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1. INLEIDING 

In dit AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel® (AVS-OZOP®) wordt een beeld gegeven van de 
voorzieningen die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend onderwijs aan 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het AVS-OZOP® wordt opgesteld vanuit eigen 
gegevens en aangevuld met gegevens van de studiedag ` Kind op de Gang®’ . 
 
Uit dit profiel blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die het 
samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met 
extra ondersteuning het team een aanpak heeft en voor welke onderwijsbehoeften het team 
niet competent is en de school als organisatie niet is toegerust. 
 
Op basis van dit schoolondersteuningsprofiel kan de schooldirectie een goede gesprekspartner 
zijn voor bestuur, ouders, samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor 
welzijn en zorg. 
 
Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen op basis van alle 
schoolondersteuningsprofielen beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het 
bieden van Passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. De schoolondersteuningsprofielen 
van alle scholen vormen verder een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op 
onder andere de zorgtoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goede 
match tussen leerling en de school van plaatsing in de regio (ondersteuningsplan). 
 
De gegevens uit dit schoolondersteuningsprofiel worden jaarlijks bijgesteld. Als blijkt dat dit 
consequenties heeft voor de conclusies in het schoolondersteuningsprofiel, wordt het 
schoolondersteuningsprofiel herzien. Ook de vertaling van het schoolondersteuningsprofiel, 
zoals dat jaarlijks in de schoolgids wordt opgenomen, wordt in dat geval herzien. 
 
De ambities die in het AVS-OZOP® zijn opgesteld kennen een dynamisch verloop. Na vier jaar (of 
eerder) zijn er in uw school zaken verbeterd en gewijzigd, reden genoeg om het 
schoolondersteuningsprofiel aan te vullen of te wijzigen. Zo blijft het AVS-OZOP® van uw school 
een dynamisch document. 
 
De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht bij de vaststelling van het 
schoolondersteuningsprofiel. 
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Missie van het samenwerkingsverband 
De missie van het samenwerkingsverband en haar samenwerkende schoolbesturen is: 
  
“Goed onderwijs voor alle kinderen in Noord-Kennemerland!” 
  
 

 Elk kind heeft recht op goed onderwijs, aansluitend bij de onderwijsbehoeften v
an het kind en zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. 

 Het vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van kind en leerkracht is d
e basis, in partnerschap met de ouders. 

 Passend onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van samenwerkings
verband, bestuur, scholen en ouders. Het vertrouwen in en het leren van en met
 elkaar zijn daarbij belangrijke pijlers. 

 
  
Visie van het samenwerkingsverband 
De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband bieden kwalitatief hoogwaardig
 onderwijs dat zo veel mogelijk thuisnabij plaatsvindt en dat is toegesneden op de beh
oeften en talenten van het kind, met als doel dat zij tot optimale ontplooiing komen en
 opgroeien tot evenwichtige volwassenen en burgers. Alle schoolbesturen gaan voor st
erke scholen met sterke leerkrachten. 
Goede leerlingenzorg en passend onderwijs zijn gebaat bij een optimistische kindvisie. 
We richten ons dan ook op de mogelijkheden van kinderen. Wezenlijke instrumenten z
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ijn daarbij het vakmanschap van de leerkracht en een goede samenwerking met de ou
ders. 
Wij richten ons te allen tijde op preventie met als uitgangspunt: regulier waar het kan, 
speciaal waar het moet. 
  
Om bovenstaande te bereiken en te kunnen komen tot een dekkend aanbod van onde
rwijsondersteuning vindt het samenwerkingsverband de volgende zaken van groot bel
ang: 
 

 Integrale, thuisnabije zorg voor leerlingen. 

 Een heldere, efficiënte en gedragen toewijzingsprocedure die kinderen leidt naa
r passende ondersteuningsarrangementen. 

 Een eenduidige onderwijs- en zorgroute in de regio. 

 Samenwerking en afstemming met gemeenten en relevante ketenpartners, waar
bij het streven is: 1 gezin, 1 plan. 

 Zo veel mogelijk ontschotting van de budgetten. 

 Het werken volgens de visie en systematiek van handelingsgericht en oplossings
gericht werken. 

 Ruimte voor school en professional om binnen de gezamenlijke kaders eigen keu
zes te maken. Randvoorwaarden hierbij zijn dat de bureaucratie tot een minimu
m beperkt blijft en dat lijnen helder en kort worden gehouden. 

 
 
Omgevingsbeeld 
Het samenwerkingsverband heeft een specifieke werkomgeving waarmee in de uitvoe
ring van de visie en de inrichting van het samenwerkingsverband rekening wordt geho
uden met: 
 

 Het ontstaan vanuit drie verschillende samenwerkingsverbanden. 

 Zeven gemeenten waar afspraken mee moeten worden gemaakt, te weten: Alk
maar, Bergen, Graft-de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer. 

 Scholen in stedelijk gebied en in plattelandskernen. 

 Krimpregio. 

 Grensverkeer vanwege specifieke bovenschoolse voorzieningen. 

 Consequenties van de (negatieve) vereffening 
 
 
Relevante denkkaders 
Naast de missie en visie, zijn er binnen het samenwerkingsverband nog denkkaders en 
principes die de organisatie en de handelswijze beïnvloeden. 
 
Focus op professionalisering 
Passend onderwijs wordt in de klas gerealiseerd. Het samenwerkingsverband wil daaro
m de beschikbare middelen zoveel mogelijk benutten om de leerkrachten optimaal toe
 te rusten voor hun taak, namelijk goed onderwijs geven en goed omgaan met verschill
en tussen leerlingen. 
Het samenwerkingsverband wil ‘groeien in het model’; van expertisemodel in 2014 
(huidige situatie) naar een professionaliseringsmodel vanaf 2020 
(het wenkend perspectief). Daar waar de handelingsverlegenheid van leerkrachten of 
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de grenzen van de school op dit moment in het expertisemodel veelal worden opgelos
t door bovenschoolse specialisten en expertise zal in het professionaliseringsmodel de 
nadruk liggen op de interventies (in de klas). Dit vraagt dat we leerkrachten optimaal f
aciliteren bij hun professionele ontwikkeling, zodat zij (nog) sterker kunnen worden in 
het omgaan met verschillen, daar vertrouwen in hebben en daarin investeren door de 
randvoorwaarden te creëren voor hun verdere professionalisering. De nadruk ligt op d
e kwaliteit van het onderwijs en de leerkracht en vervolgens op de extra ondersteunin
g binnen de school. Een verdere uitbouw en versterking van de onderwijsondersteunin
g op scholen, maakt dat meer kinderen kunnen profiteren van goede ondersteuning. D
it vraagt om het school- en thuisnabij inzetten van de expertise van het speciaal onder
wijs en de jeugdhulpverlening, met daarbij het beschikbaar houden van de externe vo
orzieningen voor leerlingen waarvoor het speciaal onderwijs de meeste passende plek 
is. 
 
Handelingsgericht werken 
Het samenwerkingsverband wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van al
le leerlingen verbeteren. Om dit te bereiken wordt op alle scholen binnen het samenw
erkingsverband handelingsgericht werken (HGW) ingezet. Handelingsgericht werken is 
een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderw
ijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen. Ook is het bij handelingsgericht werk
en van belang dat er doelgericht, systematisch en transparant gewerkt wordt op schol
en. Bijvoorbeeld bij het maken en uitvoeren van groepsplannen. Daarom hanteren de 
scholen binnen het samenwerkingsverband de zogenoemde HGW-
cyclus, om de ondersteuning op groepsniveau en individueel niveau goed te regelen. 
 
Educatief partnerschap 
Het samenwerkingsverband is van mening dat ouders primair verantwoordelijk zijn vo
or de opvoeding van hun kind. Scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwij
s. In de communicatie tussen ouders en scholen betekent dit onderscheid dat ouders v
oor de school de rol van pedagogisch partner vervullen en dat de school voor de ouder
s de onderwijskundig partner is. Daarbij zijn zij beiden gericht op hetzelfde doel: kinder
en maximale kansen bieden. Onderwijs en opvoeding zijn zo nauw met elkaar verbond
en dat scholen en ouders als partners moeten optrekken om deze gezamenlijke doelst
elling te bereiken. 
Het samenwerkingsverband vindt het educatief partnerschap met ouders een belangrij
k gegeven; een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school met als doel om opti
male omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, th
uis en op school. Daartoe gaan ze met elkaar in gesprek en werken ze zoveel mogelijk s
amen. 
 
