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NB ER KOMEN VRAGEN OVER SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELWANNEER IS EEN LOGISCH MOMENT DAT WE DIE WILLEN HEBBEN? MIJ LIJKT VOORJAAR 2023WIJ KOMEN MET HANDREIKING



Schooljaar 2022/2023 

Nieuwe afspraken basisondersteuning



Waarom basisondersteuning?

• Wettelijke verplichting

• Heldere verwachtingen (voor ouders, collega-scholen, SWV)

• Duidelijkheid wanneer het extra ondersteuning is (en een OPP nodig is, waar 
ouders instemmen op het handelingsdeel)

• Versteviging van de zorgplicht (goede argumentatie voor ‘weigeren’ noodzakelijk)

• Fundament voor inclusiever en thuisnabijer werken

• Stimulans voor onderwijskundige (door) ontwikkeling



Waarom een nieuwe afspraak?

Oude ondersteuningsplan: we willen een helder en werkbaar onderscheid tussen basis- en 
extra ondersteuning. 

De oude afspraak was:

• Te abstract  op zo’n hoog niveau beschreven dat alles (of niks) eronder kan vallen; en 
dus niet helder en onderscheidend

• Te weinig kunnen/organiseren, is niet werkbaar;

• Te vrijblijvend  geeft te weinig houvast voor een inhoudelijke dialoog (tussen 
professionals of met ouders) of een strategisch-bestuurlijk gesprek met het bestuur.
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- HET IS DUS VAN DE BESTUREN: EEN AFSPRAAK TUSSEN DE BESTUREN DIE BIJZONDER IS OMDAT WE ZO REGIOBREED EEN BASIS BIEDEN VOOR OUDERS:- NB NIEMAND WEET VAN EEN BESTAANDE AFSPRAAK… HELDER ONDERSCHEID TUSSEN BASIS- EN EXTRA ONDERSTEUNING STAAT ALS DOEL IN HUIDIGE ONDERSTEUNINGSPLANUit huidige plan:Basisondersteuning is op alle scholen standaard aanwezig, extra ondersteuning wordt door de school op maat ingezet voor een leerling op basis van specifieke ondersteuningsbehoeften. De huidige definitie van basisondersteuning, gebaseerd op het inspectie-arrangement, is om meerdere redenen niet meer goed bruikbaar. We verkennen de komende periode hoe de verhouding tussen deze vormen ondersteuning zou kunnen liggen. We proberen de grenzen tussen basis- en extra ondersteuning te omschrijven, hoewel we weten dat die in de praktijk vaak vloeibaar zijn. We willen hierbij recht doen aan het belang van ouders bij een begrijpelijk onderscheid. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat er nieuwe grenzen opgetrokken worden op basis van leerlingkenmerken.Uit de bijlage bij planDe basisondersteuning is de basis van het dekkend netwerk aan ondersteuningsvoorzieningen. De basisondersteuning behoort tot de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en hun scholen. Van de scholen wordt verwacht dat de basisondersteuning voldoet aan de volgende voorwaarden:  de basiskwaliteit van de school;  de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur van de school;  planmatig en handelingsgericht werken op leerlingniveau;  preventieve en licht curatieve interventies (w.o. werken met protocollen dyscalculie en dyslexie, fysieke toegankelijkheid, preventieve en curatieve ondersteuning in samenwerking met ketenpartners, onderwijsprogramma’s afgestemd op leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie, preventieve programma’s en interventies op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en sociale veiligheid). De ondersteuningsbehoefte van een leerling kan zeer gevarieerd en onvoorspelbaar zijn. De bandbreedte van wat scholen onder basisondersteuning verstaan kan verschillen. De bovenstaande inhoud is mede daarom minimum. Samenwerkingsverband ZOUT wil het vermogen tot ondersteuning versterken. Veel scholen bieden al meer. ZOUT zoekt het antwoord op de vraag of scholen de basisondersteuning bieden daarom via stimulerender middelen als tevredenheidonderzoeken, de schoolbestuurlijke monitor, en ervaringen van de SOT-medewerkers, de leerkracht en de ouders. Een positief oordeel van de Inspectie vatten wij op als een positief oordeel over de basisondersteuning. Het bestuur kan in dat geval geacht worden afdoende te sturen op kwaliteit. We verwachten tegelijkertijd dat een schoolbestuur het samenwerkingsverband op de hoogte stelt wanneer het bestuur een herstelopdracht heeft gekregen die de ondersteuning raakt en wanneer één of meer van zijn scholen zijn aangemerkt als “zwak” of “zeer zwak”. Het samenwerkingsverband treedt dan met het betrokken schoolbestuur in gesprek over de stappen die gezet worden om het basisniveau van de ondersteuning te borgen. (…)Deze planperiode wordt onderzocht waar basisondersteuning in algemene zin geacht kan worden over te gaan in extra ondersteuning en wat dit betekent voor de zorgplicht. 



