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1. 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 onderw ijs 
2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum september 2022 

Naam van onze school  Nutsbasisschool Boeimeer 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons 
schoolbestuur  

Stichting Nutsscholen Breda  

Naam 
samenwerkingsverband  

RSV Breda e.o. PO 30-03  
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 
Traditioneel/regulier onderwijs 
 
Onze visie op passend onderwijs 
Passend onderwijs heeft als doel om voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo 
passend mogelijk onderwijs te realiseren. We onderschrijven de uitgangspunten van Passend 
Onderwijs en proberen, binnen onze mogelijkheden, een leerling te bieden wat het nodig heeft om 
zich optimaal te ontwikkelen. Onze mogelijkheden en voorzieningen  worden beschreven in dit 
document: het Schoolondersteuningsprofiel. Dit is gebaseerd op het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband waar we toe behoren: RSV Breda PO 30-03 (www.rsvbreda.nl). 
Passend onderwijs op NBS Boeimeer omvat drie gradaties van mogelijkheden: basisondersteuning, 
lichte ondersteuning en zware ondersteuning. 
1. Basisondersteuning 
Basisondersteuning omvat het onderwijs aan de leerlingen. Daarbij staat centraal hoe we afstemmen 
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De basisondersteuning omvat 2 niveaus: 

• Niveau 1: Dagelijkse ondersteuning in de groep (basisaanbod). 
• Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep ( basisaanbod intensiveren). Wanneer de leerling 

een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft richt de leerkracht het aanbod of de leertijd 
anders in. 

Daarnaast vormen preventieve en lichte curatieve interventies die de school, samen met het 
ondersteuningsteam, kan uitvoeren een van de vaste standaarden binnen het domein van de 
basisondersteuning. Preventie binnen de basisondersteuning is er voor alle leerlingen en richt zich 
op het tijdig signaleren van leer-en opgroei/opvoedproblemen. Vroegtijdige signalering vereist de 
aanwezigheid van diagnostische expertise (en kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners 
worden georganiseerd). Meer informatie over de basisondersteuning is te lezen in hoofdstuk 12. 
2. Lichte ondersteuning 
De lichte ondersteuning is de ondersteuning die bovenop de basisondersteuning gegeven kan 
worden. We noemen dit zorgniveau 3. Dit kan bijvoorbeeld extra en/of speciale ondersteuning zijn 
buiten de groep. Hierbij kan gedacht worden aan remediërende begeleiding buiten de groep i.c.m. 
en de inzet van extra ondersteuning binnen de groep. Binnen het ondersteuningsteam wordt 
besproken wat er extra nodig is voor de leerling met als doel dat de leerling met deze inzet 
voldoende kan worden begeleid op school. Wanneer de ondersteuning ook met extra lichte 
ondersteuning niet voldoende blijkt te zijn dan kan er gekozen worden voor verwijzing naar een 
andere basisschool. De ontvangende school onderzoekt of ze de ondersteuning kan bieden. 
Daarnaast kunnen de mogelijkheden voor passende zware ondersteuning worden verkend. 
3.  Zware ondersteuning 
De zware ondersteuning is de ondersteuning die geboden kan worden, bovenop de basis- en lichte 
ondersteuning met middelen vanuit het Samenwerkingsverband. Enerzijds hebben de 
schoolbesturen structurele middelen ontvangen om extra ondersteuning in de scholen te faciliteren. 
Anderzijds kan bij het samenwerkingsverband een ondersteuningsarrangement zware 
ondersteuning aangevraagd worden voor cluster 3 (expertise op het gebied van lichamelijke, 
verstandelijke of meervoudige beperking, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met gedrags- en 
ontwikkelingsproblemen) of cluster 4 (sociaal emotionele problemen). Ook valt de plaatsing binnen 
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het speciaal onderwijs (SO)  cluster 3  of cluster 4 binnen de zware ondersteuning. Bij het 
samenwerkingsverband kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV SO) SO 3 of 4 aangevraagd worden. 
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 
Sterke punten in onze ondersteuning 
Binnen de basisondersteuning beschikken we over schooleigen elementen, die mede het 
ondersteuningsprofiel van onze school bepalen. Deze schooleigen elementen komen voort uit de 
aanwezige expertise in het team zoals: 

