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Met de invoering van Passend Onderwijs in 2014 stellen alle scholen een schoolondersteuningsprofiel op. Met dit profiel brengen scholen in beeld welke ondersteuning zij kunnen bieden voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
De ondersteuning die scholen kunnen inzetten, is verdeeld in basisondersteuning, lichte
ondersteuning en zware ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die op schoolniveau
aanwezig is. Voor deze ondersteuning zijn meerdere wettelijke criteria vastgesteld. Op basis van deze
criteria is dit SOP opgesteld.

Wanneer basisondersteuning niet
toereikend is, kan deze worden aangevuld
lichte ondersteuning. Lichte ondersteuning
De Waarden georganiseerd op
bestuursniveau.
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Naast basis- en lichte ondersteuning kan aanvullende ondersteuning aangevraagd worden bij het
samenwerkingsverband. Dit in de vorm van een arrangement (BBA: bovenbestuurlijk arrangement)
of een TLV (toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs).
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Basisondersteuning
We omschrijven basisondersteuning als:
‘Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve
interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een
overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden
uitgevoerd.’
Preventieve interventies:
 tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen signaleren
 de aanwezigheid van diagnostische expertise
 samenwerking met ketenpartners
 veilig schoolklimaat
Licht curatieve interventies:
 een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen);
 onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder
dan gemiddelde intelligentie. NB: de begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis van
IQ alleen wordt vermeden;
 fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de
beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben;
 (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op
sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen.
 een protocol voor medische handelingen betreffende de curatieve zorg en ondersteuning die de
school samen met ketenpartners kan bieden.
Preventieve en licht curatieve interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school
en moeten de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen.
Onderwijsondersteuningsstructuur:
Deze bestaat uit:
 de expertise van het (ondersteunings)team v.w.b. preventieve en (licht) curatieve interventies.
 de specifieke expertise van samenwerkende scholen, de ketenpartners.
 afspraken met de gemeente over de uitvoering van jeugdgerelateerde zorgtaken.
Planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau:
Voor dit deel wordt verwezen naar het toezichtkader van de inspectie en het kwaliteitsbeleid van de
stichting. Het kwaliteitsniveau is ten minste op het niveau zoals beschreven in het toezichtkader: de
leerprestaties van de school zijn tenminste voldoende.
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In het SOP wordt de mogelijkheid om ondersteuning in te zetten afgezet tegen:
1. De mogelijkheden van ondersteuning vanuit de basisondersteuning. Dit op basis van de IVOvelden;
2. De schoolstandaard en de schoolontwikkelingen;
3. De grenzen van de school
IVO: indiceren vanuit onderwijsbehoeften:
Binnen ons samenwerkingsverband wordt gewerkt volgens het indiceren vanuit onderwijsbehoeften
(IVO). IVO is een instrument en proces waarmee, op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling,
de middelen (ook: expertise) voor de meest passende ondersteuning worden toegekend.
De volgende uitgangspunten maken duidelijk waar IVO voor staat:
 Het denken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling is, in overeenstemming met de
zienswijze van handelingsgericht werken, de basis voor goed onderwijs.
 Het toekennen van een arrangement (ook TLV) baseert zich op een ordening van de
onderwijsbehoeften van leerlingen (de vraag) én op een ordening van de
ondersteuningsmogelijkheden (het aanbod).
 Deze wijze van indiceren is geschikt om de huidige arrangementen toe te wijzen, maar ook om
alle toekomstige vormen van arrangementen toe te wijzen. Anders gezegd: daar waar de
basisondersteuning toeneemt, blijft de mogelijkheid van arrangeren bestaan, afgezet tegen het
nieuwe niveau van basisondersteuning.
Onderwijsbehoeften en arrangementen onderscheiden zich op 5 voor indicatiestelling relevante
kenmerken:
1. de hoeveelheid aandacht en tijd. (Hoeveel extra tijd is er nodig of beschikbaar, welke eisen
moeten we stellen aan het aantal handen in de klas of de groepsgrootte?)
2. het onderwijsmateriaal. (Welke onderwijsmaterialen zijn nodig of beschikbaar?)
3. de ruimtelijke omgeving. (Welke aanpassingen in de klas, in en om het schoolgebouw zijn nodig
of beschikbaar om een normale schoolgang van de leerlingen met speciale behoeften te
garanderen?)
4. de expertise. (Welke teamexpertise is nodig of beschikbaar, welke specialistische expertise is
nodig of beschikbaar, met welke intensiteit?)
5. de samenwerking met andere instanties. (Samenwerking op welke basis en met welke intensiteit
is nodig of beschikbaar met welke instellingen buiten het onderwijs?)
IVO biedt leerkrachten de mogelijkheid om toewijzing van ondersteuning te gebruiken als een
instrument dat hun handelingsrepertoire kan vergroten.
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Schoolondersteuningsprofiel, basisondersteuning, IVO- velden en WMK:
In de nu volgende pagina’s wordt per domein het niveau van basisondersteuning weergegeven.
Daarna wordt per IVO- veld aangegeven wat de mogelijkheden zijn om de ondersteuning in te zetten.
Na vaststelling door de MR, wordt het SOP jaarlijks geëvalueerd met behulp van de vragenlijsten uit
WMK. De kwaliteitsmedewerker onderwijs en beleid zal deze vragenlijsten jaarlijks uitzetten naar de
scholen. Op basis van de evaluatie kan het SOP bijgesteld worden. Eveneens kan de evaluatie leiden
tot aandachtspunten voor de schoolontwikkeling.
Schoolondersteuningsprofiel per domein van basisondersteuning
Preventieve interventies:
Tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen signaleren
Op dit moment loopt er een pilot IKC. Er is een groeiende samenwerking tussen Bellabling (0 – 4
jaar) en de Schittering (4-12 jaar). Bij de overplaatsing van de peutergroep naar de kleutergroep
vindt een warme overdracht plaats. Zowel de peutergroep als de kleutergroepen werken met
‘onderbouwd’ waarbij de kinderen gevolgd worden op de gebieden rekenen, taal, motoriek en
sociaal-emotioneel. Daarnaast vormen de ouders een belangrijke informatiebron bij het
signaleren. De kennismakingsgesprekken met ouders en de start van het schooljaar volgens ‘de
gouden weken’ helpen ons hierbij.
In de groepen 3 tot en met 8 wordt naast de observaties door de leerkracht en de
methodegebonden toetsen gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem van Cito (LeerUniek) en
van ‘ZIEN!’; een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen. In de
kleutergroepen is er wekelijks overleg met de intern begeleider en de leerkracht.
Vanaf groep 3 hebben de intern begeleider en de leerkrachten globaal gezien 5 grote
overlegmomenten waarbij zowel de groep als individuele leerlingen besproken worden.
Na de citoperiodes vinden analyses plaats waar we als school bekijken of we de beoogde kwaliteit
leveren op school-, groep- en leerlingniveau.

