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Voorwoord 
 

Voor u ligt het document ‘Ondersteuningsstructuur SBO de Welle’.  
Dit document is voor het eerst tot stand gekomen door middel van een werkgroep tijdens 
de fusie van 3 SBO-scholen in Almelo.  

SBO de Welle heeft deze ondersteuningsstructuur aangenomen om mee te gaan werken 
in schooljaar 2019-2020. Het document is op 19 januari 2021 vastgesteld door het team 
en op 8 februari 2021 door de MR van SBO de Welle.  

In dit document wordt bewust gesproken van ondersteuning, omdat wij werken vanuit de 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerling en leerkrachten. Met de ib’er en 
andere ondersteuning die op school aanwezig is, wordt de juiste ondersteuning voor 
leerling en leerkracht georganiseerd.  

 

  



3 
 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord ........................................................................................................... 2 

Inhoudsopgave ..................................................................................................... 3 

1. Kaders voor het ondersteuningsplan .................................................................. 4 

2. Ondersteuningsstructuur .................................................................................. 5 

A. Terminologie .................................................................................................... 5 

B. Drie leerroutes: inrichting, doelen, differentiatie .................................................... 5 

C. Cyclus 1-zorgroute ............................................................................................ 8 

Benoemen van onderwijsbehoeften .................................................................... 11 

Startgesprek / Kindgesprek ............................................................................... 12 

Groepsbespreking ............................................................................................ 12 

Korte cyclus .................................................................................................... 12 

Voorwaarden voor functionele ondersteuningsstructuur/cyclus ............................... 13 

D. Ontwikkelingsperspectief (OP) .......................................................................... 14 

Minimale eisen OP (richtlijnen Inspectie van het Onderwijs) ................................... 15 

Uitgangspunten bij het werken met OP ............................................................... 15 

Procedure rondom OP ....................................................................................... 15 

E. Wie doet wat .................................................................................................. 17 

Intern begeleider ............................................................................................. 17 

Orthopedagoog ................................................................................................ 17 

Stroomschema HIA’s ........................................................................................ 19 

 

 

  



4 
 

1. Kaders voor het ondersteuningsplan 
 

Voor het opstellen van dit ondersteuningsplan is gebruik gemaakt van de kaders vanuit 
de Inspectie van het Onderwijs en de werkwijze van het Samenwerkingsverband en de 
visie van SBO de Welle. 
 
De Inspectie van het Onderwijs hanteert de volgende indicatoren: 
• Binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief,  
• Samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de 

prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen, 
• Vaststellen of leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en 

beredeneerde keuzes maken, 
• Planmatige uitvoering van het onderwijs en de ondersteuning, 
• Structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op 

leerlingenniveau eigen kerntaak overschrijden, 
• Opbrengst- en handelingsgericht werken en HIA (handelinggericht integraal 

arrangeren, methode voor toewijzing vanuit SWV). 
 

We vatten de visie op inrichting van de ondersteuning als volgt samen: 
• SBO de Welle creëert een veilig pedagogisch klimaat zodat leerlingen zich vanuit 

veiligheid en vertrouwen kunnen gaan ontwikkelen. De omgeving wordt voor 
leerlingen duidelijk en voorspelbaar gemaakt door gewenst gedrag aan te leren. 
Dit is terug te zien in een rustige sfeer binnen de school, waarbinnen leerlingen 
zich geaccepteerd voelen. 

• Wij werken vanuit de basisbehoeften relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan 
het) en autonomie (ik kan het zelf): De houding van de leerkracht is sensitief, 
responsief en voorspelbaar. Leerlingen krijgen les op het niveau dat bij hen past, 
met haalbare hoge doelen. Ons doel is om leerlingen weer succeservaringen op te 
laten doen op alle leergebieden. 

• De hulpvraag en onderwijsbehoefte van de leerling staan centraal. SBO de Welle 
werkt, om aan die onderwijsbehoeften te kunnen voldoen, met verschillende 
leerroutes (Praktijkonderwijs en VMBO). De kernvakken taal, lezen en rekenen 
vormen de basis van het onderwijs en zijn voor alle leerlingen belangrijk. Deze 
vakken vormen de basis van het onderwijs. Leerlingen worden hierbij ingedeeld 
op een uitdagend en haalbaar niveau, waarbij de instructie aangepast wordt aan 
de onderwijsbehoeften van de groep. Voor leerlingen in de leerroute 
Praktijkonderwijs is er tevens aanbod in praktijkvakken. Hierdoor kunnen 
leerlingen die leren door te doen, zich ook ontwikkelen. 

• Instructie is aangepast aan de onderwijsbehoeften van leerlingen: duidelijke 
instructie met voldoende herhaling en inzet op verschillende leerniveaus. De 
instructie is opgebouwd van concreet naar abstract leren. Leerlingen werken veel 
met concreet materiaal. 

Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling, werken wij 
als school met een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen. Wij kunnen onze 
werkwijze zo aanpassen op de onderwijsbehoeften die in het OP staan beschreven. Wij 
doen dit door te werken volgens de principes van Handelingsgericht Werken en het 
onderwijs planmatig en cyclisch te organiseren.  
Verderop in dit document wordt de planmatige en cyclische manier van werken nader 
toegelicht.  
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2. Ondersteuningsstructuur 
 
Op basis van de het document ‘Missie en Visie van SBO de Welle’ is de 
ondersteuningsstructuur ingericht. Deze wordt op de volgende pagina’s toegelicht. 
 