Hoe is de afspraak tot stand gekomen?
• Winter 2020-2021: evaluatie-enquête voor ondersteuningsplan 2018-2022

• Februari 2021: duidingsbijeenkomst over resultaten van de enquête (veld)

• Maart 2021: Balansbijeenkomst met schoolbesturen

• April 2021: MURAL (online bord voor input) open en (aansluitend in mei) 
panelbijeenkomst

• Sept-dec 2021: concepten in bestuur, ALV en OPR + verkennen mogelijkheden 
implementatie

• Voorjaar 2022: puntjes op de –i en vaststelling 
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Vooral: veel mensen van alle lagen van de bevolking  betrokkenJuist omdat het van de scholen zelf is. Die moeten ermee werkenEvenwicht gezocht tussen: ruimte en regel. Scholen varieren (we hebben er 75) en maken op onderdelen verschillende keuzes. Die ruimte hebben we afgetast en opgenomen. 



Hoe invoeren? 
Basisondersteuning is niet zomaar geregeld. We nemen de tijd. 
Besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering. ZOUT helpt. 

• Mei 2022: beschikbaarheid scan basisondersteuning en invullen

• Juni 2022: Startbijeenkomst (op bestuursniveau) o.l.v. een extern begeleider. 
Scans vergelijken === > ‘hoe komen we van A naar B?’

• April – juli 2022: vorming en scholing Team BO; scholing

• 2022-2023: oefenen met nieuwe afspraak, ontwikkelen 
kennis/vaardigheden/competenties/mindset. Ontwikkeling nieuw format SOP

• Augustus 2023: basisondersteuning van start. 
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Van A naar BO 



Wat gaan we doen?

VRAAGBAAK

LEER-STOF



Implementatie
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk, maar ZOUT helpt en ondersteunt in het proces:

• Scan (zelfevaluatie):
Op de domeinen van de basisondersteuning.
Bepalen van de beginsituatie op: expertise, aanbod, facilitair, beleid en borging. 
Overkoepelend op verandercapaciteit. 

• Bijeenkomst met collega-scholen: 
Startbijeenkomst (op bestuursniveau) o.l.v. een extern begeleider. 
Scans vergelijken en komen tot inzicht: Waarop liggen de inhoudelijke accenten voor ontwikkeling? 
En: ‘hoe komen van A naar B?’

• Ontwikkeljaar: 
Passend in het jaarplan ontwikkeling op de (h)erkende ontwikkelpunten. 
Professionalisering onder eigen regie. 
Op breed centrale thema’s mogelijkheden tot aansluiten op geïnitieerde scholing SWV. 
In de praktijk ondersteuning en advisering door het SOT (zie volgende dia).

• Uitkomst: volledige implementatie: basisondersteuning in principe ingevoerd. 
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Ook aan begin van je verhaal duidelijk maken: besturen en scholen zijn verantwoordeilijk. ZOUT helpt. 



Team BO

Het SOT positioneert een Team Basisondersteuning bestaande uit 4 SOT’ers.
Het streven is om voor iedere school een vaste contactpersoon te hebben.

Zij doen/kunnen/zijn: 

Voor de school:
• Begeleider: beschikbaar voor spreekuur, critical friend, route-coach (waar sta je nu – wat is de volgende stap?), 
doorziet praktische implicaties van de afspraken in de basisondersteuning. 
(gesprekspartner Schoolleider en IB-er)
• EHBO: bij vraagstukken op vaak voorkomende ondersteuningsvragen (vanuit de casuïstiek) (gesprekspartner IB-er)

Voor het SWV:
• Oren en ogen: Monitort en signaleert mogelijke belangrijke benodigdheden voor de totale implementatie.
• Verbinder: Doet voorstellen voor mogelijke gezamenlijke scholing/ontwikkeling en verbindt organisaties aan elkaar.
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Vragen? Mail naar info@swvzout.nl

www.swvzout.nl

mailto:info@swvzout.nl
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