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Daarbij worden in hoofdstuk 1 eerst de algemene ge-

gevens van de school beschreven en een globale be-

schrijving van onze doelgroep. Hoofdstuk 2 geeft een 

overzicht van de kengetallen van de leerling populatie 

van de afgelopen vier schooljaren. In hoofdstuk 3 

wordt aangegeven hoe wij voldoen aan de basisonder-

steuning die het samenwerkingsverband van ons ver-

wacht. In hoofdstuk 4 en 5 komt de aanvullende on-

dersteuning aan de orde die wij als school kunnen bie-

den. Hoofdstuk 6 gaat in op de basisondersteuning 

zoals die op SBO Het Mozaïek geboden kan worden. 

Hoofdstuk 8 en 9 gaan respectievelijk in op de gren-

zen aan het onderwijs zoals wij dat op dit moment 

kunnen bieden op Het Mozaïek en op de ambities die 

wij richting de toekomst hebben.  

 

Dit document is in eerste instantie opgesteld door de 

directeur van de school, in overleg met het ondersteu-

ningsteam. Daarna is het document besproken met 

het team en aangevuld. Vervolgens is het document 

voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad ter advise-

ring.  

 

Mocht u na het lezen van dit schoolondersteunings-

profiel nog vragen hebben, dan nodigen wij u graag 

Inleiding 

Voor een aantal leerlingen blijkt dat het reguliere 

basisonderwijs, ondanks de zorg van de betrokken 

school, in de praktijk geen haalbare optie is. Als er 

een toelaatbaarheidsverklaring van Samenwer-

kingsverband Unita afgegeven wordt, mogen deze 

leerlingen naar een SBO, zoals Het Mozaïek er een 

is.  

 

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs op 

1 augustus 2013 hebben alle scholen de verplich-

ting een Schoolondersteuningsprofiel op te stellen. 

In het schoolondersteuningsprofiel dat voor u ligt, 

staat beschreven wat het basisaanbod van SBO 

Het Mozaïek is, op welke manier wij de ondersteu-

ning van leerlingen in hun onderwijsleerproces 

hebben georganiseerd en wat de school te bieden 

heeft als we spreken over basisondersteuning en 

aanvullende interventies.  
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1. Algemene gegevens 

1.2 Onderwijsvisie/ schoolconcept 

 Missie van Het Mozaïek  

Op Het Mozaïek gaan de leerlingen Trots en Toegerust 

van school. Trots op zichzelf, op wat ze hebben be-

reikt en toegerust voor de volgende stap: het vervolg-

onderwijs.  Die toerusting is meer dan een vaardig-

heid of competentie. Het gaat vooral om het geloof in 

jezelf, om de overtuiging dat je veel kunt en dat je 

mag zijn wie je bent! Wie dat bereikt, is trots en er-

vaart trots van anderen.  

De leerkrachten zijn Trots op de school en Toegerust 

voor de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Wij bereiken dit door vanuit een veilige schoolomge-

ving kwalitatief goed onderwijs te bieden. Niet alleen 

kennis en vaardigheden zijn daarbij belangrijk, maar 

ook de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. 

Ieder kind is uniek en het is belangrijk dat zij zich be-

wust worden van hun eigen mogelijkheden en talen-

ten, maar ook dat zij leren wat voor hen moeilijk is, 

zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt verbon-

den. Iedere leerling mag zijn wie hij is. Dit wil niet 

zeggen dat alles zomaar wordt goedgekeurd. Binnen 

de school zijn heel duidelijke afspraken over hoe wij 

met elkaar omgaan en wat wel en niet kan en mag. 

 

1. Algemene gegevens 

In dit hoofdstuk worden de algemene gegevens van 

onze school beschreven, waaronder de contactgege-

vens, de visie en missie van de school en de uitgangs-

punten bij de uitvoering van de ondersteuning aan de 

leerlingen.  

 

1.1 Contactgegevens 

Naam:    Het Mozaïek  

Adres:   Van Strijlandstraat 6,  

    1222 ES Hilversum  

Telefoonnummer: 035 6856907  

Directeur:   Birgitte Plasmans 

Website:    www.sbomozaiek.nl 

e-mailadres:   info@sbomozaiek.nl 

 

Het Mozaïek is een school voor speciaal basisonder-

wijs en wij zijn aangesloten bij het samenwerkings-

verband Unita. Dit is het samenwerkingsverband pri-

mair onderwijs in de regio Gooi en Vecht. Om op onze 

school geplaats te kunnen worden, heeft elke leerling 

een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwer-

kingsverband nodig.  
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1. Algemene gegevens 

 Maatschappijgericht  

We staan als school midden in de samenleving en de 

buurt. We besteden ruime aandacht aan normen en 

waarden en de kinderen worden bewust gemaakt van 

maatschappelijke thema’s zoals goed burgerschap, 

natuur en milieu, de derde wereld en mensenrechten. 

We hebben een actieve leerlingenraad.  

 Identiteitsgericht  

De christelijke identiteit is de basis voor het werk en 

is tastbaar en zichtbaar in de positieve manier waarop 

we binnen de school met elkaar omgaan.  

 

1.3 Uitgangspunten bij de uitvoering van  

 ondersteuning aan leerlingen 

Wij vergroten de opbrengstgerichtheid van ons onder-

wijs door het onderwijs doelgericht te plannen met 

behulp van data en door beredeneerde keuzes in leer-

lijnen en onderwijsaanbod te maken. De richtlijn hier-

voor zijn onze schoolstandaarden. Deze worden ver-

taald in zorgvuldig samengestelde arrangementen, 

gekoppeld aan de ondersteuningsniveaus.   

Een schoolstandaard is een leerstandaard die de 

school opstelt als zij de leeropbrengsten in kaart heeft 

gebracht. Hoe de ambitie schoolstandaard is opgesteld 

Het Mozaïek staat omschreven in de het document: 

verantwoording ambitie schoolstandaard. 

 

Visie van Het Mozaïek 

Op Het Mozaïek zijn wij:  

 Kindgericht  

Dit uit zich onder andere doordat ieder kind zich veilig 

voelt en wordt gerespecteerd. Er is respect voor ver-

schillen tussen kinderen en zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop. Er is 

aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit en 

respect. 

 Toekomstgericht  

We gebruiken moderne onderwijsmethoden en lesma-

terialen, ICT is een belangrijk hulpmiddel en we zijn 

ambitieus.  

 Resultaatgericht  

Het onderwijs dat gegeven wordt op Het Mozaiek is 

van hoge kwaliteit. We werken aan maximale resulta-

ten zodat ieder kind goed toegerust naar het vervolg-

onderwijs kan doorstromen.  
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1. Algemene gegevens 

door een handelingsgerichte visie op de leerling en 

zijn / haar omgeving. 

Op onderstaande manier zijn de pijlers van OHGW te-

rug 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 onderwijskenmer-

ken hij/zij kan beïnvloeden. Het betreft de onderwijs-

kenmerken: leertijd, didactisch handelen, pedagogisch 

handelen, leerstofdoelen, klassenmanagement en 

schoolklimaat. De leerkracht wordt daarin onder-

steund door onder andere groepsbesprekingen, obser-

vaties en nagesprekken, leerlingbesprekingen en doel-

stellingengesprekken.  

De ondersteuningsbehoeften van de leerkracht staan 

bij deze gesprekken centraal. In verdiepingsgesprek-

ken wordt gebruik gemaakt van de hulpzinnen 

“Ondersteuningsbehoeften van leerkrachten” uit HGW. 

 

Met leerkrachten wordt doelgericht gewerkt. De leer-

krachtvaardigheden worden geobserveerd aan de 

hand van gestandaardiseerde kijkwijzers. Naar aanlei-

Vanuit de Onderwijs Continuüm gedachte werken wij 

van algemeen naar specifiek. Dat betekent vanuit 

schoolstandaard, naar groepsplan / arrangement, 

naar OPP (ontwikkelingsperspectief) en weer terug. 

Wij volgen onze leerlingen systematisch. Wij hebben 

een transparante structuur met een duidelijke om-

schrijving van taken en verantwoordelijkheden.  

De ouders / verzorgers van onze leerlingen hebben 

een duidelijke plaats in de ondersteuningsstructuur  

(verantwoording aan derden).    

 

1.4 Opbrengst– en handelingsgericht werken  

 (OHGW) in de Ondersteuningsstructuur 

Onze visie is dat Opbrengstgericht werken en Hande-

lingsgericht werken elkaar aanvullen en versterken. 

Het in beeld brengen van onderwijsopbrengsten en 

het structureel werken aan verbetering van deze op-

brengsten is van belang, en kan versterkt worden 
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1. Algemene gegevens 

Vanaf een didactische leeftijd van 40 wordt de uit-

stroombestemming van de leerling opgesteld. Leer-

lingen worden dan per vakgebied toegewezen aan een 

arrangement dat toewerkt naar het vastgestelde uit-

stroomniveau, 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 doorgaan-

de lijn (leerroute): vanaf de instroom van leerlingen 

en het formuleren van het ontwikkelingsperspectief 

tot aan de uitstroom van leerlingen naar het voortge-

zet onderwijs.  

 

De doelen die gesteld worden zijn onderwerp van ge-

sprek bij onder andere de groeps-/

leerlingbesprekingen en OPP – gesprekken. Evalueren 

van doelen gebeurt op groepsniveau in de groepsbe-

spreking, op schoolniveau in de datamuurvergaderin-

gen en op bestuursniveau waar zowel op school- als 

groepsniveau de resultaten en verbeterpunten bespro-

ken worden. Aan de hand van deze activiteiten wor-

den conclusies getrokken en verbeterdoelen geformu-

leerd voor groeps- en schoolniveau. 

