2. Missie & Visie van de school 

Missie odab Westerschool 

odab Westerschool is een openbare academische basisschool voor daltononderwijs waar aan bijna 300 

leerlingen uit de omgeving van de school kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven vanuit de 5 

daltonkernwaarden verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. 

Ons onderwijs vindt plaats in een motiverende en uitdagende leeromgeving, die wordt bepaald door rust 

en duidelijkheid en zich kenmerkt door vertrouwen, veiligheid en structuur. Hierbinnen worden kinderen 

uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen met lef die respect hebben voor hun medemens en zich 

redden in een snel-veranderende maatschappij. 

Visie odab Westerschool 

Op onze school ontwikkelen leerlingen zich tot individuen die in staat zijn met hun verworven 

vaardigheden deel te nemen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. We dragen bij aan de 

ontwikkeling van leerlingen tot sociale, verantwoordelijke en zelfredzame burgers. Ze kunnen samen 

werken met anderen en opnieuw vormgeven aan de maatschappij. 

Onze kinderen zijn fearless human beings. Ze werken effectief aan hun eigen taak. Deze taak wordt in 

vrijheid gepland en uitgevoerd. Hierdoor zijn leerlingen gemotiveerd. Ook zijn ze kritisch, vindingrijk en 

werken vanuit de mogelijkheid tot zelfontplooiing.  Ze zijn onderzoekend, zelfstandig en durven vol 

vertrouwen uniek te zijn. Ze kunnen reflecteren op eigen handelen en worden hier vervolgens weer 

sterker van. 

Bij ons schoolaanbod ligt de focus op een algemene brede vorming (intellectueel, creatief, sociaal en 

persoonlijk). Deze activiteiten zijn uitdagend en zorgen ervoor dat leerlingen zichzelf en anderen in hun 

kracht zien. Deze kracht leren ze van iedereen binnen de school: van leerkrachten, vrienden en maatjes. 

Hierbij gaan leerlingen van alle leeftijden binnen en buiten de school respectvol en verantwoordelijk met 

elkaar om. 

Leerlingen, ouders en leerkrachten vormen een krachtige driehoek in dit gehele proces en zijn trots op 

hun school. Naar buiten toe communiceert en handelt de school transparant, waardoor betrokkenheid bij 

school toeneemt.  

 

 

 

 

 

 

 



   

3. Basis- en extra ondersteuning binnen scholengroep OPRON  

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.  

Wij proberen aan de onderwijsbehoeften van de leerling 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 OPRON Expertise Team (OET). 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.   

De van het groepsaanbod afwijkende specifieke onderwijsbehoefte van de leerling beschrijven wij in het 

ontwikkelperspectief. De onderwijsbehoefte geeft aan wat de leerling nodig heeft om te leren en zich te 

kunnen ontwikkelen binnen onze school.  

  

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 2019-2023. (www.passendonderwijsgroningen.nl).   

  

Extra ondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen en OPRON: 

De extra ondersteuning wordt binnen ons samenwerkingsverband vormgegeven door middel van 

arrangementen SWV en arrangementen OPRON en worden door de school aangevraagd via het OET. 

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 structureel een onderwijsaanbod nodig 

hebben op een ander niveau is een ontwikkelingsperspectiefplan 

opgesteld.  

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 school organiseert effectief multidisciplinair overleg gericht 

op de leerlingenondersteuning. 

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

Planmatig werken 7. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 

 8. De school werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de 

ontwikkeling van leerlingen. 

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

ondersteuning.  

Kwaliteit van 

basisondersteuning 

10. De school werkt met effectieve methoden en aanpakken. 

 11. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerling 

ondersteuning en opbrengsten. 

 12. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 

 

 13. De school heeft jaarlijks haar ondersteuningsprofiel (SOP) 

vastgesteld. 

Onze school voldoet op 

basis van de checklist 

aan de vastgestelde 

basisondersteuning 

(voldoende is ≥80% op 

de uitgewerkte checklist)  

 

 

 

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 

vormgeven aan de afspraken die gemaakt zijn binnen het samenwerkingsverband 20.01. Jaarlijks (uiterlijk 

eind mei) wordt de geboden basisondersteuning door ons geïnventariseerd middels het invullen van de 

checklist ijkinstrument basisondersteuning. In bijlage A 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.  