Achtereenvolgens worden de volgende aspecten (geel gekaderd) beschreven: 
A. Terminologie  
B. Drie leerroutes: inrichting, doelen, differentiatie 
C. Cyclus 1-zorgroute 
D. OP 
E. Wie doet wat  

A. Terminologie 
 

  
 
We houden de lijn aan van het Samenwerkingsverband Twente Noord die over 
ondersteuning spreekt i.p.v. zorg.  
- leerlingenzorg à onderwijs en de ondersteuning van leerlingen, of opbrengst- en 

handelingsgericht werken en de leerlingondersteuning, 
- zorgleerling à  een leerling met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
- zorgprofielen à ondersteuningsprofielen, 
- zorgplan à schoolondersteuningsplan, 
- zorgteam à  schoolondersteuningteam, 
- zorgadviesteam à  SOT/SOT+. 
 

B. Drie leerroutes: inrichting, doelen, differentiatie 
 
De basis voor het onderwijs binnen de school is Handelingsgericht Werken (HGW).  
Hierbij wordt het onderwijs in de groepen ingericht naar de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen in de groep. 
SBO de Welle ontwikkelt zich in het inzetten van de leerroutes vanuit de passende 
perspectieven. Het streven is om een aanbod te gaan doen op alle drie de leerroutes, 
zoals hieronder in het gele kader beschreven.  
De leerroutes 2 en 3 zijn het meest voorkomend op SBO de Welle. Ontwikkelgroepen en 
coördinatoren creëren samen een schoolbreed aanbod in deze leerroutes. 
Leerroute 1 is minder voorkomend op SBO de Welle. Op deze leerroute wordt ingezet op 
het gebied van scholing van de leerkrachten en in de inzet van ondersteuning in het 
onderwijs in het groep. 

Hanteer ‘ondersteuning’ in plaats van ‘zorg’  
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Binnen de school wordt zowel met convergente als met divergente differentiatie gewerkt. 
In de leerjaren 3 t/m 5 worden de groepen heterogeen samengesteld. Vanaf groep 5 
worden de groepen samengesteld op basis van leerroute. De groepsindeling en indeling 
van de rekengroepen vindt plaats op basis van convergente differentiatie. Binnen de 
groepen wordt er dan gewerkt met divergente differentiatie door middel van 
instructieniveaus (basis, intensief en verdiept).  
 
Gefundeerde onderbouwing waarom een leerling in een bepaalde leerroute geplaatst 
wordt, is belangrijk. De cyclus van handelingsgericht werken vormt het kader waarin de 
leerroutes zijn ingebed. Het maken van keuzes in de vorm van leerroutes kan op 
verantwoorde wijze vanaf de leeftijd van 9 à 10 jaar. Vanaf 10 jaar wordt over het 
algemeen duidelijk voor een school welke capaciteiten en mogelijkheden een leerling 
heeft als het gaat om het uitstroomperspectief. Bij leerlingen met een IQ van <70 is in 
praktijk eerder duidelijk wat de prognose is en daar zal naar gehandeld worden om 
frustraties te voorkomen. 
In de jongste groepen (groepen 3) blijkt uit het ontwikkelingsperspectief regelmatig dat 
een leerling nog aanbod en doelen op kleuterniveau nodig heeft. Voor dit aanbod is de 
school in ontwikkeling om ook de leerresultaten van deze leerdoelen bij leerlingen te 
kunnen volgen. 

De ‘basisleerroute’ wordt mede bepaald op basis van de uitstroomniveaus van de 
afgelopen drie jaren. Veelal blijkt deze voor +/- 75% van de leerlingen te liggen op het 
niveau van vmbo-bb/kb.  

Het werken met drie leerroutes en een ‘basis’ leerroute tot en met groep 4 betekent 
convergente differentiatie en heeft de volgende voordelen: 

- het is hanteerbaar voor de leerkracht, 
- leerlingen komen toe aan relevante aspecten uit het curriculum van de hoogste 

groepen,  

1) Hanteer een indeling in drie leerroutes conform Passende perspectieven: 
1. vmbo-tl/gl en hoger, 
2. vmbo-bb/kb, 
3. PrO en VSO arbeid. 

2) Wij maken jaarlijks een ‘foto’ van de populatie van de school en bepalen in 
hoeverre deze drie leerroutes te onderscheiden zijn en of in leerroute 2 de meeste 
leerlingen zitten (conform de huidige situatie).  

3) Voor de drie leerroutes worden de schoolstandaarden per ontwikkelgebied en 
halfjaarlijkse streefniveaus ontwikkeld en vastgesteld. Dit vindt plaats in 
Ontwikkelgroepen uit het team en op beleidsniveau.  

4) Tot groep 5 is het streven om leerroute 2 als basis voor alle leerlingen te 
hanteren. In de onderbouw t/m groep 4 maken leerkrachten een ‘foto’ van de 
groep in samenspraak met IB en eventueel een orthopedagoog. Aan de hand 
daarvan worden er handelingsgerichte doelen gesteld voor de groep, waarbij er 
hoge haalbare doelen gesteld worden. 

5) De leerlingen worden vanaf groep 5 in op één van de drie leerroutes ingedeeld. 
Binnen elke leerroute werken we met convergente differentiatie. Dat kan 
betekenen: inzet van hulpmiddelen en/of dispensatie van onderdelen in het 
aanbod of juist verrijking en verdieping binnen de leerroute.  

6) Groepsindeling kan gemaakt worden op basis van (o.a.) leeftijd i.c.m. didactisch 
niveau bij taal en rekenen. Streven is om groepen heterogeen in te delen op een 
dusdanige wijze dat het aantal niveaus voor de leerkracht behapbaar is (streven 
differentiëren op maximaal drie niveaus). Tot en met groep 5 zal er mogelijk meer 
sprake zijn van heterogeniteit dan vanaf groep 5 (groepsindeling op leerroute en 
evt. combinatie van leerroute 1-2 groep en leerroute 2-3 groep). 
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- aangetoond is dat convergente differentiatie in het voordeel is van juist de zwakkere 
leerlingen. 

