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Inleiding 
 
Dit document, het schoolondersteuningsprofiel van onze school, geeft op de eerste plaats de lezer 
inzicht in de ondersteuning die de school kan bieden aan een leerling op basis van specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerling. Daarnaast kent dit ondersteuningsprofiel ook een 
communicatief doel, geeft het weer welke expertise aanwezig is en waar de school zich verder in wil 
professionaliseren en welke ambities de school kent. Dit alles binnen het continuüm van passend 
onderwijs binnen het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk. (PO 30.02) 
 

 

Communicatie  
Het ondersteuningsprofiel is in de basis een communicatiemiddel voor ouders. Binnen het profiel 
wordt uitgelegd wat de school een leerling wel en niet kan bieden. Ouders kunnen door het lezen 
van het profiel zelf een inschatting maken of de school mogelijk passend kan zijn voor hun kind. Voor 
de school is het daarbij de basis in het afwegen of zij een leerling in voldoende mate kunnen 
ondersteunen. Het ondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Een school is 
immers altijd in ontwikkeling. Bij aanvang van een nieuw schooljaar wordt de laatste versie van het 
profiel naar het bestuur en het samenwerkingsverband gestuurd. Ook wordt deze versie op de 
website geplaatst. www.desponderkpo.nl.  
 

Ontwikkeling, professionalisering en ambities 
Het ondersteuningsprofiel geeft richting aan het professionaliseringsbeleid van de school. De school 
is namelijk steeds in ontwikkeling om passend te anticiperen op de onderwijs-leerbehoeften van haar 
leerlingen, de basisondersteuning sterk te houden en nieuwe onderwijsarrangementen te 
ontwikkelen. De school heeft hierin ook zelf ambities die aansluiten op wat passend onderwijs nu en 
in de toekomst van de school vraagt en welke toegevoegde waarde zij hierin kan vervullen. 
 

Bovenschoolse inzet van het schoolondersteuningsprofiel 
KPO Roosendaal, het schoolbestuur, heeft de zorgplicht over alle leerlingen die op hun scholen 
onderwijs genieten. Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat past bij de mogelijkheden en 
de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Scholen zijn allemaal anders. Voor het schoolbestuur is 
het ondersteuningsprofiel een goed hulpmiddel om steeds inzicht te hebben in de mogelijkheden en 
ambities van al de scholen. Hierin kunnen zij vanuit de bovenschoolse positie de scholen 
ondersteunen en richting geven binnen de schoolontwikkelingen, het delen van expertise en het 
verbreden van de onderwijsmogelijkheden. 
 

Het schoolondersteuningsprofiel in relatie tot andere documenten 
Het schoolondersteuningsprofiel is een onderdeel van het ondersteuningsplan van het 
Samenwerkingsverband. 
Het Samenwerkingsverband maakt minstens één keer per vier jaar een ondersteuningsplan. In dit 
plan staan afspraken die voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband gelden en wat scholen 
inzichtelijk moeten maken. De schoolondersteuningsprofielen zijn hierbij een onderdeel van het 
ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband.  
Voor het vormgeven van het schoolondersteuningsprofiel maakt de school gebruik van verschillende 
beleidsdocumenten die de school heeft ontwikkeld.  
 
 

http://www.desponderkpo.nl/
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Deze beleidsdocumenten zijn: 

 De Schoolgids 

 Het Schoolplan 

 Het Jaarplan 

 Het Ondersteuningsplan 

 Rapportage interne audit (KPO) mei 2016 

 Inspectierapport mei 2016 

 Terugkoppeling interne KPO audit maart 2018. 

 

Totstandkoming 
Het eerste concept voor het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen vanuit een 
bovenschools initiatief waarbij alle scholen een specifieke tool hebben ingevuld. De scores op de tool 
gaven heel breed richting aan de invulling van het profiel per school. Een groot document wat voor 
ouders moeilijk leesbaar was. Na twee jaar leren en ontwikkelen is deze meer klantvriendelijke versie 
ontwikkelt met het team van de school en uitgewerkt door de directie en kernteam van de school. 
De schoolevaluaties en de bevindingen en aanbevelingen van de interne audit en het 
inspectiebezoek van mei 2016 zijn in sterke mate gebruikt bij het opstellen van dit document.   
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Algemene gegevens 
 

Contactgegevens 
Naam:   KPO Speciaal basisonderwijs Sponder 
Adres:   Flaviadonk 2, 4707 VV Roosendaal,  
   Van Goghlaan 8, 4703 JB Roosndaal (per 20-8-2018) 
telefoon:  0165- 541107 
email:    info@desponderkpo.nl  
website:   www.desponderkpo.nl 
Directeur:  Y. Claerhoudt 
 

Samenwerkingsverband en de positie van het SBO de Sponder. 
SBO de Sponder verzorgt evenals SBO het Palet (Klundert) speciaal basisonderwijs binnen het 
Samenwerkingsverband PO 30.02 (Roosendaal- Moerdijk) 
 
De leerlingen die op basis van een toelaatbaarheidsverklaring (afgegeven door het 
Samenwerkingsverband) de school mogen bezoeken kenmerken zich door de volgende aspecten: 

 Leerproblemen vanuit een capaciteitstekort.  

