
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsprofiel 2018 - 2019 
 



Inleiding 

In dit rapport wordt het ondersteuningsprofiel van onze school beschreven. Ons ondersteuningsprofiel 

verheldert de mate waarin wij basiszorg kunnen bieden aan onze leerlingen. Daarnaast wordt 

beschreven welke gespecialiseerde zorg wij -eventueel met hulp van derden- kunnen en willen leveren. 

Ons ondersteuningsprofiel heeft daardoor enerzijds een inventariserend en anderzijds een meer 

strategisch karakter. Het rapport geeft in de eerste plaats informatie over onze basiszorg, over de 

zorgzwaarte van onze groepen, over onze materialen, middelen en faciliteiten en over onze huidige 

expertise met betrekking tot zorg en begeleiding. In de tweede plaats geeft het rapport zicht op onze 

ambities: welke zorg willen wij in de nabije toekomst bieden en welke expertise willen we daartoe 

ontwikkelen? 

Het ondersteuningsprofiel in dit rapport is het resultaat van een aantal ingevulde vragenlijsten. Deze 

vragenlijsten zijn waar mogelijk afgestemd op het referentiekader over de zorgplicht en het toezichtkader 

van de Inspectie van het Onderwijs. De keuze voor de vragenlijsten is tot stand gekomen op basis van 

het referentiekader Ondersteuningsprofiel van de PO-raad (september 2012). In het referentiekader 

wordt een definitie van een ondersteuningsprofiel gegeven. 

Een ondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school 

haar (zorg)leerlingen kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe zorg de 

school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheid tussen basiszorg, breedtezorg en 

dieptezorg.  

Op basis van deze definitie komen in dit rapport aan de orde: de kengetallen en de zorgzwaarte van 

onze school (die een rol kunnen spelen bij de financiering), het onderwijsaanbod (o.a. de 

differentiatiecapaciteit van de leraren), de zorgstructuur, de zorgbreedte, de deskundigheid van de 

leraren en de rol van de ouders en de leerlingen m.b.t. de zorg en begeleiding op onze school. 

De uitslagen geven voldoende inzicht in onze sterke en zwakke kanten, en tevens in onze mogelijke 

verbeterpunten. Vanzelfsprekend is het uitgangspunt niet om alles te verbeteren; we zullen daarbij 

keuzes moeten maken. In ieder hoofdstuk is ruimte gecreëerd voor opmerkingen c.q. analyse en 

reflectie op de uitslagen. Uiteindelijk maakt het plan van aanpak duidelijk wat onze school wil en gaat 

doen aan het verleggen van de zorggrenzen. 

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de 

ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of 

ondersteuningsbehoefte. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, 

de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de school, de 

deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden op bepaalde (passende) extra ondersteuning 

te geven.  



Gegevens 

Schoolgegevens 

School Ds Cazemierschool 

Adres G.W. Spiegelstraat 4 

Postcode 7722ST 

Plaats DALFSEN 

Telefoonnummer 0529471574 

E-mail directie@cazemierschool.nl 

Website www.cazemierschool.nl 



Visie - schoolconcept 

Stel u voor: een boom met een prachtige kruin. In die kruin, tussen het loof, gebeurt het leven van de 

maatschappij. Voor het leven in de boom zijn basisvaardigheden nodig die we de kinderen leren in 

cursussen lezen, schrijven en rekenen. We noemen dat het trapleren. Je moet tenslotte wel wat kunnen 

voordat je aan het leven in de kruin kunt meedoen. In de boom van het leven kunnen de kinderen van 

alles meemaken: met elkaar omgaan, samen werken, spelen en vieren, internetten, praten en zingen 

over God en de wonderen van de natuur, ruzies weer goed maken, berekeningen maken, durven 

onderzoeken, toneelspelen, taken afmaken. Onze school wil kinderen helpen om stapje voor stapje in 

deze kruin te komen. 

Bovenstaande is de visie van onze Jenaplanschool. We werken volgens de principes van het 

Jenaplanonderwijs, waarbij Werk, Spel, Gesprek en Viering centraal staat in ons onderwijs. We werken 

met driejarige stamgroepen, waarbij de onderscheid maken tussen de onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw. Kinderen blijven gedurende 3 jaar in de stamgroep, waarbij ze eens de jongste, de 

middelste en de oudste zijn.  

