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Welkom! 
 

 

 

 

Startbeeld: Passend Onderwijs in 3 minuten 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzVQDGDUP-Y 
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Werkwijze  

1. Leren in leernetwerken en samenwerken aan kennisontwikkeling  

 

2. Reflectief Onderzoekend Leren (R.O.L.) van professionals: 

    - Professioneel ontwikkelen als ib’er in R.O.L.    

    - Professionaliseren en begeleiden leraren en teams in R.O.L. 

    - Samenwerkend leren, teamleren, teamcoaching  

     

3.   Actuele formatie Passend onderwijs in ‘extra ondersteuning’:  

    - Informatie, richtlijnen en routing Plein 013 ‘extra ondersteuning’  

    - Lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen Pass. onderwijs   
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Thema’s IB netwerken  
2015-2016 

 

1. Passende arrangementen -OPP - opbrengstgericht werken 

  

2.    Begeleiden en coachen leraren en teams in extra ondersteuning 

 

3.    Interdisciplinair samenwerken in de keten (in extra ondersteuning)  

 

4.    Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften: gedrag en leren  

       vanuit perspectief van leerling en leraar  
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Programma 
• Doel, inhoud en opzet ib-netwerken 
 
• Inspiratie en Goede praktijken 
  
• Thema: Continuüm in ondersteunen van professionals 
                     Samen leren inhoud geven 
  
• Pauze 
  
• Mededelingen Plein 013 
  
• Samenwerkend IB-netwerkleren 
  
• Evaluatie: kracht en kans 
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Inspiratie  
Zoek & vind inspiratie: 
 
 Waardoor werd jij afgelopen maand geinspireerd? 
 
 Wat was het wat je inspireerde? 

 
 Wie was/waren het die je inspireerde? 

 
 Waar was het? 

 
 Metareflectie: Wat zijn vindplaatsen voor inspiratie?  

 
 Transfer: hoe creëer jij vindplaatsen voor inspiratie voor je collega’s?   
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Voicing  
Geef je leerlingen (leraren) een stem   

Pecha Kucha …. 

denk 

voel 

ziel 
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Passend onderwijs 
Samen onderwijs passend maken voor íedere leerling”  

 

    Continuüm van ondersteuning: 

 Basis ondersteuning: School – bestuur verantwoordelijk 

Opdracht voor scholen en schoolbesturen om tot een continuüm 
van onderwijsondersteuning te komen met basis als fundament  

 

 Extra ondersteuning: SWV verantwoording (afleggen)  

Alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of 
zorg die de basisondersteuning overstijgen: vastgelegd in 
arrangementen en OPP 

 

Focus IB netwerken Plein 013: extra ondersteuning  
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Centraal thema:  
Continuüm in ondersteuning  leraren  

 
1. Basisondersteuning 
1.1. Basis kwaliteit 
- Planmatig ‘cyclisch’ werken 
- Opbrengstgericht werken 
1.2. Lichte ondersteuning 
- Intensieve interventies leren 
- Intensieve interventies gedrag 
 
1.3. Extra ondersteuning OPP 
- Onderwijsbehoeften: LRV – URV 
- Ondersteuningsbehoeften: 
     Leren – gedrag – spec. Expertise 
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• Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving • Gezin • Samenleving 

 

1-5% 

5-15% 

80-90% 

Leren en gedrag 

Intensief niveau 
Interventies worden uitgevoerd ten aanzien van leerlingen 
met intensieve/chronische leer – en/of gedragsbehoeften op 
basis van monitoring van de permanente voortgang en /of 
diagnostische toetsing 

Gericht niveau 
Interventies worden uitgevoerd ten aanzien van leren en/of 
gedrag voor risico leerlingen en leerlingen die onderpresteren 
en specifieke ondersteuning nodig hebben om succesvol te zijn. 

Universeel niveau 
Alle leerlingen krijgen goed gekwalificeerd  onderwijs, 
gebaseerd op research; de instructie is gebaseerd op een 
permanente algehele screening, monitoring van de 
vooruitgang en beschrijvende toetsing. Verwachtingen 
worden aangeleerd, bekrachtigd en gemonitord door alle  

volwassenen in alle situaties.  

Van basisondersteuning naar arrangeren 
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De omslag in denken en handelen 

Van beperking, uitval, curatief denken en handelen (medisch model) naar: 

Onderwijs & ondersteuning op maat arrangeren  

 
Van “uniform” naar ‘op maat’ aanbod:  

passend arrangeren, maatwerk en data- gestuurd werken 
 

Van handelingsplan naar: 
groepsprofiel, continuum van interventies, OPP, arrangeren  

 
Van middelen rugzak naar: 

middelen op arrangement, inspanning en effecten 
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Planmatig en cyclisch HGW en OGW 
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Centraal thema:  
Continuüm in ondersteuning  leraren  