Integraal denken en werken 
Het samenwerkingsverband is van mening dat opvoed- en opgroeiondersteuning integ
raal onderdeel moet zijn van het totale zorg- en ondersteuningssysteem rond de schoo
l en het gezin. Ook de handelingsgerichte diagnostiek heeft een integraal karakter. Het
 samenwerkingsverband werkt graag intersectoraal en wil daarmee een goede begelei
ding van kwetsbare kinderen in de overgang tussen onderwijssectoren (voor- en vroeg
schoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs) bevorderen. 
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Schooljaar 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

AANTAL LEERKRACHTEN FTE 
(FEITELIJK)  

7 8 8 8 12 

AANTAL LEERLINGEN – 1 OKTOBER 86 100 113 114 134 

   

VASTGESTELD (G)MR - 

VASTGESTELD BEVOEGD GEZAG - 

 
Dit document is geaccordeerd door: 
 
Naam: ___________________________________ 
 
Handtekening bevoegd gezag: ___________________________________  
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3. TELGEGEVENS 

 

SCHOOLJAAR 10/11 11/12 12/13 13/14 

ALGEMEEN VOOR DE SCHOOL INCLUSIEF EVENTUELE RUGZAK LEERLINGEN 

LEERLINGEN 100 113 114 134 

AANTAL GEÏNDICEERDE LEERLINGEN GEDURENDE HET BETREFFENDE SCHOOLJAAR 

CLUSTER 1 0 0 0 0 

CLUSTER 2 0 0 1 1 

CLUSTER 3 0 0 0 0 

CLUSTER 4 3 2 0 0 

AANTAL THUISZITTERS 

LEERLINGEN 0 0 0 0 

IMPULSGEBIED 

IMPULSGEBIED Ja Ja Ja Ja 

GEWICHTEN 
     

0 76 89 100 122 

0,3 12 12 7 6 

1,2 11 8 7  

VERVROEGDE UITSTROOM / VERWIJZING 

REGULIERE BAO 6 7 1 2 

SBO 0 1 0 0 

SO CLUSTER 1 0 0 0 0 

SO CLUSTER 2 0 0 0 0 

SO CLUSTER 3 0 0 0 0 

SO CLUSTER 4 2 1 1 0 

VERVROEGD NAAR OPDC  0 0 0 0 

VERVROEGD NAAR VO  0 0 0 0 

VERVROEGD NAAR PRO 0 0 0 0 

REBOUNDVOORZIENING 0 0 0 0 

UITSTROOM NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS 

VSO 0 0 0 0 

PRO 0 0 0 0 

LWOO 4 1 0 1 

VMBO – BRUGKLAS (ZONDER LWOO) 4 6 2 5 

HAVO – VWO 0 1 3 0 

HAVO  3 7 3 2 

VWO 0 3 0 3 
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SCHOOLJAAR 10/11 11/12 12/13 13/14 

GYMNASIUM 0 0 0 0 

IMPULSGEBIED 

IMPULSGEBIED Ja Ja Ja Ja 

GEWICHTEN 
     

0 76 89 100 122 

0,3 12 12 7 6 

1,2 11 8 7  
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4. BASISONDERSTEUNING EN EXTRA ONDERSTEUNING 

A. Omschrijving basisondersteuning: 
 

 Wat is de vastgestelde basisondersteuning van het samenwerkingsverband waarin door de 
gezamenlijke scholen moet worden voorzien? 

Basisondersteuning 
Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden de binnen het samenwerkingsverband vast
gestelde basisondersteuning. Uitgangspunt is dat alle scholen binnen het samenwerkingsverb
and deze basisondersteuning met de daartoe beschikbaar gestelde middelen zelf moeten kun
nen organiseren en dat die basisondersteuning toereikend is voor leerlingen die kunnen functi
oneren zonder dat de eigen veiligheid of die van hun omgeving in het geding komt. 
  
Binnen het samenwerkingsverband worden vier aspecten van de basisondersteuning ondersc
heiden: 
1.       De basiskwaliteit van de school (die de inspectie vaststelt). 
2.       De kwaliteit van de ondersteuningsstructuur van de school. 
3.       Planmatig werken op het niveau van de leerling. 
4.       Preventieve en licht curatieve interventies (zoals protocollen dyslexie en dyscalculie, fysi
eke en/of sociale toegankelijkheid, curatieve ondersteuning in samenwerking met school-
interne en externe specialisten). 
 
De basiskwaliteit van de school 
Scholen binnen het samenwerkingsverband moeten voldoen aan de kwaliteit, zoals in het toez
ichtkader van de onderwijsinspectie is geformuleerd. Scholen hebben de gelegenheid tot 1 au
gustus 2016 om te voldoen aan de inspectienormen. De scholen hanteren minimaal de eisen, 
die het toezichtkader stelt aan de zorg en begeleiding. 
 
De kwaliteit van de ondersteuningsstructuur 
 
Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft zijn ondersteuningsstructuur vastgelegd i
n het schoolondersteuningsprofiel. Hierin staan afspraken over: 
 

 De inrichting van het zorgteam. 

 De expertise van het team voor wat betreft preventieve en (licht)curatieve interventies 
bij leerlingen. die lichte ondersteuning nodig hebben. 

 De wijze waarop de school de expertise structureel en planmatig inzet. 

 De wijze waarop de school structureel de specifieke expertise van de andere scholen bin
nen het samenwerkingsverband benut. 

 De wijze waarop de school samenwerkt en zoekt naar verdergaande structurele samen
werking met ketenpartners. 

 
 
Planmatig werken op het niveau van de leerling 
De leerkrachten werken aantoonbaar planmatig aan de ontwikkelingskansen van alle leerlinge
n volgens de methodiek handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken gaat uit 
van zeven principes: 
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1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertij
d en uitdaging. 

2. Afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht,
 de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig 
heeft. 

3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en z
o het onderwijs passend maken. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten v
an het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerk
racht een negatief beeld heeft van de leerling, dan ziet hij vaak alleen nog maar het neg
atieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn
 er meer mogelijkheden om het probleem op te lossen. 

5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor init
iatief ligt bij de school, maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoord
elijkheid van ouders duidelijk aan. 

6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding
 en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndo
elen. De doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-
cyclus. Ze worden SMART geformuleerd. 

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over
 wie wat doet en wanneer. 

 
 
Preventieve en (licht) curatieve interventies 
Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen, die erop gericht is o
m tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Dit vereist een vroegtij
dig signaleren en de aanwezigheid van diagnostische expertise en kan al dan niet in samenwer
king met ketenpartners worden georganiseerd. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat voor
 zowel leerlingen als medewerkers is hiervan onderdeel. 
  
Er is een aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie conform de protocollen: 
 

 Op elke basisschool wordt gebruik gemaakt van protocollen voor Leesproblemen en Dys
lexie en Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie. 

 Protocol leesproblemen en dyslexie groep 1 en 2 (2008). 

 Protocol leesproblemen en dyslexie groep 3 t/m 8 (2011). 

 Protocol Ernstige Reken en Wiskundeproblemen en dyscalculie (2011). 

 Op het speciaal (basis)onderwijs binnen het samenwerkingsverband wordt gebruik gem
aakt van het protocol dyslexie speciaal basisonderwijs (2005). 

 
  
Er is een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie. 
 

 De leraar moet om kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen en zelf de extra onder
steuning kunnen bieden. 
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Er is een afgestemd aanbod voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het verbetere
n van hun werkhouding, hun taakgerichtheid en/of het verbeteren van de sociale competentie
 en sociale interactie van leerlingen. 
 

 De leraar moet om kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen en zelf de ondersteun
ing kunnen bieden bij het verbeteren van de werkhouding, de taakgerichtheid en de soci
ale interactie bij leerlingen. 

 
  
Er is een toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmidde
len. 
 

 Vooralsnog is het uitgangspunt de bestaande Verordening Voorzieningen Huisvesting O
nderwijs. 

 
  
Er is een aanpak gericht op sociale veiligheid. Elke school werkt tenminste met de volgende pr
otocollen: 
 

 Pestprotocol. 

 Meldcode kindermishandeling. 

 Protocol voor medische handelingen. 
 
  
Er is een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen. 
 

 Naast goed onderwijs in een veilig en positief pedagogisch klimaat is het belangrijk dat e
r een specifieke aanpak is voor kinderen met lichte ondersteuningsbehoeften op het ge
bied van gedrag. Deze aanpak start met het goed monitoren van de ontwikkeling van kin
deren, het tijdig kunnen onderkennen van mogelijke signalen en interventies kunnen to
epassen. 

 

 
B. Omschrijving extra ondersteuning: 
 

Wat is de vastgestelde extra ondersteuning van het samenwerkingsverband waarin door de 
gezamenlijke scholen moet worden voorzien? 

Extra ondersteuning 
   
Uiteraard blijven er leerlingen voor wie de geboden basisondersteuning niet voldoende is en 
waarbij er sprake is van complexe en/of gecombineerde ondersteuningsbehoeften. Op dat 
moment kan er door de school een beroep worden gedaan op de extra ondersteuning van het 
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft de extra ondersteuning op 
verschillende manieren georganiseerd.  
   
  
   
1. Ondersteuningsteam van onderwijs- en zorgexperts 
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Het ondersteuningsteam bestaat uit onderwijs- en zorgexperts die vanuit een meer 
generalistische blik een consulterende functie voor de scholen hebben. Iedere groep scholen 
krijgt een onderwijsexpert en een zorgexpert toegewezen. De expert bedient een groep 
scholen en is daarmee het schakelpunt tussen:  
   
 

 De school en het expertise cluster met de ketenpartners voor het inzetten van passende 
ondersteunings- of onderwijsarrangementen. 

 De school en de toewijzingscommissie die de toelaatbaarheid tot het speciaal (basis) 
onderwijs bepaalt. 

 Scholen in hetzelfde werkgebied om met elkaar een goede afstemming te waarborgen. 
 
       
Het ondersteuningsteam opereert als een netwerkorganisatie: de experts zijn (gedeeltelijk) 
afkomstig van ketenpartners verbonden aan een eigen organisatie en discipline en zijn vanuit 
hun eigen werkplek op afroep beschikbaar. Tevens beschikt het ondersteuningsteam over een 
budget per werkgebied van waaruit de onderwijsexpert in goed overleg met alle betrokkenen 
een ondersteuningsarrangement kan toewijzen. Het team wordt aangestuurd door een 
coördinator van het samenwerkingsverband. 
   
