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Inleiding 

 

Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 

onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 

als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 

leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 

voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 

in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 

verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 

document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 

regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 

werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 

samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 

een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 

samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 

afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 

ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 

Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 

doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 

kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 

individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 

alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten 

en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 

heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 

welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum oktober 2019 

Naam van onze school  Prof Fritz Redlschool voor Langdurig Zieke Kinderen 

Onderwijstype Speciaal onderwijs (SO) 

Naam van ons schoolbestuur  Stichting Professor Fritz Redlschool voor Langdurig Zieke Kinderen  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband Utrecht PO  

Aantal leerlingen  

Onderwijssoorten SO-LZ 
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel/regulier onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

 De Fritz Redlschool is een school voor Speciaal Onderwijs, verbonden aan de klinieken voor Psychiatrie 

van het UMC Utrecht. De SO-afdeling van de Fritz Redlschool verzorgt (kortdurend) onderwijs aan 

kinderen die voor observatie, diagnostiek en/of voor behandeling zijn opgenomen in het UMCU.  

Voor leerlingen die na de behandeling nog niet op vervolgonderwijs geplaatst kunnen worden, is 

afhankelijk vanuit welk samenwerkingsverband de leerling komt, ter overbrugging onderwijs op de 

Fritz Redlschool mogelijk.  

Binnen de Fritz Redlschool wordt gestreefd te werken met reguliere onderwijsmethoden en deze 

worden afgestemd op de mogelijkheden van de leerling op dat moment.  

 

Onze visie op passend onderwijs 

 Vanuit de ‘één kind, één plan’ gedachte, worden onderwijs en behandeling optimaal afgestemd, in 

nauwe samenwerking met ouders. Op de Fritz Redlschool worden de leerlingen voorbereid op de 

overstap naar een vervolgschool, waarbij de behandeling van het UMCU ondersteunend is.  

Onze visie op passend onderwijs reikt verder dan de eigen school. Wij denken dat iedere leerling zo 

thuisnabij mogelijk het meest passende onderwijsaanbod zou moeten krijgen en zetten ons daarvoor 

in. In nauwe samenwerking met ons Expertisecentrum Fritz worden leerlingen die de school na 

behandeling verlaten, zo goed mogelijk begeleid op de vervolgschool. Door een goede afstemming 

tussen beide afdelingen worden scholen, ouders en leerlingen begeleid in de specifieke 

ondersteuningsbehoefte die per kind of school kan verschillen. 

Het lukt daarom steeds beter leerlingen dichtbij hun woonomgeving te plaatsen op vervolgscholen. 

Daar waar nodig kan de expertise van de SO-afdeling op een later moment gebruikt worden in de 

begeleiding op de vervolgschool, mocht daar behoefte aan zijn.  
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

 De kerntaak van de Fritz Redlschool is om onderwijs te geven aan leerlingen met 

onderwijsbeperkingen, die samengaan met een psychiatrische problematiek (of een vermoeden van 

die samenhang).  

Op de SO afdeling van de Fritz Redlschool zitten leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar met reeds 

vastgestelde, of nog vast te stellen, ontwikkelingsstoornissen.  

Wanneer een leerling 5 jaar is en behandeling krijgt bij het UMCU bestaat de mogelijkheid tot het 

volgen van onderwijs op de Fritz Redlschool. Dit zal per individuele casus bekeken en besproken 

worden, omdat het onderwijsaanbod soms niet goed aansluit bij de onderwijsondersteuningsbehoefte 

van de leerling.  

Bij nagenoeg alle leerlingen is sprake van het tegelijkertijd voorkomen van verschillende 

ontwikkelingsstoornissen (co-morbiditeit) en vaak een gestagneerde schoolontwikkeling. Hiermee 

samenhangend is er meestal sprake van leerproblematiek.  

