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A
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Bijlagen bij 4
A

Schoolondersteuningsprofielen op de scholen

Overzicht van zorgniveaus op school en binnen het samenwerkingsverband

Niveau

Aard van de ondersteuning

Toewijzing middelen

Niveau 1
Basisondersteuning

De ondersteuning overeenkomstig het schoolondersteuningsprofiel

Overeenkomstig het door het samenwerkingsverband afgesproken niveau van basisondersteuning

Niveau 2
lwoo en Pro

de geïndiceerde ondersteuning
van lwoo- en Pro-leerlingen

School regelt indicering zelf volgens de huidige
systematiek (via de RVC). Vanaf 2015 loopt de
indicering via het samenwerkingsverband

Niveau 3
Extra ondersteuning
Arrangement 1 en 3

Ondersteuning vanuit het Expertise centrum

Scholen kunnen een aanvraag indienen voor een
onderwijsarrangement bij de PCL-Pao. Het samenwerkingsverband begroot hiervoor een vast
(gelimiteerd) budget.

Voor leerlingen met een leerlinggebonden / groepsgebonden
onderwijsarrangement op een
VO school
Niveau 4
Extra ondersteuning
Arrangement 2

Plaatsing op het OPDC met als
doel terugplaatsing naar de
reguliere setting

Via de PCL-Pao aan de hand van vastgestelde
criteria.

Niveau 5
Extra ondersteuning
Arrangement 4

Plaatsing (geheel of gedeeltelijk)
op een voorziening voor cluster
3 of 4

De beoordelingscriteria voor toelaatbaarheid tot
cluster 3 en 4 worden vastgesteld door het samenwerkingsverband. Voor sommige leerlingen
geldt dat extra ondersteuning nodig is in de thuissituatie (volgens systematiek 1kind- 1gezin-1plan).
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B

Matrix ondersteuningsprofielen
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C

Basisondersteuning in standaarden en indicatoren
1. De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt opbrengstgericht
indicatoren
-

Inspectie eisen VO

Afspraken swv

Referentiekader

-

-

-

-

Inspectie
eisen
VSO

Inspectie eisen VSO

-

De school signaleert vroegtijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen (preventieve
interventies)
De school biedt in het kader van licht curatieve interventies:
o een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen);
o onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of
minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen
op basis van IQ alleen wordt vermeden;
Bovengenoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. Voor alle genoemde interventies geldt dat een diagnose behulpzaam is voor het inzetten van handelingsgerichte aanpak.
De school werkt planmatig (kwaliteitsaspect 3)
De school houdt de ontwikkeling en vorderingen van iedere leerling systematisch bij
De school hanteert een (digitaal) leerlingvolgsysteem
De school maakt gebruikt van (digitale) overdracht systemen
De school werkt met de landelijke protocollen op gebied van dyslexie en ernstig reken, wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) en biedt leerlingen ondersteuning aan conform deze protocollen
De school biedt taal- en rekenondersteuning
De leerontwikkeling is inzichtelijk en wordt systematisch met ouders en leerlingen besproken
De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht (1.1).
De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding (1.2).
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie (9.1).
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures
voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van leerlingen (7.1).
De docenten volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen (7.2).
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (9.2).
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (9.3).
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (9.5).
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit
(9.7).
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de
landelijke standaarden voor leerresultaten en voor sociale opbrengsten (1.1, 1.2).
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie (8.1)
De school gebruikt een samenhangend systeem van (waar mogelijk genormeerde) instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (2.2).
De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en
maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes (2.3).
De school evalueert jaarlijks de leerresultaten van de leerlingen (8.2)
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (8.4).
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (8.7).
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit
(8.8).
De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op het niveau
van de landelijke standaarden voor opbrengsten (1.3).
De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging (1.4).
Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebiedoverstijgende vormingsgebieden biedt de
school de kerndoelen als te bereiken doelstellingen (3.2).
De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere toetsinstrumenten
(8.10).
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2. De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en competenties
van haar personeel.
indicatoren