  
   
De onderwijs- en zorgexperts: 
   
 

 Dragen zorg voor een integrale onderwijs- en zorgondersteuning gericht op de leerling, 
leerkracht, school en ouders. 

 Hebben de mogelijkheid om vanuit het budget wat bestemd is voor desbetreffend 
werkgebied een ondersteuningsarrangement toe te kennen. 

 Werken vanuit het denkkader handelingsgericht werken, het educatief partnerschap en 
het principe 1 gezin, 1 plan. 

 Vormen de structurele verbinding naar het expertise cluster, van waaruit de 
ketenpartners de noodzakelijke verbreding en verdieping van de ondersteuning kunnen 
bieden. 

 Signaleren de ondersteuningsvragen die op de scholen aanwezig zijn. Met het bundelen 
van deze vragen binnen het samenwerkingsverband kan, naast de professionalisering op 
schoolniveau, ook de professionalisering op het niveau van het samenwerkingsverband 
worden opgepakt. 

 Zijn flexibel inzetbaar en werken vanuit de vraag van de scholen. 
 
             
  
   
Wat biedt het ondersteuningsteam de scholen? 
   
 

 Multidisciplinaire bespreking met ketenpartners. 

 Het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en/of leerkracht. 

 Het toekennen van ondersteuningsarrangement. 
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 Het geven van handelingsgericht advies. 

 Consulentenrol voor ouders en scholen. 

 Zorgen voor de koppeling met jeugd gerelateerde zorgtaken. 

 Formuleren en het toewijzen van de benodigde extra ondersteuning (ondersteuning-, 
zorg- of onderwijsarrangement). 

 Adequaat kunnen inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. 
 
                 
  
   
 
   
Met het zorgteam van de school en de onderwijs- en zorgexpert van het 
samenwerkingsverband is een multidisciplinaire structuur beschikbaar. Samen vormen ze een 
belangrijk schakelpunt voor handelingsgerichte diagnostiek, de ondersteuningstoewijzing 
binnen de school of binnen het samenwerkingsverband, de begeleiding vanuit het expertise 
cluster en het lokale aanbod aan jeugd gerelateerde zorgtaken. 
   
 
2. Expertise cluster 
   
Het samenwerkingsverband beschikt over een groot cluster van expertise. Dit (virtuele) cluster 
kenmerkt zich door specifieke onderwijsvoorzieningen die onderwijsarrangementen 
verzorgen, alsook expertise vanuit verschillende disciplines en ketenpartners (bijvoorbeeld 
vanuit de voormalige ambulante begeleiding, het schoolmaatschappelijk werk, de Centra voor 
Jeugd & Gezin, het speciaal (basis)onderwijs, de integrale vroeghulp etc.) voor het inzetten 
van passende ondersteuningsarrangementen. 
   
 
3. Arrangementen schoolniveau 
   
Sommige leerlingen hebben een extra ondersteuningsbehoefte, die niet binnen de 
mogelijkheden van de basisondersteuning kan worden opgevangen. De school gaat in 
dergelijke situaties na of door middel van de inzet van extra ondersteuning een bij het kind 
passende oplossing kan worden gevonden. Het is mogelijk om hiervoor een vraag neer te 
leggen bij de onderwijsexpert. Voor het toekennen van een ondersteuningsarrangement is het 
opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht (dit geldt niet voor leerlingen die 
ondersteuning ontvangen vanuit de basisondersteuning die door de school wordt geboden). 
   
  
   
Het samenwerkingsverband onderscheidt ten aanzien van het ondersteuningsarrangement op 
schoolniveau twee varianten: 
   
1.     Individuele arrangementen: een specifiek bij een kind passend pakket van onderwijs, 
ondersteuning en zo nodig zorg. 
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2.     Groepsarrangementen: een specialisatie van een school binnen het 
samenwerkingsverband waarvan kinderen (eventueel ook van andere scholen) deel- of, voor 
een bepaalde periode, voltijds gebruik kunnen maken.  
 
 
Grenzen aan de ondersteuning: 
 
Omgevingsfactoren: 
 
Ons gebouw is ruim 40 jaar geleden gebouwd. 
 
Ons zorgteam is op afroep beschikbaar en bestaat uit een orthopedagoog, de schoolarts, 
schoolmaatschappelijk werk, directie en IB; en leerkrachten op afroep. Ook hebben we 
contacten in de wijk met de wijkagent. 
 
Wij zijn een brede school met opvang en activiteiten. Contacten met het voortgezet onderwijs 
zijn goed. We werken volgens de afspraken van het POVO. 
 
 
Leerlingfactoren: 
 
Wij vinden, dat kinderen die wij op school welkom heten, recht hebben op een 'antwoord' op 
hun onderwijsbehoefte. Dit kunnen wij voor een beperkte groep kinderen niet bieden. Wij 
denken hierbij op dit moment aan: 
 
- Zware slechtziendheid, blinde kinderen. 
- Kinderen met grote taalachterstand welke ook niet door de gangbare begeleidingsvormen 
tot resultaat zullen leiden. 
- Zware slechthorendheid/doofheid, in combinatie met spraak/taalproblemen. 
- Lage verstandelijke vermogens (zml), syndroom van Down. 
- Wanneer kinderen gewetenloos handelen, extreem agressief gedrag vertonen, waardoor de 
veiligheid of het welbevinden van de omgeving (groep, leerkrachten e.d.) in gevaar komt. 
- Kinderen die met dusdanige lichamelijke beperkingen welke niet door de gangbare 
hulpmiddelen en/of hulpinstanties met succes ondersteund kunnen worden (waaronder 
zwaardere vormen van epilepsie). 
- Kinderen met meervoudige zware problematieken. 
- Noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan worden. 
- Wanneer er structurele 1 op 1 begeleiding nodig is. 
- Wanneer het medisch handelen zoveel aandacht vraagt onder schooltijd, dat de leerling 
hiaten gaat oplopen in de stof. 
 
 
Groepsfactoren: 
 
In elke groep zitten kinderen die extra zorg en aandacht vragen. Ons budget voor RT wordt elk 
jaar kleiner. Naast de groepsgrootte kijken we bij aanname van nieuwe leerlingen naar: 
- veiligheid van medeleerlingen en leerkracht; 
- maximum aan zorg binnen de groep; 
- disbalans in de groepssamenstelling of het ontstaan van disbalans. 
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Leerkrachtfactoren: 
 
- De grenzen van onze ambities worden bepaald door de ontwikkelingen in de toekomst zowel 
op overheids-, gemeentelijk, stichting- en schoolniveau. 
- In ons scholingsplan houden wij zoveel als mogelijk rekening met de nieuwe eisen rondom 
passend onderwijs. 
- Niet alle leerkrachten zullen aan de nieuwe eisen voldoen in 2016. 
- Op leerkrachten komt veel af; er zullen keuzes moeten worden gemaakt. 
 
 
Teamfactoren: 
 
Onze school is een groeiende organisatie. Dit betekent ook dat het team groter wordt en 
daarmee verandert van samenstelling. Ook komt er een nieuwe directeur. 
 
De leerkrachten op onze school bieden structuur in een veilige omgeving. Competenties van 
onze leerkrachten zijn: 
 
- Het delen van zorg, door collegiale ondersteuning. 
- Teamleden hebben een realistisch beeld van de mogelijkheden van ontwikkeling van 
kinderen, eigen competenties en vaardigheden en mogelijkheden in de omgeving. 
- Verwachtingen van ouders naar de school en andersom worden uitgesproken. 
- De organisatie biedt een veilige omgeving, er is structuur in de school. 
- De school beschikt over een goede zorgstructuur, de cognitieve zorg (naar 'boven' en naar 
'beneden') is goed. Wij maken gebruik van een goed leerlingvolgsysteem voor zowel de 
cognitieve als de sociale ontwikkeling. 
- Inzet van extra personeel voor extra zorg komt de komende jaren onder druk door 
vermindering van middelen. 
- Wij zien dit OZOP-document als levend document. Bij iedere aanmelding van een kind zullen 
wij een afweging moeten maken, zonder ons gebonden te voelen aan de letter van dit 
document.  
 
 
Thuissituatie: 
 
- In de randvoorwaardelijke sfeer wordt de medewerking van ouders verwacht. 
- Ouders denken mee en zien de onmogelijkheden van een school. 
 
