
PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

IB netwerk - Plein 013
Zomer 2018  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://haleakalastore.com/img/cms/zon.png&imgrefurl=https://haleakalastore.com/222-concentrated-neck-contour-cream-home-768614191063.html&docid=VU3LsX0TqN1KMM&tbnid=oBW0G6ZWQjnxYM:&w=300&h=300&bih=673&biw=1024&ved=0ahUKEwjYgovfnJjNAhWLXhoKHddmAVcQxiAIAg&iact=c&ictx=1


PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Thema 

Passend Onderwijs 
in een waarderend kader 



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Programma
1) Inspiratie - Goede praktijken

2) Passend  onderwijs in een waarderingskader 

3) Extra ondersteuning en de samenhang 
wettelijke kaders – schoolplan  

4) Notenkrakers 
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Gewenste opbrengsten
1) Kennis nemen van het waarderend kader van inspectie 
en de extra ondersteuning daarbinnen

2) Zicht op samenhang tussen wettelijke documenten en het 
schoolplan en verdelen van rollen, taken en ambities.

3) Notenkrakers: nieuwe thema’s in het ondersteuningsplan 
Plein 013 en input voor het bestuurlijk overleg.   

4) De doeldomeinen van Biesta inzetten bij                                     
ambitie(s) in extra ondersteuning.    
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Inspiratie – Goede praktijken

De peuter-kleutergroep – BS Starrebos 

Pareltjes…..
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Inspiratie

Passend onderwijs in een waarderend kader

Perspectief van de onderwijsinspecteur

Video-interview Swaantje de Bekker

Wat is betekenisvol voor jezelf in je rol
als interne begeleider of consulent?
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Taken van de interne begeleider
in het waarderingskader Passend onderwijs

Verzamelen 

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

Formuleer met elkaar drie 
ambities in Passend onderwijs. 
Blijf ‘loep’zuiver bij je eigen rol
1) 

2) 

3)  
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Kwaliteitsgebieden 
waarderingskader inspectie

1) Onderwijsresultaten
2) Onderwijsproces
3) Schoolklimaat 
4) Kwaliteitszorg en ambitie 
5) Financieel beheer  

Terug naar de leerlingen in de extra ondersteuning.
Onderscheid bij kwaliteitsgebied ‘1. onderwijsresultaten’ taken:
- De leerling
- De leraar
- De begeleider
- De directeur 
- Het bestuur
- Het samenwerkingsverband 
- De ouders/opvoeders
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Wettelijke verplichting 
passend onderwijs 

• Ondersteuningsplan (OP)
• Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
• Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Bespreek met elkaar:
- Actualisering van het SOP – OPP
- Vertaling in je schoolgids
- Vertaling in je schoolplan: 2019-2023

Opnieuw: teken de ecologie 
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Schoolplan ‘oude en nieuwe stijl’
Wat moet in het schoolplan?  Hoe ziet het toezicht op het schoolplan eruit? 
brochure ‘Het schoolplan verandert’ (PDF, 247 KB). (bijlage 2: overzicht)

Wat zet u in het nieuwe schoolplan?
Ambities centraal
Veel scholen hebben serieuze ambities en een uitgesproken visie op 
onderwijskwaliteit. Zij spannen zich in om een goede school te zijn. De bedoeling 
van het nieuwe schoolplan is dat u als bestuur en school laat zien:                                                          
- wat uw school zelf aan kwaliteitseisen stelt (eigen aspecten van kwaliteit) 
- hoe u wilt voldoen aan de basiskwaliteit (wettelijke minimumeisen voor elke 
school)
Verschillen met het oude schoolplan
Aandacht voor het personeelsbeleid gericht op het pedagogisch-didactisch 
handelen van en op een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg.
Wat bespreekt de inspectie met u?
Schoolplan nieuwe stijl
Bij het onderzoek beoordelen we of het schoolplan aan de eisen voldoet, en de 
inspectie kijkt mede aan de hand van het schoolplan of de school voldoet aan de 
eisen voor basiskwaliteit én naar de uitwerking van de eigen aspecten van kwaliteit 
die een school zichzelf heeft gesteld
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Wat moet er in het schoolplan?  

Wat is de relatie met het 
schoolplan en…

- het OP

- het SOP

- het OPP

Wat moet er in het 
schoolplan rondom extra 
ondersteuning?

Hoe kom je tot het 
formuleren van ambities?

Wie heeft welke 
verantwoordelijkheid bij 
het schoolplan?
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Pauze 
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Zomer 2018

Mededelingen Plein 013
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Netwerk JRK 2018-2019

In schooljaar 2018-2019 zullen deelnemers aan het netwerk 
in gesprek gaan over het signaleren en afstemmen op 
prikkelend gedrag van jonge kinderen. 
Emilie Groot-Ketelaars, Ontwikkelkracht in Onderwijs en 
Opvang zal de bijeenkomsten samen met drie consulenten 
van Plein 013, gedragsspecialisten met ervaring met het 
jonge kind, begeleiden en deelnemers uitnodigen in gesprek 
met elkaar tot verdieping te komen.