In het groepsplan is naast de basisaanpak ook de intensivering of verdieping die een deel 
van de leerlingen nodig heeft beschreven. Door eerst te intensiveren en daarna pas te 
dispenseren kunnen leerlingen zo lang en zoveel mogelijk meedoen met de basisgroep en 
blijven profiteren van de groepsinstructie en het leren van en met andere leerlingen. Bij 
convergente differentiatie bepaalt het aanbod dat bij het leerjaar hoort zoveel mogelijk 
de inhoud van het onderwijs, zelfs als dispenseren nodig is. Door voor een aantal 
leerlingen te dispenseren op doelen, is het in de bovenbouw soms lastig voor sommige 
vakgebieden, of op onderdelen daarvan, volledig vast te houden aan convergente 
differentiatie. Dan is het van belang om na te gaan op welke wijze tegemoet gekomen 
kan worden aan de voordelen van convergente differentiatie zoals hierboven beschreven. 
 
Voor leerlingen die goed presteren in het S(B)O kan divergente differentiatie ook nodig 
zijn. Door de grote betrokkenheid binnen het S(B)O op zwakke leerlingen, is het risico 
aanwezig, dat de goed presterende leerlingen (uitstroomperspectief: vmbo-tl/havo) de 
school verlaten met te lage uitstroomniveaus. Vooral de meer begaafde leerlingen met 
moeilijk te hanteren gedrag zouden in alle opzichten baat kunnen hebben bij een meer 
uitdagende leeromgeving (waaronder passende instructie). In de laatste twee of drie 
jaren zullen met deze leerlingen door de school echter doelen bereikt moeten worden die 
overeenkomen met referentieniveau 1S. Omdat deze doelen niet aan de orde zijn voor de 
overige leerlingen, is vanzelf sprake van divergente differentiatie. Deze groep in het 
S(B)O vraagt aan het einde van de rit niet alleen om verdiepen en verbreden, maar moet 
ook versnellen onder aangepaste instructiecondities. 

Uitwerking schoolstandaard, leerroutes, leerlijnen  

Uitwerking met: 
- concrete leerdoelen op basis van beredeneerde keuzes in leerlijnen/ leerstofaanbod 

(halfjaarlijkse streefdoelen en tussendoelen), 
- leerstofaanbod om deze doelen te bereiken (wat), 
- didactische aanpak (hoe), 
- beschikbare roostertijd, 
- passende toets(-en) om de tussendoelen te evalueren (In de ‘Wegwijzer toets- 

gebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ (Cito, 2012) staan 
aanwijzingen voor de keuze van passende toetsen voor leerresultaten).  

Voorbeeld uitwerking doelen en halfjaarlijkse streefdoelen

 

Deze doelen en halfjaarlijkse streefdoelen worden beschreven in het 
Ontwikkelingsperspectief van de leerling. Dit wordt halfjaarlijks met ouders besproken. 
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C. Cyclus 1-zorgroute 
 

 

1) Wij doorlopen de cyclus 4x per jaar, afgestemd op indeling schooljaar (vakanties) 
en planning methode.  

2) Informatie maximaal één keer invoeren. Dubbelingen in OPP, groepsoverzicht, 
groepsplan, weekplanning/logboek voorkomen. Afspraken over wat waar 
genoteerd wordt staan in het Besluitenboek van SBO de Welle. Leerkrachten 
werken in Sharepoint in documenten. Vastgestelde en ondertekende plannen voor 
een leerling komen in Parnassys. 

3) Overweging: i.p.v. groepsplan het hanteren van een uitgebreidere blokplanning 
geïntegreerd in dag- en weekplanning (per subgroep op onderdelen waar nodig: 
aanvullende/ extra doelen, specifieke aanpak en organisatie). Onderdelen uit 
groepsplan die geen plek krijgen in de blokplanning of dag- en weekplanning, 
worden beschreven in Parnassys. 

4) Voor de volgende gebieden is of wordt een plan opgesteld: rekenen, taal, spelling, 
technisch lezen, begrijpend lezen, gedrag en leren leren. Begrijpend lezen alleen 
voor de bovenbouw. In de onderbouw is taal/spelling/lezen geïntegreerd in VLL.  

5) Wij stellen met elkaar kwaliteitseisen vast m.b.t. de plannen en uitvoering. 
6) Er worden momenten georganiseerd zodat leerkrachten (gezamenlijk) tijd hebben 

voor het evalueren en op- of bijstellen van de groepsplannen (evenals de 
mogelijkheid om hierbij ‘van en met elkaar te leren’) en voor de groeps- en 
leerlingbespreking.  

7) In onderstaande tabel wordt aangegeven welke onderdelen per cyclus aan bod 
komen en welke (extra) onderdelen bij de start en aan het einde van het 
schooljaar. Deze worden opgenomen worden in de jaarkalender en de 
beschikbaarheid van tijd/middelen/expertise die hiervoor nodig is wordt 
gewaarborgd.  

8) Integreer het OGW met de 1-zorgroute. 
9) Wij investeren in het ‘onderzoekend’ onderwijzen om een functionele cyclus te 

realiseren en neem als start- of vertrekpunt daarbij de korte cyclus (PDCA- cyclus 
in de groepsmap).  
Er is een reken- en taal/lees coördinator voor vakinhoudelijke/didactische 
verdieping. 
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Overzicht cyclus  
 
De cirkel geeft het aantal weken en verdeling van kwartalen aan. 
Binnen de cirkel: alles wat er in de groep gebeurt. 
Buiten de cirkel: alles wat er buiten de groep gebeurt.  
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Einde 
schooljaar 

• Actualiseren OP en onderwijsbehoeften per groep en leerling, 
algemeen en vakspecifiek (in apart OP-gesprek tijdens 
studie(mid)dag) met aansluitend; 

• Warme overdracht met nieuwe leerkracht: uiterlijk in de laatste 
week van de zomervakantie, 

• Evalueren en formuleren van (nieuwe) ambities 
schoolopbrengsten (OGW) (o.b.v. uitstroomgegevens, kenmerken 
leerlingpopulatie). 
 

