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Een onderwijsondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school haar (ondersteuning)leerlingen 
kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe ondersteuning de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de 
school onderscheid tussen  basisondersteuning, breedteondersteuning en diepteondersteuning. Daarnaast kan een 
onderwijsondersteuningsprofiel een professionaliserings-  en ontwikkelingsperspectief schetsen voor de school en haar medewerkers. De 
schoolprofielen geven samen uiting aan de ondersteuningplicht van de schoolbesturen. Tevens geeft het totaal van de schoolprofielen in een 
samenwerkingsverband inzicht in het regionale onderwijsondersteuningaanbod: het onderwijsondersteuningcontinuüm in de regio en de 
dekkendheid van de voorzieningen in het licht van de onderwijsvragen en –behoeften van de leerlingpopulatie in het samenwerkingsverband. 

Een belangrijk onderdeel van de definitie van het onderwijsondersteuningsprofiel betreft de indeling basisondersteuning, 
breedteondersteuning en diepteondersteuning. Deze driedeling is het uitgangspunt van het Referentiekader en wordt ook door een groot deel 
van de onderwijsondersteuners gehanteerd. Zowel in de literatuur als bij de verschillende aanbieders van onderwijsondersteuningsprofielen 
wordt deze driedeling echter verschillend ingevuld.  

 Basisondersteuning: Dit is de ondersteuning die de school zelf binnen en om de groepen en binnen de eigen organisatie biedt aan alle 
leerlingen. De kern wordt gevormd door de groep. Uitgangspunt is dat het kind zoveel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep 
door de eigen leraar. Onder de basisondersteuning vallen ook de maatregelen van de school die open staan voor alle leerlingen, zoals 
het werken in differentiatiegroepen, remediale hulp, meer handen in de klas in de vorm van onderwijsassistenten, de begeleiding en 
coaching door de intern begeleider en/of andere deskundigen van de school (taal- en rekenspecialisten, vertrouwenspersonen, 
leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, logopedist en dergelijke) 

 Breedteondersteuning: Dit is de ondersteuning om de school heen. De school wil zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor het 
onderwijs, de ondersteuning en de ontwikkeling van de leerlingen, maar heeft daarbij hulp van buitenaf nodig. Om de school heen is 
een vangnet van hulpbronnen van breedteondersteuning. Van (preventieve) ambulante begeleiders, deskundigen uit het 
(school)maatschappelijk werk, jeugdondersteuning, jeugdgezondheidsondersteuning tot tijdelijke plaatsingen en voorzieningen. Binnen 
de breedteondersteuning blijft de leerling vallen onder de verantwoordelijkheid van de school en blijft daar ingeschreven. De 
breedteondersteuning heeft het karakter van tijdelijk en/of aanvullend. 

 Diepteondersteuning: Dit is de ondersteuning in gespecialiseerde voorzieningen in het samenwerkingsverband of in de regio, zoals het 
SBO of het speciaal onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de leerling wordt overgedragen aan deze voorziening. 
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 Ontwikkelingsprofiel 

  Basis ondersteuning  Breedte 
ondersteuning 

Diepte ondersteuning 

 
1) Visie en acceptatie van het hele 
team/typering school 
 
 
 

Ons eerste doel is het op weg 
helpen van de kinderen naar 
zelfstandigheid. De leerkracht 
staat in de groep, niet voor de 
groep. Zij werkt 
ontwikkelingsgericht en 
oplossingsgericht, dwz dat we 
ervan uitgaan dat ieder kind tot 
een ander gedrag en prestatie 
in staat is en ook verschillend is 
en mag zijn. Samen met het kind 
zoeken we naar oplossingen 
voor problemen. Kinderen 
werken vanuit hun ‘gevoelige 
periode’ naar eigen keuze, 
tempo en niveau. Leerkrachten 
sluiten aan in de zône van de 
naaste ontwikkeling.  
Voorwaarden in de groep zijn 
dan wel: individuele aandacht 
voor elke leerling; leerlingen 
leren samen te werken; hoge 
verwachtingen van leerlingen; 
rustige werksfeer; goede 
voorbereide omgeving.  
Zie bijlage 4 voor een verdere 
uitwerking van wat de 
leerkrachten doen. 
Zie bijlage 1 voor de 
ondersteuningoverlegstructuur. 