   

 

Onze school voldoet wel aan het door de inspectie vastgestelde basisarrangement.  

• Laatste inspectiebezoek/ audit : april 2018 Onderzoek bestuur en scholen 

• Arrangement    : basisarrangement 

 

Basisarrangement op grond van:  

Onderwijsproces Zicht op ontwikkeling en 

Didactisch handelen zijn 

tenminste voldoende en niet 

meer dan één van de andere 

standaarden is onvoldoende. 

 

ja 

Onderwijsresultaten Leerresultaten zijn tenminste 

voldoende.  

 

We scoren de laatste jaren op 

de eindtoets (afgelopen jaren de 

CITO eindtoets) onder de 

inspectienorm 

 

Zicht op ontwikkeling en 

didactisch handelen 

zijn tenminste  

voldoende en niet meer dan één 

van de andere standaarden is  

onvoldoende. 

ja 

Schoolklimaat veiligheid is tenminste 

voldoende: 

ja 

Conclusie de basiskwaliteit van onze school is wel op orde 

Bijlage B: de resultaten verificatieonderzoek ODAB Westerschool uit het  

vierjaarlijkse onderzoek bestuur en scholen. (april 2018)  

 

Uit dit verificatieonderzoek zijn de volgende kansen te halen die we kunnen ontwikkelen en/of kunnen 

door ontwikkelen:  

• Verder groeien in de kwaliteit van het didactisch handelen 

• Afstemming op verschillen tussen leerlingen versterken door effectievere instructie met meer 

aandacht voor verschillende niveaus 

• Meer aandacht voor de interactie tussen leraar en leerlingen en ook tussen de leerlingen 

onderling. 

• Er liggen kansen om het eigenaarschap van het leerproces meer te delen met de leerlingen 

• het didactisch handelen bij de kleuters kan veel doelgerichter en meer afgestemd worden op de 

ontwikkeling van de leerling met hun grote leeftijd- en ontwikkelingsverschillen 

• Er zijn veel plannen die weinig doelgericht zijn en bovendien niet planmatig worden uitgewerkt. 

Daarbij gerichter focussen op (enkele) verbeteronderwerpen is de tip. 

 

Bovenstaande punten zijn ingezet en weggezet in het schoolplan van 2019-2023 om o.a. te voldoen aan 

de basisondersteuning. 

In grote lijn staat beschreven op bladzijde 6 van het schoolplan 19-23 dat we verder werken aan het 

professioneel handelen en aan toekomstbestendig onderwijs. 

Thema’s en ambities die over 4 jaren zijn weggezet zijn en waaronder subdoelen vallen zijn: 

* Toekomstbestendig onderwijs ICT 

* Toekomstgericht onderwijs en professioneel handelen: Eigenaarschap bij leerkrachten en leerlingen 

* Onderwijs op maat en professioneel handelen: Planmatige zorg en didactisch handelen 

* Duurzaam en doelgericht werken en professioneel handelen: Basisvakken op orde 

* Dalton: onderwijs verzorgen vanuit de 5 daltonkernwaarden 

 

 

 

 

 

 



   

 

4.2.2 Schoolspecifieke uitwerking van de basisondersteuning 

Handelingsgericht werken: 

Uitgangspunt van de onderwijsondersteuning vanuit de visie op passend Onderwijs is voor odab 

Westerschool het zo goed mogelijk afstemmen van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van 

al haar leerlingen. De school werkt daarbij opbrengst- en handelingsgericht en planmatig, dat wil zeggen 

dat ze zich concentreert op het verzamelen van die informatie over de leerling die bij kan dragen aan het 

handelen. Afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling is cruciaal. 

Diagnostiek, advisering en begeleiding richten zich op het verbeteren van deze afstemming: het 

wegnemen (of afzwakken) van factoren die een ‘probleem’ in stand houden, het versterken van de 

positieve aspecten en het zoeken naar een aanpak die werkt. Deze activiteiten richten zich niet zozeer op 

wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke 

aanpak een positief effect heeft.  