Start 
schooljaar  

• Opstellen (groeps)plannen voor de komende periode 
 

Onderdelen per cylcus Cyclus 
1 2 3 4 

Opstellen/bijstellen groepsplan/clusterplan/blokplanning voor taal, spelling, 
lezen, rekenen, gedrag (SEO, Leren leren, werkhouding) 

x x x x 

Uitvoeren PDCA concrete planning, logboek met evaluatie/onderzoeken/ 
reflectie eigen handelen n.a.v. observaties, gemaakte werk en toetsen.  

x x x x 

Afname ZIEN x  x  
Afname LVS toetsen  x  x 
Klassenconsultatie door ib’er gericht op pedagogisch-didactisch handelen in 
klas en hulpvraag leerkracht voorafgaand aan groepsbespreking 

x x x x 

Verkorte groepsbespreking, analyse opbrengsten a.d.h.v. resultaten 
methodetoetsen, observaties, gesprekjes en reflectie eigen handelen (+/- 1 
uur) 

x  x  

Groepsbespreking i.c.m. (tussen)evaluatie OP (evt. bijstellen), analyse 
opbrengsten LVS, ZIEN, bepalen van ontwikkeling en voortgang van alle 
leerlingen  

 x  x 

Leerlingbespreking voor signaalleerlingen (op afroep met orthopedagoog,  
indien zorgen rondom systeem) 

x x x x 

SOT bij hulpvragen/ zorgen rondom leerling die school overstijgen  x x x x 
Kindgesprek (ambitiegesprek en informatief)  x  x 
Oudergesprek i.c.m. rapport/OP-gesprek  x x x 
Omgekeerd oudergesprek (begin schooljaar) x    
OP-gesprek (evaluatie OP einde schooljaar)    x 
Kijkavonden/ -middagen voor ouders en kinderen in de school  x  x 
Intervisie leerkrachten o.b.v. ib’er/ortho, gericht op analyse vorderingen, 
afstemming aanbod/aanpak op specifieke onderwijsbehoeften, omgaan met 
lastig/grensoverschrijdend gedrag etc.   
 

x x x x 

Klassenconsultatie door de taal- en rekencoördinator gericht op didactisch 
handelen in de klas 

x  x  

 
 

Benoemen van onderwijsbehoeften 

- korte termijndoelen binnen de periode van het groepsplan (zone naaste 
ontwikkeling); ook pedagogische aspecten meenemen: Wat heeft dit kind nodig om 
zich te ontwikkelen? Wat heeft dit kind nodig om te leren? 

- Bij het benoemen van onderwijsbehoeften het vaststellen van de doelen mede 
baseren op LRV/OP (leerlijn/leerroute): 1- algemeen/ leergebied overstijgend en 2 - 
vakspecifiek (indien daar sprake is van ‘signaal’), 



12 
 

- Benoemen aanvullen/specificeren (per vak) van onderwijsbehoeften voor leerlingen in 
het groepsoverzicht als leerling opvalt aan boven of onderkant of qua SEO/ 
werkhouding (signaal leerling), 

- OGW-algemene onderwijsbehoeftes van leerlingen op school (analyse leerling 
populatie en opbrengstgegevens) in schoolbeleid à schoolafspraken/ beleid rondom 
zelfstandig werken, dagritme etc.  

 

Startgesprek / Kindgesprek 

De leerkracht voert een startgesprek met ouders en leerling. Dit startgesprek is 
gekoppeld aan een huisbezoek aan het begin van het schooljaar. 
Tijdens het startgesprek stelt de leerling een eigen leerdoel voor zichzelf waar de 
leerkracht met de leerling later op terugkomt.  
Op deze wijze proberen we de leerling eigenaar te maken van zijn/haar ontwikkeling en 
de stappen die samen gezet moeten worden om deze ontwikkeling te realiseren. 
In alle jaargroepen is dit een onderdeel van het startgesprek. Leerling, ouders en 
leerkracht benoemen alle drie doelen voor de leerling. In de groepen 3 t/m 5 is deze 
vorm van doelen stellen door de leerling nog in ontwikkeling. Het doel in deze groepen is 
nu nog om te leerlingen te leren om zelf na te denken over hun eigen leerproces en 
doelen. Deze kindgesprekken en het eigenaarschap van de leerling zijn in ontwikkeling 
op SBO de Welle en breiden we verder uit naar een cyclus.  
 

Groepsbespreking 

- Ib’er bevraagt de leerkracht naar bevindingen, analyse, aanpak etc. en reflectie op 
handelen in de klas.  

- Er wordt ingezoomd op het aanbod en de resultaten van de kernvakken. Indien 
gewenst sluit de taal- of rekencoördinator bij de bespreking aan. Aan de hand van de 
bespreking wordt bepaald welke leerling extra ondersteuning nodig heeft. 

- Voorafgaand aan de groepsbespreking, werken de leerkrachten het OP van leerlingen 
bij. Eventueel aangevuld met bevindingen van andere deskundigen binnen de school. 

- Schakel naar leerlingbespreking bij signaalleerlingen: 
§ leerlingen die zich niet conform de prognose ontwikkelen (en de ontwikkeling 

hiervan sterk afwijkt), 
§ leerlingen die 2x onvoldoende profiteren (minder dan 75% van de doelen behalen) 

van het groepsplan (leerroute), 
§ leerlingen waarvan de onderwijsbehoeften onduidelijk zijn, 
§ leerlingen met vermoedens van ernstige problematiek/stoornis of problematische 

thuissituatie, 
§ leerlingen die recent gestart zijn in de groep. 

- Documenten: format groepsbespreking (verslag door ib’er); vanuit Parnassys: 
groepsplan, groepsoverzicht/kaart uit, weekplanning/ logboek (korte cyclus), OP. 