Referentiekader

-

-

Inspectie eisen VO

Afspraken swv

-

-

Inspectie eisen VSO

-

7

-

Een goed toegeruste docent beschikt naast vakkennis, vaardig klassenmanagement en algemene pedagogische en didactische vaardigheden ook over vaardigheden waarmee:
a) leer- en ontwikkelingsproblemen bij leerlingen vroegtijdig worden gesignaleerd
b) ondersteuningsbehoeften van ouders bij opvoeding en in het gezin vroegtijdig worden
gesignaleerd
c) ouders vroegtijdig bij de ondersteuningsvraag worden betrokken
d) effectieve interventies worden gehanteerd bij beginnende (gedrags)problematiek
e) gebruik wordt gemaakt van en wordt deelgenomen aan de ondersteuningstructuur in
en om de school
f) planmatig wordt gewerkt aan verbetering van de ontwikkelingskansen van de leerling
g) wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke opbrengsten
h) wordt geëvalueerd welke opbrengsten zijn behaald.
Deze bekwaamheidseisen sluiten aan bij de kenmerken van opbrengstgericht werken, de eis
van vroegsignalering en professioneel handelen als de ontwikkeling van een leerling dreigt te
stagneren.
7

Docenten voldoen aan de competenties van SBL
Docenten kunnen goed omgaan met verschillen in de klas.
De school versterkt de competenties van docenten in handelings- en opbrengstgericht werken.
De school stelt voor elke leerling met extra onderwijsbehoeften een ondersteuningsperspectief
op en legt dit vast in een handelingsplan.
De school werkt met groepshandelingsplannen.
De school heeft ondersteuning en begeleiding ingericht volgens de cycli van handelingsgericht
werken
De school betrekt ouders bij het opstellen van een handelingsplan / ontwikkelingsperspectief
De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen (2.3).
De aangeboden leerinhouden maken afstemming mogelijk op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen (6.1).
De docenten stemmen de instructie, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd af op verschillen
in ontwikkeling tussen leerlingen (6.2, 6.3, 6.4)
De leraren stemmen binnen de leerroute de aangeboden leerinhouden af op de onderwijsbehoeften van leerlingen (7.1).
De docenten stemmen de instructie, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd af op verschillen
in ontwikkeling tussen leerlingen (7.2, 7.3, 7.4).
De leraren stemmen hun (ortho-)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van leerlingen (7.5).
De school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd (4.1).
De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in (4.2).
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd (4.3).
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof (6.1).
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer (6.2).
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten(6.3).
De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur (9.3).

Interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch competent, competent in het samenwerken met collega’s en met
de omgeving, competent in reflectie en ontwikkeling.
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3. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en
docenten.
indicatoren

Afspraken
swv

Referentiekader

-

Inspectie eisen VO

-

-

Inspectie eisen VSO

-

De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en
docenten.
De school beidt (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken aan
die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen.
De school beschikt over een protocol voor medische handelingen.
De school ondersteunt leerlingen actief bij het versterken van sociale vaardigheden.
De school maakt hiervoor gebruik van effectieve (ortho)pedagogische programma’s en methodieken.
De school bevordert een veilig sociaal-pedagogisch klimaat voor leerlingen en docenten.
De school betrekt ouders bij het bevorderen van een veilig sociaal-pedagogisch klimaat voor
leerlingen en docenten.
De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen (2.4).
De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie
met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving (2.5).
Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen is beperkt (3.2)
De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school op het gebied van
veiligheid en respectvolle omgangsvormen die de school onderneemt (4.1).
De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school (4.2, 4.3).
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten
die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen (4.4).
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten
in en om de school (4.5, 4.6).
Het personeel zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen
omgaan (4.7).
De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief
burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving (8.9).
De leraren stemmen hun (ortho-)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van leerlingen (7.5).
Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen is beperkt (4.4).
De ouders tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt (5.1).
De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel
(5.2).
De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van een veilige en inspirerende leer- en
werkomgeving (5.5).
De leerlingen en leraren gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om (5.3, 5.4).
De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen (2.6).
De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg zoals
geformuleerd in het schoolplan (9.2).

4. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over.
indicatoren
Referentiekader

-

-

De extra ondersteuning voor leerlingen houdt niet op als zij niet meer leerplichtig zijn. Veel
jongeren die nu zijn aangewezen op vso en praktijkonderwijs hebben meer tijd en ondersteuning nodig om de vereiste vaardigheden op te doen. Samenwerking van besturen (vo en mbo)
met gemeenten, ketenpartners en het bedrijfsleven is daarbij van groot belang.
Alle leerlingen maken een ononderbroken ontwikkelingsproces door (doorgaande leerlijn).
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-

Afspraken swv

-

Inspectie
eisen VSO

Inspectie
eisen VO

-

-

De school houdt zich aan afspraken die gemaakt zijn tussen de scholen van PO - VO en MBO in
de regio / provincie (Friese Plaatsingswijzer, provinciaal verzuimprotocol, Fries plan van aanpak
Dyslexie, convenant met Bureau Jeugdhulp Friesland, overdacht kalender VMBO-MBO, Registratie en monitoring thuiszitters)
De school houdt systematisch uitstroomgegevens bij.
De school zorgt met ketenpartners voor warme overdracht van leerlingen met een extra onderwijsondersteuningsbehoefte.
De school zorgt voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en waar nodig
extra begeleiding bij de start op de arbeidsmarkt.
Ouders worden tijdig betrokken bij de overdracht en overgang van leerlingen.
De school hanteert wettelijke voorschriften voor toelating en verwijdering van leerlingen.
Toelating van leerlingen afkomstig van het so/po of vo/vso alsmede overgang van deze leerlingen naar deze onderwijssoorten vindt alleen plaats in overeenstemming met de ouders.
De school hanteert een leerstofaanbod voor de kernvakken van het uitstroomprofiel (3.1).
Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming (3.3).
De leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn (3.4).
Stage maakt voor alle opleidingsprofielen onderdeel uit van het onderwijsaanbod van de school
(3.5).

5. De school werkt samen met ketenpartners aan een effectieve ondersteuningsstructuur
indicatoren
Referentiekader

-

Inspectie
eisen VSO

Inspectie
eisen VO

Afspraken swv

-

In het ondersteuningsprofiel van de school wordt in ieder geval aangegeven wat de expertise is
van het (ondersteunings)team voor wat betreft preventieve en (licht) curatieve interventies en
hoe die zichtbaar worden in de onderwijsorganisatie van de school. Ook wordt aangegeven hoe
de specifieke expertise van samenwerkende scholen wordt benut en met welke ketenpartners
wordt samengewerkt.
De school heeft de rollen en verantwoordelijkheden van interne ondersteuners vastgelegd en
werkt volgens de visie en uitgangspunten van het SWV Fryslân-Noard
De school heeft de interne werkprocessen hierop ingericht.
De school betrekt ouders bij beslissingen over de ondersteuning van hun kind.
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school tijdig de aard van de
zorg voor de zorgleerlingen (8.1).
De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies
op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden (8.4).
De school kent structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies
op leerlingenniveau haar eigen kerntaak overschrijden (2.5).
De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief
vast (2.1).
De school voert het onderwijs en de ondersteuning planmatig uit (2.4).