In het kader van ons SOP zien we, in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning, voor de komende 

jaren een aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, 

het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukken rekening houden in ons beleid en onze 

beleidskeuzen. 

Sterke kanten 

- Een gemotiveerd team, zin om te ontwikkelen 

- Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs, 

waarbij we sterk thematisch en vanuit de 

kerndoelen werken 

- Zeer betrokken ouders 

 

Ontwikkelpunten 

- Onze zorgstructuur planmatig organiseren 

- Het goed in kaart brengen van leerlingen met 

extra onderwijsbehoeften en ook kritisch blijven 

op de grenzen die wij hebben aan het kunnen 

voldoen aan deze onderwijsbehoeften.  

 

Kansen 

- We zijn de enige Jenaplanschool in de 

omgeving. We kunnen ons hiermee 

onderscheiden. 

- We hebben dit schooljaar ruime ondersteuning 

in het sterker neerzetten van onze zorgstructuur 

- Dit schooljaar wordt er op verschillende 

vlakken scholing gevolgd door de medewerkers, 

op deze manier kunnen we goed onderbouwde 

keuzes maken in onze ontwikkelingen 

Bedreigingen 

- De (eind)opbrengsten zijn onder de norm 

- Na dit schooljaar verliezen we een aantal vaste 

krachten met veel Jenaplanervaring 

-In de afgelopen jaren hebben we veel kinderen 

met extra onderwijsbehoeften aangenomen op 

onze school en zijn er relatief weinig 

verwijzingen naar het SBO/SO geweest. Dit 

zorgt voor een forse zorgzwaarte in een aantal 

groepen.  



Ambities 

Voor de komende periode hebben we een aantal ambities (doelen) vastgesteld, deze ambities vormen 

de focus voor ons handelen en hebben als doel de opbrengsten te verbeteren. 

1. Aan het eind van dit schooljaar is onze zorgstructuur planmatig georganiseerd. 

2. In ons lesaanbod maken we aan het eind van dit schooljaar meer gebruik van analyse en 

evaluatie om een beredeneerd aanbod te kunnen bieden.  

3. We willen ouders eerder betrekken bij eventuele zorgen rondom hun kind, zodat we samen 

optrekken in het zoeken naar een passende oplossing. 

4. We willen de samenwerking met ketenpartners en het samenwerkingsverband verstevigen. 

 

Parels 

Ten aanzien van de ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen zijn we het meest trots op: 

1. De open houding t.a.v. kinderen met extra onderwijsbehoeften, de wil om voor kinderen een 

fijne, passende plek te zijn. 

2. Onze kennis over kinderen met gedrags- en/of leerproblematiek. 

3. De mogelijkheden die het jenaplanconcept ons biedt om op een natuurlijke manier te 

differentiëren. 

 

Voorzieningen 

Naast het basisaanbod dat wij bieden aan kinderen met extra onderwijsbehoeften hebben wij in school 

geen speciale voorzieningen. Op stichtingniveau is er de plusklas en vanuit het samenwerkingsverband 

maken wij gebruik van experts op het gebied van leren en gedrag.  

Toelating 

De inschrijving van kinderen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

1. Het kind is vier jaar. 

2. Het onderwijskundig rapport (zij instroom) of overdracht van kinderdagverblijf is afgegeven aan 

de school 

3. Het voorlopige inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd 

4. Het intakeformulier is ingevuld en ingeleverd 

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als: 

1. Aan bovenstaande niet voldaan is 

2. De school niet is ingericht op de handicap van het kind 

3. De school geen passend onderwijs kan verzorgen 



Grenzen aan passend onderwijs 

In beginsel zijn alle kinderen welkom bij op onze school, dat is ons uitgangspunt. Onze school kan 

kinderen basisondersteuning geven en in veel gevallen extra ondersteuning. Er zijn kinderen die wij 

geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee de grenzen aan met betrekking tot de extra 

ondersteuning die wij kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer ondersteuning en 

zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders en het 

samenwerkingsverband. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs bieden aan: 