We praten over een 
breedte 
ondersteuning 
leerling wanneer er 
sprake is van een 
leerling met een 
specifieke hulpvraag 
waarvoor 
het reguliere aanbod 
niet toereikend is. 
Er wordt dan via het 
(S)OT (school 
ondersteuningsteam, 
in samenwerking met 
de ouders) een 
beroep gedaan op 
specialisten in of om 
de school zoals 
SMW, SWV, CJG, 
remedial teacher.  
In principe is er in 
het voorafgaand 
traject al wel sprake 
geweest van twee à 
drie individuele 
hulpplannen (ihp) 
buiten het groepsplan 
om. (gp) en is er een 
leerlingenschets 
ingevuld. 
Zie bijlage 2 voor de 
beslisboom 
ihp-gp-externen. 

We praten over diepte 
ondersteuning, wanneer er 
vanuit het OT niet meer 
voldaan kan worden aan de 
aansluiting bij de zone van 
de naaste ontwikkeling van 
het kind. Wanneer dit het 
geval is zal er met het OT en 
de ouders een arrangement 
bedacht worden waarvoor 
een aanvraag van middelen 
en/of personeel bij SWV 
gedaan zal worden;  
Zie bijlage 3 voor de 
beslisboom externen 
 
Wanneer dit het kind en ons 
niet helpt om verder te 
komen in zijn/haar 
ontwikkeling zal er vanuit 
het OT en ouders gekeken 
moeten worden of er een 
andere school is in de 
omgeving waarbij het kind 
wel de juiste ondersteuning 
kan krijgen.  
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2) Beleid rondom passend 
onderwijs en het daarbij 
behorende lln aanname beleid 
 
 
 

Het is onze ambitie om 
onderwijs te bieden dat 
aansluit bij de leer- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
de individuele leerling. Om deze 
ambitie te realiseren  
geven we goed onderwijs in 
samenwerking met de intern 
begeleider en de 
groepsleerkracht. Bij 
aanmelding van een leerling, van 
wie bij voorbaat vast staat, dat 
de leerling extra ondersteuning 
nodig heeft, 
is de opname door de school 
afhankelijk van de wensen van 
de ouders en de mogelijkheden 
die de school heeft om tegemoet 
te komen aan de specifieke 
behoeften van de leerling. De 
directie zal in dit 
geval in overleg met de Interne 
Begeleider, de betreffende 
groepsleerkracht en in dien 
gewenst met het overige team 
de afweging maken, in hoeverre 
er tegemoet gekomen kan 
worden aan de behoeften van 
de leerling. Hierbij geven wij 
de grenzen van de school aan: 

 Leerlingen mogen geen 
gevaar voor andere 
leerlingen veroorzaken. 

 Binnen één groep 
kunnen een beperkt 
aantal kinderen met 
extra ondersteuning 
opgenomen worden. Wij 

Wanneer er bij 
aanmelding een 
twijfel bestaat of wij 
aan de 
basisondersteuning 
kunnen voldoen zullen 
wij in overleg met het 
OT deze 
mogelijkheden 
onderzoeken. 
 
Hier kan 
bijvoorbeeld 
uitkomen dat wij ons 
lesmateriaal aan 
moeten passen. Dit 
kan in overleg en tot 
op zekere hoogte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer bij aanmelding al 
duidelijk is dat er voor de 
optimale begeleiding van het 
kind extra ondersteuning 
nog is, zal dit gelijk met het 
ot besproken en 
aangevraagd worden. 
 
 
Vanuit SWV kan er ook een 
verzoek tot plaatsing komen. 
Wanneer dit het geval is zal 
samen met SWV, IB, 
leerkracht, ouders en 
directie een aantal 
gesprekken en eventueel een 
observatie plaatst vinden om 
te bepalen of wij in staat 
zijn (met of zonder) 
arrangement het kind te 
kunnen plaatsten.  
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streven ernaar dat er in 
één groep niet meer dan 
2 kinderen met 
dezelfde problematiek 
worden geplaatst.  

