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Visie passend onderwijs school  
Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan 
ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Passend onderwijs is voor ons 
onderwijs dat gericht is op het realiseren van zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk onderwijs, 
waarbij de ondersteuningsbehoefte leidend is. We realiseren ons daarbij dat de stap naar meer 
inclusieve onderwijsvoorzieningen, zodat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte steeds 
vaker naar dezelfde school kunnen en waar mogelijk in dezelfde klas zitten, een uitdagende weg is.  
Omdat niet kan worden verwacht dat (reguliere) scholen alle kinderen die worden aangemeld een 
passend aanbod kunnen bieden, zijn scholen regionaal (in een aaneengesloten gebied) 
samenwerken.  
 
Hiertoe zijn samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor po en voor vo ingericht. Naast 
reguliere scholen sluiten ook scholen voor speciaal basisonderwijs (in po), scholen voor 
praktijkonderwijs (in vo) en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (voor cluster 3 en 4) aan. 
Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige 
handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster 4 is onderwijs voor kinderen met ernstige 
gedrags- of psychiatrische stoornissen. 
 
De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te 
plaatsen. De school moet eerst onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan 
bieden. Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet de school 
(het bestuur) een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het 
kind ook kan worden geplaatst. De verantwoordelijkheid om een passende plek te vinden op een 
andere school, is geregeld in de Wet passend onderwijs.    
 
Passend onderwijs realiseren is dus een gezamenlijke maatschappelijke opdracht voor iedereen 
werkzaam in het onderwijs. Vanuit de maatschappij, ouders en het onderwijs is de roep om 
inclusiever onderwijs en minder strak gescheiden systemen, tussen regulier en speciaal onderwijs, 
maar ook tussen onderwijs en zorg, de afgelopen jaren sterker geworden.  
 
In de komende planperiode, maar ook in de jaren daarna, werken we daarom samen aan een 
stappenplan naar – waar mogelijk- meer inclusiever onderwijs met behoud en doorontwikkeling van 
voldoende specialistische expertisecentra. Dit uiteraard altijd binnen de onderwijskundige 
mogelijkheden van een reguliere basisschool. Ook moet het redelijkerwijs passen binnen de 
mogelijkheden van een groepsleerkracht en moet er voor hen ook een realistische werkdruk zijn. 

 

https://www.bshetbaken.nl/school/documenten/


  

 
Ontwikkelingen 2022-2023 

- Vanaf dit schooljaar wordt het schoolondersteuningsprofiel jaarlijks geactualiseerd.  
 

 

 

Domeinen 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 vier 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 de leerlingen. 

d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. 

e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 

2. Ondersteuning. 

a. Voor alle leerlingen met extra ondersteuning 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 leerlingzorg. 

b. De school heeft haar schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. 

c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingzorg en past het beleid zo 

nodig aan. 

4. Organisatie. 

a. De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 

b. De school heeft een effectief schoolondersteuningsteam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Deskundigheid. 

 

Deskundigheid Uren 
beschikbaar 

Kwaliteit 
geborgd* 

Naar 
tevredenheid

* 

Niet naar 
tevredenheid

* 

Niet 
beschikbaar.* 

Jeugdcoach op school 
(JOS) 

13 Ja  Ja  n.v.t n.v.t. 

Extra ondersteuning 25 Ja Ja n.v.t. n.v.t. 

Logopedie 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Coördinator  taal, 
lezen, spraak 

6 Ja  Ja  n.v.t. n.v.t. 

Coördinator rekenen 
en wiskunde 

6 Ja Ja  n.v.t. n.v.t. 

Coördinator sociale 
vaardigheden/gedrag 

6 Ja Ja  n.v.t. n.v.t. 

Expertise 
faalangstreductie. 

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Expertise jonge 
risicoleerlingen 

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Coördinator 
(hoog)begaafdheid 

6 Ja  ja n.v.t. n.v.t. 

Coördinator motoriek 5 * Ja  ja n.v.t. n.v.t. 

Expertise tweede taal 
NT2 

0  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Expertise auditieve 
ontwikkeling 

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Expertise visuele 
ontwikkeling 

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Expertise cognitieve 
ontwikkeling 

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Expertise autisme 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Expertise zieke 
kinderen 

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Samenwerking 
Jeugdzorg 

variabel n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Coördinator ICT 6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Coördinator leerling 
zorg (IB) 

42 Ja  Ja  n.v.t. n.v.t. 

 

*  In opleiding 

 

Voorzieningen. 