- Leerlingbespreking (met eventueel aansluiten van de orthopedagoog) vindt bij 
voorkeur ’s middags plaats, op dezelfde dag als de groepsbespreking (ochtend) (of in 
dezelfde week).  
 

Korte cyclus  

De korte cyclus is ons startpunt. Dit betekent o.a. in dag- en weekplanning, in een kolom 
evaluatie/logboek, relevante procesinformatie noteren vanuit dagelijkse observaties. Hoe 
leren kinderen en bij voorkeur wat valt op in de betreffende les: tijdens de feedback, 
tijdens een rondje langs de leerlingen, bij het hardop denken, als leerlingen overleggen, 
door diagnostische vragen te stellen tijdens de (zelfstandige) verwerking (constatering 
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van bijv. een denkfout of hiaat in leerstof) om vervolgens op basis daarvan interventies 
te plannen (Wat betekent dat voor de instructie en begeleiding de volgende keer dat dit 
onderdeel wordt behandeld?). Om hierin functionaliteit te realiseren (en de 
administratieve last te beperken) is het nuttig om leerkrachten onderling te laten 
uitwisselen wat je wel en niet noteert.  
 

Voorwaarden voor functionele ondersteuningsstructuur/cyclus  

Wij investeren in de voorwaarden om tot een functionele handelingsplanning en 
gedifferentieerde lespraktijk te komen: 
1. Onderzoekend onderwijzen: waarop en waarom valt een leerling uit? Oorzaken van 

uitval analyseren en op basis daarvan het aanbod en de specifieke aanpak die 
leerlingen nodig hebben om weer aan te haken bij de leerstof bepalen. Aandacht 
voor procesdiagnostiek: hoe leerlingen leren d.m.v. diagnostische gesprekken, door 
leerlingen hardop laten verwoorden van oplossingen etc. 

2. Kennis van vakinhoud, cruciale leermomenten, vakdidactiek.  
3. Klassenmanagement: organisatie hanteren die het mogelijk maakt om instructie te 

geven aan verschillende niveaugroepen (zelfstandig werken en uitgestelde 
aandacht). 

4. Instructievaardigheden: leerstof duidelijk kunnen uitleggen en alternatieve 
didactische strategieën aan kunnen wenden als leerlingen de leerstof via de reguliere 
uitleg niet blijken te begrijpen.  

5. Blijvend investeren in de vaardigheden die de leerkrachten nodig hebben in het 
doorlopen van de cyclus (onderzoeken, reflecteren, doelen stellen en plannen, 
uitvoeren en evalueren). 

 
De rol van de ib’er is het trainen en scholen van de leerkrachten in het versterken van de 
vaardigheden die zij nodig hebben in de cyclus (onderzoeken, reflecteren, doelen stellen 
en plannen, uitvoeren en evalueren). Bijvoorbeeld het analyseren van toets resultaten in 
combinatie met meerdere bronnen (uitkomsten op methode gebonden toetsen, 
observaties): 
• toetsen te ‘lezen’ en vergelijken, trends en daarnaast ook samenhang te zien 

(bijvoorbeeld tussen begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat), 
• foutenanalyses, gerichte observaties en leerlingen hardop laten verwoorden van hun 

oplossingen, 
• onderzoeken hoe het kind leert door middel van het voeren van een diagnostisch 

gesprek. 
Bij elk evaluatie/ analyse-moment kan een nieuwe informatiebron centraal worden 
gesteld en uitgediept. 

Doordat leerkrachten onderling verschillen in de mate waarin zij deze vaardigheden 
beheersen, is een gedifferentieerde aanpak in de ontwikkeling hiervan aan te bevelen. De 
ib’er doorloopt hierbij zelf de vijf fases en zijn daarbij op de leerkracht gericht: welke 
behoefte aan coaching, training, scholing hebben zij en hoe kun je ze daarin voorzien? 
Net als bij leerlingen ook minimale doelen waaraan elke leerkracht uiteindelijk moet 
voldoen. Wat is op collectief niveau nodig? Wat op bouw-/ unitniveau? Wat op individueel 
leerkrachtniveau? Zoeken naar vormen waarin leerkrachten van en met elkaar kunnen 
leren en samen kunnen oefenen (bijv. bij diagnostisch gesprek). 
De ib’er heeft daarnaast ook een signalerende functie in de scholing die nodig is voor 
leerkrachten. 
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Verbinding met OGW 
Monitoring/evaluatie opbrengsten (leergebied specifiek en leergebied overstijgend) 
1. Leerlingniveau - Zijn de doelen bereikt? Welke groei of leerwinst heeft de leerling 

vanaf de instroom laten zien? Extra ondersteuning of uitdaging nodig? 
2. Groepsniveau  - Ontwikkelen de leerlingen binnen eenzelfde arrangement zich als 

groep conform het groepsplan? Zijn de leeropbrengsten en de vaardigheidsgroei 
toegenomen? Wat zijn verbeterpunten? Deze punten komen in de groepsbespreking 
aan de hand van het groepsoverzicht aan de orde. Ook een reflectie op aangeboden 
leerinhouden, onderwijstijd en het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht.   

3. Schoolniveau  - 2x per jaar opbrengsten op schoolniveau analyseren en consequenties 
aan verbinden voor kwaliteitsverbetering en schoolontwikkeling. Ontwikkelen de 
leerlingen (over de leerjaren heen) zich conform het schoolplan? Wat zijn de 
gerealiseerde uitstroomniveaus en –bestemmingen van de leerlingen? Zijn per 
leergebied de leeropbrengsten toegenomen? Wat zijn verbeterpunten?   

