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1. Inleiding 
Het onderzoekskader van de inspectie (2017) schrijft voor dat de scholen leerlingen een passend 

onderwijsaanbod en ondersteuning en/of begeleiding gebaseerd op de mogelijkheden van de 

desbetreffende leerlingen biedt. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op 

een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. In het samenwerkingsverband waarvan de school 

deel uitmaakt is vastgesteld welk niveau van basisondersteuning door de school geleverd dient te 

worden om in deze behoefte van kinderen te kunnen voorzien. De besturen die aangesloten zijn bij 

SWV de Meierij hebben gemeenschappelijke bepaald wat zij onder basisondersteuning verstaan (zie 

WOOT, 2013)1. Vanuit de wet zijn scholen verplicht aan te geven welke extra ondersteuning zij 

kunnen bieden boven op de ondersteuning die als minimum binnen het samenwerkingsverband is 

afgesproken.  

Binnen SWV de Meierij bepalen scholen/ schoolbesturen op welke wijze zij het vereiste niveau van 

basisondersteuning realiseren. Scholen verschillen hierin. Via de schoolondersteuningsprofielen 

omschrijven zij hoe zij vormgeven aan de basisondersteuning, wat zij onder extra ondersteuning 

verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het 

samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning.  

SOP vervullen voor scholen en SWV een belangrijke functie voor de aanvraag en toekenning 

arrangementen. Daarnaast kan in voorkomende gevallen met behulp van het SOP worden 

gemotiveerd dat de school niet kan voldoen aan specifieke ondersteuningsbehoeften van individuele 

kinderen. Het SOP vervult in dergelijke situaties een belangrijke rol in de motivatie van weigering 

toelating. 

De scholen van regio midden van het samenwerkingsverband werken met een uniform format voor 

het schoolondersteuningsprofiel2. Dit schoolondersteuningsprofiel van kindcentrum KBS De 

Kameleon is opgesteld middels dit format. Deze versie van het SOP is bedoeld voor uitwisseling op 

wijkniveau, interne kwaliteitszorg van scholen/ besturen, externe verantwoording én op aanvraag 

voor ouders. De beschrijvingen in dit SOP worden jaarlijks geactualiseerd. SSPOH stelt jaarlijks per 

wijk een eenvoudiger leesbare publieksversie voor ouders beschikbaar nadat deze versie door de 

scholen is goedgekeurd. Deze wordt op wijkniveau uitgegeven. 

SOP’s dienen worden vastgesteld door de MR van het betreffende kindcentrum/ school. Voor 

onderhavige SOP is dat gebeurd 14 juni 2021 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

Handtekening directeur    Handtekening voorzitter MR  

Kindcentrum Kameleon De Graaf   Kindcentrum Kameleon De Graaf  

 

2. Wat is basisondersteuning? 
 

 
1 Aan de basis van het ondersteuningsplan van SWV de meierij ligt een definitie van de basisondersteuning. Deze is 

vastgelegd in het document WOOT (2013) (zie m.n./ hoofdstuk 3). Deze definitie is nog steeds actueel en dient daarom 
tevens als basis van dit  SOP.  
2 BOE overleg. Concept- format SOP, d.d. 19-3-2020. 
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SWV de Meierij heeft een niveau voor basisondersteuning vastgesteld dat dat minimaal mag worden 
verwacht van álle scholen binnen het samenwerkingsverband. Basisondersteuning is het geheel van 
preventieve (om iets te voorkomen) en lichte curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen de 
onderwijsondersteuningsstructuur van de school (in en om de groepen en binnen de eigen 
organisatie) worden georganiseerd. Dat begint met het onderwijsaanbod dat de scholen voor alle 
leerlingen verzorgen. Dat aanbod dient aan eisen van basiskwaliteit te voldoen. Daarnaast wordt 
onderstaande set eisen aan scholen gesteld3: 

- Scholen zijn in staat leer- opgroei- en opvoedproblemen vroegtijdig te signaleren, te 

screenen en de ontwikkeling van deze problematieken te volgen (monitoren).   

- Scholen beschikken over een verantwoord aanbod voor leerlingen met leerproblemen. 

Hiervoor maakt elke basisschool gebruik van protocollen.  