In de afbeelding het handelingsgericht werken op de Westerschool visueel weergegeven:  

 

 
Ondersteuningsstructuur: 

Sommige leerlingen hebben gedurende hun schoolloopbaan extra ondersteuning nodig. Soms voor een 

korte periode, soms voor een langere tijd. Dit betekent echter lang niet altijd dat er sprake is van ernstige 

problemen en/of een leerachterstand. Het is belangrijk om problemen vroegtijdig te ontdekken, zodat er 

op tijd hulp geboden kan worden aan deze leerlingen en in veel gevallen toekomstige (leer) problemen 

voorkomen kunnen worden. Binnen odab Westerschool gebeurt dit o.a. door gebruik te maken van het 

leerlingvolgsysteem, het opstellen van groepsplannen, het houden van groeps- en leerling-besprekingen 

tussen leerkracht en intern begeleider, het doen van observaties, het opstellen van individuele 

handelingsplannen of het ontwikkelingsperspectiefplan en gesprekken met ouders.  

 

Leerlingen worden mogelijk besproken in de overleggen binnen de volgende organisaties/ met de 

volgende professionals uiteraard met toestemming van ouders of samen met ouders: 

• Orthopedagoog/ psycholoog vanuit het OET (Opron Expertise Team) behorende bij OPRON 

• GGD : schoolverpleegkundige, schoolarts en logopedist (met de schoolverpleegkundige is 

structureel overleg)  

• CJG Veendam : schoolmaatschappelijk werker en casusregisseurs (met de SMW is structureel 

overleg)  



   

• Kentalis: voor leerlingen met taal / spraakproblemen vanuit cluster 2. Zij verzorgen Consultatie & 

Adviestrajecten en (medium) arrangementen, zodat deze (TOS) leerlingen bij ons op school de 

ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen die nodig is. 

• VISIO, samenwerking met de ambulante begeleider vanuit cluster 2 

• Accare, Molendrift, Interpsy , Jonx, Cedin, Lentis, ATN ……: jeugd-GGZ instellingen die ons helpen 

bij leer-en gedragsproblematiek. Diagnostiek en leerlingbegeleiding op zowel sociaal-en 

emotioneel gebied als leerproblemen en m.b.t. de dyslexiezorg.  

• Logopedie: diverse logopediepraktijken binnen Veendam die de leerling(en) ondersteunen en 

kunnen adviseren rondom de taal/spraakontwikkeling 

• Diverse Professionele leergemeenschappen binnen OPRON voor de directeur, ib en leerkrachten.  

 

In onderstaand overzicht beschrijven wij wat we boven de basisondersteuning aanvullend aanbieden én 

hoe we omgaan met arrangementen extra ondersteuning.  

 

Vroegtijdige signalering o.a. door: 

• Gedurende het hele jaar rondleidingen voor nieuwe ouders, waarbij er afgestemd kan worden op 

de behoeften van ouders en hun kind 

• Intakegesprek met ouders en directeur of intern begeleider middels opgesteld intake-formulier, 

hierin verwachten wij ook van ouders dat zij aangeven wanneer hun kind extra ondersteuning 

nodig heeft.  

• Groep 1 huisbezoeken 

• Warme overdrachten vanuit kinderopvang en voorschool 

• Korte lijnen en goed contact met externe instanties  

• Startgesprekken en 10 minutengesprekken tussen ouders en leerkracht 

• Ambitiegesprekken en groepsbespreking  

• Jaarlijks de logopedische screening  

 

In het kader van preventieve en licht curatieve interventies maken wij gebruik van:  

• Het CITO leerlingvolgsysteem middels CITO LOVS en Esis 

• Analyses methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen 

• Een kleutervolgsysteem, te weten digikeuzebord als observatiesysteem en Esis  

Kleutertoetsen CITO Rekenen en fonemisch bewustzijn  

• Screening dyslexie 

• Afname SIDI : jaarlijks 

• Het handboek onderwijsondersteuning OPRON en de daarbij behorende kwaliteitskaarten  