 

Voorzieningen Kwaliteit 
geborgd* 

Naar 
tevredenheid* 

Niet naar 
tevredenheid* 

Niet 
beschikbaar.* 

Rolstoelvriendelijk Ja  ja n.v.t. n.v.t. 

Invalidetoilet ja ja n.v.t. n.v.t. 

Voorzieningen 
doven/slechthorenden 

nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 



  

Voorzieningen 
blinden/slechtzienden 

nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gespreksruimte ja ja n.v.t. n.v.t. 

Therapieruimte nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Verzorgingsruimte nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Time out ruimte nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Huiswerkgroep na schooltijd nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Kinderopvang Je (inpandig 
externe BSO) 

ja n.v.t. n.v.t. 

Taalgroep NT2 nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Structuurgroep nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Groep zeer moeilijk lerenden nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Groep internaliserend gedrag nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Groep externaliserend gedrag. nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Groep crisisopvang nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Inclusieve groepen * ja ja n.v.t. n.v.t. 

 
*  Feitelijk zijn al onze groepen inclusieve groepen, voor zover onze mogelijkheden dat toelaten. We hebben een laag 

verwijzingspercentage naar SBO/clusterscholen. 

 

 

Samenwerking ketenpartners. 

 

Ketenpartners Structureel Regelmatig Incidenteel Geen 
samenwerking 

Leerplicht   x  

Jeugdgezondheidszorg x    

Team Jeugd Delft    x 

Kernteam Pijnacker-Nootdorp    x 

Maatschappelijk team Midden-
Delfland 

   x 

CJG Lansingerland x    

Jeugdformaat x    

Enver    x 

Jeugd GGZ   x  

Politie   x  

Ipse De Bruggen    x 

MEE    X 

PPO Delflanden x    

Team Jeugd Lansingerland x    

Veilig Thuis   x  

Jeugdbescherming   x  

Koers VO X     

Logopedie  x   

Scholen voor VO x    

Scholen voor PO x    

Fysiotherapie  x   

 

 

 



  

Financiën. 
De middelen van het samenwerkingsverband  voor basisondersteuning ( € 130,- per ll. x 578 
leerlingen) en lichte ondersteuning (€ 50,- per ll. x 578 leerlingen)  worden als volgt ingezet: 
 
Basisondersteuning: 
 

Ondersteuning aan individuele leerlingen 
- Inzet onderwijsondersteunend personeel 

 

 
€ 1.140 

Ondersteuning aan de groepen 
- Begeleiding Levelkids (2,5 dagdelen per week) 

 

 
€ 17.000 

Organisatie 
- IB en SOT 

 
Professionalisering schoolteam 

- Studiedagen 
- Zicht op Ontwikkeling 

 

 
€ 47.000 
 
 
€ 5.500 
€ 1.500 

Bevorderen samenwerking ouders 
- Voorlichting VO 
- Voorlichting Leefstijl 
- Voorlichting Social Media 

 

€ 2.000 

Anders 
- Ondersteuning Levelkids 

 
€ 1.000 

 
 
Lichte ondersteuning: 
 

Ondersteuning Bedrag 

Individuele ondersteuning 
binnen de groep 

€ 3.900 

Ondersteuning buiten de groep 
(bijvoorbeeld RT) 

€ 17.000 

Ondersteuning in 
groepsarrangement 

€ 8.000 

 
Voor al deze zaken worden 2 externe ondersteuners ingehuurd die wekelijks in totaal 5 dagdelen 
aanwezig zijn op school om de lichte ondersteuning uit te voeren. Ook is een deel van dit werk 
uitbesteed als taak aan de onderwijsassistent en zetten wij ook voor 2 dagdelen per week een 
leerkracht extra in voor deze vorm van ondersteuning. 
 
De  arrangementen voor leerlingen en de besteding van de middelen, die daaraan gekoppeld zijn, 
worden verantwoord in het groeidocument en besproken met de lokale ondersteuningsadviseur 
van het samenwerkingsverband. 

 

 

 

 

 



  

Evaluatie. 
Dit schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Dat 
vormt de basis voor een jaarlijks actueel SOT. Dat SOT gaat ook jaarlijks naar de MR toe. 
(adviesrecht) 
 

 

  

 

 

 