- Scholen beschikken over een afgestemd en samenhangend aanbod voor leerlingen met meer 

of minder dan gemiddelde intelligentie; 

- Scholen beschikken over een aantoonbare aanpak die gericht is gericht op:   

o het voorkomen van gedragsproblemen.   

o Het bevorderen van de sociale veiligheid (waaronder fysieke en pedagogische 

veiligheid); 

- Scholen beschikken over een aanpak die gericht is op het zorgvuldig overdragen van 

leerlingen naar andere scholen; 

- Schoolgebouwen beantwoorden aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. Tevens 

beschikken scholen over aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen. 

Bovenstaande eisen veronderstellen een ondersteuningsstructuur én een doordacht aanbod gericht 

op specifieke gericht op specifieke kindkenmerken. Deze structuur en het aanbod  kindkenmerken is 

omschreven in resp. hoofdstuk 3 en 4. 

 

3. Organisatie ondersteuningsstructuur 

 

Niveaus waarop (basis-)ondersteuning is georganiseerd 
In de onderstaande paragrafen wordt het specifieke ondersteuningsaanbod van de school 

beschreven waarbij steeds wordt aangegeven op welk niveau in de school ondersteuning wordt 

geboden. Hierbij worden vijf niveaus onderscheiden, t.w.: (1) Door de leerkracht in de klas, (2) In de 

klas met hulp van collega’s uit de school, (3) Buiten de klas, (4) Met hulp van externen van buiten de 

school, c.q. het eigen bestuur of wijk.  Indien expertise van het samenwerkingsverband of andere 

ketenpartners noodzakelijk is wordt gesproken van extra (zware) ondersteuning. 

(ondersteuningsniveau 5).   

Nb. In bijlage 1 is een omschrijving opgenomen van de 5 niveaus vanuit het perspectief van de 

leerling. 

 
3 Voor een uitgebreidere omschrijving van eisen die aan scholen worden gesteld, zie WOOT (2013) 
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Aanwezige expertise 

- specialist Jonge kind 

- Taalspecialist   
- Gedragspecialisten (2) 
- NT2 vakdocent 
- Rekenspecialist 
- Hoogebegaafdheidspecialist 
- Intern begeleider (Master begeleiden) 
- Vakdocent lichamelijke oefening 
- VVE (Voor en vroegschoolse educatie) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel 
is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter 
voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters minimale achterstand naar groep 
3 kunnen. 
-WIsH (Weerbaarheid in ’s Hertogenbosch) heeft als doel om de weerbaarheid van alle Bossche 
basisschoolleerlingen uit groep 6 te versterken. Het programma leert kinderen sociale vaardigheden 
te oefenen en verbeteren. Binnen KC de Kameleon worden de herhalingslessen van WIsH in de 
groepen 7 en 8 aangeboden. 
- Vertrouwenspersonen (2) 
- Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld 
- BHV-ers (4) 
- EHBO-er 
- Preventie medewerker 
 

Professionalisering van medewerkers 
 

De Kameleon zet sinds 3 jaar in op de kwaliteitsverbetering van de hoofdvakken: Rekenen, Technisch 

Lezen, Begrijpend Lezen en Spelling. We kijken daarbij naar de onderwijsbehoefte van onze 

leerlingen, naar de leerkrachtvaardigheden, de didactiek en het materiaal. 

We laten ons extern scholen en begeleiden door de CED groep (opbrengstgericht werken in 4D- 

Data-Duiden-Doelen-Doen) 

We zijn begonnen met de vakken Technisch Lezen en Spelling, daar is twee jaar geleden Begrijpend 
Lezen bijgekomen en in schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 krijgt het Rekenonderwijs de speciale 
aandacht, zowel in de reguliere groepen als ook in de nieuwkomersgroepen.  
Daarnaast is er aandacht geweest voor gedrag en taakwerkhouding om het welbevinden en het leren 
leren te bevorderen, zodat eenieder zo optimaal mogelijk kan leren en werken vanuit onze missie: 
Samen leren, zelf kunnen. 
 
De Kameleon zoekt naar de, bij de schoolontwikkeling passende medewerkers, en er is ons alles aan 

te doen om deze voor de school te behouden en in hun kracht te zetten.  

Vanuit onze missie: Samen leren, zelf kunnen werkt de school met Leerteams als een professionele 

leergemeenschap, aangestuurd door kartrekkers (specialisten). De IB-er wordt daarbij ingezet als 

teamcoach. 