 
Ondersteuningsfactoren: 
 
- In de randvoorwaardelijke sfeer wordt de medewerking van ouders verwacht. Wij willen 
naar iedereen openheid en eerlijkheid in een zorgtraject. Zo ook zijn de (gezamenlijke) 
capaciteiten van de leerkrachten een grens. Wij zorgen ervoor het ontwikkelingsperspectief 
van het kind steeds in relatie tot de doelstelling van de school te kunnen blijven zien. 
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C. Inventarisatie van aantal leerlingen per groep vallend onder extra zorg: 
 

   Aantal leerlingen in de groep met extra 
ondersteuning 
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3 18 0 0 0 0 0 0 0 

4 23 1 0 0 0 1 0 0 

5/6 29 0 0 0 0 0 0 0 

7/8 25 0 0 0 0 0 0 0 
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D. Arrangementen c.q. tussenvoorzieningen m.b.t. tot de extra ondersteuning: 
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Arrangementen c.q. tussenvoorzieningen Aantal leerlingen dat hier gebruik van maakt 

Individueel arrangement Een individueel 
arrangement is een op de behoefte(n) van 
de individuele leerling afgestemd pakket 
van onderwijs, ondersteuning en zo nodig 
zorg. De school kan bij de onderwijsexpert 
een aanvraag indienen voor bekostiging 
van een individueel arrangement. De 
aanvraag wordt door de onderwijsexpert 
op de integrale inzet en afstemming van 
onderwijs, ondersteuning en zorg 
beoordeeld. Waar het echt om het 
ondersteuningsdeel gaat, moet het 
arrangement gebaseerd worden op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
Deze wordt beschreven en uitgewerkt 
met behulp van de principes van 
handelingsgericht arrangeren en 
indiceren. Daarbij wordt gekeken naar: 1.
 de hoeveelheid aandacht en tijd 2.
 het onderwijsmateriaal 3. de 
ruimtelijke omgeving 4. de 
expertise 5. de samenwerking met 
andere instanties 

- 
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Groepsarrangement Een 
groepsarrangement houdt het volgende 
in: • Een school binnen het 
samenwerkingsverband heeft expertise 
voor een vorm van 
onderwijsondersteuning, die verder reikt 
dan de basisondersteuning. • De school is 
bereid deze open te stellen voor 
leerlingen van andere scholen uit het 
samenwerkingsverband. In de periode 
2014-2016 bestaat voor de scholen de 
mogelijkheid door middel van pilots te 
experimenteren met deze 
groepsarrangementen. Deze 
experimenteerruimte is zinvol om na te 
kunnen gaan hoe leerlingen en scholen 
het meeste kunnen profiteren van deze 
arrangementen. Ook voor deze 
groepsarrangementen kan de school 
terecht bij de onderwijsexpert. De school 
vraagt plaatsing van een leerling in een 
groepsarrangement aan bij de 
onderwijsexpert. De aanvraag gaat uit van 
de principes van handelingsgericht 
arrangeren en indiceren. Ook het 
groepsarrangement bestaat uit de inbreng 
en de samenwerking van de school met 
de ouders en eventuele externe partners, 
gericht op het kind en zijn 
ontwikkelingsperspectief en de daaraan 
te verbinden doelen. Ook hier wordt 
integraal gekeken naar het samenspel van 
onderwijs, ondersteuning en zorg. De 
toestemming voor plaatsing wordt altijd 
gegeven voor een bepaalde periode. Bij 
een groepsarrangement blijft de leerling 
altijd ingeschreven bij de eigen school. De 
scholen hebben veel ruimte om de 
groepsarrangementen in te richten. Denk 
bijvoorbeeld aan het combineren met 
andere scholen, werken met een 
homogene groep of het plaatsen van de 
betrokken leerlingen in meerdere 
heterogene groepen, voltijd of deeltijd. 
Met betrekking tot de werkwijze, het 
niveau van betrokken medewerkers, 
doelrealisatie en evaluatie wordt 
uiteraard kwaliteit gevraagd. 

- 
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Bovenschoolse onderwijsarrangementen 
Ook de komende jaren zullen sommige 
kinderen het beste geholpen kunnen 
worden met een tijdelijke plaats op een 
school voor speciaal (basis)onderwijs. Het 
is ook mogelijk zogeheten 
tussenvoorzieningen in te richten, waar 
leerlingen bijvoorbeeld gedurende een 
crisis, onderwijs en ondersteuning kunnen 
krijgen. Binnen het 
samenwerkingsverband beschikken we 
over een expertise cluster, van waaruit 
specifieke onderwijsarrangementen 
aangeboden worden. Bij deze 
zogenaamde bovenschoolse 
onderwijsarrangementen wordt een 
leerling ingeschreven op een andere 
school. Bij het afgeven van een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het 
speciaal (basis)onderwijs is 
doorslaggevend dat de huidige 
basisschool of een andere basisschool uit 
het buurtnetwerk niet in staat is aan de 
onderwijsondersteuningsbehoeften van 
het kind te voldoen. Er is zeer specifieke 
expertise en een specifieke 
schoolomgeving noodzakelijk om de 
leerling te kunnen bieden wat hij nodig 
heeft. De scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs werken dagelijks met 
leerlingen met een grote diversiteit aan 
specifieke 
onderwijsondersteuningsbehoeften. De 
toelaatbaarheid tot deze bovenschoolse 
onderwijsarrangementen wordt door de 
toewijzingscommissie bepaald. 

- 
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Het speciaal basisonderwijs Het speciaal 
basisonderwijs is voor leerlingen die extra 
begeleiding en voorzieningen nodig 
hebben, maar niet zozeer de 
onderwijsbehoeften voor het speciaal 
onderwijs hebben. En voor moeilijk 
lerende leerlingen en leerlingen met 
gedragsproblemen die (tijdelijk) niet in 
het regulier basisonderwijs naar school 
kunnen. Deze scholen bieden onderwijs 
aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. 
Scholen voor speciaal basisonderwijs 
beschikken over een bredere 
basisondersteuning dan de reguliere 
basisscholen. Zo beschikken zij veelal over 
kleinere klassen, zijn de leerkrachten 
extra geschoold en is er interne 
ondersteuning van een orthopedagoog of 
psycholoog. Daarnaast hebben de scholen 
voor speciaal basisonderwijs ook vaak de 
beschikking over andere specialisten zoals 
een logopedist, kinderfysiotherapeut en 
speltherapeut. Hierdoor zijn onze scholen 
voor speciaal basisonderwijs in staat het 
onderwijs verder af te stemmen op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

- 

Het speciaal onderwijs Het speciaal 
onderwijs is voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Deze 
onderwijsondersteuningsbehoeften zijn 
gericht op een of meerdere van de 
volgende ontwikkelingsgebieden: 
cognitie, lichamelijke ontwikkeling, 
werkhouding of gedrag. Voor de 
toeleiding naar arrangementen worden 
de komende periode nieuwe criteria 
ontwikkeld. 

- 
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5. INTERNE EN EXTERNE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

INTERNE ONDERSTEUNING 
 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING KLOKUREN AANTAL PERSONEN DEELNAME ZAT 

Schoolleider 10 1 Ja 

Intern begeleider/ zorgcoördinator  17 1 Ja 

Leerkracht met speciale taken 0 1 Nee 

(Motorische) remedial teacher 2 1 Nee 

LGF Begeleider 4 1 Nee 

Onderwijsassistent – klassenassistent 0 0 Nee 

SoVa – faalangstreductietrainer 0 0 Nee 

Stagiaires 17 6 Nee 

Logopedist 0 0 Nee 

Leraar in Opleiding (LIO) 50 1 Nee 

Ouderhulp 0 0 Nee 

Hoogbegaafdenspecialist 0 0 Nee 

Rekenspecialist 0 0 Nee 

Taal – dyslexiespecialist 0,2 2 Nee 

Gedragsspecialist 0,5 1 Nee 

Orthopedagoog 0,1 0 Nee 

OOP met behandeltaken 0 0 Nee 

Schoolmaatschappelijk werk 0 0 Nee 

Ondersteuning anders 0 0 Nee 

 
EXTERNE ONDERSTEUNING 
 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING KLOKUREN AANTAL PERSONEN DEELNAME ZAT 

(Preventief) Ambulant Begeleider 0,1 1 Nee 

SoVa – faalangstreductietrainer 0,1 1 Nee 

Logopedist 0 0 Nee 

School Maatschappelijk Werk 0,1 1 Ja 

Schoolverpleegkundige 0,1 1 Nee 

Therapeuten 0 0 Nee 

Motorische Remedial Teacher 0,1 1 Nee 

Politie 0,1 1 Nee 

Leerplicht 0,1 1 Nee 

Opvoedingsondersteuning 0,1 1 Nee 

Orthopedagoog 1 1 Nee 

Video Interactie Begeleider 0 0 Nee 

Permanente Commissie Leerlingzorg  0,2 1 Nee 

Centrum Jeugd en Gezin 0,1 1 Nee 

Schakelklas 0 0 Nee 

Hoogbegaafde voorzieningen 0 0 Nee 

Ondersteuning anders 0 0 Nee 
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6b. ORTHODIDACTISCH – PEDAGOGISCH  
LEER- EN HULPMIDDELEN 

In de orthotheek van de school is een groot aantal orthodidactische materialen, additionele 
hulpmiddelen en programma’s opgenomen, die ingezet kunnen worden bij het bieden van een 
passend onderwijszorgarrangement.  
 