 

In het kader van ‘aanbod en ondersteuning’ zijn de afspraken beschreven in onderstaande 

kwaliteitskaarten:  

o Analyseren 

o Dreigende thuiszitters 

o Leerlingen met een gediagnosticeerde stoornis 

o Leerlingen met een laag IQ 

o Meer- en hoogbegaafde leerlingen 

o Schoolverlaters 

o Leerlingen met dyslexie 

o Leerlingen met dyscalculie 

o Pestprotocol  

o Protocol medische handelingen  

o NSCCT 

o Vaststellen eigen normen 

Kwaliteitskaarten Westerschool: 

o Kwaliteitskaart administratie 

o Kwaliteitskaart AVG 

o Kwaliteitskaart begeleiden nieuwe leerkracht  

o Kwaliteitskaart Collegiale Consulatie 

o Kwaliteitskaart Communicatie 



   

o Kwaliteitskaart Instroom nieuwe leerling groep 1 

o Kwaliteitskaart Mappenstructuur 

o Kwaliteitskaart Overgang PO-VO 

o Kwaliteitskaart Start schooljaar 

o Kwaliteitskaart Tussentijdse instroom 

o Gedragprotocol  

 

• Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van 

o Signalering : najaar en voorjaarsmeting 

o Methode : KIVA 

 

• Methodieken op de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen  

o Technisch Lezen  : Lijn 3 en Estafette 

o Begrijpend Lezen : Nieuwsbegrip 

o Spelling   : Taalverhaal.nu 

o Rekenen en Wiskunde : Pluspunt 4 

 

Daarnaast maken wij gebruik van ICT als ondersteuning van het onderwijsleerproces, middels de volgende 

programma’s:   

* software programma’s behorende bij bovenstaande methodes 

* Gynzy 

* BOUW! 

* Squla 

* Bareka – rekenmuurtje en de oefensoftware Garfield 

 

4.3 Wat biedt onze school aanvullend op de basisondersteuning? 

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 

• BOUW! Ter preventie van leesproblemen; wat wordt ingezet in de groepen 2,3 en 4 (eventueel 5 

om af te ronden) samen met een tutor in de bovenbouw 

 

Aanbod van ondersteuning: 

• Lex app voor leerlingen met een dyslexieverklaring 

• Dedicon materiaal voor onze Visio-leerlingen 

• Levelwerk  

• Ambulante begeleiding door Kentalis, Visio en paramedisch team Cedin  

 

Bekwaamheid van leerkrachten: 

• Coördinator onderbouw-middenbouw en bovenbouw 

• Dalton coördinator en alle vaste leerkrachten hebben de Dalton-opleiding gevolgd. 

• ICT-coördinator 

• 2 Onderwijsassistenten die ondersteuning bieden op de arrangementen 

• Specialist HB  

• Oplisser; begeleider van studenten 

• Bekwaamheid op gebied van begeleiding aan kinderen met een visuele beperking 

• KIVA gecertificeerde leerkrachten en coördinator 

• Leerkracht met afgeronde Master Sen opleiding (gedragsspecialist)  

 



   

 

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 en er dus een 

beroep gedaan moet worden op de gelden Passend onderwijs.  

OPRON heeft een groot deel van de gelden Passend onderwijs afkomstig van het SWV direct doorgesluisd 

naar de basisscholen, zodat deze zonder tussenkomst van het OET kunnen inzetten op extra 

ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Een klein deel van de genoemde gelden gaat naar het 

OET, waar scholen aan de hand van vastgestelde criteria een individueel of groepsarrangement kunnen 

aanvragen, zie hst. 5.  

Hoe beter je de leerling populatie kent, hoe beter je het onderwijsleerproces daarop kan afstemmen en 

hoe specifieker en ambitieuzer we de doelen kunnen formuleren. Om een goede analyse te maken 

gebruiken we o.a. het Excel bestand waarvan het voorblad als bijlage C is toegevoegd. Daarnaast hebben 

we een concept leerling populatieplan gemaakt.  