De doelstellingen van de leerling zijn te vinden in het 

OPP en de groepsplannen. De (verbeter)doelstellingen 

ding 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 zeg-

gen vanuit de schoolstandaard naar het groepsplan/ 

arrangementen, vanuit arrangementen naar het OPP 

en weer terug. 

 

Binnen ons onderwijs wordt tot een didactische leef-

tijd 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 intensive-

ren. 
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van de school zijn te vinden in verbeterplannen en in 

het school(jaar)plan.  

 

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 leer-

lingen en worden hierop bevraagd in de groepsbespre-

king.  

 

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 af-

spraken geëvalueerd.  

 

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 bena-

drukt en positief gedrag bekrachtigt. Ook in de obser-

vaties 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. De-

ze 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 onderwijsbehoef-

ten worden vertaald naar verandering in leerkracht-

vaardigheden m.b.t pedagogisch handelen, didactisch 

handelen en/of klassenmanagement. 

 

Algemene onderwijsbehoeften worden per vakgebied, 

per arrangement vastgelegd in het groepsplan en al-

leen waar nodig aangevuld met leerlingspecifieke on-

derwijsbehoefte(n). Per leerling worden enkele speci-

fieke onderwijsbehoeften opgenomen in het OPP:  

Deze leerling leert van / met / door… Voor het vast-

stellen van de onderwijsbehoeften in het verdiepte en 

intensieve arrangement en de leerling specifieke on-

derwijsbehoeften maken wij gebruik van de hulpzin-

nen vanuit HGW. 

 

1. Algemene gegevens 
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Systematisch en transparant 

De door ons gehanteerde cyclus van onderwijs en on-

dersteuning is beschreven en wordt systematisch uit-

gevoerd. Zo vindt er een cyclisch proces plaats naar 

aanleiding van het meten van leerlingresultaten, ana-

lyse 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 ac-

ties om doelen te bereiken 

 Evalueren wat de opbrengst is van de gepleegde 

interventies 

 Borgen van de ingezette interventies 

 

De stappen van de OHGW-cyclus op groepsniveau 

worden in de uitvoering doorlopen. Er wordt gebruik 

gemaakt van gestandaardiseerde formulieren en do-

cumenten.  

Wij maken het effect van ons onderwijs transparant 

door de resultaten te communiceren aan alle betrok-

kenen 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 alsdoel het maximale uit leerlingen te 

halen voor zowel de leergebieden taal en rekenen als 

vakoverstijgende leergebieden (leren – leren en soci-

aal gedrag).  

 

4 D Stappen 

Data Data verzamelen (genormeerde toetsgege-

vens, methodegebonden toetsen). 

Duiden Data analyseren en vergelijken met de stan-

daarden. 

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 leerkracht-

vaardigheden. 

1. Algemene gegevens 
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1. Algemene gegevens 

1.5 OZG De Steentjes 

Sinds 2016 zijn wij gestart met een OnderwijsZorg-

Groep: De Steentjes. Deze groep is voortgekomen uit 

een samenwerking tussen Stichting Elan en Het Leger 

des Heils. Gedurende de plaatsingsperiode in de On-

derwijsZorgGroep De Steentjes dienen kinderen die 

om uiteenlopende redenen (nog) niet kunnen functio-

neren binnen een schoolse setting met behulp van een 

integrale aanpak op zorg en onderwijs voorbereid te 

worden op een instroom in een passend onderwijsar-

rangement.  

Alle kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar, verdienen 

een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. On-

derwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van hun 

mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. 

Dit betekent dat er binnen de OnderwijsZorgGroep 

bekeken gaat worden welke vorm van onderwijs ge-

schikt is voor deze kinderen. 

 

Alle vormen van zorg en onderwijs binnen de Onder-

wijsZorgGroep hebben een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken: 

 Zorg en onderwijs binnen de observatiegroep is 

gericht en afgestemd op de hulpvraag van kind 

en ouders. Wat hebben zij nodig om de gestelde 

doelen te behalen; 

 De onderwijs- en zorgprofessionals werken doel-

gericht en evalueren systematisch de doelen van 

hun eigen werk, opvoeding en/ of onderwijs; 

 Ook de ondersteuningsbehoeften van ouders, 

school en de zorg zijn van groot belang: wat 

hebben zij nodig om de gewenste aanpak te kun-

nen bieden; 

 Het gaat om wisselwerking en afstemming: de 

aanpak afstemmen op wat de kinderen nodig 

hebben; 

 Onderwijs- en zorgprofessionals werken con-

structief samen met de ouders/ verzorgers en 

kinderen. Zij benutten elkaars ervaringskennis; 

 De focus ligt op de stimulerende factoren. De 

krachten en mogelijkheden worden als kansen 

benut in de samenwerking en in de interventies 

in zorg en onderwijs; 

 Één gezin, één plan. SDH Leger des Heils en SBO 

Het Mozaïek en ouders werken samen zodat er 

voor ieder gezin één plan is met gezamenlijke 

doelen volgens een gedeelde visie.  
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1. Algemene gegevens 

1.6 Ondersteunende documenten bij dit  

 SchoolOndersteuningsProfiel 

Dit SchoolOndersteuningsProfiel wordt ondersteund 

door de volgende documenten die aanwezig zijn op 

SBO Het Mozaïek: 

 Ondersteuningsplan 

 Privacyreglement 

 Dyslexieprotocol 

 Dyscalculieprotocol 

 Schoolveiligheidsplan 

 Invoeringsplan Onderwijs continuüm 

 Theoretische verantwoording OPP 
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2. Kengetallen leerlingenpopulatie 

  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013 

2.1 Aantallen 
 

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge  

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge 

Kleuters groep 1 en 2  30 18,07%  22 12,94%  21 11,93%  16 8,60% 

Onderbouw - groep 3 en 4  25 15,06%  22 12,94%  24 13,64%  28 15,05% 

Middenbouw - groep 5 en 6  46 27,71%  46 27,06%  65 36,93%  79 42,47% 

Bovenbouw - groep 7 en 8  65 39,16%  80 47,06%  66 37,50%  63 33,87% 

Totaal aantal leerlingen  166 100,00%  170 100,00%  176 100,00%  186 100,00% 

2.2 Intelligentiegegevens 
 

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge  

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge 

IQ < 55  1 0,60%  0 0,00%  1 0,57%  2 1,08% 

IQ 55-70 - zeer moeilijk lerend  26 15,66%  27 15,88%  29 16,48%  36 19,35% 

IQ 70-80 - moeilijk lerend  23 13,86%  25 14,71%  31 17,61%  35 18,82% 

IQ 80-90 - benedengemiddeld  46 27,71%  57 33,53%  61 34,66%  57 30,65% 

IQ 90-110 - gemiddeld  34 20,48%  37 21,76%  43 24,43%  45 24,19% 

IQ 110-120 - bovengemiddeld  4 2,41%  3 1,76%  3 1,70%  2 1,08% 

IQ > 120 - begaafd  3 1,81%  3 1,76%  2 1,14%  2 1,08% 

Wel IQ-test, geen totaal IQ  11 6,63%  10 5,88%  3 1,70%  2 1,08% 

Geen IQ-gegevens  18 10,84%  8 4,71%  3 1,70%  5 2,69% 

Totaal  166 100,00%  170 100,00%  176 100,00%  186 100,00% 

Onze leerlingen komen uit alle lagen van de bevol-

king. Dit biedt ons volop kansen te anticiperen op een 

brede afspiegeling van de maatschappij en haar ont-

wikkelingen. 

De opbouw van het leerlingenbestand heeft de typi-

sche kenmerken van een SBO-school. Veel leerlingen 

hebben eerst een reguliere basisschool bezocht en  

stromen ‘later’ bij ons in. Dit heeft tot gevolg dat we 

in de lagere leeftijdscategorieën minder leerlingen 

hebben dan in de hogere.   
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2. Kengetallen leerlingenpopulatie 

2.3 Leerstoornissen 
 

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge  

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge 

Diagnose Dyslexie  7 4,22%  13 7,65%  12 6,82%  12 6,45% 

Diagnose Dyscalculie  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

Diagnose Dyslexie + Dyscalculie  1 0,60%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013 

Onze leerlingen ondervinden moeilijkheden in hun 

ontwikkeling en maken zich door complexe problema-

tiek de leerstof van het basisonderwijs niet vanzelf-

sprekend eigen. 

Van complexe problematiek is sprake bij de volgende 

factoren (of combinatie van): 

 een algehele ontwikkelingsachterstand; 

 achterstand, dan wel een problematisch verlo-

pende sociaal – emotionele ontwikkeling waar-

door tevens onderwijsachterstand is ontstaan; 

 een disharmonisch ontwikkelingsprofiel waarbij 

een ernstige onderwijsachterstand geconstateerd 

wordt; 

 specifieke ontwikkelingsstoornissen. 

