Uw schoolondersteuningsprofiel
op één A4
Dat kan, met het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep!
Als samenwerkingsverband moet u in het kader van passend onderwijs een dekkend netwerk van
onderwijsvoorzieningen inrichten. Zo kunt u als samenwerkingsverband samen met uw scholen
aan de bestuurlijke zorgplicht voldoen. Het dekkende netwerk wordt zichtbaar als al uw scholen
hun ondersteuningsprofiel beschrijven. Uit een rapport van de Onderwijsraad (dec 2016) blijkt dat
nog lang niet alle samenwerkingsverbanden dit kunnen laten zien.
Met het overzichtelijke Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep voldoet u aan de kwaliteitseisen
Referentiekader Passend Onderwijs op de volgende gebieden: preventief en planmatig handelen,
inrichting zorgstructuur en kwaliteit. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen: de
beschrijving van de basisondersteuning en de beschrijving van de extra ondersteuning. Met de
matrix die we bouwen uit alle ingevulde schoolondersteuningsprofielen kunt u eenvoudig het
dekkend netwerk laten zien. De matrix heeft bovendien een zoekfunctie, waardoor je scholen op
kenmerk kunt filteren.

Werken vanuit één visie
Het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep gaat niet uit van tekorten bij leerlingen, maar van de
mogelijkheden van scholen. Het uitgangspunt is een onderwijskundige visie, zoals uitgewerkt in
het Onderwijscontinuüm CED-Groep®. Hiermee kan binnen een samenwerkingsverband vanuit
één visie gewerkt worden aan het expliciteren van een ondersteuningprofiel en – als het gewenst
is – het aanpakken van een schoolverbeteringstraject.

De uitgangspunten
Impliciet heeft iedere school al een schoolondersteuningsprofiel. Behaalde resultaten schetsen
immers een plaatje van wat de leerlingen met het onderwijsaanbod bereiken.
Een schoolondersteuningsprofiel wordt feitelijk gevormd door de gerealiseerde opbrengsten op
vakgebied én vakoverstijgend gebied.

Basisondersteuning
Door de opbrengsten te expliciteren wordt helder wat de basisondersteuning aan 90% van de
leerlingen behelst. De basisondersteuning wordt vormgegeven in het verdiept-, basis- en intensief
arrangement.

Extra ondersteuning

03-17

De extra ondersteuning (zeer intensief arrangement) is het aanbod aan leerlingen die niet
voldoende hebben aan de basisondersteuning. Ze krijgen een zeer intensief arrangement aangeboden, eventueel met inzet van ketenpartners zoals Jeugdzorg. In het schoolondersteuningsprofiel wordt ook de ondergrens aangegeven; de grens waar kwalitatief goed onderwijs niet meer
uitvoerbaar is. Het Schoolondersteuningsprofiel CED-Groep voorziet in eenduidige terminologie
en uniforme beschrijvingen. Er wordt niet gedacht in stoornissen maar in onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
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Leeropbrengsten, sociale opbrengsten en uitstroom
Met het weergeven van de gerealiseerde opbrengsten voldoet een school of groep scholen aan de
kwaliteitsaspecten, zoals beschreven in het Referentiekader Passend Onderwijs (februari 2012).
Naast leeropbrengsten worden ook de leergebied overstijgende opbrengsten van de school en de
uitstroombestemmingen van de leerlingen in kaart gebracht. Én de bestemming waarnaar ze
uitstromen. Als er bijvoorbeeld maar enkele leerlingen van een school naar het atheneum gaan en
veel meer leerlingen naar vmbo-bbl, is het schoolondersteuningsprofiel toegesneden op het vmbo.
Of als de meeste leerlingen op een school zich sociaal gedragen overeenkomstig hun leeftijd, is dat
profiel anders dan wanneer het merendeel tekorten vertoont op het gebied van sociaal gedrag en
werkhouding. Uw onderwijsaanbod in de basisondersteuning zal er dan ook anders uitzien.

Waarom het Ondersteuningsprofiel CED-Groep:
• maakt ‘witte vlekken’in een dekkend netwerk zichtbaar en is daardoor sturingsinstrument
voor beleid
• eenduidige terminologie
• weinig werk
• geen wolligtaalgebruik en lange teksten
• ‘etalagefunctie’

Meer weten?
Wilt u ook, samen met uw scholen, het schoolondersteuningsprofiel op efficiënte wijze vormgeven?
Neem dan contact op met Wilma Peulen, w.peulen@cedgroep.nl, 06 51845202.
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