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 OET.  Het schoolbestuur biedt Extra Ondersteuning 

aan in de vorm van arrangementen. Deze worden ingezet binnen het regulier onderwijs. 

De arrangementen worden aangevraagd bij het OET en beoordeeld aan de hand van de 

onderwijsbehoeften van het kind of de groep. Arrangementen kunnen worden aangevraagd aan de hand 

van de criteria in de kwaliteitskaart.  

  

Voor de leerlingen die in aanmerking komen voor een arrangement, stelt de school 

een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.   

We gaan er vanuit dat in beginsel alle leerlingen bij ons op school kunnen worden toegelaten. Toch kan 

het voorkomen dat, op basis van de verkregen informatie over de speciale onderwijs (zorg) behoeften van 

de leerling in relatie tot onze eigen schoolse mogelijkheden, er twijfels rijzen of wij wel op een voldoende 

verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen bieden. In een dergelijk geval treden wij in overleg met de 

ouders. Samen zullen we vervolgens zoeken naar oplossingen, eventueel met externe ondersteuning en 

hulp. Belangrijke factoren die o.a. een rol spelen bij onze afweging om kinderen al dan niet toe te kunnen 

laten zijn:  

1. Verstoring van rust en veiligheid. 

Als een leerling ernstige gedragsproblemen heeft, leidend tot herhaaldelijk ernstige verstoring 

van de rust en de veiligheid in de groep, dan is het niet meer mogelijk om kwalitatief goed 

onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden. Ook kunnen we dan de 

veiligheid niet meer waarborgen en in dat geval kiezen wij voor een andere oplossing. Dit zal 

gevolgen hebben voor de leerling met ernstige gedragsproblemen. 

2. Wisselwerking tussen verzorging/behandeling en het onderwijs. 

Als een leerling een beperking heeft die een zodanige verzorging/behandeling vraagt dat 

daardoor het onderwijs aan de betreffende leerling en of voor de andere leerlingen onvoldoende 

tot zijn recht kan komen, is het niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Dit 

ondanks eventuele ambulante begeleiding. 

3. Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen.  

Indien het onderwijs aan de leerling met een handicap of stoornis een zodanig beslag legt op de 

tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en de aandacht voor de overige 



   

leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor ons de 

grens bereikt.  

4. Te geringe leerbaarheid. 

Wanneer er zowel leerproblemen als gedragsproblemen zijn, waardoor de  

ontwikkeling van het kind stilstaat. Bovendien komt het welbevinden van het kind in geding.   

Op dat moment zijn wij als school (samen met de ouders) met de middelen die de overheid tot 

beschikking stelt, niet meer in staat om die begeleiding te kunnen bieden waar een kind recht op 

heeft. 

5. De organisatie/differentiatiecapaciteit van de groep en de school. 

Het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften dat al aanwezig is in de groep. Door het 

plaatsen van nog een leerling met specifiek onderwijsbehoeften in die groep kan het leer- en 

leefklimaat niet meer gewaarborgd worden.  

6. Visuele beperkingen. 

In geval van een blinde of slechtziende leerling zal per individu bekeken worden hoe en of de 

school op hoogwaardig niveau onderwijs kan bieden.  

7. Auditieve beperkingen. 

In geval van een dove of slechthorende leerling zal per individu bekeken worden hoe en of de 

school op hoogwaardig niveau onderwijs kan bieden.   

 

Het kan gezien bovenstaande punten voorkomen dat wij het niet verantwoord achten om een leerling 

onderwijs op onze school te laten volgen, omdat wij vinden dat er een te groot verschil zit tussen dat wat 

het kind nodig heeft aan goede begeleiding en ondersteuning én datgene wat wij kunnen bieden, ook met 

eventuele extra externe hulp en ondersteuning. De leerling zal dan niet worden toegelaten. De school 

evalueert regelmatig waar de grenzen liggen in de verantwoordelijkheid die de school kan dragen. Deze 

grenzen worden met de betreffende ouders goed besproken. In algemene zin is er dan ook geen advies te 

geven over welke leerlingen wel en welke leerlingen niet toelaatbaar zijn. Hierin beslist de directeur. (in 

overleg met de IB’er). 