• Intern begeleider 
• Het lesgeven op drie niveaus op de hoofdvakgebieden met daarnaast een leerlijn voor het 

ontwikkelen van Leren leren (executieve functies) en het sociaal emotioneel leren 
• Dyslexiespecialist 
• Rekenspecialist 
• Taal/leespecialist 

Naast de aanwezige expertise werken we samen met ketenpartners, zoals: 

• het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
• GGD 
• het Voortgezet Onderwijs 
• Begeleiders vanuit het samenwerkingsverband 
• Taalideaal (begeleiding schakelklas NT2 leerlingen) 
• overige partners zoals instanties voor de behandeling van dyslexie en externe remedial 

teachers 

  
 
Grenzen aan onze ondersteuning 
Onze inzet is te allen tijde gericht op het bieden van onderwijs in de eigen omgeving van de leerling. 
In sommige gevallen moeten we echter concluderen dat we de ondersteuningsvraag van een leerling 
onvoldoende kunnen beantwoorden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit stagnatie in de ontwikkeling van de 
leerling. Dit kan zijn op het gebied van leren maar ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling 
(gedragsproblematiek). De begeleiding die we kunnen bieden is dan niet toereikend. 
Ook kan het zijn dat het welbevinden van leerling zelf onder druk staat, bijvoorbeeld omdat het voelt 
niet mee te kunnen met de groep. De mate van ontwikkeling en het welbevinden van de leerling  zijn 
voor ons de belangrijkste pijlers om te besluiten een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor 
het SBO of SO. 
  
 
Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 
Voor sommige leerlingen is de verrijkte aanpak in de groep niet voldoende. De leerling heeft meer 
nodig. Dit blijkt uit het feit dat hij snel klaar is, de verrijkingsstof goed aan kan, maar bovenal 
onvoldoende in situaties komt waarin een beroep wordt gedaan op zijn executieve functies en 
vaardigheden. Doordat het onderwijsaanbod onvoldoende aansluit kan de leerling eveneens 
signalen van niet welbevinden afgeven.     
We hebben als ambitie om in het schooljaar '22-23 deze groep leerlingen, waarbij signalen zijn 
waargenomen van niet welbevinden en onvoldoende uitdaging, extra ondersteuning te bieden 
buiten de groep. De leerling wordt in een klein groepje geplaatst en 1 keer in de week begeleid door 
een medewerker van de school. Aan de hand van zelf bedachte leervragen en persoonlijke 
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leerdoelen werkt de leerling voor een bepaalde periode aan het verbeteren van zijn executieve 
functies en vaardigheden.  

3. Ondersteuningsmogeli jk heden 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.  
  

Deskundige Op de school 
Via het 
bestuur 

Via het SWV of 
derden 

Autisme-specialist       
Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider       
Begeleider passend onderwijs       
Dyslexiespecialist 

      
Faalangstreductietrainer       
Fysiek specialist (zoals motorisch remedial 
teacher)       
Gedragsspecialist       
Jonge kind specialist       
Laagbegaafdenspecialist       
Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

      
NT2-specialist       
Orthopedagoog / psycholoog / 
gedragswetenschapper       

Reken-/wiskunde-specialist 
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Sociale vaardigheden specialist       
Taal-/leesspecialist 

      
 

Anders, namelijk Op de school 
Via het 
bestuur 

Via het SWV 
of derden 

Gedragsspecialist    
Gedragswetenschapper/ Orthopedagoog/ 
Psycholoog 

   

Specialist Groepsdynamica    
Specialist langdurig zieke kinderen    
Specialist leerproblematiek    

 

Toelichting deskundigheid 
Specialisten via het Samenwerkingsverband 
Het samenwerkingsverband beschikt over een Centraal Ondersteuningsteam (COT) waarin expertise 
is ondergebracht waar de school een beroep op kan doen, bv een specialist op het gebied van 
gedrag of het jonge kind. Ook ondersteunen zij in het bieden van Passend onderwijs. 
De begeleiders passend onderwijs (BPO) in het Centraal Ondersteuningsteam (COT) bieden: 

• Ondersteuning bij de vroeg-signalering van leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte; 

• Meedenken bij het tegemoetkomen aan die ondersteuningsbehoefte: in elke fase van het 
proces; 

• Ondersteuning bij het opzetten van de ondersteuning van een leerling, leerkracht of team; 
• Ondersteuning bij het opzetten van ondersteuningsstructuren op school en/of in de 

werkeenheid; 
• Ondersteunen bij deskundigheidsbevordering; 

Zij zijn een vraagbaak, zetten hun expertise en netwerk in en dragen bij aan het leereffect om te 
komen tot een continue verbetering van de kwaliteit van passend onderwijs op school. 
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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.  
 