 

We zien bij onze leerlingen vaak kenmerken als: 

 een hoge mate van impulsiviteit: ongerichte acti-

viteit; 

 passiviteit; 

 in taakgedrag een slechte selectieve aandacht; 

 een gebrekkige analyse en structurering van wat 

hen wordt voorgelegd; 

 moeite met abstraheren en generaliseren. 
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2.4 Gedragsstoornissen 
 

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge  

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge 

Diagnose ASS (ook PDD-nos)  21 12,65%  20 11,76%  19 10,80%  25 13,44% 

Diagnose AD(H)D  14 8,43%  14 8,24%  17 9,66%  21 11,29% 

Diagnose AD(H)D + ASS  8 4,82%  6 3,53%  4 2,27%  4 2,15% 

Diagnose ASS + dyslexie  2 1,20%  0 0,00%  1 0,57%  1 0,54% 

Diagnose ASS + dyscalculie  1 0,60%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

Diagnose AD(H)D + dyslexie  3 1,81%  4 2,35%  4 2,27%  5 2,69% 

Diagnose AD(H)D + ASS + dyslexie  1 0,60%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

Diagnose AD(H)D + hechting  1 0,60%  1 0,59%  1 0,57%  1 0,54% 

Diagnose Hechtingsstoornis  4 2,41%  3 1,76%  3 1,70%  2 1,08% 

Diagnose Gedragsstoornis NAO  2 1,20%  2 1,18%  2 1,14%  2 1,08% 

Diagnose PTSS + Hechtingsstoornis  1 0,60%  1 0,59%  1 0,57%  2 1,08% 

Diagnose Selectief mutisme  1 0,60%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

Diagnose Regulatiestoornis; communicatie-
stoornis NAO  

2 1,20% 
 

1 0,59% 
 

1 0,57% 
 

2 1,08% 

Diagnose Stoornis in de impulsbeheersing NAO  1 0,60%  2 1,18%  2 1,14%  2 1,08% 

Diagnose Stoornis op kinderleeftijd  4 2,41%  4 2,35%  3 1,70%  0 0,00% 

Diagnose Taalstoornis  0 0,00%  1 0,59%  1 0,57%  1 0,54% 

Totaal aantal diagnoses (gedrag+leer)  74 44,58%  72 41,76%  71 39,77%  80 42,47% 

                     

Totaal ASS (enkel + combi)  24 14,46%  20 11,76%  20 11,36%  26 13,98% 

Totaal ADHD (enkel + combi)  27 16,27%  25 14,71%  26 14,77%  31 16,67% 

Totaal dyslexie (enkel + combi)  14 8,43%  17 10,00%  17 9,66%  18 9,68% 

Totaal dyscalculie (enkel + combi)  2 1,20%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

2. Kengetallen leerlingenpopulatie 
  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013 
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2. Kengetallen leerlingenpopulatie 

2.5 Uitstroom naar VO 
 

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge  

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge 

Einduitstroom naar PRO*  8 18,18%  11 27,50%  10 28,57%  10 33,33% 

Einduitstroom naar VMBO BBL  31 70,45%  22 55,00%  23 65,71%  17 56,67% 

Einduitstroom naar VMBO KBL  0 0,00%  3 7,50%  1 2,86%  2 6,67% 

Einduitstroom naar VMBO TL  2 4,55%  4 10,00%  0 0,00%  0 0,00% 

Einduitstroom naar HAVO  0 0,00%  0 0,00%  1 2,86%  0 0,00% 

Einduitstroom naar VSO PRO  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00%  1 3,33% 

Einduitstroom naar VSO VMBO-BBL  1 2,27%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

Einduitstroom naar VSO HAVO  2 4,55%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen VO  44 100,00%  40 100,00%  35 100,00%  30 100,00% 

Met LWOO  23 52,27%  17 42,50%  18 51,43%  9 30,00% 

             

2.6 Uitstroom naar PO 
 

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge  

Aantal 
Percenta-

ge  
Aantal 

Percenta-
ge 

Terugplaatsing regulier BAO   1 6,67%  1 9,09%  1 9,09%  2 10,00% 

SO cluster 1   0 0,00%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

SO cluster 2   0 0,00%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

SO cluster 3   4 26,67%  3 27,27%  2 18,18%  5 25,00% 

SO cluster 4   3 20,00%  3 27,27%  4 36,36%  6 30,00% 

SBO (ivm verhuizing)  6 40,00%  4 36,36%  4 36,36%  7 35,00% 

Zorginstelling (geen onderwijs)  1 6,67%  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

Totaal aantal uitgestroomde leerlingen PO  15 100,00%  11 100,00%  11 100,00%  20 100,00% 

  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013 
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3. Schoolplan, schoolstandaard, groepsplan, individueel 

plan en de relatie tot het ontwikkelingsperspectief 

Schoolplan 

Het schoolplan wordt eens in de vier jaar opgesteld 

onder verantwoordelijkheid van de directeur van de 

school. In het schoolplan zijn onder andere de volgen-

de zaken beschreven: 

 ambitie schoolstandaarden   

 arrangementen per vakgebied  

 Ontwikkelingsperspectief 

 

Schoolstandaard en groepsplan 

De leerkracht wijst 2 x per jaar leerlingen toe aan een 

arrangement en beschrijft dit in een groepsplan (= 

ondersteuningsniveau 1 + 2). Hierin is opgenomen:  

 welke leerstofdoelen nagestreefd worden  

 welke leertijd ingezet wordt om de leerstofdoelen 

te behalen  

 het didactisch handelen van de leerkracht  

 het pedagogisch handelen van de leerkracht  

 het klassenmanagement, het organisatorisch 

handelen van de leerkracht  

 welke materialen ingezet worden  

 welke algemene- en leerling specifieke onder-

wijsbehoeften de leerlingen hebben  

 hoe de opbrengsten worden gemeten, geanaly-

seerd en geëvalueerd 

Groepsplan en individueel plan 

Aan het opstellen van het groepsplan gaat het invullen 

van het groepsoverzicht vooraf. In het groepsover-

zicht zijn methodeonafhankelijke toetsen, gestelde di-

dactische doelen, leerroute en het arrangement opge-

nomen.  

Twee keer per jaar vindt een doelstellingengesprek en 

groepsplanbespreking plaats tussen de leerkracht en 

intern begeleider (IB), waarbij de vragen volgens het  

’Format groepsbespreking OC’ de leidraad vormen. 

Voor de leerlingen die tussentijds dreigen uit te vallen, 

wordt in overleg met de intern begeleider een leer-

lingbespreking gehouden. De leerkracht meldt de leer-

ling aan middels de notitie (ParnasSys) ondersteu-

ningsniveau 2 – aanmelding. Indien nodig wordt er 

een individueel plan opgesteld. 

 

Relatie tot het ontwikkelingsperspectief 

Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de 

orthopedagoog en/of intern begeleider en aangevuld 

door de leerkracht.   

Vanuit de schoolstandaard worden de doelen in het 

OPP vastgesteld en opgenomen. Het groepsplan is ge-

koppeld aan zowel de schoolstandaard als de OPP’s 

van leerlingen. Het OPP wordt jaarlijks aan het eind 

van het schooljaar geëvalueerd door orthopedagoog, 

IB en leerkracht en waar nodig beredeneerd bijge-
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steld.  

 

In de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief wordt 

besproken:  

 Of een leerling zich ontwikkelt conform het OPP 

en het verwachte uitstroomprofiel  

 Of een leerling de gestelde doelen van het afge-

lopen jaar heeft gehaald  

 Korte- en langetermijndoelen voor het schooljaar 

daarna waarbij de schoolstandaard leidend is  

 De onderwijsbehoeften   

 De stimulerende en belemmerende factoren  

Aan de hand van de data kan het OPP worden bijge-

steld. Vanaf een didactische leeftijd van 40 maanden 

wordt de verwachte uitstroombestemming opgesteld 

door de intern begeleider en orthopedagoog en be-

sproken met de leerkracht. In slechts enkele gevallen 

wordt de uitstroombestemming al eerder naar boven 

of beneden vastgesteld. Zie ook ‘theoretische verant-

woording OPP’. Van nieuw geplaatste leerlingen wordt 

het OPP binnen 6 weken na plaatsing door de leer-

kracht met ouders besproken. Bij leerlingen uit de bo-

venbouw gebeurt dit ook met de leerling zelf. Bij de 

rapportgesprekken bespreekt de leerkracht met de 

ouders (en eventueel de leerling) of het kind zich nog 

3. Schoolplan, schoolstandaard, groepsplan, individueel 

plan en de relatie tot het ontwikkelingsperspectief 

ontwikkelt conform het OPP.  
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Ondersteuningsniveau 3 : zeer intensief arrangement  

Stap 6 : de leerling wordt besproken in het Onder-

steuningsteam ( directie, jeugdarts, orthopedagoog, 

schoolmaatschappelijk werkende, intern begeleider en 

evt. andere deskundigen). 

Stap 7: de leerkracht stelt eventueel in overleg met 

de casemanager een individueel handelingsplan op. 

Stap 8: er vindt indien nodig een multidisciplinair 

overleg (MDO) plaats met aanwezigheid van ouders, 

leerkracht, casemanager ondersteuningsteam en tra-

jectbegeleider vanuit het samenwerkingsverband 

(SWV). Eventueel worden andere deskundigen uitge-

nodigd wanneer nodig. 

4. Ondersteuningsniveau: structuur 

We kiezen voor een structuur die uitgaat van drie on-

dersteuningsniveaus, gekoppeld aan arrangementen 

met daarbinnen een aantal vast omschreven stappen 

die cyclisch doorlopen worden.  

Deze niveaus, arrangementen en de te nemen stap-

pen zijn de volgende:  

 

Ondersteuningsniveau 1 (verdiept-  en basisarrange-

ment) + 2 (intensief arrangement):   

Stap 1 : de leerkracht wijst op basis van data de leer-

lingen toe aan een arrangement. 

Stap 2 : de leerkracht stelt een groepsplan op, waarin 

alle arrangementen zijn opgenomen. 

Stap 3 : de leerkracht en intern begeleider houden 

een groeps-/ leerlingbespreking en doelstellingenge-

sprek. 

Stap 4 : de leerkracht stelt het groepsplan eventueel 

bij, voert deze uit en evalueert.  