De school heeft de afgelopen jaren de kwaliteitszorgcyclus verbeterd naar de huidige situatie en 
daaraan gekoppelde doelen en ambities voor de toekomst gesteld.  
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Doel: een duidelijke verbetering in het handelen van de leerkracht voor de klas, meer inzicht in de 
ontwikkeling van de school en de leerlingen en grotere datageletterdheid van het team. Dit om tot 
verbetering van (leer)opbrengsten te komen. 
De resultaten worden geanalyseerd naar de gestelde schoolambitie en het resultatenmodel van de 

inspectie (op groeps- en schoonniveau). 

Het komende jaar willen we de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het handelen van de 
leerkrachten verder doorvoeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat de nieuwe teamleden hierin 
meegenomen worden en dat de ontwikkelingen goed worden geborgd voor de toekomst. 
Daarnaast hebben we voor alle leerkrachten expliciete aandacht voor sturing op de data van hun 

groep. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed en wat vraagt dit van jou als leerkracht? 

Naast deze thema’s zijn verder in ontwikkeling: 

- een doorgaande ontwikkelingslijn van 2,5-13 jaar; 
- integratie van nieuwkomers binnen onze school; 
- versterking van het taal- en rekenaanbod; 
- optimaal eigenaarschap van leerlingen en teamleden; 
- digitale onderwijs; 
- het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden;  
- betekenisvol thematiseren; 
- Engels in fases invoeren vanaf groep ½. 
 

4. Aanbod basisondersteuning en extra ondersteuning gericht op specifieke  

kindkenmerken 

 

4.1 Leer- en ontwikkelingsproblemen  
 

Gewoon goed onderwijs in de groep geven wij vorm volgens onderstaande aanpak en afspraken in 

onze kwaliteitszorgcyclus. 

 
Groepsoverzicht- Groepsplan 
Op basis van een groepsoverzicht stelt de leerkracht een groepsplan op voor de vakken rekenen, 
spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. In het groepsplan worden leerlingen ingedeeld in een 
talentarrangement, basisarrangement, intensief of zeer intensief arrangement. De leerkracht 
differentieert naar wijze van instructie, leerstofaanbod, tempo en tijd, leerdoelen en toetsing. Dit is 
van toepassing voor alle leerlingen in de groep. 
 
Inrichting van het onderwijs: 
De leerkracht richt het onderwijs zo in dat dit zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de basisbehoeften 
(autonomie, competentie en relaties) én aan de didactische onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 
Indien nodig, voert de leerkracht gesprekken met individuele leerlingen en ouders om hun specifieke 
onderwijsbehoeften in kaart te brengen. De leerkracht beschikt over de vaardigheden om een goed 
klassenmanagement te kunnen voeren, een optimaal leer- en werkklimaat te creëren, een rijke 
leeromgeving in te richten, te observeren-signaleren, een reflectieve dialoog met leerlingen te 
voeren, ruimte te geven aan eigen initiatieven (eigenaarschap) en om in te spelen op het 
welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. 
De leerkracht beschikt daarnaast over didactische vaardigheden, past het interactieve 
gedifferentieerde directe instructiemodel (igdimodel) toe, registreert en analyseert toets gegevens. 
Met inzet van het igdimodel wordt een heldere opbouw van de leerstof, een duidelijke structuur in 
de les en directe feedback naar de leerlingen gerealiseerd. Er is interactie met de leerlingen en er 
wordt gedifferentieerd naar ondersteunings-behoeften.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjAoaiVurnvAhUHyoUKHb2xBqoQgQN6BAgBEAE&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.nl%2Fscholar%3Fq%3Dinteractieve%2Bgedifferentieerde%2Bdirecte%2Binstructiemodel%26hl%3Dnl%26as_sdt%3D0%26as_vis%3D1%26oi%3Dscholart&usg=AOvVaw1G_waNl9n5O99MEPXWiSSg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjAoaiVurnvAhUHyoUKHb2xBqoQgQN6BAgBEAE&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.nl%2Fscholar%3Fq%3Dinteractieve%2Bgedifferentieerde%2Bdirecte%2Binstructiemodel%26hl%3Dnl%26as_sdt%3D0%26as_vis%3D1%26oi%3Dscholart&usg=AOvVaw1G_waNl9n5O99MEPXWiSSg
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Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk leerlingen binnen de groep te ondersteunen. Dit doen wij 
door convergent in de groep te werken met drie subgroepen (talent, basis en intensief). Hierbij 
worden leerlingen ingedeeld op basis van hun leerresultaten en volgen alle leerlingen de 
basisdoelen. De differentiatie voor leerlingen in het talent- en intensiefarrangement staan 
beschreven in de groepsplannen. 
We streven naar het bieden van het basisaanbod tot midden groep 6. Voor een enkele leerling die 
het basisaanbod van de groep niet kunnen volgen, wisselen wij uit met andere groepen binnen de 
school. De leerling valt dan in het zeer intensieve arrangement en volgt onderwijs op maat met een 
aangepast leerstofaanbod, een eigen leerlijn. De uitwisseling van meerdere leerlingen over 
verschillende klassen noemen we het werken in niveaugroepen. De leerlingen krijgen zo aangepast 
aanbod op het niveau van hun eigen mogelijkheden.  
De meerbegaafde leerlingen krijgen extra uitdaging geboden middels verrijkend en verdiepend 
aanbod en inzetten van denksleutels en denkvierkanten. Dit zijn tools met vragen en opdrachten die 
aanzetten tot creatief, analytisch en praktisch denken.  
Voor leerlingen die baat hebben bij praktisch leren zetten we praktijkgerichte activiteiten en 
opdrachten in. Dit kan zijn op divers gebied zoals koken en techniek.   
Om talentontwikkeling, gezond en sportief gedrag bij alle leerlingen te stimuleren zoeken we de 
samenwerking met externe partners van de gemeente vanuit onder andere de Brede Bosscheschool 
gedachte. Activiteiten die geboden worden zijn bijvoorbeeld het koken en ondernemerschap met 
Resto van Harte, de Kidsreporters, de bliksemstage voor kennismaking met het werkveld en de 
naschoolse activiteiten van Klup up.   