 Werken met materialen 
zoals kraaltjes moet 
mogelijk zijn voor 
leerlingen. 

 Leerlingen moeten zich 
kunnen blijven 
ontwikkelen binnen hun 
naaste zône van 
ontwikkeling. Dit zal per 
half jaar besproken 
worden met 
betreffende ouders. Bij 
stagnatie zullen ouders 
bereid moeten zijn mee 
te  werken aan andere 
oplossingen. 

 Leerlingen dienen een 
grote mate van 
zelfstandigheid 
ontwikkeld te hebben 
of in staat zijn deze te 
kunnen ontwikkelen. 

Ouders van leerlingen in groep 1 
krijgen binnen 3 weken na 
aanvang hun eerste start / 
kennismakingsgesprek. 
In oktober worden alle ouders 
uitgenodigd voor een 
voortgangsgesprek. In januari 
en juni krijgen de ouders een 
verslag en een verslaggesprek. 
Ouders uit groep 8 hebben nog 
een adviesgesprek.  
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3) Georganiseerde 
leerlingbegeleiding/ondersteuning 
op schoolniveau 
 
 
 

Om de ontwikkeling van de 
leerlingen te volgen houden we 
ons aan de 1 zorgroute.  
Zie bijlage 1.  
 
Binnen onze school hebben we 2 
uur per week School 
Maatschappelijk werk. Wanneer 
er vanuit de leerling-, 
groepsbespreking of IB-Dir 
overleg hulp voor ouder en of 
kind gewenst is vanuit SMW 
wordt dit door IB aangemeld 
bij SMW.  
SMW koppelt voortgang terug 
naar IB. Wanneer de voortgang 
beperkt is of stagneert 
communiceert SMW dit met IB 
en bepalen ze gezamenlijk de 
vervolgstap.  

Wanneer blijkt dat 
onze zorgroute niet 
voldoende opbrengst 
heeft gehad wordt er 
samen met de lk, ib 
en swv-er gekeken 
wat een volgende 
stap zou kunnen zijn.  

Heeft de hulp niet het 
beoogde effect dan zal het 
intern ondersteuningoverleg 
advies gaan vragen middels 
het OT bij een 
multidisciplinair team voor 
ondersteuningondersteuning 
of het 1 loket waar advies 
uitgebracht kan worden. 
 

4a) Gedifferentieerd 
werken/leren 
groepsniveau 
 
 
4b) Planmatig werken 
 
 
 

Leerlingen werken individueel 
in een voorbereide omgeving, 
waarin ze zelf uit de aanwezige 
materialen kunnen kiezen.  
In elk lokaal is voor drie 
leerjaren leerstof aanwezig. 
Kinderen mogen ook op 
‘intellectuele wandeling’ naar 
andere groepen om daar ‘gepast’ 
werk te halen. Al onze 
leerlijnen zijn afgezet tegen de 
kerndoelen en de 
referentiekaders. Onze 
Montessori leerlijnen kunnen 
tussentijds op sommige punten 

Wanneer er in het 
intern 
ondersteuningoverleg 
overeengekomen 
wordt dat er meer 
ondersteuning nodig 
is wordt middels 
overleg met de 
SWV-er bekeken 
welke zorg er extra 
geboden kan worden. 
 
Zie bijlage 2. De 
beslisboom.  
 

Indien nodig willen wij zo 
veel mogelijk meewerken met 
externe deskundigen die het 
mogelijk maken om 
leerlingen onderwijs te 
geven op onze school. Wij 
denken hierbij aan de 
ambulante begeleiding van 
de REC’s of vanuit SWV 
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afwijken van de reguliere 
leerlijnen.  
Wij werken van groot naar klein 
(rekenen) en hebben materialen 
die verder gaan dan wat de 
Citotoetsen van de leerlingen 
vraagt. Aan het einde van de 
basisschool zijn alle doelen 
gelijk.  Alle leerlingen zijn voor 
verschillende vakgebieden 
opgenomen in een groepsplan 
waarin beschreven staat wat 
welk kind aan (extra) 
begeleiding en/of aanpak nodig 
heeft. Per groep hebben we 
‘midden’ doelen en ‘eind’doelen 
gesteld.  