 

D. Ontwikkelingsperspectief (OP) 
 

Het ontwikkelingsperspectief (OP) van de leerling staat in Sharepoint zolang er door de 
leerkracht in gewerkt wordt. In juni ondertekenen ouders het OP en wordt het 
ondertekend in Parnassys gezet.  
Voor leerlingen die nieuw op school komen, maakt de orthopedagoog een 
ontwikkelingsperspectief. De ib’er bespreekt dit met ouders en laat ouders dit 
ondertekenen. Het ondertekende OP komt in Parnassys.  
Het format van het OP is nog verder in ontwikkeling en wordt in het CvOB besproken en 
eventueel aangepast.  
 
Vanaf groep 6 wordt de verwachte uitstroombestemming bij het rapportgesprek met 
ouders besproken. Dit gebeurt aan de hand van het OP. Leerkrachten nemen de ouders 
op een vaste manier mee door het OP. In bouwvergaderingen in de bovenbouw wordt dit 
met de leerkrachten besproken en afgestemd.  
 
Naast deze reguliere besprekingen, kan het zijn dat er extra ondersteuning nodig is voor 
een leerling. Vanuit het Samenwerkingsverband Twente Noord wordt er gewerkt met een 
uniforme manier van gesprekken voeren over leerlingen waar uitgebreide ondersteuning 
nodig is. Dat gaat door middel van een SOT.  
Wij hanteren deze werkwijze ook binnen de school voor leerlingen waarbij het van belang 
is om met externe partijen de ondersteuning te onderzoeken en bespreken. Hiervoor 
hebben wij ongeveer negen keer per jaar een vast SOT gepland waarbij leerplicht, SWV 
en GGD standaard aansluiten en andere externen uitgenodigd kunnen worden. 
- De ib’er bepaalt of een SOT nodig is. Aanwezig zijn: leerkracht, Ib, teamleider, 
orthopedagoog en externe partijen op afroep.  
De directeur zit het algemene SOT voor tijdens het eerste halfuur waarin algemene 
schoolzaken besproken worden. Daarna wordt er in overleg afgestemd of directeur of 
teamleider het gesprek met ouders/verzorgers voorzit. Ouders/verzorgers zijn aanwezig 
of vooraf op de hoogte gesteld. 
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Minimale eisen OP (richtlijnen Inspectie van het Onderwijs) 

- niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken (bv werkhouding, concentratie), 
- cognitieve mogelijkheden van de leerling (IQ), 
- bevorderende en belemmerende factoren, 
- verwachte uitstroombestemming, 
- niveau van instructie (handelingsniveau: formeel/informeel etc.), 
- resterende hoeveelheid tijd op S(B)O, 
- een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en -indien van 

toepassing- de afwijkingen van het (regulier) onderwijsprogramma. 

Uitgangspunten bij het werken met OP 

1. Plannen van tussendoelen en niet alleen resultaten volgen. Behaalde tussendoelen en 
groei monitoren om een doelgericht aanbod te plannen. Terug redenerend van de 
uitstroombestemming naar leergebied specifieke en leergebied overstijgende 
tussendoelen om het komende (half) jaar na te streven. 

2. Uitgaan van hoge, maar wel realistische, verwachtingen en ambitieuze doelen. Binnen 
de mogelijkheden van de leerling de lat hoog leggen. 

3. Aanpakken van (beïnvloedbare) factoren die de ontwikkeling en het leren 
belemmeren. Kijken naar factoren in het onderwijs, de leerling en opvoeding. Benut 
gericht de bevorderende factoren. 

4. De insteek is groepsgericht onderwijs. Vanuit het onderwijs aan de groep vindt 
intensivering van het aanbod plaats door verlengde instructie, meer leertijd en extra 
verwerkingstijd. Als herhaalde intensivering onvoldoende resultaat heeft, dan pas 
gaan dispenseren, oftewel keuzes maken binnen de leerdoelen en de leerstof 
bijstellen. 

5. Afstemmen en samenwerken met de leerling en zijn/ haar ouders. De leerkracht 
gaat in gesprek met de leerling over zijn/ haar ontwikkeling, zodat de leerling 
betrokken is bij het plan en het aanbod om de doelen te bereiken. De leerkracht gaat 
in gesprek met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van hun kind en werkt 
samen met de ouders aan het realiseren van dit perspectief. 

6. Systematisch monitoren van de ontwikkeling, zowel leergebied specifiek (in 
elk geval technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen) als leergebied over- 
stijgend (sociale competenties, Leren leren en redzaamheid). 

7. Afstemmen en inbedden OP in de interne en externe ondersteuningsstructuur van de 
school om de leerlingen effectief te begeleiden en te ondersteunen. 

8. Benutten van het OP bij de informatieoverdracht tussen scholen, zoals bij een 
schoolwisseling, verwijzing naar S(B)O of overdracht naar het V(S)O. 
 

Procedure rondom OP 

- De orthopedagoog maakt bij binnenkomst van de leerling -op basis van een 
dossieranalyse- een aanzet tot het OP, de intern begeleider en leerkracht werken 
deze verder uit.  

- Het opstellen, monitoren, evalueren en bijstellen van het OP is de gedeelde 
verantwoordelijkheid van de leerkracht en de intern begeleider. Zij vragen hierbij 
andere betrokkenen om advies.  

- Het uitvoeren van het OP is de verantwoordelijkheid van de leerkracht.  
- De intern begeleider kan de leerkracht hierbij coachen.  
- Twee keer per jaar wordt het OP besproken tussen leerkracht en ib (evt. 

Orthopedagoog of taal- of rekencoördinator): 
o OP en LRV per vakgebied vaststellen, eventueel bijstellen,  
o algemene onderwijsbehoeften (vakoverstijgend en duurzaam) vaststellen,  
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o OP/LRV en algemene onderwijsbehoeften + consequenties voor handelen 
vastleggen in begeleidingsplan (dit plan wordt geoperationaliseerd in 
groepsplannen). 