 Leer- en gedagsproblemen door een specifieke stoornis of kenmerken van een stoornis. 

 Ontwikkelingsachterstanden op basis van contextfactoren binnen de persoonlijke leefsituatie 
en/ of de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.  

 
Bij een groot deel van de leerlingen is er sprake van een combinatie van deze factoren. 
 

Toelaatbaarheid 
Het Samenwerkingsverband heeft een Multi Disciplinaire Commissie ingesteld die beoordeelt of 
leerlingen in aanmerking komen voor het speciaal basisonderwijs. Hierbij wordt gekeken naar de 
onderwijsbehoeften van de leerling en in hoeverre de basisschool passende ondersteuning (nog) kan 
bieden. Indien de basisschool inzichtelijk kan maken dat de ondersteuning niet uitvoerbaar is wordt 
gekeken welke onderwijsvorm dan passend kan zijn. In deze gevallen kan dit een school voor speciaal 
basisonderwijs (SBO) zijn of een school voor speciaal onderwijs (SO). Een toelaatbaarheidsverklaring 
kent een duur van 1,2 of maximaal 3 schooljaren. Het doel van passend onderwijs is dat zoveel 
mogelijk leerlingen onderwijs kunnen genieten in het reguliere basisonderwijs. Terugplaatsing vanuit 
een SBO of SO setting moet dan ook waar mogelijk plaats vinden.  
 

Onderwijsconcept SBO de Sponder  
De school kenmerkt zich door een open sfeer waarin structuur, voorspelbaarheid en nabijheid 
centraal staan. 
Vanuit de visie en de kernwaarden van de school wordt het onderwijs vormgegeven. 
 
De Visie  
De school kenmerkt zich door een open sfeer waarin structuur, voorspelbaarheid en nabijheid 
centraal staan. Vanuit de visie en de kernwaarden van de school wordt het onderwijs vormgegeven. 
Dit realiseren we door een goede relatie met de ouders en de kinderen. Hierbij gaan we uit van de 
sterke kanten en kansen bij iedere leerling. 
We benaderen de kinderen op een liefdevolle wijze en als regisseur van hun eigen leerproces. Zo 
realiseren we optimale leerprestaties en komen kinderen tot ontwikkeling waardoor ieder kind zal 
stralen! 
 

http://www.desponderkpo.nl/
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De kracht van het stralen gebruikt de leerling om op positieve en stevige wijze van toegevoegde 
waarde te zijn voor de maatschappij. 
 
De kernwaarden 
We kennen vier kernwaarden, die zowel voor onszelf als voor onze kinderen betekenis hebben en 
krijgen. Deze kernwaarden zijn zichtbaar in ons gedrag. 
 
In schooljaar 2017-2018 heeft het team zich georiënteerd om nieuwe meer passende kernwaarden. 
Bij de start van 2018-2019 gaan we in de basis aan de slag met deze kernwaarden en zullen deze na 
de start implementatie m.b.t. PBS verder definitief vastgesteld worden. Deze kernwaarden worden 
hier genoemd maar zijn nog niet definitief vastgesteld in afwachting van het PBS traject. Binnen de 
documenten van de Sponder worden dan ook nog de eerdere waarden steeds weergegeven. 
 
Kernwaarden (nog niet definitief) 

1. Respectvol  We zijn aardig voor elkaar. 

2. Veilig   We zorgen voor elkaar. 

3. Verantwoordelijk Ik kan het zelf en zorg goed voor onze spullen. 

4. Positief   Ik zie het zonnig. 

 
 

1. Deskundig  Op school werken deskundige professionals 
2. Positief   We benaderen kinderen en elkaar op een positieve manier 
3. Toekomstgericht We bereiden kinderen voor op hun toekomst 
4. Vertrouwd  We hebben vertrouwen  in kinderen en elkaar 
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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) SBO de Sponder 
 

1. Uitgangspunten SOP: 

De wet passend onderwijs geeft weer dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel moeten 
hebben. De school geeft in dit profiel weer welke maatregelen er mogelijk zijn voor leerlingen die 
(extra) ondersteuning nodig hebben. 
Het bestuur van het Samenwerkingsverband wil dit graag vormgegeven zien op basis van de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij wordt als eerste kader gebruik gemaakt van het IVO- 
Model ( Indicatiestelling vanuit Onderwijsbehoeften), dat een indeling kent van vijf velden. Deze 
velden zijn: 

 Hoeveelheid aandacht en tijd 

 Onderwijsmiddelen/ materialen 

 Ruimtelijke omgeving 

 Expertise 

 Samenwerking met andere instanties 

Een tweede richtinggevend kader voor het schoolondersteuningsprofiel betreft de indeling binnen de 

ondersteuningsstructuur. Volgens het referentiekader Passend Onderwijs vormt het beschrijven van 

de basisondersteuning het fundament van het schoolondersteuningsprofiel, om van daaruit te 

komen tot een beschrijving van de extra ondersteuning.  
De basisondersteuning wordt hierbij omschreven als het onderwijsaanbod aan het grootste deel 
(90%) van de leerlingen. De extra ondersteuning is dan het aanbod aan leerlingen die niet voldoende 
hebben aan de basisondersteuning. Er wordt hier geredeneerd van algemeen (de 
basisondersteuning) naar specifiek (de extra ondersteuning). 