De aanwezigheid van diagnostische expertise
Naast de expertises van de leerkrachten, hebben we een specialistisch zorgteam. Dit zorgteam
bestaat uit onze 2 interne coaches, de IB-ers en onderwijs-assistent. Tezamen hebben we
zodoende veel didactische en gedragsmatige expertises in huis:
 2 leerkrachten met RT/IB opleiding en ervaring
 2 leerkrachten met Master Special Educational Needs
 1 leerkracht met Master Leren en innoveren
 Specialist hoogbegaafdheid
Verder is een deel van het team geschoold in TEAM klassemanagement en hanteren we de
principe van ‘De Gouden Weken’.

Samenwerking met ketenpartners
Op de Schittering hebben we contact met het Centrum voor jeugd en Gezin en diverse praktijken
voor onderzoek en behandeling van o.a. dyslexie, logopedie, fysiotherapie, reflexintegratietherapie, sociaal-emotionele ontwikkeling, hoogbegaafdheid, enz.
Zij worden op advies van school of ouders en in overleg met ouders betrokken.
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Veilig schoolklimaat
In onze groepen starten we ieder jaar op met ‘de gouden weken’ van Boaz Bijleveld. Dit is een
manier om aan groepsvorming en ouderbetrokkenheid te werken. Ook hebben we de methode
natuurlijk sociaal vanaf groep 1.
Daarnaast zijn er binnen ‘Jeelo’ en ‘Onderbouwd’ diverse activiteiten die een veilig schoolklimaat
bevorderen. Op de Schittering werken we met team klassenmanagement, waarbinnen aandacht is
voor coöperatief werken en klas- en teambouwers.
Door het werken met de coaches en onderwijsassistenten, worden we steeds meer samen
verantwoordelijk voor de groepen. We kunnen collegiale consultaties doen en de deuren zijn
geopend voor elkaar.
Op school is een veiligheidscoördinator aanwezig en we hebben 2 vertrouwenspersonen.
Wettelijke controles zoals brandveiligheid worden uitgevoerd. We hebben op ieder moment een
EHBO-er in het pand aanwezig.
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Licht curatieve interventies:
Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen)
In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het werken met ‘Bouw!’ Een
interventieprogramma voor kinderen met leesproblemen en dyslexie. Kinderen die lees-, spellingof rekenproblemen hebben krijgen verlengde instructie of het programma wordt zo goed mogelijk
aangepast op de behoeftes van deze kinderen (schrappen van leerstof, andere methode,..)

Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder
dan gemiddelde intelligentie.
Op de kernvakken werken we met verschillende groepen. De leerlingen worden zo veel mogelijk
ingedeeld bij een groep waarbij het basisaanbod zo passend mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn
versnellen op rekengebied of het groepsoverstijgende ‘Nieuwsbegrip’. Daarnaast wordt vanuit het
basisaanbod bekeken of er nog aanpassingen nodig zijn (compacten, verrijken). Het werken met
onze interne coaches en onderwijsassistenten biedt ons de mogelijkheid kinderen met extra
(instructie)behoeften te kunnen begeleiden. Hierdoor is het praktisch mogelijk om een eventueel
aangepast individueel programma te kunnen bieden.

(Ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken gericht op sociale
veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen
In onze groepen starten we ieder jaar op met ‘De gouden weken’ van Boaz Bijleveld. Ook hebben
we de methode ‘Natuurlijk Sociaal’. Daarnaast zijn er binnen ‘Jeelo’ diverse projecten welke een
veilig schoolklimaat bevorderen. Op de Schittering werken we met team klassenmanagement,
waarbinnen aandacht is voor coöperatief werken en team - en klassebouwers.
Curatieve zorg en ondersteuning die school samen met ketenpartners kan bieden
Omdat elke leerling anders is wordt indien nodig met ouders bekeken welke specifieke
ondersteuning een kind nodig heeft en wat de school kan bieden. Daarbij kunnen alle
bovengenoemde ketenpartners, scholen zowel binnen als buiten de Waarden, het
expertisecentrum van de Waarden en het samenwerkingsverband ingeschakeld worden.

Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen. Zie hierna bij de beschrijving bij de IVO- velden.

7

Schoolondersteuningsprofiel stichting De Waarden

Expertisecentrum De Waarden
Ondersteuningsstructuur:
De expertise van het team v.w.b. preventieve en licht curatieve interventies
Naast de expertises van de leerkrachten, hebben we een specialistisch zorgteam. Dit zorgteam
bestaat uit onze 2 interne coaches, de IB-ers en onderwijsassistent. De IB-er stuurt het zorgteam
aan. Tezamen hebben we zodoende veel didactische en gedragsmatige expertises in huis:
 3 leerkrachten met RT/IB opleiding en ervaring
 2 leerkrachten met Master Special Educational Needs
 1 leerkracht met Master Leren en innoveren
 Specialist hoogbegaafdheid
Verder is een deel van het team geschoold in TEAM klassemanagement en werken we met de
Gouden Weken.

Specifieke expertise van samenwerkende scholen
Stichting de waarden heeft als 1 van de 7 bouwstenen in het koersplan: ‘Delen met en leren van
elkaar’. Iedere school binnen onze stichting heeft dan ook een schoolambassadeur en er is 1
hoofdambassadeur verantwoordelijk voor zorgvuldige kennisdelen. Zo delen we de specialistische
expertise met anderen en benutten we elders aanwezige kennis, ervaring en expertise.
Daarnaast hebben we binnen de stichting een expertisecentrum welke hulp kan bieden bij
zorggerelatteerde vragen, TLV’s en verwijzigingen. In de praktijk betekent dit voor ons hulp door
een trajectbegeleider. Zeer wenselijk vanwege de vele partijen die vaak met dergelijke kwesties
betrokken zijn.
Vanuit het directeurenberaad, met bestuur en het expertisecentrum wordt voortdurend gekeken
op welke vlakken professionalisering nodig is, met eventueel de keuze voor intern opleiden of
extern inkopen.
Afspraken met de gemeente over de uitvoering van jeugdgerelateerde zorgtaken
De school werk met een vaste contactpersoon vanuit de gemeente Drimmelen CJG: Zij heet
Marianne Steentjes en is op afroep beschikbaar.
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Schoolondersteuningsprofiel per IVO- veld:
Veld 1: Aandacht en tijd
In de huidige structuur (jaargroepen, combinatiegroepen) is de groepsgrootte van invloed op de
mogelijkheden om passende ondersteuning te realiseren. Echter de inzet van coaches (pilot) zorgt
er voor dat we passende ondersteuning steeds beter kunnen realiseren. Ook werken we op een
aantal vakken steeds meer groepsdoorbrekend, wat meer ‘ruimte’ geeft om passende
ondersteuning te bieden. We hopen door de ontwikkelingen vanuit Jeelo, Onderbouwd en de
coaches een steeds beter passende ondersteuning voor ieder kind te realiseren en steeds minder
vast te zitten in de huidige structuur.

Veld 2: Het onderwijsmateriaal
Door het gebruik van Jeelo en Onderbouwd kunnen we ons onderwijs steeds beter afstemmen op
de behoefte van onze leerlingen. Ook de inzet van ICT-middelen (chromebooks) helpt hierbij. De
groepen beschikken over studybuddy’s en koptelefoons voor degenen die hier behoefte aan
hebben. Daarnaast beschikken we in het gebouw over veel verschillende flexibele werkplekken
voor leerlingen.