 

Ondersteuningsniveau 2 - tussentijds: intensief arran-

gement: 

Stap 5 : de leerkracht en intern begeleider houden 

een leerlingbespreking. Indien nodig wordt de logope-

dist, orthopedagoog en/of fysiotherapeut hierbij uitge-

nodigd met als doel handelingsadviezen te geven aan 

de leerkracht.  
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4. Ondersteuningsniveau: structuur 

4.1 Ondersteuningsniveau 1 

Hierbij gaat het om ondersteuningsniveau 1 (verdiept- 

en basisarrangement) +  ondersteuningsniveau 2 

(intensief arrangement)  

 

Stap 1:  De leerkracht wijst op basis van data de leer-

lingen toe aan een arrangement (data en duiden). 

De cyclus start met onderstaande stappen:  

 De leerkracht verzamelt data.  

 De leerkracht stelt een groepsoverzicht op.  

 De leerkracht analyseert de data op onderwijs-

kenmerken, op basis van de overdracht gege-

vens van de leerkracht van vorig schooljaar.   

 De leerkracht wijst leerlingen toe aan arrange-

menten 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 ge-

houden 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 en het doelstellingenge-

sprek. 

 Op Het Mozaïek vindt voor elke groep 2 maal per 

jaar een groeps-/ leerlingbespreking en een doel-

stellingengesprek plaats.  

 Op het eind  van het schooljaar vindt een evalua-

tie/verantwoordingsgesprek plaats met de direc-

tie.  

 De intern begeleider en leerkracht houden een 

groeps-/ leerlingbespreking waarbij 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.  
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 Iedere periode is er een vast moment (twee werk 

pv’s) in november en maart waarin de tussentijd-

se 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 stan-

daard, wordt dit kind aangemeld voor ondersteu-

ningsniveau 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 on-

derwijsbehoeften.  

 

4.2 Ondersteuningsniveau 2 

Dit is tussentijds een intensief arrangement. 

Stap 5:  De leerkracht en intern begeleider houden 

indien wenselijk een leerlingbespreking. Indien nodig 

wordt de logopedist, orthopedagoog en/of fysiothera-

peut hierbij uitgenodigd met als doel handelingsadvie-

zen te geven aan de leerkracht. 

Aanmelding voor ondersteuningsniveau 2 gebeurt op 

basis van de volgende criteria:  

I. Didactisch:  Wanneer er naar aanleiding van ana-

lyse van methodetoetsen blijkt dat een leerling 

twee opeenvolgende keren lager scoort dan zijn 

standaard, wordt dit kind aangemeld voor onder-

steuningsniveau 2. Tot een DL van 40 is de mini-

male opbrengst van methodetoetsen de voldoen-

de standaard (60-80% scores)  

II. Pedagogisch: Wanneer een leerling binnen 1 da-

taperiode 3 tot 6 incidenten heeft in de PBSdata. 

 De leerkracht meldt de leerling aan middels de 

notitie (ParnasSys) ondersteuningsniveau 2 – 

aanmelding. 

 De leerkracht en intern begeleider houden een 

leerlingbespreking. Indien nodig wordt de logo-

pedist, orthopedagoog en/of fysiotherapeut hier-

bij uitgenodigd met als doel handelingsadviezen 

te geven aan de leerkracht.  

 De leerkracht noteert de afgesproken interven-

ties in het groepsplan.  

4. Ondersteuningsniveau: structuur 
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4. Ondersteuningsniveau: structuur 

4.3 Ondersteuningsniveau 3 

Wanneer op ondersteuningsniveau 2 onvoldoende 

vooruitgang is geboekt in relatie tot de gestelde doe-

len, of wanneer uit de PBS-data blijkt dat een leerling 

binnen 1 periode meer dan 6 incidenten heeft, wordt 

deze leerling, na overleg met een ondersteunings-

teamlid, door de leerkracht aangemeld voor een be-

spreking in het Ondersteuningsteam. Dit gebeurt via 

een notitie in ParnasSys: ondersteuningsniveau 3 – 

aanmelding. Een leerling kan ook worden aangemeld 

voor het Ondersteuningsteam als ouders een hulp-

vraag hebben op ondersteuningsniveau 3. Dit gaat via 

de leerkracht naar de intern begeleider. In crisissitua-

ties kan ondersteuningsniveau 2 door de leerkracht 

worden overgeslagen.  

 

Stap 6: Het Ondersteuningsteam: directie, jeugdarts, 

orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkende, in-

tern begeleider en eventueel andere deskundigen.  

Doel van de bespreking in het Ondersteuningsteam is 

om te komen tot het bevorderen van de totale ontwik-

keling van een leerling.  Het team komt 1 x per 6 we-

ken bij elkaar. De directeur is voorzitter. De psycholo-

gisch assistent/ administratrice is notulist. Er wordt 

een casemanager aangesteld. De casemanager maakt 

de notitie ‘terugkoppeling ondersteuningsniveau 3-

aan. De casemanager zorgt voor het up-to-date hou-

den van de notitie. De leerkracht wordt actief geïnfor-

meerd door de casemanager en betrokken bij de uit-

voering van de afgesproken acties. Ouders worden al-

tijd op de hoogte gesteld van aanmelding bij het On-

dersteuningsteam en de gemaakte afspraken. De leer-

kracht 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 onder-

steunen  

 verwijzing naar een andere vorm van onderwijs 

omdat de school niet in staat is tegemoet te ko-

men aan de onderwijsbehoeften van de leerling  

 een speciaal (onderwijs-)

ondersteuningsarrangement voor een leerling be-

schreven in een individueel handelingsplan (stap 

7) 
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4. Ondersteuningsniveau: structuur 

Stap 7: De leerkracht stelt in overleg met de casema-

nager een individueel handelingsplan op  

 De leerkracht stelt een individueel handelings-

plan op.  

 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 multi-

disciplinair overleg (MDO).  

 Het Ondersteuningsteam geeft het advies voor 

het aanvragen van een MDO.  

 Er volgt een gesprek in aanwezigheid van de ou-

ders, leerkracht en casemanager. Hierin wordt 

het advies van het Ondersteuningsteam bespro-

ken.   

 De ouders geven toestemming voor het aanvra-

gen en opstarten van een Groeidocument.   

 Vervolgens worden de stappen gevolgd zoals be-

schreven in het stappenplan MDO van samen-

werkingsverband Unita. 
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5. Basisondersteuning 

 

De basisondersteuning bestaat uit een aantal aspec-

ten waarover binnen het samenwerkingsverband in-

houdelijke afspraken gemaakt zijn. Onze school vol-

doet aan de basisondersteuning zoals beschreven 

staat voor de samenwerkingsverbanden. Hieronder 

wordt beschreven op welke manier wij (kort samenge-

vat) deze basisondersteuning vormgeven en welke 

aanvullende ondersteuning wij bieden. 

 

5.1 Preventieve en lichte curatieve interventies 

Het samenwerkingsverband Unita (PO Het Gooi) heeft 

de basisondersteuning binnen de scholen geformu-

leerd in zeven ijkpunten (deze zijn te vinden in bijlage 

1). Door deelname aan het samenwerkingsverband 

geven wij aan, aan deze basisondersteuning te vol-

doen. De manier waarop wij daaraan proberen vorm 

te geven staat in deze paragraaf beschreven. 

 

Onze school kent verschillende ondersteuningsmoge-

lijkheden, al dan niet in samenwerking met partners.  

De inzet van deze interventies is divers en zowel pre-

ventief als curatief. 

 

In ons ondersteuningsplan en in hoofdstuk 4 van dit 

schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op wel-

ke 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: 

 Aanvulling op het groepsplan (binnen de arran-

gementen); 

 Individueel handelingsplan in de klas; 

 Preteaching Rots en Water; 

 Connect en RALFI; 

 Logopedie. 

 

Preventief zorgen wij voor een veilig schoolklimaat. 

Daarvoor maken wij binnen de school gebruik van 

SchoolWidePositiveBehaviorSupport (SWPBS) en PAD. 

Met deze interventies voorkomen wij veel gedragspro-

blemen. Binnen de school is vastgesteld beleid voor 

het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.  
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5. Basisondersteuning 

Voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie hebben wij 

vaststaande afspraken en beleid (vastgelegd in een 

protocol), gebaseerd op de landelijke richtlijnen. 

 

Ons schoolgebouw kent de volgende voorzieningen die 

de school toegankelijk en geschikt maken voor leer-

lingen met extra zorg/ondersteuningsvragen: 

 Rolstoeltoegankelijke ingangen 

 Lift 

 Douche  

 

Onze school heeft de beschikking over de volgende 

hulpmiddelen die bruikbaar zijn voor leerlingen met 

extra zorg/ ondersteuningsvragen: 

 Laptops 

 Aangepast meubilair 

 Aangepast schrijfmateriaal 

 Hulpmiddelen dyslexie (Claroread) 

 Afgeschermde werkplekken 

 Koptelefoons 

 Tengels e.d. 

 Werkbrieven/ dagplanningen 

 Time timers 

 

Onze school kan de volgende specifieke programma’s/ 

werkwijzen inzetten voor leerlingen met extra zorg/ 

ondersteuningsvragen: 

 CICO 

 Steungroepaanpak 

 Geef me de Vijf (handelingsplan) 

 Rots en Water training 

 Emotiethermometer 

 Goed gedrag elke dag 

 Vluchtheuvel 

 

5.2 Onderwijs ondersteuningsstructuur 

In deze paragraaf gaan wij onder andere in op de 

taakverdeling van alle professionals die betrokken zijn 

bij de school als het gaat om onderwijsondersteuning. 
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5. Basisondersteuning 

Vanwege de grote verscheidenheid van onze leer-

lingen zijn al onze leerkrachten adequaat geschoold. 

De aanvullende opleiding Special Educational Needs 

(SEN) hoort daarbij. De leerkrachten worden in hun 

werk bijgestaan door een aantal gespecialiseerde vak-

mensen. Zowel de leerkrachten als de vakspecialisten 

houden hun vak middels cursussen, coaching en stu-

die bij.  

