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SBO De Stuifheuvel
WIE ZIJN WE?

• Regio school met  234 leerlingen in 
17 groepen:

Zeist 50% 
De Bilt/Bilthoven 15% 
Driebergen 10%
Maartensdijk 2% 
Doorn 2% 
Utrecht 2% 
Soest/Soesterberg 5%
Overig 14%

• Gemiddelde van 15 leerlingen per 
groep



• Collega’s:

Directie van 5 dagen directeur en 3 
dagen adjunct directeur

Orthopedagogen voor totaal 6 dagen

IB voor totaal 6 dagen

24 groepsleerkrachten (3 fulltime voor 
de groep, 23 parttime)

5 leraarondersteuners

4 onderwijsassistenten (waarvan één 
vakleerkracht Beeldende vorming)

3 partime vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs en partime
vakleerkrachten Podium en Beeldende 
Vorming

2 logopedisten voor totaal 6 dagen

2 conciërges en 2 administratief 
medewerkers parttime 



Ons onderwijs organisatorisch
• Leerlingen met TLV  kunnen worden ingeschreven;

• OZA (OnderwijsZorgArrangement) i.s.m. Youké (geïndiceerd vanuit zorg!) 
bij de jongste leerlingen groep 1-2;

• Speelleergroep 2-3;

• Indelen van leerlingen op basis van leeftijd, cognitieve mogelijkheden, 
sociaal-emotioneel;

• Streven om altijd instroommogelijkheden te hebben voor instroom 
gedurende het schooljaar (veel factoren waar we mee te maken hebben);

• OPP start op basis van data beschikbaar uit overdracht (OSO) verwijzende 
school;

• Volgen van leerlingen gedurende hun schoolloopbaan middels LVS(gelijk 
aan regulier onderwijs), OPP;



Ons onderwijs

• De basis

• HGW (‘wat heeft deze 
leerling, in deze groep,
met deze leerkracht
nodig om tegemoet te 
komen aan zijn/haar
ondersteunings- en
onderwijsbehoeften
in een cyclisch proces
met alle betrokkenen’)



• Inspectiekader identiek aan 
Regulier basisonderwijs;

• Afhankelijk van onderwijs-
ondersteuningsbehoeften 
indelen in niveaugroepen 
bouwdoorbrekend/eigen 
groep;

• Inzet van devices als middel om 
goed onderwijs te blijven 
verzorgen;

• Uitstroomniveau van leerlingen 
op de Stuifheuvel: 

VERDER GOED OM TE WETEN:





Onze uitdagingen
• We willen altijd alle leerlingen 

met een TLV SBO plaatsen

• Diversiteit in onderwijs -en 
ondersteuningsbehoeften 
(gekoppeld aan maatschappelijke 
context)

• Onderwijsaanbod voor 
praktijkleerlingen

• Samenwerking SBO/SBO, 
SBO/SO; dekkend aanbod 
realiseren voor deze regio!

• Instroom:
2018 / 2019: 65 
2019 / 2020: 70 
2020 / 2021: 56 
2021 / 2022: 66 
2022 / 2023: 29



Afsluitend: Je bent altijd WELKOM!
Past onze leerling op een school voor gespecialiseerd onderwijs?

mvanoostveen@destuifheuvel.nl
ebrouwers@destuifheuvel.nl

mschreuders@destuifheuvel.nl
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