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Het SOT: 

Wat, wie en hoe

Basis- en extra ondersteuning 

Groeidocument   

Presentator
Presentatienotities
Het sot wat is het, wat doet het, wat doet het niet, wie zijn het, hoe werkt het en hoe kan ik er gebruik van maken�



Het SOT
Team: 25 medewerkers
Ondersteunt: 87 basisscholen in SWV PO ZOUT - 2603
Disciplines: orthopedagogen, gedragsspecialisten, begeleiders
Expertises: gedrag, leren, coaching, groepsdynamiek 
Gemeenten: De Bilt, Zeist, UH, Bunnik, Wijk bij Duurstede

Presentator
Presentatienotities
Soms vragen ib-ers mij: Wat doet nu het swv er aan? Het sot wordt dan gezien als het swv, of Rene wordt de personificatie van het swv. Dan leg ik uit dat het swv wij alleen zijn, wij hebben samen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen binnen ons swv. Samen vormen we een dekkend network en hebben we een dekkend aanbod. Het sot is dus niet het swv maar ondersteunend aan de basisscholen bij het vormgeven van passend onderwijs



Presentator
Presentatienotities
Wat is nu passend onderwijs? Betekent dit dat je het onderwijs hoe dan ook, na soms jarenlang ploeteren maar passend moet maken? Dat ouders kunnen eisen dat je als school het onderwijs koste wat kost voor hun kind maar passend moet maken? Het is nu eenmaal zo dat wanneer je je verbindt met een leerling je je gelijktijdig verbindt met zijn/ haar ouders. In hun betrokkenheid willen ouders niet alleen meelven, meehelpen en meedenken maar soms ook mee beslissen. Passend onderwijs is onderwijs dat past bij leerlingen en bij ouders die achter deze leerlingen staan. In het afgelopen decennium heeft de Nederlandse overheid scholen meer ruimte gegeven om zelf passende oplossingen te kiezen voor de problemen waar ze mee te maken krijgen. En daar zitten grenzen aan en die moeten helder zijn omschreven in schoolplan en of sop. 



Besturen en scholen aan zet
Expertise model – het SOT Schoolmodel (€245 p/lln.)

Presentator
Presentatienotities
Binnen ons swv hebben scholen veel ruimte om zelf voor passende oplossingen te kiezen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de besturen. Daar gaat ook het meeste geld naar toe. 



Passend Onderwijs SWV ZOUT
• Duidelijkheid over toewijzing en extra ondersteuning

• Minder bureaucratie

• Goede docenten voor de klas

• Geen thuiszitters

• Betere afstemming tussen 

onderwijs en zorg  

• Richting inclusie

• Gericht op samenwerking

• Gericht op preventie 

• Gericht op stevige basisondersteuning

Kaders



Wat doet het sot?
Doel Aanbod 

Ondersteuning op maat, uitgaande van de 
onderwijsbehoeften van de leerling en gericht op het 
ondersteunen van de leerkracht, het kind en de ouders ter 
voorkoming van onnodige schoolverplaatsing (afgeleid 
doel generalisatie).

• HGW

• Ontwikkelagenda 2019-2022

• Inzet van alle geledingen 

• SOT traject - max 30 uur,10 contacten, 
adviserende rol, coachende rol, critical friend, 
samen optrekken met CJG (maximaal 2 jaar 
begeleiding)

• Spreekuur

• Kijk op School

• Team gedrag / thuiszittersteam 

• Kwaliteitsmedewerker 

Presentator
Presentatienotities
Een van de uitgangspunten is de ontwikkelagenda 2019/2022. De ontwikkelagenda brengt de opbrengsten en de doelen van het OP samen. Het gaat over De basis op Orde (de goede ondersteuning voor die kinderen die dat nodig hebben moet altijd zichtbaar en op orde zijn)  en Inclusiever denken en doen (is voornaamste overkoepelende opdracht die de besturen zichzelf voor de komende Jaren hebben gesteld) geen kind thuis, flexibilisering specialistisch onderwijsaanbod kinderen en positionering dichtbij regulier, ontschotting en flexibilisering aanbod, vroegsignalering, doorgaande lijn po/vo 



Welke vragen?
• Hoe kan ik het leerstofaanbod afstemmen  op de onderwijsbehoeften van de leerling?