 
1. Basisondersteuning 
1.1. Basis kwaliteit 
- Planmatig ‘cyclisch’ werken 
- Opbrengstgericht werken 
1.2. Lichte ondersteuning 
- Intensieve interventies leren 
- Intensieve interventies gedrag 
 
1.3. Extra ondersteuning OPP 
- Onderwijsbehoeften: LRV – URV 
- Ondersteuningsbehoeften: 
     Leren – gedrag – spec. Expertise 
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Activiteit: Doelgroep interventies 

Extra ondersteuning met OPP in continuum  

 
Doelgroep interventies  
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften  

B Basis 

I Intensief  

E Extra OPP 
-------------------- 
E  Excellent OPP 
  

 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Professionele beroepshouding 
en collectieve ambities in Passend Onderwijs 

http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Kwaliteitskaart_Collectieve_ambitie_en_persoonlijk_mees
terschap_01.pdf  

 School aan zet geeft 3 pijlers om tot collectieve ambities te komen:  

 Collectieve ambitie: ideaal/hoger doel in organisatie 

 Empoweren: Professional in waarden en bijdrage 

 Co-creatie: creeer samen ambities in dialoog 

     

Hoe collectiever de ambitie, hoe meer gedeelde waarden, hoe groter de 
motivatie, hoe hoger het energieniveau!  – vrij naar Mathieu Weggeman 

 

Activiteit: Hoe komen jullie in jouw praktijk tot collectieve 

                 waarden en ambities in Passend Onderwijs?    

http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Kwaliteitskaart_Collectieve_ambitie_en_persoonlijk_meesterschap_01.pdf
http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Kwaliteitskaart_Collectieve_ambitie_en_persoonlijk_meesterschap_01.pdf
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Ontwikkelmodel 
Samen leren inhoud geven 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Koers  

Data en feedback 

Lerende prof.  

Samen leren  

Georganiseerd 
Leiderschap 

http://schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Ontwikkelmodel_Samen_Leren_I
nhoud_Geven.pdf  

Activiteit:  
Signaleer aan de hand van dit model het huidige ontwikkelniveau op jouw school?  
Wat kun/wil je hiermee in jouw praktijk als interne begeleider?  

http://schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Ontwikkelmodel_Samen_Leren_Inhoud_Geven.pdf
http://schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Ontwikkelmodel_Samen_Leren_Inhoud_Geven.pdf


PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS 

Pauze  



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS 

Mededelingen  Plein 013  
vragen….. 

 Binnenplein en materialen 

  NIO-onderzoek voor PrO en LWOO 

  Procedure herbeoordeling SO 

  Registratie OPP / scheiding arrangement 

  Pilot 

  Projecten  

 

  Vragen……  
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Binnenplein en materialen  
De agenda en documenten die bij de IB-bijeenkomsten worden 
gebruikt kun je terugvinden op de site van Plein 013: 

 

• Ga naar de website www.plein013.nl en zorg dat je bent 
ingelogd. 

• Gebruikersnaam: plein013 

• Wachtwoord: Passendonderwijs (zonder spatie). 

• Klik op de grijze balk onderaan rechts, op de knop ‘Inloggen’. 

• Bovenaan staat dan dat je ben ingelogd.  

• Je kunt dan klikken op “bestanden downloaden van het 
Binnenplein” 

• Ga naar tabblad IBnetwerk. Je vindt daar de documenten die 
tijdens de bijeenkomst gebruikt worden. 

http://www.plein013.nl/
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NIO-onderzoek voor PrO en 
LWOO 

• Routekaart met bijlage toegezonden om de centrale 
toetsing voor LWOO en PrO in dit schooljaar in goede 
banen te leiden. 

 
• Opdidakt gaat de onderzoeken afnemen. 
• De routekaart bevat informatie die vooral voor de 

leerkrachten van groep 8 en de intern begeleiders van 
belang is. 

 
• Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met 

Carla van Moorsel (c.van.moorsel@portvolio.nl). 
 

 

mailto:c.van.moorsel@portvolio.nl
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Procedure herbeoordeling SO 

Alleen voor de kinderen die op 1 aug 2014 op een SO school 
zaten met een CVI-beschikking. 
Verkorte procedure:  
- Alleen bespreking in Groot Loket wanneer de aanvraag 

afwijkt van het besluit. 
- De SO-school vraagt de bekostigende school middels mail 

of telefoon om akkoord te gaan met de aanvraag die zij in 
OenO kunnen inzien. 

- Een akkoord van de bekostigende school is noodzakelijk om 
tot behandeling in Loket Plein 013 over te gaan. 

- SO-school maakt aanvraag aan in OenO, maar hoeft daarin 
een aantal tabbladen niet in te vullen. Het OPP en bijlagen 
geven de informatie die nodig is. 
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Registratie OPP / arrangement 

• Sinds 1 augustus verplicht om voor alle kinderen voor wie 
extra ondersteuning ingezet wordt een OPP-melding in 
Bron DuO te doen. 

• Landelijke discussie i.v.m. verschillen tussen 
samenwerkingsverbanden over wat onder extra 
ondersteuning valt. 