- Het is van belang dat het management betrokken is om de resultaten van de 
uitvoering van het OP met de intern begeleider en de leerkracht te bespreken om de 
ontwikkeling van leerlingen en de te behalen doelen en schoolontwikkeling continu in 
verbinding te brengen met elkaar. 

- Het OP wordt twee keer per jaar met ouders besproken, in januari en juni, gekoppeld 
aan de evaluatiemomenten rondom de toets-periodes (aan de hand van overzicht van 
didactische gegevens, niveaus en uitstroom, ontwikkelingslijn en prognose uit 
Parnassys).  

- In september/oktober voert de leerkracht een startgesprek met ouders/verzorgers en 
leerling. Hierin kan de leerling eigen doelen aangeven en worden de doelen uit het OP 
besproken. 
Als school streven we naar educatief partnerschap met ouders en is het betrekken 
van ouders bij het OP in ontwikkeling. 
 

In de bijlagen ( bijlage 1) is het stroomschema voor OP’s te vinden. 
 
 
 
In onderstaande matrix wordt aangegeven wie bij welke aspecten van het OP betrokken 
is: respectievelijk voor het start OP en het reguliere OP.   
 
Onderdelen START OP ortho ib leerkracht ouders leerling 
onderzoeksgegevens/ 
beginsituatie (HIA) 

x     

belemmerende en 
stimulerende factoren 

x     

onderwijsbehoeften x     
didactische beginsituatie x     
indelen in leerroute en 
arrangement, LRV 

(x) 
adviserend 

x X   

startgesprek   X x x 
bespreken en 
ondertekenen 4-6 wk 
concept OP 

 x X x  

Onderdelen OP ortho ib leerkracht ouders leerling 
kindgesprek op 
onderdelen van OP 

  X  x 

evaluatie OP 2x/ jaar    x   
bijstellen OP (criteria, zie 
procedure) en (indien 
nodig) 
onderwijsbehoeften 

bij 
aanpassing 
leerroute 
en op 
afroep 

x X   

oudergesprek 
(ontwikkeling inzichtelijk 
voor ouders, overzichtje 
Parnassys) 

 op 
afroep 

X x  

warme overdracht start 
schooljaar 

  oude en 
nieuwe 
leerkracht 
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E. Wie doet wat  
 
Hieronder een gezamenlijke visie op de rol van ib’er en orthopedagoog binnen SBO de 
Welle. 

Intern begeleider 

De ib’er coacht (1) team en individuele leerkrachten bij het begeleiden en leren van 
leerlingen; begeleidt (2) team bij data-analyse en samen leren van opbrengsten; is mede 
verantwoordelijk (3) voor kwaliteit en onderwijskundige ontwikkeling; werkt 
systeemgericht (4): samenwerking met leraren, directie, team, ouders, externe partners 
en netwerken.  
 
Meer concreet betekent dat o.a. het volgende: 
- Scholing en training van leerkrachten in het versterken van de vaardigheden die zij 

nodig hebben in de vijf fases van de cyclus. Hierbij momenten van evaluatie en 
analyse (bij maken van handelingsplanning) inzetten om vaardigheden te oefenen. 
Elke cyclus kan je bijv. weer focus op andere vaardigheid leggen. Daarbij doorlopen de 
ib’ers zelf de vijf fases en zijn daarbij op de leerkracht gericht: welke behoefte aan 
coaching, training, scholing hebben zij en hoe kun je ze daarin voorzien? Net als bij 
leerlingen ook minimale doelen waaraan elke leerkracht uiteindelijk moet voldoen. Wat 
is op collectief niveau nodig? Wat op bouw-/unitniveau? Wat op individueel 
leerkrachtniveau? Zoeken naar vormen waarin leerkrachten van en met elkaar kunnen 
leren en samen kunnen oefenen. Bijv. bij diagnostisch gesprek. 

- Controleren en bewaken: voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip vallen, globaal 
overzicht hebben van de ontwikkeling van alle leerlingen en tijdig ingrijpen waar nodig 

- Lid zijn van schoolmanagementteam en medevormgeven van onderwijsbeleid, 
waaronder het schoolondersteuningsprofiel.  

- Het uitvoeren van klassenconsultaties gericht op het pedagogisch-didactisch handelen 
van de leerkracht. 

 

Orthopedagoog  

De Orthopedagoog speelt vooral een belangrijke rol bij de instroom en uitstroom van 
leerlingen en het OP.  Op afroep sluit de orthopedagoog aan bij leerlingbespreking e.a. 
overlegstructuren. Dit geldt met name bij hulpvragen die breder/systemisch van aard 
zijn.   
De orthopedagoog heeft o.a.: 
- een consulterende rol op basis van signalering, 
- een diagnosticerende rol in het onderkennen en verklaren (uitvoeren van onderzoek, 

dossieranalyse) en dossiervorming, 
- begeleidende rol naar leerkrachten bij vraagstukken rondom het gedrag/ leren van 

leerlingen en het opstellen van (individuele) handelingsplannen.  
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F. Conclusie 
 
Samenvattend is het door middel van het steeds weer volgen van onze 
ondersteuningscyclus mogelijk om duidelijk in kaart te brengen wat er aan ondersteuning 
nodig is voor de leerling, de leerkracht en/of de groep.  
De leerkracht is de belangrijkste spil in onze organisatie om de ondersteuningsbehoeften 
in de groep te signaleren en in kaart te brengen. Met ondersteuning van de intern 
begeleider en eventuele andere deskundigen kan er daarna een plan opgesteld en 
uitgevoerd worden, dat vervolgens geëvalueerd en waar nodig bijgesteld wordt.  
Hiermee blijft de ondersteuning goed in beeld en kunnen tijdig aanpassingen gedaan 
worden. Elke leerling binnen onze school heeft individuele onderwijsbehoeften en doelen 
die benoemd worden in het ontwikkelingsperspectief. Deze worden gekoppeld aan het 
groepsplan, waardoor de leerkracht gericht met de leerlingen in de groep kan werken.  
Hierdoor worden leerlingen binnen SBO de Welle uitgedaagd om zich vanuit vertrouwen 
in eigen kunnen te gaan ontwikkelen en hun eigen weg te vinden naar de toekomst.  
 