De orthotheek bevat niet alleen materialen van de educatieve uitgeverijen, maar ook materialen 
die door andere instanties zijn ontwikkeld of worden uitgegeven. Het volgende materiaal is 
binnen de school aanwezig en hiermee is ervaring opgedaan: 
 

 Alles telt 

 Ambrasoft 

 Babbelspel 

 Begeleiding van kinderen met leesproblemen K. de Baar 

 concentreren kun je leren 

 Curiculum kleuters 

 de Coole kikker 

 Emotion game 

 Flits 

 Hoogbegaafde kinderen kunnen meer 

 HOREB-PO 

 Huis vol gevoelens 

 Luc Koning (lezen) 

 PDO rekenen 

 PDO spelling 

 Ralfi lezen 

 Rekenweb 

 Schrijfdans 

 Scol 

 Somplex 

 Sova spellen 

 spelling in de lift 

 Spelling-spiekboek 

 Stenvert 

 Tutorlezen 
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8. INDICATOREN HANDELINGSGERICHT WERKEN 
(BASISONDERSTEUNING) 

1= niet of nauwelijks; 2= onvoldoende; 3= voldoende; 4= in hoge mate 1, 2, 3 of 4 

A. Pedagogische kenmerken  

De omgeving voor leerlingen is veilig 3 

De omgeving voor leerlingen is uitdagend 3 

De school besteedt structureel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling 3 

De school is gericht op voorkomen en aanpakken van incidenten 3 
Totaaloordeel indicator pedagogische kenmerken 3 

B. Didactische kenmerken en opbrengstgericht werken  

Wij stemmen de instructie af op de verschillen tussen leerlingen 3 

Wij werken met methoden en materialen waarmee wij rekening kunnen houden met 
verschillen tussen leerlingen: 

 

a) Op het gebied van taal 3 

b) Op het gebied van lezen 3 

c) Op het gebied van spelling 3 

d) Op het gebied van wiskunde 3 

Wij hebben een afgestemd aanbod voor leerlingen met dyslexie 2 

Wij hebben een afgestemd aanbod voor leerlingen met dyscalculie 2 

Wij stemmen werkvormen af op de onderwijsbehoeften van leerlingen 3 

Wij stemmen de verwerking af op de verschillen tussen leerlingen 3 

Wij geven onze leerlingen constructieve feedback 3 

Bij het onderwijsaanbod houden wij rekening met verschillen tussen leerlingen 3 

Wij werken met doorgaande leerlijnen 3 

Totaaloordeel indicator didactische kenmerken 2,8 

C. Begeleiding (basisondersteuning)  

Wij signaleren vroegtijdig de zorg- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen 3 

Wij hebben een samenhangend leerlingvolgsysteem 3 

Wij werken opbrengstgericht met groepsplannen 3 

Wij werken handelingsgericht 3 

De leerlingen worden nauw betrokken bij de ondersteuning en evaluatie van de zorg 3 

Totaaloordeel indicator begeleiding 3 

D. Ondersteuning (extra ondersteuning)  

Zorgleerlingen hebben een smart handelingsplan 3 

Wij betrekken ouders bij het opstellen van handelingsplannen 3 

Wij werken met een ontwikkelingsperspectief voor onze zorgleerlingen 3 

Wij evalueren regelmatig de effecten van de ondersteuning op individueel leerling 
niveau en op niveau van de school 

3 

Totaaloordeel indicator ondersteuning 3 

E. Beleid  

Wij hebben onze visie op ondersteuning vastgelegd 3 

Onze interne ondersteuning2procedures zijn vastgelegd 3 
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Wij gaan vertrouwelijk om met informatie over leerlingen  3 

Wij werken continu aan het verbeteren van het lesgeven 3 

Wij evalueren jaarlijks ons ondersteuningsbeleid 3 

Wij gaan jaarlijks na of de middelen goed zijn ingezet 3 

Totaaloordeel indicator beleid 3 

F. Organisatie ondersteuning  

Onze IB’er coacht en ondersteunt leraren 3 

Onze IB’er is goed opgeleid 3 

Onze IB’er is goed toegerust 3 

Onze IB’er beschikt over voldoende tijd voor zijn/haar takenpakket 2 

De rollen en verantwoordelijkheden voor betrokkenen bij de ondersteuning zijn 
vastgelegd 

2 

Wij analyseren en benutten systematisch data over de ontwikkeling van leerlingen 3 

Wij hebben op school een zorgteam  2 

Het zorgteam organiseert snel adequate hulp 2 

Wij werken samen met partners uit de omgeving 3 

Totaaloordeel indicator organisatie van de ondersteuning 2,6 

G. Overdracht  

Er is warme overdracht van de vorige  instelling naar onze school 3 

Er is warme overdracht van onze school naar het vervolgonderwijs / instelling 3 

Er is een warme overdracht binnen de school tussen de leerjaren 3 

Totaaloordeel indicator overdracht 3 

H. OUDERS  

De school is geïnteresseerd in de mening van ouders betreffend de kwaliteit van 
onderwijs 

3 

De school heeft regelmatige terugkoppeling over het handelingsplan van de 
zorgleerling naar de ouders 

3 

De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren van handelingsplannen 3 

De ontwikkeling van het kind staat centraal in oudergesprekken 3 

Bij oudergesprekken gaat de aandacht uit naar uitwisseling van ervaringen tussen 
school en ouders 

3 

Bij aanmelding en plaatsing focust de school op de wederzijdse verwachtingen en 
verantwoordelijkheden 

3 

De school ondersteunt ouders bij de overgang naar een andere school 3 

Totaaloordeel indicator ouders 3 
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9. OVERZICHTSTABELLEN 

Kenmerken van het schoolgebouw 

Er is ruimte in een groep voor één-op-één 
begeleiding. 

Ja 

Er is ruimte op de gang voor één-op-één 
begeleiding 

Ja 

Er is een prikkelarme werkplek Ja 

Er is ruimte voor een time out Ja 

De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met 
speciale bewegingsbehoeften 

Ja 

Er zijn ruimten met specifieke functies voor 
bewegings- en leerbehoeften (fysio, 
schooltuin, gym, etc.) 

Ja 

Er zijn werkplekken voor leerlingen 
beschikbaar op de gang of in flexibele ruimten 

Ja 

Voorzieningen waarvan de school gebruikmaakt 

Time out Nee 

Schakelklas Nee 

Hoogbegaafdengroep – plusklas Nee 

Observatieklas Nee 

Preventieve ambulante begeleiding Ja 

Autiklas Nee 

Voorschool (VVE) Ja 

Regionale voorzieningen Nee 

Expertisecentrum Nee 

Voorzieningen waarvan de school gebruikmaakt 

Samenwerkingsverband PO (ib netwerken, 
trajectbegeleider) 

Ja 

SBO Ja 

(V) SO cluster 1 Ja 

(V) SO cluster 2 Ja 

(V) SO cluster 3 Ja 

(V) SO cluster 4 Ja 

SWV VO Ja 

Onderwijs- en ketenpartners waarmee wordt samengewerkt 

Schoolbegeleidingsdienst Ja 

Lokale overheid Ja 

Bureau jeugdzorg Ja 

Centrum Jeugd en Gezin Ja 

Maatschappelijk werk Ja 

GGZ Ja 

Leerplicht Ja 

Buurtnetwerk Ja 

Buurtregisseur, politie Ja 
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Club en buurthuiswerk Ja 

Overige 

Op school is er een protocol inzake medische 
handelingen 

Ja 

Op school is er een document inzake 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen 
in de schoolleiding 

Ja 
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11. SCHOOLSPECIFIEKE FACTOREN 

A. Grenzen aan de ondersteuning 
 

De school-specifieke en actuele grenzen aan de ondersteuning worden als volgt omschreven: 

 
Omgevingsfactoren: 

Aanpassingen voor rolstoelgebruikers en andere aanpassingen (geluid, licht) 
 
Leerling factoren: 

 blinde, zwaar verstandelijke handicap en downsyndroom 
 
Groepsfactoren: 

agressieve leerlingen die de veiligheid in gevaar brengen 
 
Leerkrachtfactoren: 

aantal zorgleerlingen per groep  
 
Teamfactoren: 

goede taakverdeling  
 
Schoolfactoren: 

Te weinig te weinig IB-uren en te weinig ondersteuning (graag onderwijsassistenten) 
 
Thuissituatie: 

meer IB-uren en financiën voor onderwijsassistent 
 
Ondersteuningsfactoren: 

 opvoedondersteuning 
 

 
B. Kunde 
 

De school-specifieke kunde om de ondersteuning te kunnen bieden wordt als volgt 
omschreven: 

 
Omgevingsfactoren: 

bijwonen buurtnetwerk (taakverzwaring IB) en contact met opvoedbureaus 
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leerling factoren: 

bij stagnatie ontwikkeling en veiligheid van het kind en andere kinderen 
 
Groepsfactoren: 

grote combinatiegroepen grote combinatiegroepen en te veel zorgleerlingen 
 
Leerkrachtfactoren: 

 tijd voor scholing, beperken gesprekken extern deskundigen altijd na schooltijd (kost 
veel energie na een dag lesgeven)  

 
Teamfactoren: 

 Goed evenwicht tussen ervaren en startende leerkrachten 
 
Schoolfactoren: 

Kleine school, veel werkdruk, buitenschoolse taken eisen veel tijd,  
 

Schoolfactoren: 

Meer uren intern begeleider en geld voor onderwijsassistenten 
 
Ondersteuningsfactoren: 

 opzetten oudercontactmomenten, daar uren voor regelen (directie/intern begeleider) 
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14. TEAMCOMPETENTIES 

1. Pedagogische competentie 
 

 Pedagogisch groepmanagement: bevorderen van het pedagogisch klimaat in de groep 
waardoor leerlingen zich gestimuleerd, gesteund en veilig voelen. 

 

Sub niveau (%) Basis niveau (%) Ervaren niveau (%) Excellent niveau (%) 

0 2 8 2 

   
2. Orthopedagogische competentie 
 

 Orthodidactische competentie: bevorderen van een krachtige leeromgeving in de groep 
en in de aangeboden lessen. 