6. De school heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, docenten en ondersteuners voor
de ontwikkeling van de leerling vastgelegd.
indicatoren
Referentiekader

-

-

De zorgplicht vormt een belangrijke basis voor de versterking van de positie van ouders. Uitwerking daarvan concentreert zich op vier aspecten: informatie, communicatie, ondersteuning
en medezeggenschap.
Alle ondersteuningsprocessen (zoals de toedeling van middelen, aanvragen en beoordelen van
specifieke onderwijsarrangementen, bepalen toelaatbaarheid so/vso) worden transparant ingericht.
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Afspraken swv

-

Inspectie
eisen
VSO

Inspectie
eisen VO

-

De school heeft in haar schoolplan duidelijk omschreven:
a. Wat zij leerlingen biedt aan onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden
b. Hoe de interne signalerings-, ondersteunings- en begeleidingsstructuur is ingericht
c. Welke rollen en verantwoordelijkheden interne ondersteuners hebben
d. Wat ouders van de school mogen verwachten
e. Wat de school van ouders verwacht
f. Hoe wederzijds wordt gecommuniceerd (algemeen, bij vragen of zorgen)
g. Hoe inspraak en medezeggenschap zijn geregeld
h. Hoe bij klachten en geschillen moet worden gehandeld (transparante procedures)
De school betrekt ouders bij beslissingen die hun kind betreffen en biedt ouders toegang tot
informatie en tot begeleiding bij de toewijzing van extra onderwijsondersteuning.

nvt

nvt

Inspectie
eisen VO

Afspraken swv

Referentiekader

7. De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast.
indicatoren
-

De school bewaakt de kwaliteit van het ondersteuningsprofiel en betrekt ouders en leerlingen
bij de beoordeling daarvan.

-

De school heeft doelen geformuleerd voor het ondersteuningsaanbod en beschreven hoe zij die
wil realiseren.
De school kan aantonen welke ondersteuning en begeleiding zij aan leerlingen met een (extra)
ondersteuningsbehoefte heeft geboden.
De school evalueert jaarlijks met ketenpartners de inzet en opbrengst van de ondersteuning en
begeleiding.
De school evalueert met leerling en ouders de inzet en opbrengst van ondersteuning en begeleiding aan de hand van het ondersteunings/zorgplan.
De school voert de zorg planmatig uit (8.2).
De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg (8.3).
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (9.4).

-

Inspectie eisen VSO

-

De school voert de ondersteuning planmatig uit (2.4).
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (8.6)
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen op de leergebiedoverstijgende
ontwikkelingsgebieden (8.3).
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (8.4).
De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning (8.5).
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten(8.6).
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (8.7).
De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan (9.1).
De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg zoals
geformuleerd in het schoolplan (9.2).
Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders en bestuur betrokken (9.4).
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8. De school heeft een ondersteuningsprofiel dat is opgenomen in het schoolplan.
indicatoren
-

-

De school is wettelijk verplicht om een ondersteuningsprofiel op te stellen.
Het ondersteuningsprofiel is de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning
en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school biedt; het ondersteuningsprofiel is onderdeel van het ondersteunings/zorgplan.
De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze kunnen
variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van
aard. Uitgangspunt is dat de leerling waar mogelijk weer terugkeert op de reguliere school en
binnen de basisondersteuningsstructuur van de school wordt ondersteund.
Voor leerlingen die structureel gebruikmaken van een ondersteuningsarrangement stelt de
school in samenspraak met de toeleverende school een ontwikkelingsperspectief op. Dit beschrijft hoe dicht de leerling de kerndoelen kan benaderen en welke extra ondersteuning daarvoor nodig is.
De school heeft een specifieke pedagogische visie / visie op zorg geformuleerd.
De school heeft een ondersteuningsprofiel (bij voorkeur volgens het format van het SWV) dat is
opgenomen in schoolplan / zorg- of ondersteuningsplan en in de schoolgids /website is gepubliceerd
De school betrekt ouders bij het opstellen van het ondersteunings/zorgplan.
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie (9.1).

-

De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie (8.1).

Inspectie
eisen
VSO

Inspectie
eisen VO

Afspraken
swv

Referentiekader

-

-

-
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