 

De volgende professionals zijn binnen onze school 

aanwezig: 

 Directeur (1,0 fte) 

 Leerkrachten (11 fte) 

 Vakleerkracht gym (0,8 fte) 

 Vakleerkracht muziek (0,1 fte) 

 Onderwijsassistenten (1,8 fte) 

 Intern begeleider (1,0 fte) 

 Logopedist (0,6 fte) 

 School maatschappelijk werkende (0,2 fte) 

 Orthopedagoog (0,8 fte) 

 Pedagogisch medewerkers (0,8 fte) 

 

Niet in dienst van de school, maar wel (regelmatig) 

aanwezig zijn: 

 Schoolarts 

 Kinderfysiotherapeut 

 

Hieronder zijn de rollen en taken van medewerkers in 

relatie tot de ondersteuningsstructuur weergegeven: 

 

Rol van de directeur  

 is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van 

het ondersteuningsplan binnen de school.  

 werkt vanuit de ideeën over hedendaags leider-

schap.  

 laat zich informeren door alle, bij de ondersteu-

ning betrokken personen.  

 bewaakt de doelstelling, identiteit en het ge-

wenste pedagogisch-didactisch klimaat van de 

school.  

 geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bij 

de ondersteuning betrokken personen.  

 coördineert de ontwikkelingen op het gebied van 

de ondersteuning.  

 neemt eindbesluiten met betrekking tot inzet van 

ondersteuning.  

 initieert veranderingen en ontwikkelingen, zo 

mogelijk samen met de voor de ondersteuning 

verantwoordelijke personen.  

 heeft regelmatig overleg met de intern begelei-

der en andere voor de ondersteuning verant-

woordelijke personen binnen de school.  
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 maakt de ondersteuningsparagrafen van het 

schoolplan en de schoolgids.  

 stimuleert nascholing op het gebied van specifie-

ke leerlingenzorg.  

 onderhandelt en sluit contracten met externe 

zorginstanties.  

 voert schoolontwikkelingsgesprekken : voort-

gangsgesprekken – (oordelende) resultaatge-

sprekken.  

 werkt vanuit de uitgangspunten van opbrengst-

gericht werken en kwaliteitszorg.  

 evalueert jaarlijks de effecten van de geboden 

ondersteuning.  

 is voorzitter van het Ondersteuningsteam.  

 organiseert en voert verantwoordingsgesprek op-

brengsten aan het eind van het schooljaar met 

elke leerkracht.  

 

Rol van de intern begeleider  

 levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het 

onderwijsbeleid en de leerlingenzorg van de 

school en adviseert de directeur hierover.  

 ondersteunt en begeleidt groepsleerkrachten bij 

het opstellen en uitvoeren van planmatig hande-

len (groepsplannen + aanvullingen)  

 ondersteunt, samen met de directeur, de groeps-

leerkrachten bij de uitvoering van onderwijsin-

houdelijke zaken.  

 signaleert (dreigende) problemen in de onder-

wijsuitvoering en adviseert de directie over te 

nemen maatregelen.  

 organiseert de groeps- en leerlingbespreking.  

 organiseert de doelstellingengesprekken.  

 bereidt de leerlingenbesprekingen voor door ana-

lyses van de leerlingen-gegevens die aangele-

verd zijn door de leerkracht.  

 observeert.  

 leidt de leerlingenbesprekingen.  

 houdt toezicht op de uitvoering van de tijdens de 

leerlingenbespreking gemaakte afspraken.  

 maakt leeropbrengsten zichtbaar door middel 

van datamuren en bespreekt deze samen met de 

directie binnen het team.  

 stelt binnen 6 weken na plaatsing van een nieu-

we leerling samen met de orthopedagoog een 

OPP op.  

 coördineert leerlingenzorg en de hieruit voort-

vloeiende interne relatieverzorging en admi-

nistratie.  

 coördineert de toetsafnames.  

 beheert het leerlingvolgsysteem en de leerlingen-

dossiers.  
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 ondersteunt de leerkracht bij het verkrijgen van 

de benodigde didactische startgegevens.  

 begeleidt nieuwe collega’s bij de uitvoering van 

het ondersteuningssysteem.  

 dient op de hoogte te blijven van recente ontwik-

kelingen op het gebied van ondersteuning en/of 

leerlingenproblematiek.  

 blijft op de hoogte van ontwikkelingen op onder-

wijskundig gebied.  

 

Rol van de leerkracht  

 is bekend met het ondersteuningssysteem van 

de school en handelt hiernaar.  

 is betrokken bij het tot stand komen en evalue-

ren van het OPP.  

 voert maximaal 6 weken na plaatsing met ouders 

van nieuw geplaatste leerlingen een OPP-

startgesprek.  

 voert 2 x per jaar een voortgangsgesprek met 

ouders, waarin het OPP leidend is.  

 heeft hoge verwachtingen.  

 voert de 4D – cyclus op groepsniveau uit voor 

zowel de leergebieden als de vakoverstijgende 

gebieden  

 is verantwoordelijk voor het behalen van de doe-

len op didactische en sociaal-emotioneel gebied 

 bereidt de vergaderingen van het Ondersteu-

ningsteam voor en woont deze ook bij.  

 adviseert de directie op het gebied van het peda-

gogisch-didactisch beleid.  

 coördineert en levert, indien van toepassing, in-

formatie ten behoeve van het onderwijskundig 

rapport.  

5. Basisondersteuning 
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 meldt leerlingen aan voor het Ondersteunings-

team door middel van het invullen van een 

“aanmeldingsformulier ondersteuningsniveau 3”. 

 voert doelstellingengesprekken met de directeur 

en bereidt deze voor.  

 onderhoudt regelmatig contact met ouders van 

alle leerlingen in de groep en draagt zorg voor 

rapportage.  

 blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen op 

het gebied van ondersteuning en/of leerlingen-

problematiek.  

 blijft op de hoogte van ontwikkelingen op onder-

wijskundig gebied.  

 professionaliseert zich blijvend.  

 neemt methode en niet methodegebonden toet-

sen af volgens de toetskalender.  

 vult bij schoolverlaters het Onderwijskundig Rap-

port in. Vult bij aanvraag LGF onderdelen van het 

OKR in.  

 

Rol van de orthopedagoog  

 stelt binnen 6 weken na plaatsing van een nieu-

we leerling samen met intern begeleider een OPP 

op.  

 bereidt de vergaderingen van het Ondersteu-

ningsteam voor en woont deze ook bij.  

van alle leerlingen in zijn groep, rekening hou-

dend met de verschillende onderwijsbehoeften.  

 vraagt zo nodig ondersteuning van de intern be-

geleider.  

 plaatst leerlingen binnen 2 weken in de groeps-

plannen.  

 evalueert de groepsplannen in januari en stelt 

nieuwe groepsplannen op voor de 2e periode. 

Evalueert de groepsplannen 2e periode aan het 

eind van het schooljaar.  

 houdt het klassenlogboek bij waarin de dagelijk-

se leerstofplanning ook wordt geëvalueerd.  

 signaleert, observeert, analyseert, interpreteert 

en registreert de voortgang van de ontwikkeling 

van leerlingen en noteert deze in het dynamisch 

groepsplan.  

 legt de vorderingen van de leerlingen vast in het 

LVS, inclusief de methodegebonden toetsen.  

 bereidt groepsplanbesprekingen voor door middel 

van het invullen van het groepsoverzicht (zie bij-

lage 4), het aanleveren van het groepsoverzicht 

en de groepsplannen aan directie en de intern 

begeleider.  

 bereidt leerlingenbesprekingen voor door middel 

van het invullen van een “aanmeldingsformulier 

ondersteuningsniveau 2”. 

5. Basisondersteuning 
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hulpverlening en/ of ondersteuning.  

 legt verbindingen van hulpverlening in gezinssys-

temen.  

 onderhoudt contacten met externe instanties en 

zorgt voor de overdracht van gegevens.  

 bereidt de vergaderingen van het Ondersteu-

ningsteam voor en woont deze ook bij.  

 onderhoudt contacten met ouders in het kader 

van adviezen / begeleiding / afstemming school-

se- en thuissituatie.  

 verzorgt ouderavonden met opvoedkundige the-

ma’s.  

 is aandacht functionaris kindermishandeling en 

geeft daarmee aansturing aan het protocol kin-

dermishandeling.  

 monitort het schoolverzuim.  

 

Rol van de schoolarts  

 verzorgt doorverwijzing naar medische- en psy-

chosociale hulp.  

 geeft advies betreffende sociaal-medische vra-

gen.  

 volgt de (medische) ontwikkeling van de leer-

lingen. 

 is lid van het Ondersteuningsteam.  

 

 interpreteert gegevens van gedragsvragenlijsten 

en verzorgt de verslaglegging hiervan.  

 onderhoudt contacten met externe instanties en 

zorgt voor de overdracht van gegevens.  

 voert gesprekken met ouders in het kader van 

verslaglegging / adviezen onderzoek.  

 verricht onderzoek (HGD) met een algemene of 

een specifieke vraagstelling (op het gebied van 

cognitie of bij gedrags-, psychosociale problema-

tiek).  

 voert observaties uit en analyseert gegevens.  

 woont, indien nodig, leerling-besprekingen bij.  

 onderhoudt contacten met leerkrachten op basis 

van diagnostiek en consultatievragen.  

 is nauw betrokken bij het schoolverlatersproces. 

 is nauw betrokken bij OZG De Steentjes. 

