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Toelichting 

 
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze 
leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze 
school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel 
is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door 
ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons 
schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op 
onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en 
getoetst. 

 
 
DEEL I  INVENTARISATIE 

 
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 een korte typering van onze school 

 de kwaliteit van onze basisondersteuning 

 de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  

 de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden 

 de voorzieningen in de fysieke omgeving  

 de samenwerkende ketenpartners 

 belangrijke kengetallen van onze school. 
De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht. 
 
Een korte typering van onze school 
 
Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze school en van 
de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.  

 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
 
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is 
de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs 
en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de 
inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de 
PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door 
besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten: 
 
1 Onderwijs: 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 
b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 
c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de  
 ontwikkelingsperspectieven van leerlingen 
d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 
e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 

2 Begeleiding: 
a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 
b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 
c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

3 Beleid: 
a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 
b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 
c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo 
nodig aan 
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4 Organisatie: 
a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 
b. De school heeft een effectief zorgteam 

5 Resultaten 
 
In hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld. 
 
Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis 
hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur 
of van buiten (externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 brengen wij deze kwaliteit van de deskundigheid 
in beeld. 
 
Ondersteuningsvoorzieningen 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 6 brengen wij deze 
voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze voorzieningen. 
 
Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

In hoofdstuk 7 laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de 

kwaliteit daarvan is. 
 
Samenwerkende ketenpartners 

 

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 
Materialen in de klas 

 

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de gebruikte materialen in de klas. Het gaat hier om materialen 

en voorzieningen die worden ingezet in de klas om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te 

ondersteunen. 

 
Grenzen van de zorg 

 

Hoofdstuk 10 geeft de grenzen van de zorg aan.  

 
Belangrijke kengetallen 

 

Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de school en vergelijkt deze 

met het totaal en gemiddelde van het samenwerkingsverband.  
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DEEL II  ANALYSE EN BELEID 
 
Inhoud van de analyse 
 
In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan leerlingen en wat 
daarvan de kwaliteit is. De weergave van de kwaliteit van de ondersteuning (het 
ondersteuningsprofiel) is tot stand is gekomen op basis van een zelfevaluatie door de school, waar 
nodig bijgesteld op basis van een externe audit die in het schooljaar 2015-2016 in opdracht van het 
SWV PO Apeldoorn is uitgevoerd. Hieruit hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en 
plannen gemaakt voor de toekomst. Het beleid en de plannen zijn te vinden in het zorgplan van PCBO 
De Kring, zie deel 2 van het schoolondersteuningsprofiel en in het schoolplan 2015-2019 (deze is te 
vinden op de website van de school). 
 
De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) ondersteuningsdeskundigheid, 3) 
ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de fysieke omgeving en 5) samenwerkende 
ketenpartners een antwoord op de volgende vragen: 
 
1 Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en doen, 

wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het gemiddelde van 
het samenwerkingsverband en/of bestuur? 

2 Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie, 
doelstellingen?  

3 Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende periode 
oppakken? Wij hebben daar vooral aandacht besteed aan de aspecten waar het team extra 
professionalisering nodig acht.  

 
Vervolgstappen 
 
We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de resultaten van 
de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf van ons schoolplan 2015-
2019 (zie website van de school). 
 
 
DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 
 
Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden vastgesteld door het 
bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het derde en laatste deel laat de vaststelling en 
ondertekening zien. 
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DEEL I INVENTARISATIE 
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1 Typering van de school 

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school 
staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben. 
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2 Kwaliteit basisondersteuning 

 

 

 
 
 

In deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de 
rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De gemiddelden 
zijn omgezet in een cijfer op een vierpuntsschaal. 
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3 Basisondersteuning 

 

 
 

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat het 
percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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4 Vervolg basisondersteuning 

 

 
Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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5 Deskundigheid voor ondersteuning 

 

 
 
 

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de drie kolommen rechts staat het 
percentage scholen dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan. 
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6 Ondersteuningsvoorzieningen 

 

 
 

Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht zien 
hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
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7 Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat het 
overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
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8 Samenwerkende ketenpartners 

 

 
 
Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief 
de samenwerking is. 
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9 Materialen in de klas 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke materialen wij in de klas gebruiken. Ook laat het overzicht zien welke 
kwaliteit de materialen hebben.  
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10 Grenzen van de zorg 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.  
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11 Kengetallen 

 

 
 
 
 

 
Deze figuur laat de kengetallen van de school zien en vergelijkt ze met de deelname cijfers van het 
samenwerkingsverband.  
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Bijlage Scores Kwaliteit basisondersteuning 