   

De problemen van de leerlingen kunnen de volgende gebieden beslaan:  

• Sociale en emotionele ontwikkeling: (faal)angstig, depressief of teruggetrokken gedrag (kan zich 

uiten in niet meer naar school willen/kunnen), sociale omgang en communicatie, verbaal en/of fysiek 

agressief gedrag, grensoverschrijdend gedrag;  

• Lichamelijke ontwikkeling: verstoorde motoriek, vermoeidheid, zindelijkheid;  

• Cognitieve ontwikkeling: onderlinge verschillen van scores binnen het intelligentieprofiel, 

leesproblemen, rekenproblemen, verstoorde realiteitstoetsing, tekorten in executieve functies;  

• Thuissituatie: overbelast gezinssysteem, pedagogische onmacht bij ouders: pedagogische 

vaardigheden ouders sluiten onvoldoende aan bij de ondersteuningsbehoeften van het kind;  

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 Voor alle leerlingen op de SO-afdeling van de Fritz Redlschool geldt dat zij behoefte hebben aan 

duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur in een rustige leeromgeving. De Fritz Redlschool heeft 

een pedagogische huisstijl ontwikkeld, waarmee we voorzien in de onderwijsondersteuningsbehoeftes 

van de leerlingen. Deze huisstijl is in alle klassen en ook in alle andere ruimtes van de school terug te 

vinden. De pedagogische huisstijl vormt de basis voor het pedagogisch/didactisch handelen van alle 

medewerkers in de school.  

De huisstijl is een praktische uitwerking van een combinatie van algemene 

onderwijsondersteuningsbehoefte van leerlingen met ontwikkelingsstoornissen die het meest frequent 

voorkomen op de Fritz Redlschool (ADHD, ASS en ODD/CD).  

Deze onderwijsondersteuningsbehoeftes van de leerlingen zijn door de CvB van de Fritz Redlschool 

uitgewerkt op basis van praktijkervaring, de kennis uit wetenschappelijk onderzoek en 

wetenschappelijke theorieën zoals beschreven in Wijzer Onderwijs Autisme en Aandachtstekort- en 

gedragsstoornissen (CED groep).   

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

 De Fritz Redlschool is ingericht voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Een groot deel van de 

pedagogische aanpak is afgestemd op de behandelrelatie van de leerling met het UMCU. 

Groepsleiding van het UMCU intervenieert regelmatig (op afroep) bij incidenten op school. Samen met 

de groepsleiding worden incidenten afgehandeld aan de hand van het beleid en het protocol van het 

UMCU. Tevens wordt de aanpak van fysieke agressie in samenspraak met de groepsleiding uitgevoerd. 

De Fritz Redlschool volgt daarbij de procedures en protocollen, zoals die in het UMCU zijn 

beschreven.  
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De Fritz Redlschool heeft zonder bovenstaande samenwerking met groepsleiding geen 

onderwijsaanbod voor externe- en korttijdelijk geplaatste leerlingen die langdurig (fors) fysiek 

agressief gedrag laten zien.  

Wanneer deze leerlingen toch worden aangemeld, zullen ze veelal worden doorverwezen naar collega-

scholen, die de leerlingen in hun specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte langduriger kunnen 

ondersteunen.  
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2.4 Ondersteuning aan onze leerlingen 

Deze paragraaf beschrijft welke ondersteuning wij bieden aan al onze leerlingen, en welke 

ondersteuning wij bieden aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben. 

 

 

 

 

Ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen 

Deze paragraaf beschrijft in welke ondersteuningsbehoeften onze school wil voorzien. 

 

 

Cognitieve ondersteuningsbehoefte(n) 

Hoogbegaafd 

Normaal begaafd/normaal 

Moeilijk lerend/matig begaafd 

 

Gedragsmatige ondersteuningsbehoefte(n) 

Internaliserend gedrag 

Externaliserend gedrag 

Psychiatrische stoornissen algemeen 

Autisme (ASS) 
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2.5 Inspectiebeoordeling 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer 

primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de 

school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de 

deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook 

eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling "goed" 

ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een school 

zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 

 

Op 20-3-2015 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

 

De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering Voldoende. 

 

Punten van verbetering 

•  het onderbouwen van beredeneerde afwijking van het ontwikkelingsperspectief  
• het onderbouwen van de geplande onderwijstijd  

• het regelmatig evalueren van de onderwijsondersteuning 

 

 

Sterke punten 

•  kwaliteitszorg 
• borgen van de kwaliteit van het onderwijsleerproces 

• afstemmen van de instructie op verschillen in instructiebehoefte 

• realiseren van een taakgerichte werksfeer 
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3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 

paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 

 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan 

onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn 

hieronder weergegeven.  