1. Kinderen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de andere kinderen op onze school. 

2. Kinderen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medewerkers van onze school. 

3. Kinderen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben.  

 

 



Kengetallen 

Leerjaar Groep Aantal Gem gewicht % gewogen Zorgzwaarte tot Zorgzwaarte gem 

1 1/2 a 10 0,00 0,00% 2 0,20 

2 1/2 b 10 0,00 0,00% 8 0,80 

3 3/4/5 a 7 0,00 0,00% 22 3,14 

3 3/4/5 b 9 0,00 0,00% 14 1,56 

4 3/4/5 a 7 0,00 0,00% 4 0,57 

4 3/4/5 b 2 0,00 0,00% 2 1,00 

5 3/4/5 a 4 0,00 0,00% 10 2,50 

5 3/4/5 b 5 0,00 0,00% 8 1,60 

6 6/7/8 a 6 0,00 0,00% 6 1,00 

6 6/7/8 b 7 0,00 0,00% 12 1,71 

7 6/7/8 a 10 0,00 0,00% 4 0,40 

7 6/7/8 b 10 0,00 0,00% 22 2,20 

8 6/7/8 a 6 0,00 0,00% 8 1,33 

8 6/7/8 b 5 0,00 0,00% 0 0,00 
  98 0,00 0,00% 122 1,24 

 GSES GSOS +/- 

Gemiddeld gewicht 0,00 0,01 -0,01 

Percentage gewogen leerlingen 0,00% 0,74% -0,74 

 

 Onze school heeft een lager percentage gewogen leerlingen dan de gemiddelde school 

 Onze school heeft een hogere zorgzwaarte dan gemiddeld, gelet op het type leerlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AES AOS +/- 

[1]  

01. Leerlingen op 1 oktober 98 150,43 
-
52,43 

02. Jongens 55 72,90 
-
17,90 

03. Meisjes 43 62,10 
-
19,10 

04. Leerlingen zonder gewicht 94 120,64 
-
26,64 

05. Leerlingen met gewicht 0,3 4 11,00 -7,00 

06. Leerlingen met gewicht 1,2 0 33,38 
-
33,38 

11. [Indien bekend] IQ tussen 55 en 75 1 6,29 -5,29 

[2]  

14. Jonge risicoleerlingen 6 5,75 +0,25 

15. Leerlingen met een verlengde kleuterperiode 3 2,71 +0,29 

16. Leerlingen met een eigen leerlijn 2 21,50 
-
19,50 

17. Leerlingen die extra ondersteuning krijgen van de leraar, met 
ondersteuning van de leraar 

26 45,00 
-
19,00 

18. Aanmeldingen PCL 2 1,00 +1,00 

21. Leerlingen die extern onderzocht zijn 1 27,57 
-
26,57 

27. Leerlingen met verwijzing SBO 1 31,00 
-
30,00 

29. Doublures 5 4,00 +1,00 

[5]  

44. Werkhoudingsproblemen 1 25,17 
-
24,17 

45. Leerstoornis[sen] 21 25,86 -4,86 

[6]  

51. Gedragsstoornissen 6 15,63 -9,63 

52. Sociaal-emotionele problematiek 11 24,50 
-
13,50 

54. Problemen met zelfstandigheid - zelfredzaamheid [gedrag] 1 34,00 
-
33,00 

57. Combinaties van bovenstaande stoornissen en/of beperkingen 1 5,75 -4,75 

59. Leerlingen met een OPP 2 26,17 
-
24,17 

60. Leerlingen die extra ondersteuning krijgen op niveau 1: interne 
ondersteuning zoals RT, IB etc. 

26 35,00 -9,00 

75. Hoogbegaafde leerlingen 3 4,29 -1,29 



 

 

 

 

 

 

 