 

Onderstaand SOP is tot stand gekomen aan hand van de omschrijving van de kwaliteitsaspecten van 

SOP (vastgestelde referentiekader Passend Onderwijs februari, 2012). 

 

2. Kwaliteitsaspecten: 

 

Preventie en planmatig handelen 

 

Basisondersteuning voor 90% van de leerlingen 

 

Extra ondersteuning 

 
Basisarrangement (leerroute 2-3): Een onderwijsarrangement dat 
past bij 75% van de leerlingen in een groep. Het geheel van 
leerstofdoelen, ingezette methodes, leertijd, didactische en 
pedagogische leerkrachtvaardigheden. Binnen deze 75% vallen ook 
de 25% leerlingen uit het verdiept arrangement. 

 
Verdiept arrangement (leerroute 1): Aanpassingen aan het 
basisarrangement in het leerstofaanbod, klassenmanagement, 
leertijd, didactisch en pedagogisch handelen en in de aanvullende 
activiteiten voor de getalenteerde leerlingen in een groep (25% best 
presterende leerlingen). Zij voldoen met minder leerkrachtsturing 
aan de gevorderde standaard. De doelen van dit arrangement zijn 
gelijk aan het basisarrangement 

 
Intensief arrangement (leerroute 3+): De toevoegingen bovenop 
het basisarrangement die een groep leerlingen (15%) nodig heeft, 

 

Zeer intensief 

arrangement en/ of 

samenwerking met 

ketenpartners 

Toevoegingen in het 

leerstofaanbod, 

klassenmanagement, 

leertijd, didactisch en 

pedagogisch handelen voor 

maximaal 10% van de 

leerlingen, die ondanks het 

basis en intensief 

arrangement niet gedijen. 

Het arrangement kan ook 
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omdat ze niet voldoende hebben aan het basisarrangement. Het zijn 
toevoegingen in het leerstofaanbod, het klassenmanagement, de 
leertijd, het didactische en pedagogisch handelen.  

 

(deels) buiten de school 

ingezet worden, in 

samenwerking met de zorg. 

Dit arrangement kan 

variëren van licht curatief 

en tijdelijk van aard tot 

intensief en langdurend of 

structureel van aard. 

 

 

Voor een nadere uitwerking van deze arrangementen wordt verwezen naar de bijlagen, waar ze in de 

IVO velden uitgewerkt zijn (bijlage I).  

 
Fysieke toegankelijkheid. De school biedt voorzieningen voor leerlingen met een: 
- motorische beperking: deels   
- visuele beperking:   deels 
- auditieve beperking:  deels 
 
Medische handelingen:  

- dagelijkse aanwezigheid van BHV-er  

- inzet van basic life support (handelingen gericht op stabilisatie tot de ambulance arriveert) 

door BHV-er. 

- Het team draagt geen verantwoordelijkheid om medische handelingen uit te voeren.  

- Aanwezigheid schoolverpleegkundige bij afspraken van het ZAT of op oproep, niet dagelijks 

aanwezig   

- Samenwerken met ketenpartners zoals diabetesverpleegkundige, GGD-arts. 

 
Binnen de school wordt handelingsgericht en opbrengstgericht gewerkt. Onderstaande figuur geeft 
dit proces en het handelen schematisch weer. De school kenmerkt zich door doelgericht werken. Het 
kind staat hierbij centraal en ouders worden zo veel mogelijk als partners betrokken bij het onderwijs 
van hun zoon/ dochter. 
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Preventief en planmatig handelen wordt op de Sponder gedaan op basis van data op de gestelde 
tussendoelen. Voor de verschillende leergebieden wordt dit twee keer per jaar door de leerkracht en 
intern begeleiding in kaart gebracht. Het doelgericht werken kent binnen de Sponder een stabiele 
basis, waardoor dit komend jaar verder uitgebouwd zal gaan worden. 
Op sociaal emotioneel gebied worden de leerlingen eveneens twee keer per jaar door de leerkracht 
en de intern begeleider besproken. SBO de Sponder is hierbij in ontwikkeling wat betreft het 
opzetten en uitdragen van een leerlijn voor dit gebied. De overige vakoverstijgende leergebieden 
(zoals leren leren, ict etc.) zullen in deze ontwikkeling worden meegenomen aansluitend bij de 
speerpunten in het jaarplan 

 

De onderwijs- ondersteuningsstructuur 
Om te komen tot een effectieve interne onderwijs en zorgprocessen werkt de school met de 1-
ondersteuningsroute. In onderstaande figuur zijn de elementen binnen deze ondersteuningspiramide 
weergegeven. 
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Binnen de onderwijs en ondersteuning staan allereerst het kind centraal. De leerkracht van de 
leerlingen is binnen alle lagen van de piramide betrokken en medeverantwoordelijk. De 
medewerkers binnen de interne begeleiding ondersteunen het onderwijs en de zorg. 
 