Indien er sprake is van handelingsverlegenheid van de leerkracht/de school verwijzen wij een leerling naar 

een andere reguliere basisschool of school voor Speciaal (Basis) Onderwijs. Te allen tijde hebben wij dan 

ondersteuning gehad van het OET in de basisondersteuning en in de aanvullende ondersteuning en 

hebben in onze samenwerking met ouders gesprekken gevoerd waarin belangrijke onderwerpen zijn: 

denken in mogelijkheden en de leerbaarheid en het welbevinden van de leerling bovenaan zetten.  

Als wij vervolgens niet in staat zijn om de leerling (met zo mogelijk extra ondersteuning binnen de school) 

goed onderwijs te bieden of de veiligheid van andere leerlingen komt in het gedrang dan kunnen wij 

overgaan tot een verwijzing zoals hiervoor genoemd.  

De zorgplicht Passend Onderwijs verplicht ons als school de ouders vervolgens te ondersteunen bij het 

zoeken naar goed passend onderwijs voor het betreffende kind. Dit kan zijn op een andere basisschool, 

dan wel een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. 

Bij leerlingen die verstoring van de rust en veiligheid op school veroorzaken handelen wij volgens het 

bovenschools beleidsdocument ‘Beleid, aanmelding, toelating, verwijzing en verwijdering’.  

Het antwoord op de vraag: Wat kunnen wij niet meer zelf, ook niet met hulp van extern deskundigen, 

binnen de bestaande schoolcontext geeft aan wat de grenzen aan de extra ondersteuning zijn van het 

team.  

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: 

 



   

1. De inspectie heeft in 2018 in haar onderzoek van bestuur en scholen geconstateerd dat er winst 

te behalen is in het onderwijs aan het jonge kind in de groepen 1 en 2. Om goed vorm en inhoud 

te geven aan het onderwijs aan jonge kinderen heeft de school een onderbouwde visie nodig op 

het leren van jonge kinderen. Vanuit deze visie worden bewuste en beredeneerde keuzes 

gemaakt op verschillende aspecten, zoals: 

• Het aanbod – doelen zijn leidend in het beredeneerde aanbod en moeten zorgen voor 

doorgaande ontwikkelingslijnen en geven richting aan de planning van het onderwijsaanbod 

• Vaardigheden van de professional; van een leerkracht worden verschillende “rollen” gevraagd 

• De inrichting van de spelleeromgeving 

• Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 

Wij doen als school mee aan deze kwaliteitsimpuls en alle leerkrachten van 1-2 en de intern  

begeleider volgen de scholing met als doel bovenstaande punten te verbeteren.  

2. Vergroten eigenaarschap bij zowel de leerling als leerkracht; gekoppeld aan de Dalton-

kernwaarden en het beleid hoogbegaafdheid/ meer presteerders.  

De kernwaarden vertrouwen, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit komen 

meer tot hun recht zodat de ontwikkelingsfase en de leerbehoefte van de leerling de richting van 

het onderwijs bepalen.  

3. Starten met afnemen NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test ) in 2021 en voeren 

gesprekken hierover en volgen. Hierdoor krijgen leerkrachten beter zicht op wat leerlingen 

mogelijk kunnen, worden onderpresteerders opgezocht, en kan het onderwijsaanbod beter 

afgestemd worden op de leerlingen. Door het gebruik van de test werken wij  

4. Uitbreiden kwaliteitskaarten o.a. Rekenen en Taal en Spelling 

5. Het handboek Onderwijsondersteuning OPRON geeft de basis weer in hoe wij omgaan met o.a. 

de leerling ondersteuning; een beleidsstuk handelingsgericht werken met de daarbij behorende 

werkwijze en verwijzing naar de kwaliteitskaarten zal het school specifieker maken. (zie ook 

checklist punt 9 – bijlage A)  