 

Monitoring van leerontwikkeling 
Voor de monitoring van leerontwikkeling gebruiken wij voor de onderbouw de leerlijnen Jonge Kind 
uit Parnassys. De ontwikkeling wordt gevolgd op de gebieden motoriek, taal, rekenen, spel en 
sociaal-emotioneel. Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de toetsen die horen bij de methode en 
de methode onafhankelijke toetsen van CITO 3.0. Voor groep 8 maken we daarnaast gebruik van de 
digitale, adaptieve versie van de CITO eindtoets. Voor leerlingen op de grens van uitstroom naar 
praktijkonderwijs en basisberoepsgerichte leerweg wordt de NIO (Nederlandse intelligentietest voor 
onderwijsniveau) afgenomen.  

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte 
Onder ondersteuningsniveau 3 en 4 vallen de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij 
hebben meer nodig dan binnen het groepsplan geboden kan worden. De leerkracht meldt leerlingen 
aan bij de intern begeleider en samen wordt gekeken welke acties nodig zijn. De specifieke 
ondersteuning en doelen worden genoteerd in een individueel handelingsplan. Als de ondersteuning 
(3) vanuit school onvoldoende resultaat oplevert worden externe partners gevraagd om mee te 
denken.  
De Kameleon werkt nauw samen met de collega’s van het samenwerkingsverband PO- Meierij, 
zorgpartners van de gemeente, wijkzorgteam, schoolmaatschappelijk werk, gemeentelijke 
gezondheidsdienst (GGD), leerplicht, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologenpraktijken, 
dyslexiespecialisten enz. Hierbij is sprake van ondersteuningsniveau 4-5. In overleg met zorgpartners 
kan een behandeling op school uitgevoerd worden.  
In 2021 starten wij met het digitaal programma “Read en Write” ter ondersteuning van leerlingen 
met dyslexie. Het programma wordt m.n. door de leerkracht in de klas ingezet  

 

Schakelarrangement 

Op de Kameleon geven we in nauwe samenwerking met Compas een gerichte en effectieve impuls 
aan de (taal)ontwikkeling van leerlingen. Het doel is intensief werken aan de taalontwikkeling, 
waardoor leerlingen met een taalachterstand een inhaalslag maken. Het schakelarrangement is er 
voor geselecteerde kinderen van 4.5 tot 5.5 jaar. Compas draagt zorg voor de logopedische 
screening. De schakelleerlingen zijn verdeeld over de groepen 1-2 en krijgen extra taalondersteuning 
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door de geschoolde schakelleerkracht. De logopedisten van Compas monitoren de vooruitgang van 
de leerlingen en verzorgen jaarlijks vier tot vijf ouderbijeenkomsten rondom taalstimulering.  
In de groepen 3 t/m 8 wordt veel onderwijstijd besteed aan taal- en woordenschatontwikkeling. We 
willen de leerlingen als het ware ‘onderdompelen in een taalbad’ zodat zij zich in een taalrijke 
omgeving blijvend ontwikkelen. Op ondersteuningsniveau 4 en 5 werken we nauw samen met 
logopediepraktijken binnen onze schoolomgeving en met ambulant begeleiders van Kentalis voor 
leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.  
 