 
 
G. Afkortingen 
 
Hieronder is de verklaring van de gebruikte afkortingen te vinden:  
 

• CvOB                                  Commissie van Onderzoek en Begeleiding 
• GB                                             Groepsbespreking 
• HGW                                        Handelingsgericht Werken 
• HIA                                             Handelingsgericht Integraal Arrangeren 
• IB                                               Intern begeleider 
• IQ                                               Intelligentiequotiënt 
• LRV                                             Leerrendementsverwachting 
• LVS                                             Leerlingvolgsysteem 
• OGW                                           Opbrengstgericht Werken 
• OP                                              Ontwikkelingsperspectief 
• PDCA                                           Plan-Do-Check-Act 
• PRO                                             Praktijkonderwijs 
• SBO                                             Speciaal Basisonderwijs 
• SEO                                             Sociaal- Emotionele Ontwikkeling 
• SOT                                             Schoolondersteuningsteam 
• SWV                                            Samenwerkingsverband 
• VMBO                                          Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 
• VSO                                             Voortgezet Speciaal Onderwijs               
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H. Bijlagen 

 

Stroomschema ontwikkelingsperspectieven 

Binnen SBO de Welle werken we voor alle leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.  
Dit OP wordt elk jaar met ouders besproken en door ouders ondertekend. Gedurende het 
schooljaar werken de leerkrachten het OP bij.  

 

 

Stroomschema HIA’s 

Binnen Samenwerkingsverband 2301 wordt er gewerkt met Handelingsgericht Integraal 
Arrangeren. Als SBO schuiven wij aan bij zogenoemde HIA’s , waarin de beste plek en 
aanpak voor de leerling worden besproken. De HIA is bindend voor de 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van de leerling. Als er nog geen beslissing voor een TLV 
genomen wordt in een HIA, wordt deze intern op school besproken. Bij medische 
belemmeringen en risico op veiligheidsproblemen is er voorafgaand aan de HIA al overleg 
met de directeur.  
 

 

OPP
Start Bestaand

Leerkracht haalt 
het uit 

Sharepoint en 
laat ouders in 
een gesprek 

ondertekenen

Ondertekend OPP 
gaat in Parnassys

De leerkracht werkt de 
OPP's bij.

In juni zijn alle OPP's 
bijgewerkt. De cyclus 

begint opnieuw.
Ondertekend OPP 
gaat in Parnassys

Ib'er bespreekt 
met de leerkracht 

het OPP met 
ouders en laat 

het ondertekenen

Orthopedagoog 
maakt het start OPP 

en zet dit in 
Sharepoint in de 

groepsmap
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Als een school SBO de Welle vraagt om mee te denken in een HIA volgen wij het 
volgende schema: 

 
Indien er een TLV is afgegeven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat een nieuwe leerling op school is gestart, heeft de leerkracht de eerste 6 weken 
elke week contact met de ouders en stemt waar nodig af. 

Ouders die op een ander moment ter oriëntatie op school willen komen kijken, zijn 
welkom voor een gesprek en een rondleiding door de directeur of teamleider. Deze zal 
altijd vragen of het Samenwerkingsverband 2301 of een trajectbegeleider betrokken zijn.  

Een half jaar na plaatsing van een leerling, zal de administratie een brief sturen aan de 
school van herkomst met de mogelijkheid om te komen kijken hoe het met de 
betreffende leerling gaat. Als een school daar gebruik van wil maken, neemt deze contact 
op met de teamleider. De teamleider organiseert dan een rondleiding en klassenbezoek.  

Voor leerlingen die vanuit SBO de Welle worden doorverwezen naar een andere 
basisschool, neemt de teamleider contact op met de school van herkomst om deze op de 
hoogte te stellen.  

De HIA-aanvraag 
komt binnen bij de 

orthopedagoog

De orthopedagoog 
doet een observatie 
(indien verhinderd 

de ib'er)

Naar de HIA gaan 
de teamleider en de 
orthopedagoog van 

de boven- of 
onderbouw

Orthopedagoog zorgt voor 
documentbeheer. Maakt 

dossier compleet voor de leerling op 
school komt

Het dossier wordt overgedragen aan 
de ib'er

Managementondersteuner plant een 
kennismakingsgesprek met ouders 

(BSN en ID mee)

Kennismakingsgesprek is met de 
directeur en vervolgens intake met 

ib'er

Ib'er draagt het intakeformulier over 
aan de administratie en spreekt met 

de leerkracht de leerling door

De administratie haalt het OSO 
binnen.
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In enkele gevallen vraagt het Samenwerkingsverband om een observatieplaatsing. 
Daarvoor hanteren wij de volgende afspraken: 

- Bij een observatieplaatsing ( crisis) schakelt de directeur van de basisschool het 
samenwerkingsverband (SWV) in. 

- Het SWV neemt contact op met de directeur van het SBO. 
- De directeur bespreekt de casus intern met de leden van het CvOB van de 

betreffende bouw en neemt een beluit. 
- De casus worden door de teamleider, ib’ er en orthopedagoog opgepakt. 
- 6 weken na plaatsing vindt de tussenevaluatie plaats en 12 weken na plaatsing 

de HIA. 
Bij een observatieplaatsing vanuit SBO naar SO, neemt de directeur van SBO de Welle 
contact op met het Samenwerkingsverband.  
Vervolgens stelt de orthopedagoog in overleg met de SO school het observatieplan op. 
 
 
 

 