6. Binnen de Westerschool bespreken we aan de hand van onze visie en gezien ontwikkelingen die 

op ons afkomen hoe we de groepen “Anders kunnen organiseren”, een doel binnen deze vorm is 

hoe we d.m.v. anders organiseren effectiever kunnen differentiëren en beter kunnen aansluiten 

bij verschillende leerbehoeftes en talenten van kinderen; 

7. Uitbreiding Levelwerk (wat in de hogere groepen wordt aangeboden wanneer passend) naar 

Levelspel (kleutergroepen)  

 

 

 

Onze ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor we nu nog verwijzen 

naar het Speciaal (Basis) Onderwijs zijn: 

1. Gedrag: op school werken wij middels het preventief, schoolbrede programma KIVA  wat gericht 

is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa 

zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal 

emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch 

klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op 

specifieke individuen. 

KIVA is gericht op alle leerlingen van de school. Uitgangspunt is dat een groot deel van de 

leerlingen (ongeveer 80 %), goed gedijt in een positief en voorspelbaar schoolklimaat, met 

heldere regels en duidelijke verwachtingen ten aanzien van gedrag en een passend 

onderwijsaanbod dat aansluit bij de interesses en leerstijlen van leerlingen.  

Er zijn ook leerlingen die risico lopen op het ontwikkelen van problemen in gedrag of leren, 

bijvoorbeeld door omstandigheden in het gezin, de school of het kind zelf. Voor deze kinderen 

zijn specifiekere interventies nodig op het gebied van leren of gedrag. Tenslotte is er een kleine 

groep leerlingen, die ernstige problemen heeft op het gebied van leren of gedrag, waarvoor 

intensieve, vaak individuele interventies worden ingezet.  

Samen met de KIVA-coördinator en het team onderzoeken waar we meer kennis en 

vaardigheden willen ontwikkelen m.b.t. gedrag in de breedste zin van het woord, zodat we beter 

aansluiten bij onderwijsbehoeften op dit gebied. 



   

Bijlagen 

A. Checklist ijkinstrument basisondersteuning 

B. Onderzoek bestuur en scholen (vierjaarlijks onderzoek)  

C. Schoolpopulatie in beeld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Bijlage A Checklist ijkinstrument basisondersteuning Passend Onderwijs 

 

Indicatoren kwaliteit basisondersteuning 

Passend Onderwijs 
 

00% - 79% = rood                                                                               r 

 
 

80% - 100% = groen                                                                           g 

                                                                    

  
Kwaliteit basisondersteuning (13 kernkwaliteiten) 

 

 
01. Veilige omgeving (14) 

100 

 

 

02. Aangepast curriculum en OPP (9) 

100 

 

03. Effectieve ondersteuningsstructuur (7) 

100 

 

04. Continu werken aan handelingsbekwaamheid en competenties (11) 

100 

 

05. Effectief multidisciplinair overleg (3) 

100 

 

06. Betrokkenheid ouders en leerlingen (5) 

100 

 

07. Continu zicht op ontwikkeling (7) 

71,6 

 

08. Opbrengst- en handelingsgericht werken (6)                                     

100 

   

09. Beleid op terrein leerlingondersteuning (2) 

0 

 

10. Samenwerking met externe partners (13) 

92 

 

11. Jaarlijkse evaluatie effectiviteit ondersteuning (8) 

75 

 

12. Zorgvuldige overdracht leerlingen (5) 

100 

 

13. De school heeft ondersteuningsprofiel vastgesteld (10) 

90 



   

 

 

 

Toelichting op deelvragen indicatoren kwaliteit basiszorg gezien rode score :  

7.  Continu zicht op ontwikkeling 

1. De school verzamelt (vanaf de binnenkomst) systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de 

leerlingen met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem. 

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

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

4. De leerlingen scoren een voldoende (in overéénstemming met toezichtkader) met betrekking tot welbevinden. 

5. De school gebruikt voor rekenen betrouwbare en valide toetsen. 

6. De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen. 

7. De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling. 

 

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

1. De school heeft een visie op leerlingenondersteuning die wordt gedragen door het gehele team. 

2. De procedures en afspraken over leerlingenondersteuning zijn duidelijk beschreven en vastgelegd. 

 

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

1. De school evalueert jaarlijks de leerlingenondersteuning.  

2. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de ingezette ondersteuningsmiddelen. 

