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Standaarden basisondersteuning 
 
Vooraf 
 
In het referentiekader passend onderwijs wordt basisondersteuning als volgt gedefinieerd: 
Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve 
interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een 
overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden 
uitgevoerd. 
Met dit concept voor standaarden doet de werkgroep ondersteuning een voorstel aan de besturen 
van het SWV 26-05 voor de ambities voor het niveau van basisondersteuning op de basisscholen. 
Uitgaande van een eerste ondersteuningplan van het SWV voor een periode van twee jaar, moeten 
deze standaarden op 1 augustus 2016 op alle scholen realiteit zijn. 
De scholen hebben allemaal een eerste schoolondersteuningsprofiel (SOP) gemaakt. Dit vormt een 
nulmeting om na te gaan in hoeverre al aan de standaarden voor basisondersteuning wordt voldaan. 
Aan de hand daarvan voegt elke school haar eigen ontwikkelparagraaf aan het SOP toe. Op basis van 
een analyse van de ontwikkelonderwerpen van de scholen, benoemt het SWV in het 
ondersteuningsplan speerpunten voor ontwikkeling voor de eerste planperiode. 
De werkgroep doet een voorstel voor een hoog én haalbaar niveau van basisondersteuning op ALLE 
basisscholen. De werkgroep kiest niet voor een model waarbij basisscholen zich specialiseren in 
specifieke ondersteuningsvragen. De werkgroep is van mening dat dit past binnen de eerder door de 
besturen vastgestelde visie, waarin wordt gesteld dat basisondersteuning van gelijk niveau moet zijn 
en dat ondersteuning zo veel mogelijk kindnabij en schoolnabij in het primaire proces moet worden 
geboden. De werkgroep is tevens van mening dat hiermee recht gedaan wordt aan de vrije 
schoolkeuze voor ouders. Scholen hebben voldoende andere mogelijkheden om zich te profileren. 
Dit voorstel voor basisondersteuning is gebaseerd op de notitie IJkpunten voor basiszorg PO 
(C.J.M. Hoffmans, 2010). Deze IJkpunten zijn gebaseerd op de indicatoren voor zorg en begeleiding 
uit het toezichtkader van de inspectie (basiskwaliteit) en op het toenmalige Werkdocument 
referentiekader passend onderwijs van de sectorraden (PO-kwaliteit). Hiermee zijn alle aspecten die 
deel uitmaken van basisondersteuning in de standaarden voor ons SWV opgenomen. Voor de 
formulering heeft de werkgroep zich laten inspireren door (concept) standaarden die door andere 
SWV-en, eveneens op basis van de IJkpunten, zijn opgesteld. 
 
Hieronder 6 standaarden voor basisondersteuning met nadere specificaties: 
Standaard 1 Visie en beleid 
Standaard 2 Interne ondersteuningsstructuur 
Standaard 3 Pedagogisch klimaat en veiligheid 
Standaard 4 Handelingsbekwaamheid van het team 
Standaard 5 Samenwerken met ouders 
Standaard 6 Samenwerken met externe partners 
Aan elke standaard zijn aanvullende specificaties voor de scholen voor SBO toegevoegd. 
De vakjes achter de standaarden zijn bestemd voor het eigen oordeel van de school over de mate 
waarin zij al aan de standaard voldoet. Ja (of bp = bespreekpunt) of i.o (in ontwikkeling). 
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1 De school voert een helder beleid op het terrein van ondersteuning van haar 
leerlingen 

Ja O 

1. De school heeft een expliciete visie op de ondersteuning van leerlingen. Deze visie 
wordt door het hele team gedragen 

bp  

2. Het ondersteuningsbeleid is gebaseerd op de uitgangspunten en de cyclus van 
handelingsgericht werken 

ja  

3. De school werkt opbrengstgericht en heeft ambities geformuleerd voor de resultaten 
die zij met haar leerlingen wil bereiken 

ja  

4. De visie en het beleid zijn zichtbaar op de werkvloer  
ja 

 

aanvullend voor SBO 

5. De visie op onderwijs en ondersteuning van de school voor SBO houdt er op 
individueel, groeps- en schoolniveau rekening mee, dat alle kinderen die geplaatst 
worden specifieke ondersteuningsbehoeften hebben op orthodidactisch en/of 
orthopedagogisch terrein 

 
 
 

 

6. De school voor SBO sluit in haar onderwijs aan op de protectieve en belemmerende 
factoren van het individuele kind zonder daarbij de kerndoelen uit het oog te 
verliezen 
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2 De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur Ja O 

1. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd   

a. Taken en verantwoordelijkheden van leraren, interne begeleiding (IB) en directie 
op het terrein van de ondersteuning van leerlingen zijn duidelijk en transparant 

ja  

b. Er zijn afspraken over de kwaliteit en kwantiteit van de interne begeleiding ja  

c. Coaching en begeleiding van leraren is onderdeel van de taak van de interne 
begeleiding 

ja  

2. Goed onderwijs dat tegemoet komt aan uiteenlopende onderwijsbehoeften van de 
leerlingen 

  

d. De school heeft leerlijnen en tussendoelen vastgesteld, in elk geval voor technisch 
lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde en voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen 

ja  

e. De school werkt met doelen, waarin het onderwijs op drie niveaus wordt 
aangegeven en wordt gewaarborgd dat alle leerlingen minimaal alle essentiële 
(tussen)doelen bereiken 

ja  

f. De school gaat tenminste twee maal per jaar na of de leerlingen gedijen bij het 
onderwijsaanbod dat hen is toegewezen en stelt de doelen na elk blok bij 

ja  

3. De school heeft vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is   

g. De school volgt systematisch de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van 
de leerlingen 

ja  

h. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig 
hebben 

ja+ i.o 

i. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard 
van de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

ja  

4. De school heeft vastgesteld welke ondersteuningsarrangementen voor leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften zij kan bieden 

  

j. De leraren worden ondersteund bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
ondersteuningsarrangementen voor individuele leerlingen. 

ja  

k. De school evalueert tenminste twee maal per jaar het ondersteuningsarrangement 
met de ouders en de leerling 

ja v.a
gr5 

l. De school stelt voor leerlingen met een “eigen leerlijn” voor één of meer vakken 
een ontwikkelingperspectief (OPP) vast, maakt op basis hiervan beredeneerde 
keuzes in te behalen tussendoelen en leerstofaanbod, evalueert het OPP 
tenminste twee maal per jaar en stelt dit zo nodig bij. 

ja  

5. De interne ondersteuningsstructuur maakt deel uit van een dekkend netwerk van 
ondersteuningsmogelijkheden binnen het SWV. De school weet waar zij terecht kan 
in de regio voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften en kan snel voldoende 
deskundigheid inschakelen voor hulp 

ja  

6. De school gaat jaarlijks na wat de effectiviteit is van de ondersteuning en van de inzet 
van de ondersteuningsmiddelen en stelt dit zonodig bij 

ja  

7. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. Na de overstap naar VO volgt de school 
de ontwikkeling van de leerlingen tot en met de overgang naar leerjaar 3, mede om 
de kwaliteit van het schooladvies te bewaken 

ja  
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aanvullend voor SBO 

8. De school voor SBO stelt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast. 
Vanaf de didactische leeftijd van 20 maanden bevat dit ook het verwachte 
uitstroomprofiel naar VO 

 
 
 

 

9. De school voor SBO maakt beredeneerde keuzen voor de individuele leerling en op 
groeps- en schoolniveau op basis van de analyse van de ontwikkeling van de 
leerling(en) 

 
 

 

10. De school voor SBO zet een multidisciplinair team in om de individuele 
ondersteuningsarrangementen vorm en inhoud te geven 

 
 

 

11. De school voor SBO draagt leerlingen “warm” over naar het VO  
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3 De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig Ja O 

1. In lijn met de visie op ondersteuning heeft de school vastgesteld wat zij verstaat 
onder een goed pedagogisch klimaat 

ja  

2. De school beschikt over (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en 
methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken 
van gedragsproblemen. 

ja  

3. De school gaat met informatie over leerlingen om volgens de wet bescherming 
persoonsgegevens 

ja 
 

 

4. De school heeft een veiligheidsbeleid en zicht op de veiligheidsbeleving van leerlingen 
en personeel conform de normen van de inspectie 

ja  

5. De school heeft beleid gericht op het voorkomen en stoppen van pestgedrag ja 
 

 

6. De school heeft (conform de wettelijke verplichting) een meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling 

ja  

aanvullend voor SBO 

7. De school voor SBO biedt voortdurend op een positieve wijze aandacht aan de sociaal 
emotionele ontwikkeling van het (individuele) kind 

 
 

 

8. De school voor SBO stemt het onderwijsaanbod af op leerlingen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren die het gevolg zijn van 
uiteenlopende (complexe) sociaal-emotionele problematiek, zodanig dat alle 
leerlingen (weer) een positieve competentiebeleving en zelfvertrouwen kunnen 
ontwikkelen 

 
 
 
 

 

 

4 Het team werkt gericht aan hun handelingsbekwaamheid en competenties Ja O 

1. Het personeel beschikt over didactische, organisatorische en pedagogische 
competenties voor de begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften 

ja  

2. Het personeel staat open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen en 
werkt continu aan hun handelingsgerichte vaardigheden 

ja  

3. Het personeel krijgt de mogelijkheid in teamverband te leren en te werken en wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname aan lerende netwerken over de 
ondersteuning van leerlingen 

ja  

4. De school beschikt over een nascholingsplan waarin beschreven staat hoe de 
deskundigheidsbevordering individueel en in teamverband plaatsvindt, in samenhang 
met geformuleerde beleidsvoornemens/doelen in het schoolplan 

 
? 