 

Rol van de schoolmaatschappelijk werkende  

 draagt zorg voor efficiënte en doelgerichte door-

verwijzing van gezinnen naar instanties van 

5. Basisondersteuning 
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Samenwerking met externe organisaties 

Onze school heeft een directe samenwerking met de 

volgende externe instanties die zich bezig houden met 

opvoeding en ondersteuning: 

 Kinderfysiotherapeut 

 GGZ centraal 

 De bascule (dagbehandeling) 

 Leger des Heils (OZG) 

 Ambulante begeleiding cluster 2 

 Ambulante begeleiding cluster 3 (Unita) 

 Ambulante begeleiding cluster 4 (Unita) 

 Youké 

 GGD 

 Regionaal Bureau Leerlingenzaken (RBL) 

 RIBW 

 BINK (Kinderopvang) 

 Wijkagent 

 Buurtcoördinator 

 Thuiszorg (medische handelingen) 

 Evizier (behandeling dyslexie) 

 

Met ambulante begeleiding vanuit de clusters is over-

leg over individuele leerlingen. Indien nodig wordt er 

een individueel handelingsplan opgesteld en uitge-

voerd.  

De GGD jeugdarts participeert in het ondersteunings-

team. Daarnaast wordt de GGD ook ingezet wanneer 

dit vanuit een gezin wenselijk is, bijv. bij zindelijk-

heidstraining, een hardnekkig luizenprobleem bij een 

kind enz. Dit gebeurt altijd vanuit het ondersteunings-

team.  

Met de wijkagent is contact over individuele leerlingen 

incidenteel als zich dat wenselijk is. 

Met het RIBW en Bink, beiden partners in de brede 

school, wordt het NSO aanbod gerealiseerd en is er 

afstemmingsoverleg. Zij participeren in de stuurgroep 

brede school.  

 

 

5.3 Planmatig werken 

Onze school werkt planmatig en hanteert een goede 

manier om na te gaan welke onderwijsbehoefte leer-

lingen hebben. Op basis daarvan organiseren wij een 

passend onderwijsaanbod en evalueren dat regelma-

tig.  

 

Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijs-

behoeften van leerlingen o.a. door observatie, ge-

sprekken en het analyseren van toetsen.  

Aan het begin van het jaar en bij het opstellen van het 

Ontwikkelingsperspectief worden de onderwijs- en on-

dersteuningsbehoeften aan de hand van vaste inven-
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tarisatielijsten in beeld gebracht. Deze gegevens wor-

den op groepsniveau geclusterd, om na te gaan welke 

leerlingen op welke manier het beste kunnen profite-

ren van het onderwijsaanbod en wat dat betekent 

voor de groepsorganisatie. Op basis van deze gege-

vens 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 besproken in een leerlingbespreking of in 

het in het ondersteuningsteam. 

 

Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking 

tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de leer-

stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop 

af te stemmen. 

Aan het begin van het jaar en ook na de toetsperio-

des, 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 vast-

staand observatie-instrument door de directeur en / of 

de Intern Begeleider. Deze observaties worden be-

sproken met de leerkracht en de begeleiding van de 

leerkracht wordt erop afgestemd. 

 

Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect 

van hun handelen op het gedrag van leerlingen, ou-

ders, collega’s & leerkrachten zijn zich bewust van de 

grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leer-

lingen hebben. 

Leerkrachten worden minimaal twee keer per jaar ge-

observeerd en deze observaties worden besproken.  

Observaties worden individueel doorgesproken, maar 

ook op schoolniveau wordt gekeken welke leer– en 

ontwikkelpunten er zijn voor het schoolteam. Dit 

wordt dan ingepland. Naar aanleiding van dit gesprek 

stellen de leerkrachten een Persoonlijk Ontwikkelplan 

op, waarin de professionaliseringsdoelen voor het ko-

mende jaar zijn beschreven. Doelen worden vastge-

steld in overleg met de leidinggevende van de leer-

kracht. De leerkracht geeft hierbij ook aan welke on-

dersteuning hij/zij denkt nodig te hebben om de ge-

stelde doelen te realiseren. 

Bij de besprekingen van de groepsresultaten wordt 

steeds de nadruk gelegd op de zaken die in leer-



SchoolOndersteuningsProfiel SBO Het Mozaïek, 2017-2021  32 

 

5. Basisondersteuning 

krachthandelen kunnen worden verbeterd om te ko-

men tot betere resultaten met de leerlingen. 

 

Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze 

betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doe-

len en benutten de ideeën en oplossingen van leer-

lingen. 

Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrek-

ken 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 Ontwik-

kelingsperspectief worden ouders betrokken als part-

ners. 

Het overleg is altijd gericht op het komen tot overeen-

stemming over de te behalen doelen en de werkwijze 

bij het behalen van deze doelen. De afspraken worden 

vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief of het han-

delingsplan. 

 

Leerkrachten benoemen uitdagende maar reële SMAR-

TI-doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de 

korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden ge-

communiceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders 

en collega’s. 

De doelen op de lange termijn staan op schoolniveau 

beschreven in onze arrangementen en per leerling be-

schreven in het Ontwikkelingsperspectief. Bij de jaar-

lijkse evaluatie van het Ontwikkelingsperspectief wor-

den de doelen voor het volgende jaar geconcretiseerd 

en besproken met ouders. Het Ontwikkelingsperspec-

tief en de doelen voor de leerlingen zijn te vinden in 

het leerlingvolgsysteem en zijn toegankelijk. Ze wor-

den minimaal 2 keer per jaar besproken met de Intern 

Begeleider, maar ook tussentijds worden de doelen uit 

het groepsplan door de leerkracht geëvalueerd en bij-

gesteld. 

 

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 
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groepsplan op. Dit groepsplan is gebaseerd op de doe-

len uit de Ontwikkelingsperspectieven van de leer-

lingen en de inventarisatie van de onderwijs- en on-

dersteuningsbehoeften. Elke 8 weken wordt het 

groepsplan geëvalueerd en worden daarin indien no-

dig tussentijdse aanpassingen gedaan. Soms krijgt 

een leerling (op basis van de gedane observaties en 

toetsen, een kortdurende aanvulling op het groeps-

plan). 

 

Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar 

hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en 

realiseren van hun groepsplannen met de intern bege-

leider. 

Deze gesprekken vinden plaats aan de start van het 

schooljaar, na de eerste en na de tweede toetsperio-

de. Maar ook tussentijds kan, op verzoek van de leer-

kracht of op verzoek van de IB-er een gesprek worden 

gevoerd. 

 

De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenie-

der duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat 

doet, waarom, waar, hoe en wanneer. 

Deze structuur en planning staat beschreven in het 

Ondersteuningsplan ELAN.  

 

Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en 

ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motie-

ven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk ge-

maakt. 

In het jaarlijks evaluatiegesprek over het Ontwikke-

lingsperspectief 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 op-

gesteld. De onderwijsopbrengsten worden ook voor-

gelegd aan het bestuur van de school en vastgelegd in 

een jaarverslag. 

 

5.4 Basiskwaliteit Onderwijs  

In deze paragraaf is gebaseerd op 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.  

Deze samenvatting is gedaan naar aanleiding van het 

inspectiebezoek van 16-1-2012. Het eindoordeel van 

de inspectie over de kwaliteit van ons onderwijs was: 

basis arrangement.  
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Samenvatting 

Hieronder een samenvatting vanuit het inspectierap-

port: Alles overziend stelt de inspectie vast dat de 

school haar kwaliteit op het vlak van het pedagogisch- 

en didactisch handelen heeft weten vast te houden en 

zelfs op onderdelen heeft weten te versterken. De in-

spectie is bijzonder positief over de rust en structuur 

binnen de school en de wijze waarop leraren omgaan 

met de leerlingen en hun lessen vormgeven. Verder is 

de doelgerichtheid en opbrengstgerichtheid vergroot 

en worden ontwikkelingen nu beter aangestuurd 

en geborgd dan voorheen. 

 

Beoordeling kwaliteitsaspecten 

I. Doorgaande lijn en het volgen van de prestaties en 

ontwikkeling van leerlingen 

Het Mozaïek heeft een gestructureerd aanbod voor de 

kleuters. Daarmee realiseert de school een aanbod dat 

qua leerlijn en leerdoelen goed aansluit op de onder-

bouw (2.3). Bij de methode hoort ook een registratie- 

en observatiesysteem dat leraren gebruiken, ook ten 

behoeve van de afstemming van het aanbod op de 

behoeften van de leerlingen. Verder worden in alle 

groepen de speciale toetsen voor het speciaal onder-

wijs afgenomen. De planning hiervan is in een toets-

kalender vastgelegd.  

Verder heeft de school een instrument ingevoerd om 

in alle groepen de sociaal emotionele ontwikkeling van 

leerlingen op systematische wijze te volgen. De in-

spectie heeft op basis van de klassenadministratie en 

de analyses in de groepsplannen vastgesteld dat lera-

ren de toetsen analyseren en hieraan conclusies ver-

binden voor het aanbod en de instructie en begelei-

ding aan de diverse subgroepen. 

 

II. Ontwikkelingsperspectieven 

De leerroutes zijn uitgelijnd en de school is bezig om 

het aanbod te vertalen in onderwijsarrangementen. 

Bij het stellen van de doelen is het ambitieniveau hel-

der en waar nodig worden de doelen naar boven toe 

bijgesteld en bij tegenvallende prestaties vinden er 

interventies plaats om de doelen alsnog te realiseren. 

De school bespreekt de ontwikkelingsperspectieven 

met ouders, maar geeft pas vanaf een dle van 40 ex-

pliciet het verwachte eindperspectief aan. Zij wil daar-

mee lage verwachtingen voorkomen. Wel is in het 

ontwikkelingsperspectief het verwachte uitstroomni-

veau per vakgebied aangegeven. Voor de afstemming 

van het aanbod heeft de school voor alle leerlingen 

(afgestemd op de onderwijsbehoeften, mogelijkheden 

en beperkingen) per vakgebied doelen geformuleerd 

die passend zijn en die toeleiden naar het verwachte 
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uitstroomprofiel (trappenmodel). De tussendoelen die-

nen vervolgens als ijkpunt om de prestaties tegen af 

te zetten en daarmee heeft de school de eerste stap-

pen gezet op weg naar een sturend onderwijsconcept. 