 

 
  



 

           

19 

 

Bijlage Scores Deskundigheid voor ondersteuning 
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Bijlage Scores Ondersteuningsvoorzieningen 
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving 
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners 
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Bijlage Scores Materialen 
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Bijlage Scores Grenzen van de zorg 
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DEEL II ANALYSE EN BELEID 

Voor PCBO De Kring is dit hoofdstuk het zorgplan van de school opgenomen. Overige plannen zijn te 
vinden in het Schoolplan 2015-2019 van PCBO De Kring (zie hiervoor de website). 
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12 Zorgplan PCBO De Kring 

 
Inleiding  
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het 
kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt 
nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Apeldoorn werken 
de twaalf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om 
alle leerlingen Passend Onderwijs te kunnen geven.   
 
Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten 
bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning 
en anders op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs, die de juiste ondersteuning kan 
bieden. (Bron: website SWV Apeldoorn)  
 
In juli 2013 hebben wij ons schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Daarmee brengen wij in kaart 
welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden, maar ook waar onze grenzen liggen binnen 
ons onderwijs.  
   
Missie en visie op zorg  
(Vanuit visieverhaal PCBO)  
 
PCBO heeft als motto: Ruimte voor groei!  
 
We staan garant voor goed onderwijs. Taal, lezen en rekenen zijn op orde. Maar er is meer. We geven 
ruimte voor groei in een veilige omgeving. Zo laten we samen elk kind vanuit zijn of haar kracht 
groeien tot wat het kan zijn. We dagen kinderen uit medeverantwoordelijk te zijn voor hun ontwikkeling 
en hun talenten te benutten. Zo zetten we in op de brede ontwikkeling van het kind: onderwijs voor 
hart, hoofd en handen.  
We geloven in de kracht van anders zijn. Dat elk kind bijzonder is en unieke talenten heeft. Dat elk 
kind het verschil kan maken. Dat elk kind het recht heeft op aandacht en ondersteuning om talenten te 
ontdekken. En dat het de taak van PCBO is om dát mogelijk te maken.  
 
(Vanuit visieverhaal De Kring)  
Ieder kind is uniek en dat ervaren wij als een groot goed. Ieder kind heeft het recht op goede 
ondersteuning en begeleiding.  Wij spelen in op de verschillende leerbehoeften en bieden een goede 
zorgstructuur. Om dit te realiseren zijn onze teamleden kundig. We ontwikkelen ons daarom continu in 
onze professionaliteit. Hierbij gebruiken we de expertise van andere scholen en instellingen.   
 
Niveaus van ondersteuning  
Om uw kind zo goed mogelijk van onderwijs en ondersteuning te voorzien, zijn er verschillende 
ondersteuningsniveaus die kunnen worden ingezet, met ieder een eigen traject. Om u zo goed 
mogelijk te informeren, vatten we deze niveaus hier voor u samen. De niveaus van zorg staan 
hieronder weergegeven:       
1 Basisondersteuning   
2 Extra Ondersteuning  
3 MDO (Multi Disciplinair Overleg)  
4 Zoektocht naar meer passend onderwijsaanbod  
  
Niveau 1: basisondersteuning  

 Uw kind functioneert goed in het regulier onderwijs, en heeft geen extra ondersteuning nodig. In 
dit geval voorziet de basisondersteuning van de school.  

 Uw kind functioneert goed in het regulier onderwijs, maar de leerkracht zet wel extra kennis, 
methoden of middelen in om uw kind optimaal te ondersteunen. Ook in dit geval voorziet de 
basisondersteuning van de school.  
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Wanneer uw kind (net als 90 procent van alle kinderen in Apeldoorn) het prima doet op school, 
betekent dit dat de leerkracht het lesprogramma zo goed mogelijk aanpast op de onderwijsbehoefte 
van uw kind, en u en uw kind hiervan zo goed mogelijk op de hoogte houdt.  
 
Ook als uw kind lichte ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die zelf. De intern begeleider van 
de school kan hierbij helpen en de ondersteuning organiseren. Denk aan hulpmiddelen voor een kind 
met concentratieproblemen of een training om faalangst te verminderen. Wanneer extra kennis of 
kunde nodig is, kan de leerkracht ook de hulp inschakelen van een expert vanbinnen of buiten het 
samenwerkingsverband. Deze handelingen door de school vallen onder de zogenaamde Preventieve 
en lichte hulp en het Handelingsgericht-/planmatig werken.   
 