 

De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 

behoefte aan hebben.  

  

Waar Deskundigheid 

 

 
Autisme-specialist  

 Begeleider passend onderwijs  

 Consulent passend onderwijs  

 Dyscalculiespecialist  

 Dyslexiespecialist  

 Faalangstreductietrainer  

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)  

 

 
Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 Jonge kind specialist  

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper  

 Orthopedagoog  

 Reken-/wiskunde-specialist  

 Taal-/leesspecialist  
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3.2 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 

ondersteuningsbehoefte.  

 

Waar Voorzieningen 

 Observatieklas  

 Time-out voorziening (met begeleiding)  

 

Toelichting voorzieningen  

 Vanuit de formatie leerkracht en intern begeleider worden de contacten met de school van herkomst 

onderhouden en bij uitplaatsing de warme overdracht gerealiseerd. Voorts wordt er in de eerste 

maanden na terugplaatsing contact onderhouden met de school van herkomst om de ontwikkeling 

van de leerling te volgen en waar nodig te ondersteunen. 
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3.3 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het 

onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van 

een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

  

Waar Onderwijsaanbod 

 Aanbod dyslexie  

 Aanbod executieve functies  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden  

 Compacten en verrijken  

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen  

 

  



13 

 

3.4 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden 

voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school 

de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.  

  

Waar Methoden 

 Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst)   

 Aanpak gedrag(sproblemen)   

 Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling   

 Aanpak sociale veiligheid   

 Agressieregulatietraining   

 Faalangstreductietraining   

 Time-out aanpak   

 Training sociale vaardigheden   
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3.5 Fysieke ruimten 

Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke 

ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die 

fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke 

beperking mogelijk maken.  

 

Fysieke ruimten 

Prikkelarme werkplek of stilteruimte  

Ruimte met individuele werkplekken  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte voor een time-out  

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Behandelingsruimte  

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken  
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3.6 Protocollen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft 

handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende 

gevallen.  

 

Protocol Status 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  Actief toegepast 

Protocol anti-pesten  Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid  Actief toegepast 

Protocol medisch handelen  Actief toegepast 

Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitters  Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

Personeel zorgt voor respectvolle omgang  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 
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3.7 Leerkrachtvaardigheden 

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel van 

de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is een 

methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling nodig 

heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in hoeverre de 

school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.  

De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de 

tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.  

 

Legenda vaardigheden 

# Aantal indicatoren 

Z Zeer zwak 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 

 

 

Leerkrachtvaardigheden # Z O V G 

Handelingsgericht werken 14  0 % 0 % 14 % 86 % 

 

Indicator HGW Score 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 

onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, 

gesprekken en het analyseren van toetsen).  

Goed 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, 

groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af 

te stemmen.  

Goed 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect 

daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's.  
Goed 

Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de 

ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  
Goed 

Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om 

passend te arrangeren op onderwijsbehoeften.  
Goed 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 

wat wel kan (ondanks belemmeringen).  
Goed 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun 

leerlingen.  
Voldoende 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 

ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en 

uitvoeren van de aanpak.  

Goed 

Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-

doelen op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde 

methodiek).  

Goed 

Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en 

ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk 

individuele leerlingen.  

Goed 
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Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 

ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij.  
Goed 

Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. 

Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en 

wanneer.  

Goed 

Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en 

het eigen handelen en dat van collega's.  
Goed 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 

school gekozen instrumentarium.  
Voldoende 
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4. Organisatie van de ondersteuning 

Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute 

binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 

 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 

 De organisatie van de leerling-zorg, in de breedste zin van het woord, heeft als doel de leerlingen 

tijdens de periode dat ze op de Fritz Redlschool zijn zodanig te begeleiden dat zij de opgestelde 

doelen bereiken en weloverwogen een vervolg starten op een andere school of werkplek. Daartoe is er 

voor het model van georganiseerde leerlingenzorg gekozen. Er is een duidelijke zorgstructuur en op 

tal van gebieden zijn er begeleidingsmogelijkheden. Deze aandachtsgebieden, functies, zorgstructuren 

en begeleidingsmogelijkheden worden hieronder beschreven.  