 

III. Afstemming en leerlingenzorg 

De zorg op niveau 1 en 2 wordt door leraren in de klas 

gerealiseerd, waarbij zij ondersteuning kunnen krijgen 

van de intern begeleiders. Er zijn inmiddels degelijke 

en uitgebreide groepsplannen voor elk vakgebied. 

Daarin is een analyse opgenomen van de toetsen en 

zijn onderwijsbehoeften bepaald en is het aanbod en 

de begeleiding voor de diverse subgroepen beschre-

ven. Tussentijds wordt de ontwikkelingsvoortgang 

geëvalueerd en op basis hiervan vindt een aanpassing 

van het groepsplan plaats. Dan wordt ook bepaald of 

leerlingen gebaat zijn bij een basisaanpak, een 

verdiepte aanpak of in aanmerking komen voor een 

(zeer) intensieve aanpak. De inspectie heeft het team 

een compliment gegeven voor de wijze waarop nu 

gewerkt wordt met de groepsplannen. Ook bij de in-

structie in de klas ziet de inspectie dat de groepsplan-

nen als handvat dienen voor een gedegen afstemming 

op de onderwijsbehoeften van leerlingen.  

Leerlingen die extra zorg nodig hebben bij de verschil-

lende vakgebieden krijgen een aanvulling op het 

groepsplan en deze aanpak wordt in principe na zes 

weken geëvalueerd. Als de doelen zijn behaald, wordt 

de leerling weer in het groepsplan opgenomen. Indien 

nodig krijgen leerlingen een individueel handelings-

plan.  

 

IV. Pedagogisch klimaat en kwaliteit van de lessen 

De inspectie is bijzonder positief over de kwaliteit van 

de leraren en het pedagogisch klimaat dat alle betrok-

kenen met elkaar weten te realiseren binnen de 

school, maar ook op het schoolplein en volgens de 

schoolleiding sinds kort ook in de bussen. Het funda-

ment voor deze pedagogische aanpak is gelegd met 

het invoeren van een pedagogisch onderwijsconcept 

dat gebaseerd is op Onderzoek naar kwaliteitsverbete-

ring Positive Behaviour Support (PBS). De leraren 

hanteren de klassenregels consequent en doen dit op 

een zeer respectvolle, rustige en opbouwende wijze. 

Leerlingen krijgen veelvuldig positieve feedback het-

geen bijdraagt aan een positieve werksfeer in de klas. 

De school hanteert ook een beloningssysteem waar-

van alle kinderen uit de groep profiteren, hetgeen de 

motivatie van leerlingen zichtbaar versterkt en de 

groepsdynamiek positief beïnvloedt. Omdat de leraren 

zo eenduidig dezelfde pedagogische handelwijze han-

teren heeft de inspectie de indicatoren 4.12 en 4.15 
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6. Arrangementen SBO 

Een leerling komt pas in aanmerking voor een arran-

gement SBO als een leerling een zodanig structurele, 

intensieve en specifieke begeleiding nodig heeft dat 

deze de mogelijkheden van het reguliere onderwijs te 

boven gaat. Als een speciale onderwijssetting zoals 

Het Mozaïek meerwaarde heeft, krijgt de leerling een 

toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkings-

verband.  

 

6.1  Richtlijnen voor SBO en SO arrangementen 

Het verwijzen naar SBO (Speciaal Basis Onderwijs) of 

SO (Speciaal Onderwijs) is gebaseerd op kenmerken 

van de leerling én de context waarin hij/zij functio-

neert 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 onder-

wijs. 

De onderwijsbehoeften kunnen te maken hebben met 

instructie, benodigde leertijd, aanpassingen in op-

drachten, (leer)activiteiten en leeromgeving, benodig-

de 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 be-

trokkenen welke onderwijssetting het best aan de on-

derwijsdoelen 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. 

 

Bij volgen van de algemene richtlijnen staat het be-

lang van de leerling centraal, evenals het streven van 

Samenwerkingsverband Unita: passend onderwijs 

voor alle leerlingen. 
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6. Arrangementen SBO 

A. De mate van ernst van de situatie is bepalend voor 

de zwaarte en duur van het arrangement. Hoe ernsti-

ger, des te intensiever het arrangement SBO, SO of 

SO+. Maar hoe is de mate van ernst zo objectief mo-

gelijk vast te stellen? Daarvoor worden onderstaande 

vragen gebruikt. 

 

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 om-

standigheden 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 ande-

ren? 

 

B. Het (OPP) OntwikkelingsPerspectief wordt betrok-

ken 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 
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6. Arrangementen SBO 

(thuis) nodig om deze doelen te behalen? Het is be-

langrijk de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te re-

lateren 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 ef-

fectief? Vervolgens wordt nagegaan wat ouders en 

school nodig hebben om in de onderwijs- en opvoe-

dingsbehoeften 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 al-

leen afhangen van de onderwijs- en opvoedingsbe-

hoeften van de leerling, maar ook van de ondersteu-

ningsbehoeften van diens opvoeders (leerkrachten, 

andere onderwijsprofessionals en ouders). 

  

C. Wat is kenmerkend voor de intensiteit en speciali-

teit van de aanpak die de leerling en zijn/

haar  context nodig heeft om de gestelde doelen te 

bereiken? 

  

D. Is er sprake van een integraal onderwijs- en jeugd-

hulparrangement (OjA), omdat de behoeften zowel 

het onderwijs- als de opvoeding betreffen? 

  

E. 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. 

  

F. De argumenten voor én tegen de verschillende ar-

rangementen (handhaven regulier met een O(J)A, 

SBO of SO). Deze indicaties en contra-indicaties zijn 

uitgebreid met de betrokkenen (ouders, school, leer-

ling, begeleiders en experts) overwogen. 

 

G. Er is tevens nagedacht over de duur van het arran-

gement. 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. 
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H. De trajectbegeleiders en andere deskundigen han-

delen 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. 

 

6.2 Arrangement SBO 

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 onderwijsbe-

hoeften en dat de leerling zich conform het OPP zal 

ontwikkelen. 

 

Een TLV voor SBO is gebaseerd op een combinatie 

van vastgestelde kind-kenmerken en daarmee samen-

hangende specifieke doelen en extra onderwijsbehoef-

ten van de leerling. Deze onderwijsbehoeften overstij-

gen 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). Onderwijs-

behoeften die samenhangen met (ernstige) cognitieve 

en/of lichamelijke (sensomotorische of met de ge-

zondheid samenhangende) belemmeringen zijn door-

slaggevend in de afgrenzing met SO. De redenen hier-

voor 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 doe-

len 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?  
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7. Grenzen aan het onderwijs 

Iedere leerling verdient de ondersteuning die past bij 

zijn of haar onderwijsbehoeften. Wij zijn altijd bereid 

te kijken naar mogelijkheden, maar zijn ons tegelij-

kertijd bewust van onze onmogelijkheden binnen de 

huidige context van Het Mozaïek.  

Indien er sprake is van de volgende onderwijsbehoef-

ten verwijzen wij door naar een school voor Speciaal 

Onderwijs. Dit doen wij omdat wij als school niet in 

staat zijn om in deze onderwijsbehoeften met extra 

ondersteuning binnen Het Mozaïek te voorzien.  

 

 Als een leerling het grootste deel van een school-

dag een een-op-een begeleiding nodig heeft; 

 Als een leerling ernstig externaliserend gedrag 

laat zien. Fysiek en emotioneel onveilig is voor 

zijn of haar omgeving, waardoor er nauwelijks 

aan leren toegekomen wordt; 

 Als er een omgeving nodig is die voor een leer-

ling met zeer geringe capaciteiten te begrijpen 

is; 

 Als een leerling dagelijkse therapeutische bege-

leiding nodig heeft tav gedrag en/ of sociale om-

gang; 

 Als een leerling het nodig heeft om in een speci-

fieke algehele taalomgeving onderwijs te krijgen; 

 Als er sprake is van noodzakelijk medisch hande-

len, welke niet op of door school verzorgd kan/ 

mag worden.   
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8. Conclusie en ambitie 

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 betere samenwerking met jeugdhulpver-

lenende instanties komen om gezamenlijk te 

werken aan behandeldoelen; 

 De samenwerking met de jeugdhulpverlenende 

instanties 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-vijf-

aanpak’ 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 omgaan met getrau-

matiseerde leerlingen en leerlingen met hech-

tingsproblematiek; 

 De samenwerking en het samen verantwoorde-

lijkheid dragen voor de ontwikkeling van de leer-

lingen met ouders verstevigen en verder vorm-

geven; 

 Het protocol dyslexie en dyscalculie verder ont-

wikkeling 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 vormge-

ven van Leren Leren, de leerlingenraad en wer-

ken met Leerpleinen). 
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Bijlage 1 Basisondersteuning Unita  

De leerlingenondersteuning maakt deel uit van het 

kwaliteitsbeleid van de scholen. 

Van de scholen mag worden verwacht dat zij het be-

leid jaarlijks evalueren. Datzelfde geldt voor de effec-

tiviteit van de ingezette middelen. Vervolgens stellen 

scholen 

een ont-

De ijkpunten zoals die zijn vastgesteld door Unita zijn 

geordend in vier domeinen: beleid, onderwijs, begelei-

ding en organisatie. Het Mozaïek voldoet voldoende 

tot goed aan alle ijkpunten.  