 

Sub niveau (%) Basis niveau (%) Ervaren niveau (%) Excellent niveau (%) 

0 2 0 0 

 
3. Orthopedagogische competentie 
 

 Orthodidactische competentie: bevorderen van een krachtige leeromgeving in de groep 
en in de aangeboden lessen. 

 

Sub niveau (%) Basis niveau (%) Ervaren niveau (%) Excellent niveau (%) 

0 2 0 0 

  
4. Vak-, didactische- en organisatorische competenties 
 

 Didactisch groepmanagement: bevorderen van een leerklimaat in de groep waardoor 
leerlingen zich gestimuleerd, gesteund en uitgedaagd worden in hun leerproces. 

 Gedifferentieerd werken: speelt het onderwijsleerproces optimaal in op verschillen 
tussen leerlingen. 

 Onderwijskundige wendbaarheid: speelt in op de leefwereld van leerlingen uit 
meerdere leeftijdsgroepen en ontwikkelingsproblemen. 

 Vakmatige beheersing: beheerst vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en 
vaardigheden met betrekking tot het werken met leerlingen met een verstandelijke 
handicap. 

 

Sub niveau (%) Basis niveau (%) Ervaren niveau (%) Excellent niveau (%) 

0 2 8 2 
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5. Competenties met betrekking tot het samenwerken met collega’s 
 

 Samenwerking: actief meedenken aan en meebeslissen met het versterken van de 
samenwerking binnen de school. 

 Collegiale consultatie: ondersteunt en stimuleert de professionele en persoonlijke 
ontwikkeling van collega’s en staat open voor de ondersteuning en begeleiding van 
zichzelf door collega’s. 

 

Sub niveau (%) Basis niveau (%) Ervaren niveau (%) Excellent niveau (%) 

0 2 10 0 

 
6. Competenties met betrekking tot werken met mensen en instellingen buiten de school 
 

 Externe contacten: kan in uiteenlopende contacten komen tot bespreking van en 
afstemming over de onderwijs- en leerprocessen. 

 

Sub niveau (%) Basis niveau (%) Ervaren niveau (%) Excellent niveau (%) 

0 0 2 0 

 
7. Competenties met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling 
 

 Vernieuwend denken: reflecteert op eigen ervaring en op veranderingen in 
onderwijsbehoeften en komt op basis daarvan tot nieuwe ideeën. 

 Stimuleren tot vernieuwing: staat open voor verandering en draagt bij aan de 
implementatie van veranderingen. 

 Uitbreiden vakmatige beheersing: is actief in het verdiepen en verbreden van 
vakinhoudelijke- en vakdidactische kennis en vaardigheden. 

 

Sub niveau (%) Basis niveau (%) Ervaren niveau (%) Excellent niveau (%) 

0 2 2 0 

 
8. Samenvatting van de teamcompetenties  

Welke competenties wilt u de komende periode versterken?  
 

Pedagogische competentie Ja 

Orthopedagogische competentie Ja 

Orthodidactische competentie Ja 

Vak-, didactische- en organisatorische competenties Ja 

Competenties met betrekking tot het samenwerken met collega’s Ja 

Competenties met betrekking tot werken met mensen en instellingen 
buiten de school 

Ja 

Competenties met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling Ja 

Welke instrumenten zijn er op school aanwezig dat de leerkrachten haar bekwaamheden 
onderhoudt? 
 

bekwaamheidsdossier 
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15. PRIORITEITEN EN TE ONDERNEMEN ACTIES 

 
Welke acties moeten worden ingezet om de schoolontwikkeling te stimuleren (inclusief de extra 
ondersteuningsbehoefte) voor de komende 2 jaar, welke prioriteiten hanteert u hierbij?  
 
Beschrijf uw huidige situatie als vertrekpunt voor de gewenste situatie (knelpunten, 
verbeterelementen, opdrachten etc.) 
 
Huidige situatie: 
 

Opbrengstgericht werken, ICT verbeteren en Kijk Registratie implementeren. 

 
Gewenste situatie: 
 

  Bovenstaande voornemens borgen en voortzetten en passend onderwijs vormgeven 
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BIJLAGE 2 – BEGRIPPENLIJST 

Arrangement Extra zorg op maat, met inzet van bovenschoolse voorzieningen, 
expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht 
curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of 
structureel van aard.  
Een onderwijszorgarrangement beperkt zich tot het domein van het 
onderwijs.  
Een onderwijs- en zorgarrangement betreft altijd een samenwerking 
tussen onderwijs en jeugdzorg.  
 

Basisondersteuning Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van 
preventieve en licht curatieve interventies die binnen de 
onderwijszorgstructuur van de school planmatig en op een 
overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.  
 

Basiskwaliteit Inspectienorm: leerprestaties (primair onderwijs) en opbrengsten 
(voortgezet onderwijs) zijn ten minste voldoende en het 
onderwijsleerproces of de zorg en begeleiding voldoet op de 
kernindicatoren. 
 

Clusterindeling 
speciaal onderwijs 

Cluster 1: Visueel gehandicapte kinderen.  
Cluster 2: Auditief en communicatief gehandicapte kinderen, dove 
kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige 
spraakproblemen.  
Cluster 3: Lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en 
meervoudig gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen.  
Cluster 4: Kinderen met ernstige gedragsproblemen.  
 

Extra zorg Alle vormen van onderwijszorg die de basisondersteuning 
overstijgen.  
Binnen ‘extra ondersteuning’ kunnen verschillende typeringen voor 
het aanbod worden gebruikt, zoals breedte- en diepteondersteuning 
of een indeling in zorgzwaartes.  
 

Onderwijszorg-profiel De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van 
de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een 
individuele school biedt.  
 

Onderwijszorgplan Beleidsdocument van het samenwerkingsverband dat laat zien op 
welke wijze een dekkend aanbod van onderwijszorg in de regio 
wordt gerealiseerd. In het onderwijszorgplan zijn ten minste de 
onderwijszorgprofielen van de scholen opgenomen en het door het 
samenwerkingsverband vastgestelde (ambitie)niveau van 
basisondersteuning dat voor alle scholen geldt. 
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Referentiekader  Het geheel van werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen 
en samenwerkingsverbanden zich richten bij de vormgeving van de 
zorgplicht passend onderwijs.  

Zorgplicht  Het geheel van maatregelen dat betrekking heeft op de 
onderwijszorg van zittende en nieuwe leerlingen (inclusief 
aanmelding, inschrijving en toelating).  
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BIJLAGE 3 – AFKORTINGEN 

AB Ambulante begeleiding  
AOC  Agrarische onderwijscentra  
AWBZ  Algemene wet bijzondere ziektekosten  
CGB  Commissie Gelijke Behandeling  
CJG  Centrum voor Jeugd en Gezin  
LEA  Lokale educatieve agenda  
LGF  Leerlinggebonden financiering  
MBO  Middelbaar beroepsonderwijs  
OCW  Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
OOGO  Op overeenstemming gericht overleg  
OPDC  Ortho-pedagogisch Didactisch Centrum  
OZOP  OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel  
PCL  Permanente Commissie Leerlingzorg  
PGB  Persoonsgebonden budget  
PO  Primair onderwijs  
PrO  Praktijkonderwijs  
REC  Regionale Expertisecentrum  
RMC  Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie  
ROC  Regionaal Opleidingencentrum  
S(B)AO  Speciaal basisonderwijs  
SO  Speciaal onderwijs  
SWV  Samenwerkingsverband  
VO  Voortgezet onderwijs  
VSO  Voortgezet Speciaal onderwijs  
VSV  Voortijdig schoolverlaten  
VVE  Voor- en vroegschoolse educatie  
WEC  Wet op de Expertisecentra  
WMO  Wet maatschappelijke ondersteuning  
WMR  Wet op de ondernemingsraad  
WMS  Wet medezeggenschap scholen  
WOR  Wet op de ondernemingsraden  
WOT  Wet op het onderwijstoezicht  
WPO  Wet op het primair onderwijs  
WSNS  Weer samen naar school  
WVO  Wet op het voortgezet onderwijs  
ZAT  Zorg- en adviesteam  
ZVW  Zorgverzekeringswet 
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BIJLAGE 4 – TEAMCOMPETENTIE NIVEAUS 

1. Pedagogische competentie: 
 

 Basisniveau: richt zich voornamelijk op ordehandhaving en geeft weinig ruimte voor interactie 

tussen leerlingen. 

 Stelt en bewaakt regels en routines ter handhaving van de orde. 

 Stelt regels eenzijdig vast en geeft weinig ruimte. 
 

 Ervaren niveau: kan zorgen voor een goed pedagogisch klimaat door het juiste gebruik van 

het geven van ruimte dan wel het hanteren van regels en ordehandhaving 

 Gaat in gesprek met leerlingen en maakt hen bewust van hoe ze met elkaar behoren om 

te gaan. 

 Maakt onderlinge verschillen in normen en waarden bespreekbaar. 
 

 Excellent niveau: kan inschatten hoe een groep zal reageren en is in staat om binnen een 

groep waar het pedagogisch klimaat negatief is, te komen tot een constructieve houding van de 

groep. 

 Kan in moeilijke groepen de effecten van het gedrag van de leerlingen bespreekbaar 

maken. 

 Laat leerlingen in overleg eigen groepsgedrag reguleren. 
 
 
2. Orthopedagogische competentie: 
 

 Basisniveau: richt zich voornamelijk op het sociale klimaat in een groep en van het 

individuele welbevinden van de leerlingen. 