De interne begeleiding bestaat uit: 
- Orthopedagoog/ Leerlingcoördinator   
- Specialist Rekenen      
- Specialist Taal (Lezen)     
- Coördinator Sociaal emotionele ontwikkeling.( Pedagogisch handelen)  
- IB regulier  
- IB zorg en tevens aandachtsfunctionaris meldcode 
 
In de onderste laag van de piramide (niveau 1 en 2) wordt goed onderwijs gegeven voor alle 
leerlingen (basisondersteuning). Dit is ingebed in het klassenmanagement en we maken gebruik van 
effectief gebleken instructievormen zoals het directe instructie model. Op dit niveau staat de 
leerkracht centraal, daar is dan ook de ondersteuning van de interne begeleiding op gericht.  
In de middelste laag van de piramide worden leerlingen weergegeven die enige mate van 
risicogedrag vertonen (3). Op dit niveau voert de leraar programmatische interventies uit in de klas 
die vanuit ondersteunende expertise zijn uitgedacht. 
 
In de bovenste lagen van de piramide worden leerlingen geplaatst waarvoor individuele interventies 
nodig zijn (diepteondersteuning). Interventies worden op maat afgestemd. Hieronder vallen 
intensieve ortho-didactische of psychologische ondersteuning, intensieve samenwerking met ouders, 
trainingen en samenwerking met ketenpartners. 
 
In niveau 5 wordt specifiek duidelijk wat nodig is om de leerling elders verder te kunnen helpen. Het 
hele ZAT, ouders en ketenpartners werken samen om dit te realiseren. Leerlingen worden 
doorverwezen naar een meer passende vorm van onderwijs. Hieronder vallen, de reguliere 
basisschool, alle vormen van speciaal (basis)onderwijs, VSO en onderwijs-zorgarrangementen. 
 
Binnen het SBO wordt de organisatie van de ondersteuning als volgt ingebed: 
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Schematisch betekent dit dat het team op de verschillende niveaus op diverse wijze betrokken is. 
 

 

 

Niveaus:          1 – 2 – 3                                  4 - 5 

                                                          uitvoerend                                                      beleidsmatig                                                                                          

                                                                                                                                                         

  

                                                            

 
 
 
 

 

 

 

 

               ZAT 
- Directeur 

- Leerkracht 

- Ouders 

- Intern begeleider 

- Orthopedagoog/ 

Psycholoog 

- Externen 

 

 

-  

Interne begeleiding 
- Intern begeleider 

- Specialist Taal- 

Rekenen/ Gedrag 

- Orthopedagoog 

(Leerlingcoördina-

tor) 

 

Groepsleerkrachten  

Ondersteuning 
- Leerkracht 

- Onderwijsassistent 

- Stagiaires 

- Externen 

 
 

Kernteam 
Onderwijs en Zorg 
- Directeur 

- Internbegeleider 

- Orthopedagoog 

- Cluster -

coördinator 
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Kwaliteit 
Het didactisch handelen van 75% van het team wordt getypeerd door: 

 wordt aangestuurd vanuit het OPP 

 doelgericht werken naar leerroute 

 differentiatie binnen:  instructie, verwerking, leertijd en materialen 

 sturend vanuit het directe instructiemodel 

 instructie aan meerdere niveaus 

 coöperatieve werkvormen: in ontwikkeling nu nog geen 75% 

 samenwerking met ouders:  in ontwikkeling. 

Het pedagogisch handelen van 75% van het team wordt getypeerd door: 

 open houding naar ouders en leerlingen 

 voorspelbaarheid en structuur 

 benoemen en visueel maken van vakoverstijgende doelen gedurende de dag 

 overwegend positieve bekrachtiging van:  vakinhoudelijk gedrag en vakoverstijgend gedrag 

 pad- methode (methode alternatieve denkstrategieën) 

 handelen naar kernwaarden en schoolregels  

 er is een duidelijke pedagogische signatuur aanwezig:  in ontwikkeling 

Leertijd: 

 geplande leertijd op de roosters is gelijk aan de gestelde leertijd om de ambities te halen. 

 om leerstofdoelen te halen organiseren teamleden meer leertijd bovenop de basisleertijd.  

Leerstofdoelen: 

 de lesmethode is op het SBO een leermiddel om de leerdoelen van de leerlingen te behalen 

en wordt niet gezien als een doel op zich. 

 leerstofdoelen(tussendoelen) worden  gepland in groepsplannen tot en met groep 8, 

gebaseerd op het OPP. Dit wordt op verschillende wijze teruggezien: 

o Met de hele klas dezelfde les maar met een eigen leerdoel. 

o In de groep in een kleinere groep een extra moment voor instructie. 

o Met kinderen uit andere groepen, soms bij een andere leerkracht, om leerling op 

hetzelfde niveau les te kunnen geven (niveaulessen). 

o In de groep individueel voor hulp en instructie bij een specifieke aanpak. 