 

A. Beleid 

Voor het beleid van de scholen zijn drie ijkpunten ge-

formuleerd voor de basisondersteuning: 

 

1. Beleid 

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleid, 

hun kwaliteit en voor hun kwaliteitsondersteuning. De 

school is bovendien wettelijk verplicht om de beleids-

doelen vast te leggen in het schoolplan, ook op het 

terrein van de leerlingenondersteuning. 

 

2. Onderwijsondersteuningsprofiel 

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welk aan-

bod aan onderwijs en ondersteuning een school haar 

leerlingen kan bieden. Het profiel moet aanknopings-

punt bieden voor de bepaling van de ondersteunings-

zwaarte en voor verbetering van de ondersteuning in 

school. 

 

3. Effectiviteit 
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B. Onderwijs 

Voor het domein onderwijs zijn vijf ijkpunten gefor-

muleerd. 

 

4. Omgeving 

De omgeving – de ruimte, de leerbronnen, de mede-

leerlingen, de personeelsleden – moet zo zijn ingericht 

dat tegemoet gekomen wordt aan drie basale psycho-

logische 

behoeften van leerlingen: de behoefte aan relatie, aan 

competentie en aan autonomie.  

Een leeromgeving die ondersteunend en stimulerend 

is en die een beroep doet op de betrokkenheid van 

leerlingen, is een voorwaarde voor leren. Een ander 

aspect van de leeromgeving is de veiligheid. Het gaat 

hier om het beleid inzake de fysieke en sociale veilig-

heid. De school is daarbij actief en alert in het bestrij-

den en 

voorkomen van incidenten. 

 

5. Continue ontwikkeling/opbrengsten ondersteuning 

(opbrengstgericht werken) 

Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over de wijze 

waarop systematisch signalering van ondersteunings-

behoeften en toetsing van de voortgang van leer-

lingen 

plaatsvinden. 

Op basis hiervan is vervolgens de vraag wat deze in-

formatie betekent voor het handelen van de leraar. De 

school hanteert normen om de resultaten van de leer-

lingen en de opbrengsten van de school zelf te kunnen 

wegen en beoordelen. 

 

6 Handelingsgericht werken en opbrengst gericht wer-

ken 

Passend Onderwijs is een combinatie van handelings-

gericht werken en opbrengstgericht werken. Dat bete-

kent dat de ontwikkelingsbrede resultaten van  leer-

lingen steeds leidend zijn voor de inrichting van het 

onderwijs. 

 

7 Onderwijs op maat 

De school gaat na of haar aanbod, aanpak en materia-

len voldoende tegemoet komen aan de onderwijsbe-

hoeften van leerlingen. Bij een aantal leerlingen han-

gen deze behoeften samen met problemen bij het ver-

werven van 

basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en wis-

kunde en algemene vaardigheden. Deze leerlingen 

hebben aan de gemiddelde leerstof al hun handen vol. 

Begaafde 

leerlingen daarentegen moeten extra worden uitge-

Bijlage 1 Basisondersteuning Unita  
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daagd. Vormen van aanpassingen van de leerstof be-

treffen niet alleen de inhoud ervan. Het gaat ook om 

het gebruik van passende leer- en hulpmiddelen, vari-

atie in onderwijstijd, instructie en verwerking. 

 

8. Handelingsbekwaamheid 

Van leraren mag worden verwacht dat zij over een 

handelingsrepertoire beschikken of gaan beschikken 

om hulp te bieden aan leerlingen. Dat betekent dat 

zij, binnen 

afgesproken grenzen van de school om kunnen gaan 

met leerlingen met leer- of gedragsproblemen. Zij 

staan open voor reflectie op en ondersteuning bij hun 

handelen en werken continu en gezamenlijk aan de 

eigen professionalisering.  

C Begeleiding 

Voor de begeleiding van de scholen zijn drie ijkpunten 

geformuleerd voor de basisondersteuning. 

 

9. Onderwijsondersteuningsarrangement van de 

school 

Het onderwijsondersteuningsarrangement van een 

leerling bevat die elementen van het onderwijsonder-

steuningsprofiel van de school, waarvan een leerling 

gebruik kan maken. Daarnaast geeft het zicht op de 

ontwikkeling van de leerling: het ontwikkelingsper-

spectief. de tussen- en einddoelen en de wijze waarop 

de leerling wordt begeleid. 

 

10. Overdracht 

Effectief onderwijs betekent ook dat leerlingen goed  

worden gevolgd en systematisch worden begeleid. Het 

is belangrijk dat leerlingen met specifieke onderwijs-

behoeften goed worden begeleid bij de overgangen, 

zowel binnen de school als naar een andere (VO) 

school. 

Bijlage 1 Basisondersteuning Unita  
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11. Betrokkenheid ouders 

Scholen die werk maken van onderwijs zien ouders/

verzorgers vooral als partners bij de ontwikkeling van 

hun leerlingen. Dat geldt des te meer voor leerlingen 

die zich in een kwetsbare positie bevinden . Een goede 

afstemming van de begeleiding op school en daarbui-

ten heeft een versterkende werking op de ontwikke-

ling van de leerling 

Vanuit de visie van het handelingsgericht werken, 

gaan scholen uit van een voortdurende samenwerking 

tussen leerkracht, leerling, ouders en begeleiders. 

Door het 

systeemdenken gaan we er vanuit dat het één van in-

vloed is op het ander. Daarom worden de ouders en 

de leerlingen zelf betrokken in het benoemen van de 

onderwijsbehoeften. Wat heeft dit kind, met deze ou-

ders, in deze klas met deze leerkracht, op deze school 

nodig? 

D Organisatie 

Voor de organisatie van de zorg zijn twee ijkpunten 

geformuleerd voor de basisondersteuning. 

 

12. Interne ondersteuningsstructuur 

Voor het goed laten verlopen van de ondersteuning en 

de begeleiding van leerlingen is het belangrijk dat 

hulpbronnen aanwezig zijn rond de groepen en de le-

raren: de 

interne ondersteuningsstructuur. 

 

13. Externe ondersteuningsstructuur 

Voor de organisatie van de hulp en advies van buiten 

de school moeten scholen gebruik kunnen maken van 

de juiste deskundigen (multidisciplinair overleg). 

 

 

 

Bijlage 1 Basisondersteuning Unita  
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Bijlage 2 Scan basisondersteuning Unita  

  Naam school: SBO Het Mozaiek IO - in ontwikkeling       

  Brinnummer: 08SR           AF - afgerond       

      Afspraken op bestuursniveau   

                     NVT - niet van toe-

passing 

  

    IO AF Be-

stuur 

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     
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  IJkpunt 2    X  X     

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

2 De MR heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel (OP).    X  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, begelei-

ding, expertise en voorzieningen. 
   X  X     

7 De school heeft in haar ondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt aan de onderwijsbe-

hoeften van leerlingen met:. 
   X       

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

fiel, 
   X       

b (beperkte) leerproblemen,    X       

c een ontwikkelingsperspectief dat het uitstroomniveau gaat realiseren,    X       

d een vertraagde lees-taalontwikkeling,    X       

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       
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  In het ondersteuningsplan staat beschreven:    X       

1 kwaliteitseisen gericht op specifieke doelgroepen cq. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SO

-standaard als leidraad voor het OPP), 
   X       

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

3 schoolontwikkeling,    X       

4 professionaliseringsplan ,   Opgenomen in apart scholingsplan.  

5 competenties personeel, aannamebeleid personeel en personeelsbeleid,    X       

6 het volgen van de leerlingen (leerlingvolgsysteem),    X       

7 de interne ondersteuningsstructuur,    X       

8 bovenschoolse ondersteuningsstructuur (ondersteuningsplan),           

9 samenwerking en afstemming met externe instanties,           

10 contacten, gesprekken en samenwerking met ouders,           

11 technische en ruimtelijke aanpassingen aan het schoolgebouw,           

12 aanpassingen en uitbreiding van materialen,           

13 verantwoording inzet middelen,           

14 grenzen van de school,           

15 beschrijving schoolprofiel in schoolgids.           
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  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     

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 po-

pulatie 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 leer-

lingen 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      
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  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     
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  IJkpunt 5           

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     

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) leerling-

volgsysteem 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 overeenstem-

ming 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     
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  IJkpunt 6           

1 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteu-

ning 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 groepsplan-

nen 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     

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 compe-

tenties van deze deskundigen. 

   X x      
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  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 ondersteuningsbehoef-

ten. 
   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      
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  IJkpunt 8           

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

onderwijsbehoeften. 
   X  X     

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     

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 leer-

lingenondersteuning. 
   X  X     

8 Het is de leerkracht die ertoe doet. Ondersteuning en begeleiding moeten gericht zijn op het verster-

ken 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      
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  IJkpunt 9           

1 De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling met speciale onderwijsbehoeften een ontwikkelings-

perspectief 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     

9 De school signaleert leer, opgroei- en opvoedproblemen tijdig in samenwerking met het CJG en ande-

re 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  veiligheid en het voorkomen 

van gedragsproblemen. 
   X  X     

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      
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  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 onderwijsondersteuningar-

rangement 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 ondersteuningsbe-

hoefte 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     
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  IJkpunt 11           

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 onderwijsondersteuningsarrange-

ment. 
   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      
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  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 deondersteu-

ning 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 ondersteu-

ning zijn duidelijk en transparant. 
   X  X     

8 Leerkrachten worden ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van de onderwijsondersteuningsar-

rangementen. 
   X  X     

9 De interne begeleiding beschikt over voldoende tijd en middelen.    X  X     

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 speci-

fieke onderwijs- en/of opvoedbehoeften. 
   X  X     

14 De interne ondersteuning is afgestemd op de ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsver-

band. 
   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      
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1 IJkpunt 13           

2 De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners in de regio en het samenwerkingsver-

band 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      

              