• Nog steeds is de motie Ypma in behandeling waarin staat 
dat ouders moeten instemmen met het handelingsdeel van 
het OPP. Dus nog geen wettelijke onderlegger. De 
uitspraken bij de Landelijke Geschillencommissie Passend 
Onderwijs wijzen echter wel vaak op het belang van overleg 
en instemming van ouders. 
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‘T Kompas 
• Brief verzonden naar alle directeuren. 

 

• ‘T Kompas is een voorziening van waaruit snel en op maat ondersteuning geboden kan worden 
aan kinderen, gezinnen en leraren. De werkwijze moet voorkomen dat (externaliserende) 
gedragsproblemen van kinderen verder escaleren en dat de inzet van zwaardere trajecten (zoals 
speciaal onderwijs of dagbehandeling) noodzakelijk wordt.  

• Hiervoor is een ‘gedragscoach’ paraat die snel (24 uur respons), zeer intensief in de school bij het 
kind (schaduwcoach) en integraal met het gezin (huisbezoek en ondersteuning) een interventie 
kan doen. Naarmate het proces positief verloopt kan de intensiteit afnemen en kan het dossier 
worden afgesloten of via Toegang worden overgedragen aan geïndiceerde jeugdhulpverlening. 

• Het doel van het ‘coachteam’ is het realiseren van ‘een direct en snel inzetbaar ‘Buddy-systeem’ 
voor kinderen waarbij fors externaliserend gedrag  (voortkomend uit omgeving- en/of 
kindfactoren) op de voorgrond staat.  De gedragscoach wordt ingezet bij kinderen om hun gedrag 
te reguleren en in het gezin om de opvoedsituatie te verbeteren. Het moet leiden tot een weer 
werkbare situatie en daarmee het inzetten van zwaardere ondersteuning voorkomen. 

 

• Is op 6 pilotscholen begonnen, maar is ook daarbuiten in te schakelen. 

 

• IBers kunnen contact opnemen met Kompaan en de Bocht:  

 Daphne Remmers daphneremmers@kompaandebocht.nl of 013- 5309400 

mailto:daphneremmers@kompaandebocht.nl
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Projecten 
• Bij PfS (Playing for Success) is een nieuwe leerkracht in dienst: Annette Eikenaar, via de  

         schoolplein app heeft ze zich voorgesteld.  

 

• De pilot BOUW! loopt nog door. We hopen in de zomer onze bevindingen met jullie te kunnen delen. 
(Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen 
die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief 
ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers of klassenassistenten).  

 

• “ Naar groep 1” digitaal overdracht instrument van voorschool naar vroegschool is in gebruik bij een groot 
aantal kinderopvangorganisaties. Als basisschool kun je ouders verwachten die met een code de school de 
mogelijkheid geeft om het formulier via DOD binnen te halen.  

  

• Op 8 december is er weer een gebruikersbijeenkomst Kurzweil.  Deze is met name bedoeld voor 
leerkrachten. De contactpersoon Kurzweil op de Kurzweil scholen hebben hier  mailing over ontvangen. 
Verzoek om voor 16 oktober aan te melden. Voor vragen naar c.brouwers@plein013.nl 

 

• Brief van Schakelklassen verzonden naar alle directies:  

• Helaas op de 6 Taalscholen in Tilburg momenteel geen plaatsen meer beschikbaar, we moeten werken 
met een wachtlijst. Nog geen toestemming van de gemeente Tilburg om de 7e groep te starten. Scholen 
kunnen zich nog steeds melden bij Jet van Zantvoort. Zij verwijst ouders door naar de dichtstbijzijnde 
basisschool (geografisch) om hun kind(eren) daar aan te melden.  

 

 

mailto:c.brouwers@plein013.nl
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IB-leernetwerken 

Ga met 4 interne begeleiders samenwerkend aan de slag met een van de 
thema’s van voor de pauze of eigen thema:  

 Inspiratie en elkaar inspireren   

 Het ontwikkelen van collectieve waarden: zo bínnen zo buiten 

 Samen leren inhoud geven 

 Continuüm van ondersteuning 

 Eigen leervraag 

  

 Werkwijze: Samenwerkend leren in begeleide intervisie 

Je kiest één van onderstaande onderwerpen. Schrijf daarover een leervraag, 
doelstelling en gewenste opbrengst voor je eigen professionele ontwikkeling 
en/of praktijkontwikkeling. Daarna verdeel je de tijd en krijgt ieder 15 min. 
feedback en suggesties van je collega’s in de intervisie (zie voorbeeld).   
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Begeleide intervisie 

GROW model (Whitmore): 

  Goal   

  Realiteit 

  Opties 

 Wil & actie 

 
Verdeel rollen en tijd:  

inbrenger, begeleider, tijdsbewaker, procesbewaker 
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Kracht & Kans 

                                                           Kracht Kans 
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slotbeeld 

 

 

 

 

  