HGPD-cyclus   

 
 
Deze regelingen betekenen dat de school:  

 Ouders behandelt als partners.  

 Effectief en transparant communiceert met alle betrokkenen rondom het kind. Wij werken met een 
intern ondersteuningsteam bestaande uit CJG, GGD, logopedie en fysiotherapie.   

 Wij willen als school een signaal afgeven dat we de sociale veiligheid serieus nemen voor alle 
betrokkenen, daarom werken wij met twee vertrouwenspersonen. Onze intentie is om in een vroeg 
stadium grensoverschrijdend gedrag te signaleren en hier adequaat op te reageren.  

 Signaleert wanneer het onderwijsaanbod niet (meer) aansluit bij de onderwijsbehoefte van het 
kind  

 Expertise, programma’s en methodieken beschikbaar stelt gericht op (sociale) veiligheid en het 
adequaat handelen bij gedragsproblemen, taal/lees- en rekenproblemen.   

 Kennis heeft van onderwijsprogramma’s, ontwikkelingslijnen en leerlijnen, en weet waar extra 
kennis en ondersteuning beschikbaar is. Wij hanteren het objectieve Leerlingvolgsysteem van 
Cito.   
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 Haar onderwijs differentieert naar leerstijlen en leerstrategieën. Zo werken wij groepsdoorbroken 
en binnen het vakgebied taal en rekenen op tenminste drie niveaus. De methodes die wij hanteren 
voor de verschillende vakgebieden zijn terug te vinden in het schoolplan.  

 Daarnaast werken wij in groep 6 tot en met 8 met een meerbegaafdengroep/ Brainpower om 
tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen die meer aan kunnen.  

 Formulieren afstemt en beknopt houdt.  

 Een protocol heeft voor medische handelingen.  

 Systematisch de onderwijsbehoeften van kinderen in kaart brengt en daarop een Passend 
Onderwijsaanbod organiseert en evalueert. Wij werken handelingsgericht en reflecteren op onze 
opbrengsten door middel van trendanalyses en opbrengstgesprekken. Wij maken gebruik van 
Parnassys voor het beschrijven van de onderwijsbehoeften en de groepsplannen.  

 Waar nodig expertise van buiten inschakelt.  
 
Om basisondersteuning van goede kwaliteit te bieden en waar mogelijk te professionaliseren werken 
wij op De Kring met specialisten. Expertise wordt gedeeld binnen De Kring. We leren van en met 
elkaar. Samendragen wij zorg voor kwaliteit en opbrengsten.   
  
Organogram  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Iedere specialist werkt in zijn of haar domein. De intern begeleiders zijn de verbindende factor tussen 
de verschillende domeinen, net als de ICT-er. Alle betrokkenen werken samen met het 
managementteam.  
  
Op de Kring werken we met de volgende functies en taken om de kwaliteitszorg vorm te geven:  
Managementteam:   Kees Kievit, Esther van Dijk, Miriam van den Breemen  
Intern begeleider groep 1 en 2:  Joke Beekman  
Intern begeleider groep 3 t/m 8:  Ruud van der Zwan  
Specialist Jonge Kind:   Elle Thijssen  
Specialist Taal:   Annemiek Schouten  
Specialist Rekenen:   Renate Wientjes  
Specialist Gedrag:   valt onder takenpakket intern begeleider   
Specialist ICT:    Ronald Brons  
Vertrouwenspersoon:   Astrid Wolven en Joke Beekman  
 
Niveau 2: Extra ondersteuning  
Uw kind heeft in het regulier basisonderwijs extra ondersteuning nodig, die het beste gegeven kan 
worden door de school of de leerkracht zelf. In dit geval wordt Extra ondersteuning aangevraagd voor 
de school (via het Wijkteam), zodat de school uw kind optimaal kan ondersteunen. Extra 
ondersteuning kent twee varianten.   
  

Taal Rekenen Jonge Kind Gedrag 

Interne begeleiding 
 

ICT 

MT 
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Extra ondersteuning voor de school  
Extra ondersteuning kan door de school worden aangevraagd, wanneer de school hulp nodig heeft of 
meer wil weten over wat uw kind nodig heeft in het onderwijsaanbod in de klas. De basisschool heeft 
een eigen intern ondersteuningsteam, die op afroep een beroep kan doen op een onderwijsexpert of 
specifieke deskundigen ter ondersteuning van de leerling, de leerkracht, de groep of de school. Dit 
wordt georganiseerd in het wijkteam.  
Het resultaat hiervan is, dat de leerkracht van uw kind extra middelen, methoden of vaardigheden 
krijgt, om uw kind zelf optimaal te ondersteunen. Dit heeft als voordeel dat uw kind nog altijd les en 
ondersteuning krijgt van de leerkracht die hij of zij gewend is.  
  