• Hoe begeleid ik deze leerling met ASS,…?

• Hoe kan ik dat wat nodig is voor die leerling organiseren in deze groep?

• Kan deze peuter 3,6 jr wel naar groep 1?

• Welke school voor V.O. sluit het beste aan bij deze leerling met specifieke o.w.b.?

• Hoe voorkomen we thuiszitten bij deze leerling? 

• Hoe kan ik bijdragen aan een veilig leer- en leefklimaat in mijn groep? 

• Welke school is beter passend?  Andere bao? S(B)O? Toeleiding naar tla/tlv.  

• Studiemiddag 2 november a.s. 



Wat niet / Wat wel?

• WAT NIET:

o Geen onderzoeksbureau 

o Geen ‘u vraagt wij draaien’ 

• WAT WEL:

o Meedenken in wat er nodig kan zijn

o Critical friend



Coördinatie en administratie
sot@swvzout.nl

Josje Jaasma  Annelies Swets Pieters

Werkdagen ma, di en do

A.SwetsPieters@swvzout.nl

030-6915080 

ma t/ do

j.jaasma@swvzout.nl

06-45173925

mailto:A.SwetsPieters@swvzout.nl
mailto:j.jaasma@swvzout.nl


Schoolondersteuners

Hans Vreekamp

- Co teaching

- Kwaliteitsmedewerker

Brenda Daatselaar

- Faalangst

- Co-teaching

- Reken coördinator  

- Beeldbegeleider 

Evelien Baaiman

- Beeldbegeleider 

- Didactisch coachen



Schoolondersteuners

Janetta van Rijswijk

- Leerproblemen

- Kwaliteitsmedewerker 

Paulien Oogjen

- Jonge kind 

- Beeldbegeleider

- Synchroon coachen

- Co-teaching

- Thuiszitters

Angela Regts

- Gedrag, leren en reken-
coördinator. 

- Groepsdynamica

- Co teaching 



Schoolondersteuners

Sylvia Peters

- Coaching leerling, leerkracht, team

- Trainer ‘Rots en water’

- Trainer psycho-educatie, 
klassenvoorlichter 

Wilma Aalvanger

- PBS, positive beavior support

- Coaching lk, ll en team

- Autistisch Spectrum Stoornis ASS

- Trauma

- Beeldbegeleider 

Annemarieke Slaghekke



Schoolondersteuners

Loek Mak

- Beeldbegeleider 

- Kiva trainer

- Expertise ASS

- Thuiszitters 

Maud Versteeg   

- Klassenmanagement

- Beeldbegeleider

- Trainer Rots en Water 

- Cognitieve functies en metacognitie 



Schoolondersteuners

Doenja Scheffel

- Executieve functies

- Co-teaching

- Coaching leerkracht en leerling

- Specialist Begaafdheid 

Mirjam Cox

- Coaching leerling, leerkracht, team

- Trainer ‘Rots en water’