 Driekwart van de leerkrachten differentieert:   convergent     

Klassenmanagement: wordt vormgegeven door het OPP en uitgewerkt in een groepsplan. Hierbij 
wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid in de klas. 
Basiskwaliteit van het onderwijs: 
In het laatste oordeel van de inspectie 17 en 19 mei 2016: SBO de Sponder heeft haar kwaliteit op 
orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.  
 

Ambitieniveau 
Kwaliteitsverbetering:  SBO de Sponder richt zicht op onderwijskenmerken van de 
basisondersteuning in het komende schooljaar. Deze zijn: 

o versterken en borgen doelgericht werken. 

o toewerken naar een meer zichtbare schoolsignatuur. 

o ouderparticipatie (van een structuur gericht samenwerking naar samenwerken op basis van 

partnerschap) 
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o kennis en vaardigheden vergroten ten aanzien van didactische vaardigheden en 

werkvormen, en het afstemmen nog beter afstemmen op specifieke leer- en 

gedragsstoornissen. 

o meer samenhang aanbrengen tussen de verschillende instrumenten. 

o feedback cultuur ontwikkelen (taakvolwassen professional) 

De ambities behorend bij de arrangementen zullen in voorbereiding worden genomen door de leden 
van het kernteam en zijn terug te vinden in de bijlage I. 
 

 

3. Randvoorwaarden: 

 

 Alle leerlingen, bij de start van het schooljaar en bij tussentijdse instroom, worden geplaatst 

binnen de reguliere groepen van de school. (basisondersteuning) 

 Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften welke voor een deel vallen buiten de 

basisondersteuning van de school, maar beschreven zijn binnen een arrangement van diepte 

ondersteuning ontvangen deze ondersteuning binnen een reguliere SBO groep.   

 Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften welke vallen binnen de 

diepteondersteuning vraagt de school een BBA (Boven Bestuurlijk Arrangement) aan. De 

specifieke ondersteuning wordt in de reguliere groep gegeven of wanneer haalbaar en 

wenselijk deels buiten de groep.  Deze specialistische individuele begeleiding (therapie) kan 

alleen wanneer het kortdurend (6-10 weken) is. 

 
Op basis van mogelijke instroom en de mate van zelfstandigheid welke past bij de leeftijd, zijn de 
groepen in de onderbouw het kleinst en loopt het streefaantal leerlingen naar de middenbouw en 
bovenbouw op. 
Groepen 1 t/m 3 Streefgrootte 14-16 leerlingen Maximale grootte 18 leerlingen 
Groepen 4 t/m 6 Streefgrootte 14-17 leerlingen Maximale grootte 18 leerlingen 
Groepen 7 en 8  Streefgrootte 15-18 leerlingen Maximale grootte 18 leerlingen 
 
Dit betekent dat er binnen een schooljaar met meerdere instroommomenten zal worden gewerkt.  
 
In de groepen  1 tot en met 5 worden de leerlingen op DL (Didactische Leeftijd) heterogeen 
ingedeeld. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen meer homogeen (naar leerroute) ingedeeld. De school 
hanteert hierin 3 leerroutes en een Arrangement Leerroute 3 intensief.  
Op pedagogische gronden kan er afgeweken worden van de didactische homogeniteit in de groep. 
Wanneer er binnen een groep  sprake is van een hoge mate van ongevraagde interactie tussen 
leerlingen kan er didactisch gekozen worden voor een meer homogene aanpak. 
Onderwijsassistenten worden met name voor didactische en daarnaast pedagogische ondersteuning 
ingezet daar waar een specifiek arrangement geboden wordt of waar op basis van onderwijskundige 
gronden een noodzaak ligt. 
Onderwijsassistenten zijn niet specifiek gekoppeld aan een groep, maar bieden ondersteuning 
binnen  lessen waar bij het leren extra differentiatie van instructie nodig is. 
Extra ondersteuning bij invallers en startende (jonge) leerkrachten voor ondersteuning kan voorrang 
krijgen. 

 

De mogelijkheden om aan de onderwijsbehoeften van leerlingen te voldoen is voor het SBO niet 

onbegrensd. Het onderwijs op SBO de Sponder is voor leerlingen passend als zij leerbaar zijn 
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(ontwikkeling laten zien) het welbevinden van de leerling positief is en het klimaat voor 

medeleerlingen en het team van de Sponder veilig is.   