Extra ondersteuning voor het kind  
Als de hulpvraag van de leerkracht en de school verder gaat dan de ondersteuning die gegeven kan 
worden door het wijkteam en de specifieke deskundige, kan een leerling worden aangemeld voor 
Extra ondersteuning via het MDO (Multi Disciplinair Overleg). De leerkracht en de 
gedragswetenschapper van de school vullen dan samen met u als ouder de aanvraag in voor 
specifieke ondersteuning voor uw kind, en deze aanvraag wordt voorgelegd aan het MDO (een team 
van experts die samen bepalen hoe de ondersteuning geboden kan worden).   
  
Leerlingen die worden besproken in het MDO worden in de Verwijsindex opgenomen. De Verwijsindex 
brengt meldingen van hulpverleners, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij 
elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. Risicosignalering 
maakt coördinatie op samenwerking mogelijk. Doordat alle risicosignalen (enkel DAT er iets misgaat 
met de ontwikkeling van een jongere, niet WAT er misgaat) op één plek worden neergelegd, kan – 
wanneer er twee of meerdere signalen van zorg over één jongere binnenkomen – gerichte afstemming 
plaatsvinden. Dat kan in reeds bestaande netwerken en overlegstructuren.  
 
Niveau 3 MDO multidisciplinair overleg  
Het MDO (Multi Disciplinair Overleg) is een overlegorgaan van het samenwerkingsverband dat 
standaard bestaat uit:  

 Een voorzitter met onderwijskundige en gedragswetenschappelijke achtergrond  

 Een gedragswetenschapper  

 Een medewerker uit het CJG (Centrum Jeugd en Gezondheid) met brede kennis van de eerste 
lijns- en tweedelijnszorg  

 
Als een leerling besproken wordt, zal altijd de gedragswetenschapper van de desbetreffende school 
aanwezig zijn en afhankelijk van de casus eventueel andere experts op afroep. Het MDO neemt in 
overleg met alle partijen besluiten over:  

 Aanvraag voor Extra Ondersteuning  

 Verzoek voor Toelaatbaarheidsverklaring  

 Instroom vanuit voorschoolse voorzieningen  
`  
Aanvraag Extra Ondersteuning  
Door het MDO wordt gekeken wat noodzakelijk is voor uw kind en wat de onderwijsbehoeften van uw 
kind zijn. Niet de (mogelijke) diagnose maar handelingsgericht werken (Lees: denken in oplossingen) 
wordt als uitgangspunt genomen. Zo besluit het MDO in overleg met de gedragswetenschapper welke 
vorm van ondersteuning uw kind krijgt toegekend en voor welke periode.  
  
Toelaatbaarheidsverklaring  
De voorzitter van het MDO levert het dossier van uw kind (inclusief deskundigenadvies) aan bij de 
commissie voor afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen.  In het MDO-overleg wordt door de voorzitter 
van het MDO samen met een lid van het managementteam definitief beslist of er een 
toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Dit gebeurt uiterlijk binnen 4 weken na bespreking in het 
MDO.  
  
Tot slot zijn er situaties waarin uw kind direct voor het MDO-overleg wordt aangemeld. Het gaat dan 
om: zeer specifieke ondersteuningsbehoefte, een kind uit een crisissituatie, of kinderen uit 
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jeugdinstellingen of ondersteuning vanuit jeugdhulp. In dit geval wordt uw kind rechtstreeks 
aangemeld bij het MDO, waar er naar een passende onderwijsplek wordt gezocht.  
 
 
 
Slot  
Centraal op De Kring staat het creëren van een krachtige omgeving waarin we de voorwaarden 
scheppen waarin elk kind zich optimaal kan ontplooien. We sluiten hierbij aan bij de mogelijkheden, 
talenten en interesses waardoor elk kind dat aan ons toevertrouwd is tot bloei kan komen. Dit 
zorgbeleidsplan geeft de kaders aan waarbinnen wij een passende school willen zijn waarbij we, 
samen met u als ouders, met zorg en aandacht uw kind in een veilige en uitdagende omgeving willen 
laten groeien.  
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DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 
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Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR: 
 

 
 
 
 
 
 