Voorziening Op de school 
Via het 
bestuur 

Via het SWV 
of derden 

Autiklas / structuurgroep    
Gedragsgroep    
Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

   
Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)    
Impulsklas    
NT2-klas    
Observatieklas    
Schakelklas    
Taalklas    
Time-out voorziening (met begeleiding)    

 

Toelichting voorzieningen  
Groeiboei ( onderwijs voor meer-en hoogbegaafde leerlingen buiten de klas) 
De meeste leerlingen komen binnen de groep ruim voldoende in leersituaties die nodig zijn om tot 
leren te komen. Leren omvat daarbij niet alleen het beheersen van de leerstof maar ook het oefenen 
van vaardigheden die nodig zijn om te leren en te ontwikkelen. Dit zijn o.a. leren plannen, leren 
doorzetten, zelfvertrouwen hebben, hulp kunnen en durven vragen, fouten mogen maken, leren 
omgaan met kritiek, leren omgaan met tegenslagen en nauwkeurig werken. Deze vaardigheden 
worden ook wel executieve functies genoemd. 
Meer– en hoogbegaafde leerlingen komen vaak onvoldoende in leersituaties waarin zij executieve 
vaardigheden oefenen en ontwikkelen. Binnen de Groeiboei worden de leerlingen op een andere 
manier aan het werk gezet waarbij samenwerken met ontwikkelingsgelijken en analyseren, evalueren 
en creëren van groot belang zijn. In de Groeiboei worden de leerlingen bewust gemaakt van hun 
eigen leerproces, krijgen ze inzicht in hun eigen leerontwikkeling en leren ze om te gaan met de 
gevolgen hiervan. Zo is er onder andere extra aandacht voor het leren leren, omgaan met frustraties 
als gevolg van eventueel onderpresteren, je anders voelen, hoge orde denkopdrachten, enzovoort.  
Voor de (hoog)begaafde leerlingen zijn naast de kerndoelen, specifieke doelen opgesteld. Deze 
doelen hebben betrekking op de persoonlijke leerdoelen van meer- en hoogbegaafde leerlingen en 
kunnen per individu verschillen. Deze persoonlijke leerdoelen richten zich op hun sociaal emotionele 
ontwikkeling, het verbeteren en/of aanleren van strategieën en het versterken van executieve 
functies. 
Soms is het aanbod binnen de groep ( compacten en verrijken) met de Groeiboei ( een uur per week) 
niet voldoende. We kijken dan met ouders naar plaatsing op een school voor fulltime HB onderwijs. 
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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.  
  

Onderwijsaanbod Op de school 
Via het 
bestuur 

Via het SWV of 
derden 

Aanbod dyslexie 
   

Aanbod executieve functies 
   

Aanbod laagbegaafdheid    
Aanbod meer- en hoogbegaafden 

   
Aanbod NT2 

   
Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

   
Aanbod spraak/taal    
Compacten en verrijken 

   
Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen    
Preventieve signalering van leesproblemen 

   
 
 
 
 
 
Toelichting onderwijsaanbod  
Het onderwijsaanbod op onze school 
Het reguliere onderwijsaanbod op 3 niveaus voor de hoofdvakgebieden hebben we uitgewerkt in 
onderwijsplannen. Het specifieke onderwijsaanbod is vastgelegd in o.a. de volgende protocollen: 

• Dyslexieprotocol 
• Protocol Meer-en hoogbegaafdheid 
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3.4 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 

Verzorgingsruimte  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  
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4. Organisat ie 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 
Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute 
binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 
 
Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 
De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  
 - Leraar / mentor 
 - Intern begeleider 
 - Directie, team- of afdelingsleider 
 - Deskundige van het samenwerkingsverband 
 
Toelichting op de samenwerking met ouders  
Opvoeding en onderwijs zijn niet los van elkaar te zien, kinderen brengen immers de meeste tijd 
thuis en op school door. Een goede relatie en samenwerking met de ouders van een school heeft 
een positieve invloed op de ontwikkeling, de prestaties, de betrokkenheid en het welbevinden van 
kinderen. 
Op onze school zien we dit als een driehoek waarin het kind centraal staat en ouders en school 
ondersteunen het kind vanuit verschillende hoeken. Het kind ‘rust’ als het ware op de leerkracht en 
de ouders. De driehoek symboliseert dat school en ouders samen werken aan de ontwikkeling van 
het kind. School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede 
communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding 
en de schoolprestaties van leerlingen toenemen. 
  