 

4. Toekomstvisie: 

 
SBO de Sponder wil in de nabije toekomst de goede samenwerking met de diverse ketenpartners 
verder uitbouwen. In de samenwerking met Speciaal onderwijs cluster 4 zal dit zichtbaar worden in 
de nieuwe school waar we in schooljaar 2018-2019 samen met SO de Fakkel zullen starten.  Dit 
schooljaar zullen we in het kader van deze gezamenlijke huisvesting aftasten op welke gebieden we 
deze samenwerking vorm kunnen geven zonder hierbij onze eigen identiteit te verliezen. 
Ook in de ondersteuning naar de reguliere basisscholen zal SBO de Sponder haar deskundigheid over 
speciale onderwijsbehoeften verder uitdragen. Hetzij door de begeleiding op de scholen aan de 
teams en/ of leerlingen te geven hetzij door leerlingen tijdelijk op het SBO te plaatsen. In deze 
periode zullen dan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften verduidelijkt worden met als doel een 
meer passende onderwijssetting te vinden en de leerling en/of school hier in te begeleiden. Daarbij 
willen we ook de eigen schoolkwaliteit professioneel monitoren en versterken  in samenwerking met 
andere SBO scholen in de omgeving. 
Binnen de samenwerking met (specifieke) voorschoolse voorzieningen willen we toewerken naar een 
doorgaande lijn in onderwijs geven aan in ontwikkeling bedreigde leerlingen. Zo kan SBO de Sponder 
een belangrijke rol gaan spelen in de observatie en diagnostisering Jonge Risico Kinderen. Door 
kinderen eerder in een schoolse setting te observeren en diagnosticeren zal voor hen sneller de 
onderwijs en ondersteuningsbehoeften in kaart kunnen worden gebracht, waardoor ernstigere 
problemen voorkomen kunnen worden. Op deze manier zullen meer kinderen hun weg sneller 
vinden naar basisonderwijs of naar andere passende onderwijssetting. 
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Bijlage I 

Basisondersteuning:  
 
Basis arrangement (Leerroute 2-3) en verdiept arrangement (Leerroute 1) 
 

Naam arrangement Basisondersteuning voor alle leerlingen met een 
toelaatbaarheidsverklaring 

IVO Model Algemeen voor alle leerlingen met een TLV. 

Hoeveelheid aandacht  
en tijd 

SBO de Sponder is een school die zich kenmerkt door een  kleinere 
groepsgrootte (zie streefaantal p.11) en heeft de mogelijkheid 
onderwijsassistenten in te zetten in het onderwijs- leerproces 
binnen de groep. Alle kinderen krijgen gelijke aandacht in het 
begeleiden van hun ontwikkeling. De onderwijsbehoeften binnen 
de totale groep zijn richtinggevend voor het al dan niet in zetten 
van assistentie.  

o Een groep die voor de leerling te overzien is door een vaste 
basisstructuur en veel visuele ondersteuning, waardoor 
het kind zich veilig voelt. 

o Een leerkracht die op basis van het OPP de juiste instructie 
en hulp biedt aan de leerling. 

o Een leerkracht die problemen binnen de aandacht, 
concentratie (faal)angst en de sociaal emotionele 
ontwikkeling kan reguleren 

o Een schoolstructuur die voorspelbaar, eenduidig en visueel 
is. 

o Een setting welke leerachterstanden van 0 tot en met 3 
jaar kan opvangen binnen het leren en binnen de sociaal 
emotionele ontwikkeling 

o Leerling kan in omstandigheden die voor de leerling 
onveilig voelen opgevangen worden in de koppel-groep. 

o Extra zorg buiten de groep in de vorm van individuele 
gesprekken en begeleiding op didactisch en sociaal 
emotioneel gebied. 

o Verlengde leer- en instructie tijd door een assistent of 
leerkracht met een specifieke taak. 

o Niveauonderwijs binnen het leergebied rekenen om 
aanbod en aandacht beter te kunnen plannen. 

o Het uitwisselen met een andere leergroep voor een 
specifiek leergebied om het juiste aanbod te organiseren. 

Onderwijsmaterialen Leerlingen werken aan hun eigen doelen met behulp van 
eigentijdse leermethodes. Deze doelen zijn in het 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerlingen vastgelegd. SBO 
de Sponder gebruikt hierbij in de basis leermethodes welke ook in 
het reguliere basisonderwijs toegepast worden. De leersnelheid 
waarop de leerstof doorlopen wordt, is aangepast aan de 
mogelijkheden van de leerling en is toegespitst op de doelen van 
de leerlingen. Waar nodig worden remediërende materialen 
ingepast in het aanbod in de groep. In de lessen wordt doelgericht 
gewerkt waardoor er ook keuzes gemaakt worden in de aan te 
bieden leerstof. Deze doelen staan omschreven in het 
ontwikkelingsperspectief van de leerling en in de groepsplannen. 
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Indien nodig groep werken kinderen in kleine groepen aan 
dezelfde doelen binnen de groep. 

o Leermethodes die uitdagen en motiveren 
o Leermethodes die gelegenheid bieden tot zelfstandig 

werken en coöperatief leren 
o Leermethodes die de mogelijkheid bieden om te 

differentiëren in instructie, verwerking en moeilijkheid 
o Leermethodes die een sterke visuele component hebben 
o Leermethodes waarmee doelgericht gewerkt kan worden 
o Leermethodes die binnen de school aangepast ingezet 

kunnen worden aan groepen leerlingen om te voldoen aan 
het juiste aanbod en tempo van de leerlingen. 

o Leermethodes waarbij de verwerking en instructie aansluit 
bij de wijze waarop de leerling leert. 

o Remediërende middelen om tussendoelen welke 
onvoldoende middels de reguliere methode geboden 
kunnen worden te behalen. 

o Visuele en tactiele hulpmiddelen 
o Handelend materiaal om leerdoelen te kunnen bereiken 
o Praktijklessen binnen leerroute 3 in groep 7 en 8. 