 

aanvullend voor SBO 

5. Het personeel (team) van de school voor SBO is in staat om de leerling 
succeservaringen te laten opdoen door afgestemde, uitdagende taken aan te bieden 
en hierbij de benodigde passende ondersteuning te geven 

 
 
 

 

6. Het team van de school voor SBO is voortdurend binnen de lerende organisatie bezig 
met analyseren, diagnosticeren, reflecteren en ontwikkelen om de individuele 
leerlingen passende ondersteuning in hun ontwikkeling te bieden 
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5. De school werkt constructief samen met ouders Ja O 

1. De school heeft beleid geformuleerd m.b.t. toelating, verwijzing en verwijdering van 
leerlingen conform de nieuwe wettelijke bepalingen in artikel 40 van de WPO. De 
school baseert dit beleid op het eigen schoolondersteuningsprofiel en het dekkend 
netwerk van ondersteuningsvoorzieningen in het SWV 

ja  

2. Naast de verplichte schriftelijke aanmelding voert de school met ouders een 
intakegesprek, waarin ouders ook gevraagd wordt naar eventuele specifieke 
onderwijsbehoeften van hun kind 

ja  

3. De school informeert ouders tijdig en regelmatig over de voortgang in de 
ontwikkeling van hun kind(eren) 

ja  

4. De school vraagt ouders regelmatig naar de wensen en verwachtingen bij de 
begeleiding van hun kind en naar hun ervaringen met hun kind thuis en hun kennis 
van de ontwikkeling van hun kind op school en thuis 

 
ja 

 

5. De school betrekt ouders en leerlingen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
het ondersteuningsarrangement en maakt samen met de leerling en de ouders 
afspraken over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is 

ja 
 

 

6. Als de school een beroep doet op externe deskundigen voor advies over, of 
begeleiding van de leerling, worden de ouders daarbij van het begin af aan betrokken 

ja  

7. De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school. 
Als een leerling de school verlaat, stelt de school samen met de ouders en de leerling 
een (onderwijskundig) rapport op. Ouders ontvangen een kopie 

ja  

aanvullend voor SBO 

8. Ouders zijn, als ervaringsdeskundige, partner van de school voor SBO in het 
ontwikkelen van het individuele ontwikkelingsperspectief, met daarin een eigen 
deelverantwoordelijkheid 

 
 
 

 

 

6 De school werkt effectief samen met ketenpartners en het speciaal (basis)onderwijs Ja O 

1. De interne begeleiding is verantwoordelijk voor het inschakelen van externe partners ja  

2. De IB bespreekt het inschakelen van externe partners vooraf met de ouders ja 
 

 

3. Het expertisecentrum van het SWV (collegiale consultatie (CC)vanuit de scholen voor 
SBO) is het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent leerlingen. Als sprake is van 
complexe problematiek stellen IB en collegiaal consulent van het expertisecentrum 
samen vast welke externe partners moeten worden ingeschakeld 

ja  

4. Over de samenwerking met ketenpartners in de jeugdzorg (de Centra voor Jeugd en 
Gezin, CJG) zijn op lokaal niveau goede afspraken gemaakt. Het CJG draagt zorg voor 
het organiseren van de hulp om de school 

ja  

5. Een leerling met complexe problemen wordt op school besproken in een 
multidisciplinair overleg (MDO) 

ja 
 

 

6. Het MDO bestaat in elk geval uit IB en leerkracht, CC expertisecentrum en 
contactpersoon CJG. Overige deelnemers zijn op afroep beschikbaar als hun 
deskundigheid nodig is 

ja  

7. Ouders worden vanaf het begin bij de leerlingbespreking in het MDO uitgenodigd ja 
 

 

aanvullend voor SBO 

8. De school voor SBO betrekt de ouders vanaf het begin bij bespreking van de leerling 
met externe ondersteuners 

 
 

 

9. De school voor SBO is als partner betrokken bij het lokaal overleg over afstemming 
Zorg en Onderwijs binnen het CJG 

 
 

 

 
 