 
Ondersteuningsteam 
Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam is een deskundig team 
dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de:  
 - Jeugdhulpprofessional 
 - Intern begeleider 
 - Leraar / mentor 
 - Directie, team- of afdelingsleider 
 
Ons ondersteuningsteam komt minimaal 4.0 keer per jaar bij elkaar. 
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5. Bijlage 
Overzicht specialisten 

In dit hoofdstuk vind je een overzicht van alle specialisten met de bijbehorende definitie die 
gehanteerd wordt in de vragenlijst van Perspectief op School.  

Specialist Definitie 
Beeldcoach en/of 
video-interactie-

begeleider 

Een deskundige die is bedoeld om leraargedrag te verbeteren door middel
 van persoonlijke begeleiding of het bespreken van video opnamen. 

Begeleider passend 
onderwijs 

De begeleider passend onderwijs richt zich op het leerproces en de 
ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren. 

Dyscalculiespecialist 
Een dyscalculiespecialist is een deskundige in het signaleren van 

dyscalculie bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Dyslexiespecialist 
Een dyslexiespecialist is een deskundige in het signaleren van dyslexie bij 

leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 
Fysiek specialist 
(zoals motorisch 

remedial teacher) 

Een deskundige die extra onderwijshulp verleent in het kader van de 
bewegingsopvoeding. Zij richten zich op de ontwikkeling van het beweging

sgedrag van het kind. 

Gedrag / sociale 
vaardigheden 

specialist 

Een sova-specialist is een deskundige die helpt in de ontwikkeling van 
vaardigheden die betrekking hebben op de omgang met anderen. Bij 

sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, 
goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en 

conflicten oplossen. 

Jonge kind specialist 
Een deskundige die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling en 

behoeften van het jonge kind. 

Logopedist 

Een logopedist in het onderwijs is een paramedicus die preventie, zorg, tra
ining en 

advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken 
en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. 

Meer- en 
hoogbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige in het begeleiden van leerlingen met een aanleg om tot 
uitzonderlijke prestaties te komen. 

Minder- en 
laagbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige die zich bezig houdt met leerlingen die minder dan 
gemiddeld begaafd zijn. 

NT2-specialist 
Een specialist op het gebied van Nederlandse taalverwerving voor 

leerlingen met een anderstalige achtergrond. 

Ondersteuningsadvis
eur / 

gedragswetenschapp
er 

De ondersteuningsadviseur kenmerkt zich als een gedragswetenschapper 
met brede kennis van de school, die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

leerlingen met gedragsproblemen. Zij coachen hierin vaak leraren, 
ambulant begeleiders en anderen. Veelal is dit een psycholoog of 

orthopedagoog. 

Orthopedagoog 

De orthopedagoog maakt voor mensen met ontwikkelings, leer- en 
gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie 

kan verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen 
dat zij de hulp krijgen die het beste bij hun karakter en problemen 

aansluit, met als doel hun ontwikkeling te optimaliseren en hun 
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participatiekansen te maximaliseren. Orthopedagogiek is dus een 
specialisatie in het wetenschappelijk onderwijs. 

Psycholoog 
Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de 

wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en 
streven) en het gedrag van de mens. 

Reken-/wiskunde-
specialist 

Een reken- en wiskundespecialist is een deskundige in het signaleren van 
reken- en wiskundeproblemen bij leerlingen en het opstellen van een 

accurate aanpak. 

Taal-/leesspecialist 
Een taal- en leesspecialist is een deskundige in het signaleren van taal- en 
leesproblemen bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Interne begeleiding 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

Leerlingbegeleiding 
Een deskundige die leerlingen met problemen bijstaat, adviseert of 

doorverwijst. 

Remedial teaching 
Een deskundige die hulp verleent aan leerlingen met leerproblemen of 

gedragsstoornissen (zoals faalangst). 

Zorgcoördinatie 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 
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