4.2 Problemen op het gebied van werkhouding  
 

We stimuleren het onderzoekend, ontwerpend en betekenisvol leren waarbij het eigenaarschap van 
de leerlingen centraal staat. 
We leren doelen aan volgens de vakoverstijgende leerlijn ‘leren leren’ die gericht is op taakaanpak, 
uitgestelde aandacht en hulp vragen, zelfstandig (door) werken, samenwerken en reflecteren op 
werk.  
Om als leerkracht goed te kunnen differentiëren in de groep is het van belang dat kinderen 
zelfstandig leren werken. Dit is niet iets dat zij vanzelfsprekend kunnen. We leren de kinderen 
hiervoor stapsgewijs expliciete vaardigheden aan. De afspraken en regels bij het zelfstandig werken 
worden veelvuldig geoefend en gevisualiseerd met materialen. We gebruiken de ‘zelfstandig werken 
kaart” waarin de afspraken genoteerd staan, het vragenkaartje en de time timer. Om structuur, 
duidelijkheid en overzicht aan te brengen werken we in de groepen met dagroosters, planborden en 
weektaken. In de (gepersonaliseerde) weektaken wordt extra leertijd ingezet voor m.n. de 
kernvakken. Met diverse programma’s op de chromebooks werken de leerlingen zelfstandig aan 
verdieping en verrijking op maat. De digitale programma’s worden, naast papieren werkboekjes ook 
gebruikt voor huiswerk. 
De kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften bieden we extra structuur, duidelijkheid en 
voorspelbaarheid aan. We helpen hen met organiseren, plannen, taakgerichtheid en een balans 
tussen inspanning en ontspanning. Dit doen we door samen duidelijke afspraken te maken over 
activiteiten, tijd, ruimte en personen.   

 

4.3 Problemen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling 
 

Op onze school bieden we een veilig en ondersteunend klimaat. Onze doelstellingen en werkwijzen 
zijn gebaseerd op de visie van De Vreedzame School. De leerkrachten zijn sterk in het pedagogisch 
handelen, waardoor kinderen met enkelvoudige gedragsproblematiek op een goede manier begeleid 
kunnen worden.  
Hierbij denken we aan leerlingen met kenmerken van of een diagnose ADHD en ASS.  
Om een eenduidige werkwijze en doorgaande lijn in de school te kunnen hanteren hebben wij onze 
regels en afspraken uitgewerkt in een kwaliteitskaart gedrag. Hierin beschrijven wij hoe we omgaan 
met het bekrachtigen van positief gewenst gedrag en ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.  
 
In de groepen 6 volgen leerlingen de weerbaarheidstraining ‘WISH’. Deze wordt georganiseerd in 
samenwerking met de gemeente en schoolbesturen. De training vindt plaats op school en wordt 
gegeven door een interne en externe WISH trainer.  
Indien kinderen specifieke ondersteuningsbehoeften hebben die het aanbod en de aanpak van de 
school overstijgen wordt de samenwerking met externe partners gezocht. Hierbij kan gedacht 
worden aan een specifieke training bij het regionaal trainingscentrum.   

 

4.4 Problematieken op het gebied van specifieke gedragskenmerken 
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Leerlingen met specifieke gedragskenmerken begeleiden wij in principe volgens de eerder 

beschreven didactische en pedagogische aanpak zoals die voor alle leerlingen geldt. Voor enkele 

leerlingen stellen we in samenspraak met leerling, ouders, leerkracht en intern begeleider een 

individueel handelingsplan op. De leerling wordt hierin serieus genomen en eigenaar van zijn eigen 

ontwikkeling en het plan gemaakt.  

Bij ondersteuningsbehoeften van leerlingen waarbij de school handelingsverlegenheid ervaart, 

worden externe partners op het gebied van onderwijs en/of zorg gevraagd om mee te denken.  