3. De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie 

verwacht mag worden. 

4. De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO). 

5. De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO). 

6. De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden. 

7. De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd. 

8. Op basis van de analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percentage basisondersteuning 

 
80 



   

Bijlage B: Resultaten verificatie-onderzoek odab de Westerschool 

 
De kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren is voldoende. Tijdens de lesobservaties zien we 

dat over het algemeen het activerende directe instructiemodel gehanteerd wordt. De uitleg is duidelijk, er 

is aandacht voor strategieën, er heerst een taakgerichte werksfeer en er worden coöperatieve 

werkvormen ingezet.  
Toch zien we ook dat er mogelijkheden zijn om verder te groeien in de kwaliteit van het didactisch 

handelen. Over het algemeen kan de afstemming op verschillen tussen leerlingen versterkt worden door 

effectievere instructie, met meer aandacht voor de verschillende niveaus. Ook mag er meer aandacht zijn 

voor de interactie tussen leraar en leerlingen en ook tussen de leerlingen onderling. Verder liggen er 

kansen om het eigenaarschap van het leerproces meer te delen met de leerlingen. Bijvoorbeeld door de 

keuze voor extra instructie of snel starten met de oefenstof, bij de leerling te leggen. Volgens ons is er in 

het bijzonder winst te behalen in het didactisch handelen bij de kleuters. Dat kan veel doelgerichter en 

meer afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Nu zagen we vooral een klassikale benadering waarin 

nauwelijks rekening werd gehouden met de grote leeftijd- en ontwikkelingsverschillen tussen de 

leerlingen.  
Het team investeert in de kwaliteit van het didactisch handelen door de adviezen van observanten uit te 

voeren, door collegiale consultatie, scholing en het stellen van persoonlijke leerdoelen.  

 

 
Kwaliteitszorg  
Het systeem van kwaliteitszorg is als voldoende beoordeeld. De school volgt daarin het beleid zoals dat 

door OPRON is uitgezet. Daarin is de cyclus van zelfevaluatie, plannen maken, plannen uitvoeren, effecten 

onderzoeken, plannen bijstellen en borgen zichtbaar.  
De school beschrijft in de diverse plannen dat ze onder meer bezig is met Dalton, Kiva, Kei-groepen, 

instructiemodel, begrijpend lezen, rekenen, muziek. Er zijn veel plannen die weinig doelgericht zijn en 

bovendien niet planmatig worden uitgewerkt. Er gebeurt veel, maar gerichter focussen op (enkele) 

verbeteronderwerpen zal de schoolontwikkeling ten goede komen.  
Kwaliteitscultuur  
De kwaliteitscultuur van de school is goed. De school zorgt ervoor dat leraren zich ontwikkelen en 

presteren. De cultuur van de school is gericht op de schoolontwikkeling. Er is een expliciete onderwijsvisie 

(Dalton) geformuleerd en dat heeft consequenties voor het werk van de leraren en de leerlingen. De 

leraren weten waaraan ze zich moeten houden en voor hen is duidelijk waar hun professionele ruimte 

ligt. Uit de gesprekken blijkt dat die ruimte door de leraren en de directie ook wordt opgepakt. Er is 

voldoende aandacht voor scholing en de gerichtheid van leraren op de eigen ontwikkeling is goed. Leraren 

geven en ontvangen gerichte feedback. De kaders zijn helder en de verantwoordelijkheidsverdeling is 

duidelijk. Het team werkt met plezier en enthousiasme en ze voelen zich competent.  
Verantwoording en dialoog  
Deze standaard wordt als voldoende beoordeeld. Het bestuur en de school hebben de tegenspraak 

georganiseerd door de medezeggenschapsraad te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Er is ook 

een leerlingenraad actief. De school deelt nieuws met de ouders via een ouderportaal, de maandelijkse 

nieuwsbrief en de website.  
Er wordt regelmatig een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle ouders. De behaalde 

leerresultaten staan in de schoolgids.  
 