 Is goed op de hoogte van sociaal-emotionele kenmerken van ieder van zijn leerlingen, 

hun basisbehoeften, verwachtingen en ontwikkelingen. 

 Heeft inzicht in de opvoedingssituatie en de culturele bepaaldheid daarvan. 
 

 Ervaren niveau: Is in staat leerlingen uit te dagen tot het nemen van initiatieven en is in staat 

om hen naar vermogen zelfstandig te kunnen laten werken. 

 Stelt individuele handelingsplannen op die gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling 

van de leerlingen. 

 Is in staat om op basis van individuele handelingsplannen te komen tot haalbare 

groepsplannen volgens de leerlijnen. 

 Stemt zijn orthopedagogisch handelen en gedragsinterventies af op de behoeften en 

mogelijkheden van de leerlingen en van de groep. 
 

 Excellent niveau: Is in staat om tijdens de uitvoering van handelen zijn beeld van de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de leerlingen verder te ontwikkelen. 

 Heeft inzicht in de specifieke individuele ontwikkelingsmogelijkheden en -belemmeringen 

van kinderen. 

 Is in staat om voor leerlingen relevante benaderingen en programma’s voor sociaal-

emotionele ontwikkeling en gedragsbeïnvloeding te kunnen toepassen. 

 Weet welke opvoedingssituatie en de individuele belemmeringen kunnen hebben voor de 

sociaal-emotionele en identiteitsontwikkeling van de leerlingen. 
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3. Orthodidactische competentie: 
 

 Basisniveau: leerinhoud en het doen en laten worden afgestemd op de leerlingen waarbij 

rekening wordt gehouden met individuele verschillen. 

 Heeft een goed beeld van het leerniveau, de leerbehoeften, -mogelijkheden en stijlen van 

alle leerlingen. 

 Ontwerpt leeractiviteiten die voor de individuele leerlingen en de groep uitvoerbaar zijn, 

hen motiveert tot zelfstandigheid. 

 

 Ervaren niveau: motiveert leerlingen voor hun leertaken, hen uitdaagt om er het beste van te 

maken en hen helpt om ze met succes af te ronden. 

 Is in staat het didactisch handelen af te stemmen op de leermogelijkheden van de groep. 

 Is in staat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het beeld van de (speel- en) 

leerontwikkeling van de leerlingen verder te ontwikkelen. 
 

 Excellent niveau: leerlingen te laren leren, ook van elkaar, om daarmee onder andere hun 

zelfstandigheid te bevorderen. 

 Is in staat om op basis van beeldvorming, diagnose, het plan van aanpak bij te stellen, 

voor de individuele leerling en voor de gehele groep. 
 
 

4. Vak-, didactische- en organisatorische competenties: 
 

Didactisch groepsmanagement: 
 

 Basisniveau: richt zich voornamelijk op het volgen van methodes en geeft weinig ruimte om 

hiervan af te wijken en geeft weinig ruimte voor interactie tussen leerlingen. 

 Staat weinig tot geen overleg toe tussen leerlingen onderling. 

 Hanteert weinig tot geen opdrachten waarbij leerlingen in groepjes en/of individueel 

zelfwerkzaam kunnen zijn. 
 

 Ervaren niveau: kan zorgen voor een goed leerklimaat door het juiste gebruik van het geven 

van ruimte 

 Past samenwerkingsvormen toe waarbij leerlingen samen een probleem moeten 

oplossen. 

 Past werkvormen toe waarbij leerlingen individueel een probleem moeten oplossen. 

 Groepeert leerlingen zodanig binnen een klas dat de werkvorm aansluit bij de doelstelling 

van de lessen. 
 

 Excellent niveau: kan inschatten hoe een groep zal reageren en is in staat om binnen een 

groep waar het leerklimaat negatief is, te komen tot een goede leerhouding van de groep. 

 Kan een groep die onvoldoende taakgericht is, sturen zodanig dat er weer een adequaat 

leerklimaat ontstaat. 

 Is ook bij moeilijke groepen in staat om werkvormen te hanteren waardoor leerlingen 

samen moeten werken. 
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Gedifferentieerd werken: 
 

 Basisniveau: stuurt het leerproces overwegend zelf aan; geeft weinig ruimte aan leerlingen 

 Reikt zelf oplossingen aan voor problemen. 

 Is vooral zelf aan het woord. 

 Draagt kennis over. 

 Stelt gesloten vragen en geeft aan of een antwoord goed of fout is. 

 Leerlingen richten zich direct tot de leerkracht als ze iets niet weten. 
 

 Ervaren niveau: maakt bij het sturen geven aan het leerproces onderscheid tussen 

leerlingen, maar beperkt zich door differentiatie naar enkele subgroepen. 

 Deelt leerlingen in naar leerstijl, leerhouding etc. en geeft elke subgroep een eigen 

opdracht. 

 Laat leerlingen een deel van de les zelfstandig werken. 

 Geeft leerlingen enige ruimte om na te denken en onderling te overleggen over 

problemen. 

 Stelt merendeels open vragen. 

 Richt zich vooral op leerdoel en lesstof en minder op de motivatie en het 

ontdekkingsproces van leerlingen. 
 

 Excellent niveau: gebruikt opdrachten die leerlingen stimuleren om zelf invulling te geven 

aan hun leerproces; stemt dit af op waar een leerling aan toe is. 

 Legt problemen voor die stimuleren tot het zelf verzamelen en toepassen van kennis 

 Laat leerlingen eigen leerstrategieën ontwikkelen. 

 Komt op basis van reacties van leerlingen tot realisatie leerdoelen. 

 Laat leerlingen naar hun mogelijkheden zelfstandig werken of in overleg aan opdrachten 

werken. 

 Speelt bewust in op verschillen in motivatie en capaciteiten van leerlingen. 
 

Onderwijskundige wendbaarheid: 
 

 Basisniveau: speelt in op de leefwereld van één bepaalde leeftijdsgroep 

 Past taalgebruik aan het taal-/ontwikkelingsniveau van de leeftijdsgroep. 

 Legt verbindingen tussen onderwijs en de leefwereld van de leerlingen. 

 Schakelt ervaren collega’s in bij het beantwoorden van de vraag of een probleem van een 

leerling een leerprobleem is of dat er specifieke deskundigheid moet worden 

ingeschakeld. 
 

 Ervaren niveau: speelt in op de leefwereld van twee leeftijdsgroepen en/of begeleidt 

leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen. 

 Kan leerlingen uit twee leeftijdsgroepen op een bij hun leeftijd passende manier 

aanspreken en stimuleren. 

 Past zijn taalgebruik aan het taal-/ontwikkelingsniveau van de leeftijdsgroepen aan. 

 Is in staat leerlingen te onderwijzen/te begeleiden die het tempo van de groep niet kunnen 

volgen, door die meer structuur te bieden en passend te bemoedigen, zo nodig met 

inschakeling van een specialist. 
 

 Excellent niveau: speelt in op leefwereld van meer dan twee leeftijdsgroepen en/of begeleidt 

leerlingen met meervoudige ontwikkelingsproblemen 

 Kan leerlingen uit meer dan 2 leeftijdsgroepen op een bij hun leefwereld passende manier 

aanspreken en stimuleren. 

 Past zijn taalgebruik aan het taal-/ontwikkelingsniveau van de leeftijdsgroepen. 

 Is in staat, zo nodig met inschakeling van een specialist, leerlingen met meervoudige 

problemen (leerproblemen, gedragsproblemen of sociaal emotionele problemen) te 

onderwijzen/te begeleiden. 
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Vakmatige beheersing: 
 

 Basisniveau: beheerst vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden op 

basisniveau.  

 Beheerst de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden in relatie tot de 

onderwijsdoelen die hij/zij moet realiseren.  
 

 Ervaren niveau: beheerst vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden op 

ervaren niveau. 

 Is in staat zijn vakinhoudelijke kennis integraal in te zetten in onderwijsprojecten.  
 

 Excellent niveau: beheerst vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden op 

een excellent niveau en fungeert als vraagbaak en voorbeeld voor anderen.  

 Is in staat op basis van herziene of nieuwe onderwijsdoelen een passende selectie van 

kennis en vaardigheden toe te passen.  

 Is in staat onderwijsproblemen te analyseren op vakinhoudelijke en vakdidactische 

aspecten en oplossingen voor die problemen aan te dragen.  
 

5. Competenties met betrekking tot samenwerken met collega’s: 
 

Samenwerking: 
 

 Basisniveau: op constructieve wijze participeren in bestaande overlegvormen binnen de 

onderwijsinstelling. 

 Luistert actief naar de standpunten en voorstellen van anderen en vraagt door om beter 

inzicht te krijgen in hun ideeën. 

 Brengt op rustige wijze een eigen mening in tijdens overleg. 

 Hanteert een heldere, gestructureerde opbouw bij het toelichten van het eigen standpunt. 

 Sluit met eigen opmerkingen en reacties aan op de agenda c.q. de doelstellingen van het 

overleg. 

 

 Ervaren niveau: kan sturing geven aan kleinschalig overleg en aan projectteams binnen de 

onderwijsinstelling. 

 Werkt bij het sturing geven aan projecten met een duidelijk projectplan (specificatie van 

resultaten, tijdsplanning, mensen en middelen, etc.). 

 Stuurt bij wanneer de doelstelling van het overleg c.q. project uit het oog wordt verloren 

door betrokkenen. 