4.5 Problematieken in het domein van de thuissituatie 
 

De Kameleon werkt op dit gebied nauw samen met ketenpartners uit de wijk. Ons zorgteam komt 5 a 

6 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit medewerkers van Farent (opvoedondersteuning, kindwerker 

en schoolmaatschappelijk werk), GGD (verpleegkundige), wijkcoördinator van het 

samenwerkingsverband, coördinator peuterarrangement Kanteel en intern begeleider van de school. 

Zorgen worden gedeeld en acties worden uitgezet in transparantie met ouders.  

Aan school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden die met kinderen werkt bij hulpvragen 

op sociaal-emotioneel gebied en die lijnen uitzet naar zorgpartners. Zij is wekelijks 4 uur op school 

aanwezig. 

Er zijn o.a. contacten met Veilig Thuis, Team Toegang en Regie, huisartsen en Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ).  

In samenwerking met leerplicht en Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (schoolarts) werken we 

preventief aan opvallend en zorgwekkend schoolverzuim volgens het protocol ‘Verzuim Primair 

Onderwijs”. Maandelijks vindt er overleg plaats tussen leerplicht en intern begeleider van de school.  

 

4.6 Problematieken die gerelateerd zijn aan fysieke en medische kenmerken 
 
Voor leerlingen met ernstige problematiek op fysiek en medisch gebied bekijken we samen met de 
collega’s van het samenwerkingsverband wat wel en niet mogelijk is op onze school. Dit is maatwerk 
op ondersteuningsniveau 5. Binnen onze school hebben we geen medewerkers met een medische 
achtergrond. 
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5. Grenzen aan zorg 
 

Als de vraag centraal staat: is de grens voor het regulier onderwijs in zicht? Dan kunnen een tiental 

aspecten die hierbij van belang zijn in de gesprekken de revue passeren. Ervaring en onderzoek leert, 

dat gesprekken die inhoudelijk betrekking hebben op deze aspecten er vaker toe leiden dat een 

besluit gezamenlijk met ouders gemaakt wordt en dat ouders en scholen minder vaak tegenover 

elkaar komen te staan bij deze moeilijke afweging (Daffodil, 2013; De Vries & Van Meersbergen, 

2017). 

Deze 10 aspecten zijn: 

1: Leerstofaanbod: is de school in staat het onderwijs te verzorgen dat passend is bij de 

onderwijsbehoefte van de leerling? Zijn curriculumaanpassingen voor de leerling te realiseren? 

2: Ontwikkeling: is er nog sprake van ontwikkeling bij de leerling, in de brede zin des woords? 

Kan de school hier nog in voldoende mate toe bijdragen? 

3: Relaties & interacties: is er nog sprake van positieve relaties en interacties tussen de leerling 

en klasgenoten en tussen de leerling en de leerkracht en/of andere professionals binnen de school? 

4: Welbevinden & zelfbeeld: is de leerling nog gelukkig binnen de school en draagt de 

schoolomgeving nog bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld? 

5: Participatie: kan de leerling, eventueel met redelijke aanpassingen, volwaardig deelnemen 

aan allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de klas of school? 

6:  Tijd- & aandachtverdeling: is de tijd die de leerkracht aan de leerling moet besteden nog in 

balans met de tijd en aandacht die de andere leerlingen in de klas vragen? 

7: Samenwerking & vertrouwen: is er nog voldoende vertrouwensbasis om met elkaar samen 

te werken in het belang van de leerling? (professionals binnen de school, ouders, leerling zelf, 

professionals van buiten de school) 

8: Veiligheid: biedt een reguliere school nog voldoende veiligheidsgaranties voor zowel de 

medeleerlingen, de professionals die werkzaam zijn binnen de school als voor de leerling zelf? 

(fysieke & psychische veiligheid) 

9: Medisch protocol: is de school in staat de medische zorg te bieden of te faciliteren binnen 

het medisch protocol van de school? (toedienen medicatie, injecteren, uitvoeren medische of 

verzorgende handelingen, verzorgingsruimtes etc.) 

10: Gebouw & technische aanpassingen: is het gebouw geschikt de leerling toegang te verlenen 

tot alle benodigde ruimtes en zijn de eventueel noodzakelijke technische aanpassingen 

redelijkerwijze te realiseren binnen de reguliere school? 
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