Veld 3: De ruimtelijke omgeving
Vermeld ‘ja’, ‘nee’ of ‘n.v.t.’
De school is toegankelijk voor rolstoelgebruik.
ja
De school heeft een invalidentoilet met ringalarm.
Ja
De school heeft bij een meerlagig bouw een lift.
ja
De deuren in de school zijn rolstoelvriendelijk.
nee
De school beschikt over een audiologische ringleiding.
nee
De school beschikt over markeringen t.b.v. slechtzienden.
nee
De school beschikt over een rustruimte.
nee
De school beschikt over een handelingsprotocol t.a.v. verstrekking
nee
medicatie en medisch handelen.
De school beschikt over hulpmiddelen t.b.v. vergroting teksten voor nee
slechtzienden.
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Veld 4: Expertise
De intern begeleider neemt deel aan het netwerk gericht op
professionalisering.
De school beschikt over een meerjaren scholingsplan.
De school heeft van alle teamleden de
ondersteuningsmogelijkheden in beeld.
Professionalisering is gekoppeld aan schoolontwikkeling.
In het team is specifieke kennis aanwezig op het terrein van:
rekenspecialisatie, taalspecialisatie, gedragsspecialist,
orthopedagogiek, dyslexie, dyscalculie.
De inzet, rol en beoogde opbrengst van de specialisten binnen het
zorgsysteem van de school is concreet beschreven.

Vermeld ‘ja’, ‘nee’ of ‘n.v.t.’
ja
ja
ja
Ja
Ja, deels

nee

Veld 5: Samenwerking met andere instanties
Vermeld ‘ja’, ‘nee’ of ‘n.v.t.’
School heeft een sociale kaart waarin alle samenwerkingspartners
nee
en hulpbronnen staan vermeld.
De ondersteuning van buiten de school is afgestemd op de
ja
specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en op de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht/ school.
De school heeft de ondersteuning van buiten de school geïntegreerd ja
in het proces van arrangeren.
De school heeft bij ondersteuning van buitenaf samen met de
ja
samenwerkingspartners de onderwijsbehoeften, ondersteuningsmogelijkheden, doelen, opbrengsten, evaluatie en het plan
vastgesteld en vastgelegd.
De school zorgt ervoor dat de geboden ondersteuning door de
ja
samenwerkingspartner afgestemd is op de handelingswijze van de
leerkracht als die van de school.
De school monitort de voortgang, effectiviteit van de ondersteuning ja
samen met de ouders, leerkracht, IB-er en externe partners.
De school is bekend met de contactmogelijkheden met de
ja
multidisciplinaire commissie van het samenwerkingsverband.
De school heeft in het onderwijskundig dossier een koppeling
Ja
gemaakt van de eigen basisondersteuning met de in school
aanwezige expertise en de onderwijsbehoeften van de leerling.
De school heeft op basis van de eigen expertise, eigen
ja
onderwijsprofiel inzichtelijk gemaakt op welke wijze de school het
onderwijs heeft afgestemd op de onderwijsbehoeften van de
leerling en wat het effect daarvan is geweest.
De school heeft op basis van het eigen onderwijsprofiel en de
ja
onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht welke
aanvullende ondersteuning noodzakelijk is en deze
beargumenteerd.
De school betrekt in het gehele proces de ouders, leerling en
ja
leerkracht actief.

Grenzen:
Hoewel we graag waar mogelijk thuisnabij onderwijs willen geven, inclusief waar dat kan, benoemen
we graag ook onze grenzen. Binnen onze kleine formatie van 15 werknemers doen we ons best zo
10

Schoolondersteuningsprofiel stichting De Waarden

Expertisecentrum De Waarden
flexibel mogelijk te zijn, om specialistische inzet intern mogelijk te maken. Het is dus niet per definitie
mogelijk om de aanwezige expertise altijd praktisch mogelijk te maken. Wel zullen we er alles aan
doen deze inzet te realiseren wanneer nodig/wenselijk. De school in de vorm van het MT heeft hierin
altijd het laatste woord als zijnde de kwaliteitsbewaker van de gehele school in al zijn facetten.
Zo vinden wij dat er een grens moet zijn aan het aantal (zorg)leerlingen in een groep maar is dit
feitelijk lastig concreet te noemen. Zoals ieder kind anders is, geldt dit voor eventuele extra
ondersteuningsbehoefte en het effect hiervan op de groep. De inschatting hiervan ligt bij het MT,
uiteraard in samenspraak met de betreffende leerkracht, het team, ouders en verzorgers.
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