 AES AOS +/- 

PERSONEEL ALGEMEEN  

01. Personeelsleden [fte.] 5.6 12,75 -7,15 

02. Onderwijzend personeel [fte.] 5.1 10,45 -5,35 

03. Onderwijsondersteunend personeel met les en/of behandeltaken [fte.] 1.2 1,52 -0,32 

04. Onderwijsondersteunend personeel zonder les en/of behandeltaken [fte.] 1.0 1,32 -0,32 

PERSONEEL SPECIFIEK [taken en functies]  

05. Intern begeleider(s) [fte.] 0.4 0,50 -0,10 

09. Onderwijsassistenten [fte.] 0.6 0,98 -0,38 

10. Taalleescoordinator [taalspecialist] [fte.] 0.05 0,05 0,00 



Differentiatiecapaciteit leraren 

Differentiatiecapaciteit leraren GSES GSOS +/-  

Ik ben op de hoogte van de theorie van handelingsgericht werken  3,00 3,35  -0,35   

Ik ken de onderwijsbehoeften van de leerlingen 3,00 3,53  -0,53   

Ik kan de leerlingen op de juiste wijze inschatten in relatie tot de 
gehanteerde leerlijnen 

3,00 3,40  -0,40   

Ik heb de onderwijsbehoeften van de leerlingen ondergebracht in een 
groepsoverzicht  

3,00 3,61  -0,61   

Ik beschik over een groepsplan op basis van de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen 

2,00 3,53  -1,53   

Ik ben in staat een groepsplan planmatig uit te voeren 3,33 3,49  -0,16   

Ik ben in staat een individueel handelingsplan (n.a.v. een 
ontwikkelingsperspectief) planmatig uit te voeren  

3,00 3,36  -0,36   

Ik geef extra leerstof aan leerlingen met een taalachterstand 3,00 3,28  -0,28   

Ik geef extra leerstof aan leerlingen met een rekenachterstand  4,00 3,38  +0,62   

Ik kan de instructie afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) 
leerlingen  

3,33 3,45  -0,11   

Ik kan de leerstof afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) 
leerlingen 

3,00 3,40  -0,40   

Ik kan de werkvormen afstemmen op de verschillen tussen de 
(groepjes) leerlingen 

3,00 3,22  -0,22   

Ik kan de ondersteuning afstemmen op de verschillen tussen de 
(groepjes) leerlingen 

3,33 3,37  -0,04   

Ik kan de verwerking afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen 3,33 3,41  -0,08   

Ik kan de hoeveelheid tijd afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen 

3,50 3,22  +0,28   

Ik kan mijn taalgebruik afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen 

4,00 3,70  +0,30   

Ik kan convergent differentiÃ«ren (differentiÃ«ren op drie niveaus) 3,67 3,34  +0,33   

Ik kan handelingsgericht werken koppelen aan opbrengstgericht werken  3,00 3,25  -0,25   

Ik kan doelen (normen) vaststellen voor een leerling, voor een groepje 
leerlingen en/of de groep als geheel  

3,00 3,44  -0,44   

Ik kan resultaatgericht werken aan de vastgestelde doelen (normen)  3,33 3,39  -0,05   

Ik kan opbrengstgericht werken 3,33 3,38  -0,04   



Zorg en begeleiding (inspectie-eisen) 

Zorg en begeleiding (inspectie-eisen) GSES GSOS +/-  

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen 

2,50 3,48  
-
0,98  

 

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 2,50 3,30  
-
0,80  

 

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de 
school de aard en de zorg voor de leerlingen 

3,00 3,24  
-
0,24  

 

De school stelt voor leerlingen met een specifieke behoefte een 
ontwikkelingsperspectief op  

2,50 3,41  
-
0,91  

 

De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het 
ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan 
beredeneerde keuzes 

3,00 3,38  
-
0,38  

 

De school voert de zorg planmatig uit  3,00 3,36  
-
0,36  

 

De school gaat de effecten van de zorg na  2,50 3,27  
-
0,77  

 

De school betrekt de ouders/verzorgers van de leerlingen bij de zorg 
voor hun kind 

3,33 3,58  
-
0,24  

 

De school waarborgt de structurele samenwerking met ketenpartners 
waar noodzakelijke interventies haar eigen kerntaak overschrijden  

3,00 3,38  
-
0,38  

 

 