 

Omdat we geloven in de kracht van de leerling willen we hem daar waar mogelijk ook aanspreken op 

zijn sterke kanten en samenwerken in gedeelde verantwoordelijkheid.  

Door de Commissie van Begeleiding wordt een ontwikkelingsperspectief met 

handelingsaanbevelingen (OPP deel A en B) geformuleerd. De CvB gebruikt gegevens van de kliniek, 

de school van herkomst en gegevens van observaties in de klas. Ieder kind krijgt een individueel OPP, 

waarin na te streven doelen staan voor gedrag, kennis en vaardigheden, en uitspraken worden gedaan 

over de uitstroommogelijkheden in het regulier onderwijs of andere vormen van onderwijs, dan wel 

arbeidstoeleiding.  

 

Er is een vastgestelde cyclus van besprekingen, waarin ook de input van de kliniek wordt 

meegenomen. In deze besprekingen wordt voor elke leerling systematisch bekeken of de opgestelde 

doelen zijn gerealiseerd en worden nieuwe doelen voor de volgende periode opgesteld. Het 

opgestelde OPP wordt met de ouders/verzorgers en met de leerling besproken, waarbij inhoudelijk 

gereageerd kan worden.  

De Intern Begeleider is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de cyclus leerling-zorg.  

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

      

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  

 - Leraar / mentor 

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Deskundige van het samenwerkingsverband 

 - Jeugdhulpprofessional 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

 Het contact met ouders is van groot belang voor een goede afstemming tussen school en thuis. Naast 

contactmomenten vanuit de school is er uiteraard ruimte voor ouders om op eigen initiatief 

gesprekken aan te vragen en contact leggen met de leerkracht of andere betrokkenen bij hun kind.  

Er zijn diverse contactmomenten waarin de begeleiding en resultaten van de leerling met ouders 

worden besproken:  
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• Intakegesprek (alleen externe leerlingen)  

• Kennismakingsgesprek (voor ouders van leerlingen die in (dag)klinische behandeling zijn 

binnen het UMCU)  

• Wekelijks telefonisch of mailcontact (afhankelijk van voorkeur ouders)  

• (School)adviesgesprek na 6 – 8 weken  

• Toelichting OPP en IHP door Internbegeleider en leerkracht in gesprek met ouders  

• Toelichting evaluatie OPP en IHP door leerkracht en eventueel Internbegeleider in gesprek met 

ouders  

 

Aanmeldproces 

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra 

onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school.  

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling 

wordt er gezocht naar een passende plek.  

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse 

voorziening of de vorige school.  

 

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:  

- Anders, namelijk 

 Intern begeleider; Gedragswetenschapper 
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier basisonderwijs (bao)  

Speciaal basisonderwijs (sbo)  

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Speciaal onderwijs (so)  

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)  

 

Keten- / Kernpartner 

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties 

bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, 

gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is 

om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.  

  

Keten-/kernpartner 

Begeleider passend onderwijs van het SWV  

GGZ / Jeugd-GGZ  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Leerplichtambtenaar  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  

Specialistische jeugdhulp  

Leerlingenvervoer  

 

 

Integraal aanbod 

Onderwijs en psychiatrische zorg zijn geïntegreerd  
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5. Planvorming en cyclisch werken 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch 

werken in een PDCA-cyclus.  

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. 

 

De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  

 

De Intern begeleider / zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

 

Hoe houdt onze school bij of doelen uit de OPP’s worden gerealiseerd? 

 Zowel de didactische als sociaal-emotionele doelen wordt opbrengstgericht gevolgd en gemeten 

door middel van de methodegebonden toetsen, het CITO leerlingvolgsysteem (LOVS) 

en gestandadiseerde volginstrumenten (Zelfregulatie observatielijst ZO!).  

In de CvB wordt voor elke leerling systematisch bekeken of de opgestelde doelen zijn gerealiseerd en 

worden nieuwe doelen voor de volgende periode opgesteld. 

 

 