 
 
 
 
 
 

 

 
5a) Flexibel werken met het 
curriculum/de afgestemde 
materialen 
 
 
5b) Afgestemde materialen 
 
Vragen over materialen, plek in de 
school 
 
 

De school werkt met heterogene 
groepen. De school is verdeeld in 
de onderbouw (groep 0-1-2); de 
middenbouw (groep 3-4-5) en de 
bovenbouw (groep 6-7-8).  
 
De materialen gebruiken we 
volgens de montessorilijnen, 
afgezet tegen de kerndoelen en 
referentiekaders. 
 
Kinderen hebben een vrije 
werkkeuze. Wanneer de 
leerkracht merkt dat een kind 
niet tot zelfstandig werken of 
het kiezen van het juiste werk 
komt, zal dit in het groepsplan 
mee genomen worden en wordt 
het kind geholpen in het kiezen 

In het intern 
ondersteuningoverleg kan er 
besloten worden om af te 
wijken van het behalen van de
kerndoelen. Ouders worden 
hierin altijd gekend. Het kind
krijgt dan vanaf groep 6 een
OPP 
(ontwikkelingsperspectief) 
Dit wordt pas opgesteld na 
een indicering en advies van 
een gedegen onderzoek. Aan 
een OPP zijn wettelijke eisen
gesteld. Hier zullen we aan 
voldoen.  

In het multidisciplinair 
overleg kan er over gegaan 
worden in een vergaand 
aangepast curriculum. Bv 
onderwijs aan zieke 
kinderen.  
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van werk. (Leer het mij zelf te 
doen)  
 
Binnen onze school wordt er 
behalve bij begrijpend lezen, 
niet gewerkt met de reguliere 
methoden. De ontwikkeling van 
het kind staat centraal. Wij gaan 
uit van de gevoelige perioden van 
het kind en stimuleren/dagen 
kinderen uit om tot een 
intrinsieke motivatie en 
intensieve werkhouding te komen 
om zich optimaal te ontwikkelen. 
Middels een goed ingerichte 
voorbereide omgeving, waarin we 
voor de doelen verschillende 
materialen hebben staan, dagen 
we de kinderen uit om 
zelfstandig aan het werk/leren 
te gaan. 

6) Deskundigen die op school 
aanwezig zijn 
 
 

Intern begeleider (2 dagen), 
remedial teacher (1 dag),  

 SWV, SMW, Leerplicht, 
schoolarts 

Multidisciplinair team 
bestaande uit SWV, BJZ, 
Leerplicht, GGD, SO 
onderwijs (REC2,3,4) 

7) Toegankelijke ruimten 
 
 
 

We hebben naast 6 lokalen, een 
mediatheek, een hal wat 
omgebouwd kan worden tot een 
theater. Een kleutergymzaal. Een 
ruimte voor de  IB, RT en staf, 
een teamkamer en een 
directieruimte. 

De verschillende ruimten 
kunnen gebruikt worden 
als testruimte.  

Invalide toilet  en douche. 
(Nu afgesloten en in gebruik 
als schoonmaakkast, zal 
opnieuw aangesloten moeten 
worden)  
 
De school staat op het 
moment van dit schrijven 
voor een mogelijke 
verhuizing. Het plan zal 
enigszins aangepast moeten 
worden, mocht dit doorgaan.  
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8) Georganiseerde 
ouderbetrokkenheid 
 
 

● Medezeggenschapsraad, 
● Steunvereniging 
● Ouder 

vertrouwenspersoon 
● voortgangsbesprekingen 

met ouders over hun kind 
door leerkrachten 
(okt-jan-juni) 

● 2 thematische 
ouderavonden 

● doegroep 
 
Wij verwachten van ouders dat 
zij samen met ons 
verantwoordelijk zijn voor het 
ontwikkelingsproces van hun 
kind. Een goede begeleiding 
staat of valt uiteindelijk bij een 
goede samenwerking tussen 
school, leerling en ouders.  
 