 Hanteert bij het voorzitten van overleg een expliciete agenda. 

 Zorgt ervoor dat een ieder die deelneemt aan het overleg gelegenheid krijgt om een 

standpunt naar voren te brengen. 

 

 Excellent niveau: neemt in overleg met de leiding initiatieven die structureel bijdragen aan de 

samenwerking binnen de onderwijsinstelling en aan de samenwerking met andere 

onderwijsinstellingen. 

 Is actief in onderwijsinstelling overstijgende activiteiten. 

 Neemt initiatieven om andere personeelsleden binnen de onderwijsinstelling te betrekken 

bij onderwijsinstelling overstijgende activiteiten. 

 Initieert overleg en samenwerking tussen leraren binnen de onderwijsinstelling. 

 Treedt op als projectleider van grote, complexe projecten. 
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Collegiale consultatie 
 

 Basisniveau: staat open voor aanwijzingen van collega’s en neemt initiatieven om van hen te 

kunnen leren 

 Legt eigen werkwijzen en programma’s regelmatig voor aan collega’s en vraagt om 

suggesties ter verbetering 

 Vraagt naar de aanpak die collega’s hanteren bij bepaalde reacties van individuele of 

groepen leerlingen 

 Houdt een dagboek bij van de eigen ervaringen met bepaalde lesvormen en de effecten 

van eigen gedrag op leerlingen; vraagt feedback van collega’s. 
 

 Ervaren niveau: ondersteunt minder ervaren collega’s bij hun onderwijs- en 

onderwijsinstellingtaken door het geven van adviezen 

 Wekt vertrouwen door de tijd te nemen om vragen van collega’s door te praten en door 

zelf hulpvragen te stellen 

 Stimuleert collega’s om lessen bij hem/haar te komen observeren en/of bij de ander 

lessen te komen observeren en die samen door te spreken 

 Onderhoudt ook goede informele contacten met collega’s en maar zichzelf mede 

daardoor makkelijk aanspreekbaar. 
 

 Excellent niveau: ondersteunt ervaren en minder ervaren collega’s in hun persoonlijke en 

professionele ontwikkeling door op te treden als coach. 

 Bevordert de persoonlijke effectiviteit van collega’s door hen te helpen bij het zelf leren 

oplossen van problemen 

 Stimuleert collega’s om over problemen te praten in teamvergaderingen door zelf het 

goede voorbeeld te geven en zich kwetsbaar op te stellen 

 Heeft oog voor problemen van collega’s en neemt initiatieven om deze met hen te 

bespreken. 
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6. Competenties met betrekking tot werken met mensen en instellingen buiten te school: 
 

Externe contacten: 
 

 Basisniveau: verschaft op adequate wijze informatie over de ontwikkeling en resultaten van 

de eigen leerlingen. 

 Neemt ruim de tijd voor gesprekken bij de bespreking van resultaten of voor verzoeken 

om problemen te bespreken. 

 Stemt eigen woordgebruik e.d. af op de gesprekspartner door bijvoorbeeld rekening te 

houden met hun opleidingsniveau en/of culturele achtergrond. 

 Bespreekt problemen met een leerling tijdig met hulpverleners. 
 

 Ervaren niveau: initieert, in overleg met de leiding, incidentele contacten die bijdragen aan de 

ontwikkeling en komt in die contacten tot een effectieve informatie-uitwisseling en afstemming. 

 Komt met programmavoorstellen waardoor leerlingen uit voorgaand onderwijs 

gemakkelijker de overstap kunnen maken. 

 Kan voor externe hulpverleners helder aangeven welke problemen zich voordoen bij 

leerlingen en welke ondersteuning wordt verwacht. 

 Zoekt samen met externe hulpverleners naar mogelijkheden om hun adviezen in de 

dagelijkse praktijk te integreren. 
 

 Excellent niveau: initieert, in overleg met de leiding, structurele contacten die bijdragen aan 

de ontwikkeling van leerlingen en komt in die contacten tot een effectieve informatie-

uitwisseling en afstemming. 

 Levert een bijdrage aan voorlichtende activiteiten via schoolkrant, nieuwsbrieven etc. 

 Inventariseert knelpunten in de externe hulpverlening en komt met oplossingsvoorstellen. 

 Stemt initiatieven bij het komen tot overleg met externen tot afstemming van 

onderwijsaanbod. 
 

7. Competenties met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling: 
 

Vernieuwend denken: 
 

 Basisniveau: denkt na over eigen ervaringen en over onderwijsbehoeften en legt vragen die 

daaruit voortvloeien voor aan anderen 

 Evalueert regelmatig de eigen aanpak en effecten daarvan en bespreekt deze met 

collega’s. 

 Brengt bewust (kleine) variaties aan in eigen aanpak en registreert het effect daarvan op 

het gedrag en het leerproces bij leerlingen. 

 

 Ervaren niveau: denkt na over eigen ervaringen en ontwikkelingen in onderwijsbehoeften en 

komt op basis daarvan tot (voorstellen voor) verbetering. 

 Experimenteert in de eigen lessituatie en komt op basis daarvan met voorstellen ter 

verbetering van de lespraktijk op de eigen onderwijsinstelling. 

 Denkt na over veranderingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor het eigen 

vakgebied en komt op basis daarvan tot voorstellen gericht op verbetering. 
 

 Excellent niveau: denkt na over eigen ervaringen en ontwikkelingen in onderwijsbehoeften 

en komt op basis daarvan tot (voorstellen voor) vernieuwing. 

 Draagt bij aan vernieuwingen in het onderwijs door (deelname aan) experimenten en door 

het publiceren van nieuwe ideeën en/of werkwijzen. 

 Denkt na over veranderingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor het 

onderwijs en komt met vernieuwende voorstellen. 
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Stimuleren tot vernieuwen: 
 

 Basisniveau: staat open voor nieuwe mogelijkheden. 

 Probeert nieuwe ideeën uit. 

 Luistert aandachtig en vraagt door als de huidige praktijk ter discussie wordt gesteld. 

 Participeert in projecten die bijdragen aan de introductie van nieuwe technieken b.v. ICT. 
 

 Ervaren niveau: levert een bijdrage aan de implementatie van gangbare ontwikkelingen. 

 Fungeert als trekker van veranderingen die een deel van de onderwijsinstelling (bouw) 

betreffen. 

 Ondersteunt en begeleidt collega’s bij het zich eigen maken van nieuwe werkwijzen. 

 Neem initiatieven om mensen van buiten de eigen onderwijsinstelling toelichting te laten 

geven op nieuwe ontwikkelingen. 

 Toont een grote vasthoudendheid bij het overtuigen van collega’s ten aanzien van de 

voordelen van bepaalde ontwikkelingen. 
 

 Excellent niveau: levert een bijdrage aan de implementatie van substantiële vernieuwingen 

 Fungeert als trekker van veranderingen die de onderwijsinstelling betreffen. 

 Experimenteert met andere werkwijzen, concepten e.d. en treedt daarmee naar buiten. 

 Kan duidelijk benoemen welke factoren binnen de eigen organisatie een positieve 

bijdrage kunnen leveren aan een bepaalde vernieuwing. 

 Kan duidelijk aangeven met welke concrete acties weerstanden tegen vernieuwingen 

overwonnen kunnen worden. 
 

Na- en bijscholing: 
 

 Basisniveau: is actief in de verdieping/verbreding van de vakinhoudelijke en vakdidactische 

kennis en vaardigheden. 

 Zorgt door middel van (zelf)studie, trainingen, cursussen en aanwijzingen van collega’s 

voor het onderhouden en actualiseren van zijn/haar vakinhoudelijke en vakdidactische 

kennis en vaardigheden 

 Bezoekt conferenties e.d. waar nieuwe werkwijzen aan bod komen. 
 

 Ervaren niveau: is actief in het verbreden en verdiepen van vakinhoudelijke en 

vakdidactische kennis en vaardigheden op basisniveau. 

 Bouwt zelfstandig en door het volgen van bijscholing voortdurend een systematisch 

bestand van vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden uit. 
 

 Excellent niveau: is actief zich op hoog niveau te ontwikkelen op vakinhoudelijke en 

vakdidactische kennis en vaardigheden.  

 Bouwt door het volgen van post HBO of universitaire studie de eigen kennis en 

vaardigheden uit van va inhoud en vakdidactiek. 
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BIJLAGE 5 – PROTOCOLLEN 

Protocol inzake medische handelingen 

&nbsp;   <P><B>Medicijn beleid</B>  <DIV></DIV></P>  <P>&nbsp;  <DIV></DIV></P>  
<P>Leerkrachten mogen in principe geen medicatie aan kinderen verstrekken.&nbsp; Voor 
kinderen met bijzondere omstandigheden zoals allergieën of diabetes is er een speciaal protocol 
op school. Ouders ondertekenen samen met de leerkracht dit protocol.   <DIV></DIV></P>  
<P>&nbsp;  <DIV></DIV></P> 
  

Protocol inzake vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 

<P>Op bovenschoolsniveau is het personeelsbeleid beschreven in het integraal 
personeelsbeleidsplan. Daarin is ook opgenomen op welke manier we de wettelijke eis 
vormgeven met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende 
taken. In de bijlage staat de ordening van de documenten van het personeelsbeleid opgenomen.  
<DIV></DIV></P> 
 

Protocol inzake aanvaarding van materiële of geldelijke bijdragen 

- 
 