Ruimtelijke omgeving Voorspelbaarheid in de dagelijkse gang van zaken kenmerkt de 
school op basis van vaste routines, structuur en visualisatie. School 
breed wordt er structureel gewerkt met de methode PAD. 
(Programma Alternatieve Denkstrategieën) Deze leert de 
leerlingen binnen de sociaal- emotionele ontwikkeling vaardiger te 
worden binnen de pijlers zelfbeeld, emoties, omgaan met anderen, 
zelfcontrole en probleem oplossend vermogen. 

o Leerroutines zijn visueel in de groep aanwezig. 

o Regels en afspraken zijn visueel in de groep aanwezig. 

o De dagplanning is visueel in de groep aanwezig en wordt 

minimaal aan het begin van de dag besproken. 

o In alle groepen is een plaats waar het kind de stappen van 

het PAD programma kan toepassen. 

o Naar buiten en naar binnen gaan  gebeurt onder toezicht 

van een medewerker. 

Expertise Op SBO de Sponder werken gespecialiseerde leerkrachten en 
medewerkers met affiniteit en ervaring met leerlingen met 
problematiek in het leren en de sociaal emotionele ontwikkeling. 
Binnen de 1-ondersteuningsroute is er brede expertise inzetbaar 
binnen alle niveaus van ondersteuning. 
De school beschikt over extra geschoolde leerkrachten, intern 
begeleiders, specialisten taal, rekenen en gedrag welke de 
leerkrachten ondersteunen bij de aanpak van het leren in de 
groep. De orthopedagoog verzorgt observatie in de groep, doet 
diverse onderzoeken en kan in specifieke casussen kinderen 
kortdurend behandelen. De school heeft daarnaast in de school 
een Zorg-Advies-Team (ZAT) waarbinnen de jeugdprofessional, de 
schoolarts en eventueel de leerplichtambtenaar en medewerkers 
binnen de hulpverlening aan kunnen sluiten. 
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Samenwerking met andere 
instanties 

SBO de Sponder is een school die waar nodig samenwerkt met veel 
externe hulpverleningsinstanties en externe partijen met als doel 
de zorg/ begeleiding te verbreden naar alle systemen rondom de 
kinderen. Door het samenwerken met de jeugdprofessional en de 
hulpverlening voor de leerlingen en de ouders, zijn de 
communicatielijnen kort. Voortgang en specifieke aanpakken en 
doelen worden met ouders, scholen en hulpverlening besproken 
en afgestemd. 

Doelgroep Leerlingen 4 t/m 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften. 
Kenmerken: 

o Leerproblemen vanuit een capaciteitstekort.  

o Leer- en gedagsproblemen door een specifieke stoornis of 

kenmerken van een stoornis. 

o Ontwikkelingsachterstanden op basis van contextfactoren 

binnen de persoonlijke leefsituatie en/ of de sociaal 

emotionele ontwikkeling van de leerling.  

 
Bij een groot deel van de leerlingen is er sprake van een combinatie 
van deze factoren. 
 

Uitstroom VMBO basis, kader, (theoretisch). 
Praktijkonderwijs. 

Indicatiecriteria Toelaatbaarheidsverklaring conform afspraken in het 
samenwerkingsverband. 

Ambities o Het blijven monitoren van de opbrengsten en deze waar 

mogelijk verhogen door het effectief inzetten van 

doelgericht werken 

o Versterken en borgen doelgericht werken. 

o Toewerken naar een meer zichtbare schoolsignatuur. 

o Ouderparticipatie (van een structuur gericht 

samenwerking naar samenwerken op basis van 

partnerschap) 

o Kennis en vaardigheden vergroten ten aanzien van 

didactische vaardigheden en werkvormen, en het 

afstemmen nog beter afstemmen op specifieke leer- en 

gedragsstoornissen. 

  

 
 

Extra omschreven binnen de basisondersteuning:  intensief arrangement (Leerroute 3+) 
 

Naam arrangement Leerroute 3 intensief  

IVO Model Basisondersteuning plus leerroute 3 intensief 

Hoeveelheid aandacht  
en tijd 

Idem basisondersteuning plus” 
Extra handen in de groep door de inzet van een assistent bij lessen 
waar extra herhaling, instructie en begeleiding nodig is. 
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Onderwijsmaterialen Reguliere methodes waar kan aangevuld met additionele middelen 
en materialen om de leerlingen meer handelend te kunnen laten 
leren. 

Ruimtelijke omgeving Idem basisondersteuning. 

Expertise Intensievere ondersteuning door de specialisten en leerkrachten 
met ervaring en sterke affiniteit met de doelgroep. 