- Trainer psycho-educatie, klassenvoorlichter 

- Begaafdheid 

Chris Uljee

- Jonge kind

- Psychologisch pedagogisch assistent

- Taal coördinator 



ORTHOPEDAGOGEN/ PSYCHOLOGEN

Sonja Bergstein

- GZ psycholoog

- Executieve functies

- Jonge kind 

Sandra Borgsteijn

- Orthopedagoog  

- S.O. Noorderlicht 

- Trauma 

Elske Winterwerp

- Ontwikkelings-psycholoog

- Vrijeschoolonderwijs  



ORTHOPEDAGOGEN/ PSYCHOLOGEN

Tessa Oosterhaven 

- Orthopedagoog

- Gedrag 

Gerdien Veenstra

- Orthopedagoog 

- Berg en Boschschool

- Autisme

- Competentie-vergrotend werken



EXPERTISE ZML, LG, MG, LZ

Nina Saedt 

- Zeer Moeilijk Lerenden

- Werken met leerlijnen 

- Co-teaching

Lidy van Nijhuis

- Expertise centrum De Kleine prins 

- Lich. of m.voudig gehandicapte ll-en

- Langdurig zieke ll-en

- Coaching lk, ll en teamvoorlichting

Marije Verkerk
- Expertise centrum De Kleine prins 

- Lich. of m.voudig gehandicapte ll-en

- Langdurig zieke ll-en

- Coaching lk, ll en teamvoorlichting



Expertise cluster 2/Auris en epilepsie 

Anne-Marie Niekerk

a.niekerk@auris.nl

Carola Bol

c.bol@lwoe.nl

mailto:a.niekerk@auris.nl
mailto:c.bol@lwoe.nl


preventieniveau 3 – 3 tot 5% extra ondersteuning 
externe ondersteuning langdurend intensief

preventieniveau 2 – 7 tot 10% basisondersteuning planmatig 
werken 

kortdurend en intensief
dyslexieondersteuning

preventieniveau 1 - 85 tot 90% van de leerlingen basisondersteuning gericht op alle leerlingen
voor iedereen dezelfde basisaanpak voorwaarden scheppend

goede leerkrachten, goed onderwijs/EDI, klassenmanagement, groepsvorming, SEL  

Basis ondersteuning Extra 
ondersteuning 

Presentator
Presentatienotities
Over basis en extra ondersteuning. Anders dan in sommige andere swv-en is de basisondersteuning in ons wv is niet omschreven. Elke school heeft in zijn schoolplan of sop de basis en extra ondersteuning beschreven. In ons swv gaan we uit van de criteria van de inspectie. Men gaat er in ons swv van uit dat we geen taal- en of rekenzwakke scholen hebben. Uitgaande van de basis op Orde komen wij als SOT in beeld op niveau 3. Ondersteuning vanuit het sot valt deze niet onder de basisondersteuning maar in onze werkzaamheden richten we ons wel sterk op die basis. Dit doen we al – voorbeeld, doorvragen naar de stappen die hierin genomen zijn Vesrterken van de basis – voorbeeld    (ssst veel correcties en observatie waar outines duidelijk zijn ingeslpren_ bespreken met ib’er die pakt het verder op 



Wacht niet tot het te laat is

Presentator
Presentatienotities
Soms begeeft een ll zich gedurende langere tijd in niveau 3 voor dat externe hulp wordt gevraagd. Als gedrag zich meer dan een half jaar laat zien in verschilende domeien dan zou je best eens te maken kunnen hebben met een gedragstoornis, of als een leerontwikkeling 2x op een rij stagneert met een leerstoornis. Dat hoeft niet zo te zijn maar het advise is wacht niet te lang? Soms wordt een ll aangemeld in groep 7 en dan horen we tijdens het intakegesprek dat er zorgen waren bij de kleuters. 



Hoe, werkwijze?

 Groeidocument invullen en in de digitale brievenbus posten

 SOT medewerker op school: intakegesprek 

• Klassenobservatie, kindgesprek

• Nagesprek 

• Plan en afspraken; wie doet wat, waar en wanneer? Intern? Extern? 

• Focus op leerling, leerkracht, school en ouders. (eventueel CJG, jeugdarts, 
leerplichtambtenaar)

• School regie. IB-er ‘vaste’ contactpersoon

• School, ouders en SOT medewerker sluiten op enig moment samen het groeidocument 
af



Afsluiting

• Basisschool

• Andere bao

• Meer / andere ondersteuning

• TLA-TLV sbao/ so



Hoe aanmelden?

• Groeidocument www.swvzout.nl

• School + ouders samen

• Aanleveren door ib-er 

• School en ouders beiden toegang

• School en ouders kunnen de vastgelegde afspraken en resultaten volgen met het 
groeidocument en een beschikbaar gesteld account

http://www.swvzout.nl/


ICT vragen
• Niels Donszelmann: 

niels@thecloud2go.nl

06-54307295

• Website: https://www.swvzout.nl

• Sharepointsite: https://swvzout.sharepoint.com/sites/home

mailto:niels@thecloud2go.nl
https://www.swvzout.nl/
https://swvzout.sharepoint.com/sites/home


Hartelijk dank voor uw aandacht
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