De ouders worden zo veel 
mogelijk betrokken 
waarbij hun mening 
meeweegt bij  de 
advisering en beslissing 
die er genomen worden. 
Ouders worden altijd 
uitgenodigd bij een OAT 
overleg.  

De ouders hebben de 
eindverantwoordelijkheid in 
de keuze voor hun kind 
tenzij hierdoor de rechten 
van het kind geschonden 
worden.  

9) De komende 4 jaren  werken we 
aan de volgende concrete doelen 
 
 

● Iedere 5 jaar verplichte 
bijscholing op 
Montessori. 

● Schoolontwikkelingen 
 

● Sociaal emotionele 
ontwikkeling van 
kinderen 
 

Wij hebben er voor gekozen 
om ons niet te specialiseren 
op één of meerdere 
gebieden van kinderen die 
zouden vallen onder 
kinderen met extra 
ondersteuningsbehoeften. 
Binnen onze visie en manier 
van werken zijn wij ervan 
overtuigd dat wij al ‘heel 
passend’ onderwijs geven. 
Wanneer er specifieke 
kennis nodig zou zijn, 
kunnen wij deze ons dan 
alsnog eigen maken. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 

 

 

Bijlage 4 

 

Wat doen de leerkrachten aan: 

  Basisondersteuning 

Taakgerichtheid  De werkles wordt gestart met het herhalen/bespreken van de afspraken die gelden tijdens de 
werkles. Tijdens de werkles loopt de leerkracht vaste rondes. Leerlingen mogen verder met een 
ander werkje wanneer ze iets niet begrijpen. De vraag kan gesteld worden als de leerkracht weer 
bij het kind is. Het werkje dient wel af gemaakt te worden.  

Er is in iedere groep een vast werkritme. Dit wordt middels pictogrammen aangegeven. 

Het dagritme is ook in iedere groep aanwezig.  
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Bevorderen van de werkhouding  In de groepsplannen wordt dit aspect meegenomen en per kind beschreven welke 
sturing/begeleiding een kind nodig heeft om tot een goede werkhouding te komen.  

Vanaf groep 3 werken de kinderen met een planning.  

Er zijn afspraken per kind over het aantal werkjes wat op een dag af moet zijn.  

Leer t mij zelf te doen?  De zelfstandigheid van de kinderen wordt sterk gestimuleerd. We laten de kinderen iets eerst 
zelf proberen, wanneer iets niet lukt helpt de leerkracht het kind om t het toch weer zelf te doen. 

Voorbeeldgedrag van leerkrachten bij onder andere lesjes.  

Leerlingen werken met een aftekensysteem. Hierop kunnen ze zien welke werkjes ze nog kunnen 
maken.  

Zelfstandigheid wordt bevorderd door de uitgestelde aandacht en de stimulatie om zelf 
oplossingen voor ‘het probleem’ te zoeken.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling  De verschillende fases van de ontwikkeling worden in het MKVS bijgehouden. Ook worden er 
groepslessen of individuele lesjes gegeven. Wanneer er bijzonderheden zijn wordt er middels een 
observatie en/of gesprekje verder gekeken. Vervolgens wordt een plan van aanpak bepaald.  

In de groepen zijn omgangsprotocollen en regels. 

Een kind uit groep 3 wordt geholpen door een ouder kind uit de groep. Dit oudere kind leert weer 
het goede voorbeeld te geven aan een jonger kind. 

Kinderen uit de bovenbouw zijn maatjes van kinderen uit de onder- en middenbouw. 

Leren oplossen van conflicten  We leren kinderen eerst zelf conflicten op te lossen . Wanneer dat niet lukt, probeert de 
leerkracht te middelen.  

Kinderen uit de bovenbouw die ‘gesolliciteerd’ hebben voor Kanjer op het Plein, krijgen troostles 
en leren ook hoe ze conflicten tussen twee andere kinderen kunnen proberen op te lossen. 
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