Samenwerking met andere 
instanties 

De school werkt in de begeleiding samen met externe 
ondersteuners ( bijv. binnen de thuissituaties) en vraagt indien 
nodig extra ondersteuning (ambulant) bij SO cluster 3 

Doelgroep Leerlingen vanaf groep 6 die in hele kleine stapjes ontwikkelen. 

Uitstroom Praktijkonderwijs waar mogelijk of (V)SO cluster 3 

Indicatiecriteria Toelaatbaarheidsverklaring plus een zo nodig een BBA conform 
afspraken in het samenwerkingsverband. 

Ambities Versterken van het leeraanbod om zo optimaal mogelijk tegemoet 
te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 

 
Extra ondersteuning  
 

Naam arrangement Extra structuur in ontwikkeling 

IVO Model Basisondersteuning plus extra structuur. 

Hoeveelheid aandacht  
en tijd 

Idem basisondersteuning. Zo nodig aangevuld met assistent uren. 
Extra begeleiding en monitoring van de gedragsdeskundigen en/of 
specialist gedrag. 

Onderwijsmaterialen Idem basisondersteuning. Zo nodig meer uitdagende leermiddelen 
en extra inzet van moderne computertoepassingen. 

Ruimtelijke omgeving Idem basisondersteuning waarbij de inrichting van het lokaal meer 
prikkelarm is ingericht. Ook worden er meer individuele 
leerplekken in de groep gecreëerd. 

Expertise Leerkracht met ervaring in het SBO(SO) en minimaal de opleiding 
master SEN gedrag. De leerkracht is in staat om extra 
voorspelbaarheid en structuur te bieden waarbij er zeer 
consequent conform afspraken gehandeld wordt. De 
gedragsdeskundige ondersteunt de leerkracht binnen de keuze van 
aanpak op basis van het OPP van de leerling. 

Samenwerking met andere 
instanties 

De school werkt in de begeleiding samen met externe 
ondersteuners ( bijv. binnen de thuissituaties) en vraagt indien 
nodig extra ondersteuning (ambulant) bij SO cluster 4. 

Doelgroep Leerlingen met een TLV waarbij er vanuit de 
ondersteuningsbehoeften zichtbaar wordt dat extra structuur 
binnen het SBO gewenst is. Hierbij dient de school wel een groep 
leerlingen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften te kunnen 
clusteren. 

Uitstroom Praktijkonderwijs of VMBO waar mogelijk anders mogelijk (V)SO 
Cluster 4 of eventueel 3. Waar mogelijk terugplaatsing naar het  
basisonderwijs. 

Indicatiecriteria Toelaatbaarheidsverklaring plus een BBA conform afspraken in het 
samenwerkingsverband. 

Ambities Samenwerking met SO cluster (4)aangaande collegiale consultatie, 
opbouw en afbouw van extra structuur van SO naar SBO en van 
SBO extra structuur naar SBO regulier. 
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Naam arrangement Onderwijs-leerbehoeften in kaart ( 6-10 weken) in ontwikkeling 

IVO Model Basis plus observatie. 

Hoeveelheid aandacht  
en tijd 

Idem basisondersteuning met daarbij extra ondersteuning door: 
- Specialisten taal-rekenen- seo  om ontwikkelingsniveau in 

kaart te brengen. 

- Gedragsdeskundige voor het inzichtelijke maken van de 

onderwijs-leerbehoeften. Voor het coachen begeleiden 

binnen het plan van aanpak. Voor het inschatten en 

voorbereiden van eventuele nadere diagnostiek. 

Onderwijsmaterialen Idem basisondersteuning 

Ruimtelijke omgeving Idem basisondersteuning of plaatsing in de groep bij arrangement 
extra structuur. Ook de mogelijkheid leerlingen op te nemen in de 
kleutergroepen (JRK) kan worden bekeken. 

Expertise Intensieve betrokkenheid van de volgende deskundigen: 
- Gedragswetenschapper (orthopedagoog/ psycholoog) 

- Flexibele er ervaren leerkracht. 

- Specialisten gedrag en SEO 

- Intern  begeleider of intern begeleider zorg. 

- ZAT van Sponder 

- Externe instanties voor begeleiding en onderzoek. 

Samenwerking met andere 
instanties 

Idem basisondersteuning en daarbij met externe ondersteuners en 
de school van herkomst. 

Doelgroep Leerlingen waarbij sprake is van een onhoudbare  
onderwijsleersituatie, gekenmerkt door: 

- Onveiligheid voor de leerling en zijn omgeving. 

- Onduidelijkheid over de onderwijs en 

ondersteuningsbehoeften van de leerling 

- De leerling emotioneel in de knel zit. 

- De ondersteuning van de leerling structureel ten koste 

gaat van het leerproces van de andere leerlingen. 

Uitstroom Passende onderwijsplek: Bao, SBO, SO of een onderwijs-zorg-
arrangement. 

Indicatiecriteria Toelaatbaarheidsverklaring plus een BBA conform afspraken in het 
samenwerkingsverband. 

Ambities Heldere afspraken en afstemmingen met het 
samenwerkingsverband de scholen en de schoolbesturen. 

 