Directie en intern begeleiders ontvangen via de mail eind mei 
de uitnodiging om aan te melden via de Ontwikkelacademie.
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Playing for Success

• PfS gaat werken met een het digitale leerlingvolgsysteem 
‘MijnPFS’. www.mijnpfs.nl

• Alle rapportages, van uw desbetreffende leerling & school, 
zijn ten alle tijden inzichtelijk voor zowel leerling, 
ouders/verzorgers en schoolcontactpersoon. Mits je een 
MijnPFS-account hebt.

• Aanmelden kan, via MijnPfS, tot uiterlijk twee weken voor de 
start van een ronde.

• Start ronde 1: 3 september 2018
• Start ronde 2: 3 december 2018
• Start ronde 3: 25 maart 2019

http://www.mijnpfs.nl/
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Naar Groep 1

• Tijdens de monitoring bleek dat een groot 
aantal rapporten die vanaf 1-1-2017 zijn 
aangemaakt niet digitaal zijn opgehaald! 
Nogmaals het verzoek om vanaf heden de 
rapporten via www.naargroep1.nl op te halen. 

• Digitaal ophalen zorgt voor duidelijkheid en 
toont aan dat en wanneer er een overdracht 
heeft plaats gevonden.(evt. aangevuld met 
een ‘warme’ overdracht).

http://www.naargroep1.nl/
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Schakelklassen 
2018-2019

• Taalschoollocaties:
• De Sleutel- Tilburg Noord
• De Vlashof – Tilburg  Noord
• Hubertus – Tilburg West
• Antares- Tilburg West
• De Zuidwester Tilburg Zuid
• Nog onbekende locatie Oud-Noord

• Topklas:
• Willem 2 college 

• Taalklassen:
• De Sleutel Tilburg Noord
• Prins Bernard Tilburg  Zuid-West
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Belangrijke data

Uiterste inleverdata voor schooljaar 2018-2019:

1 april 2018 aanmelden Taalklas en Topklas schooljaar 2018-2019
1 april 2018 aanmelden voor Intermezzo en Talent 
30 mei 2018 aanvragen voor Loket Plein 013 die bij de start van

volgend schooljaar in dienen te gaan
20 aug 2018 aanmelden PfS 1e ronde
19 nov 2018 aanmelden PfS 2e ronde
11 maart 2018 aanmelden PfS 3e ronde
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Loket Plein 013

- Aanvragen loket na 31 mei 

- Ontvangstbevestiging van dossiers 
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Notenkrakerssuite
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• ADVIESROL 
SAMENWERKINGSVERBAND

• -gericht op het vergroten 
van eigen expertise, delen / 
bijeenbrengen van expertise 
op wijkniveau

• -meer maatwerk bij het 
toewijzen van consulent op 
basis van 

• -profielschets / plan van 
aanpak      opgesteld door de 
school 

• -databank experts
• -consulent nadrukkelijker in 

beeld bij arrangementen 
individuele leerlingen

• -hoe bewaken we het niveau 
van de basisvoorziening in 
de scholen

CATEGORIEBEPALING EN CRITERIA

-ondersteuningsbehoefte van leerling is 
leidend

-aantal categorieën handhaven

-IVO velden nog sterker benutten; 
aanscherpen

-uitbreiden omschrijving Midden en 
Hoog met ‘gedrag’ en ‘communicatie’

-in 2018-2019 onderzoek: 
Doelgroepenmodel, BMC, alleen Laag 
en verder financieel opplussen

MIDDELEN

-sollidariteitsdeel intact houden

-profijtbeginsel intact houden

-rechtstreeks aanmelden alleen bij BaO

-inzet expertisedeel swv bestuurlijk 
vastleggen; sturen vanuit inhoud

-aanbieden centrale scholing vanuit swv

-inzet consulent: meer vraaggestuurd; 
maatwerk

-toewijzen middelen op grond van: 80% 
(ongewogen lln) en 20% (egaliseerbudget 
op grond van verleden, eenpitter, 
leerlinggewicht e.d.)

-volksverzameling beslist (deep
democracy)

Adviezen werkgroepen
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Adviezen werkgroepen
• THUISZITTERS EN ZORGPLICHT

• -dekkend netwerk: geen enkele thuiszitter door 
gebrek aan aanbod

• -zowel thuiszitters als zorgplicht vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid benaderen

• -thuiszitterspact: regie ALTIJD bij school(bestuur)

• -betrek zorg(partner) direct 

• -implementatiegroep monitoren/analyseren; 
ondersteunend 

• -registratie?

• -hoe kan het swv aan de aangesloten 
schoolbesturen een bijdrage leveren aan een 
rechtmatige en doelmatige uitvoering van de 
zorgplicht

• makelaar (swv) in te schakelen door zowel 
school als ouders

• -zorgplicht: regie ALTIJD bij een school(bestuur)

• -financiële prikkel afschaffen, leidt tot angst

• -geef makelaar van swv mandaat 
(doorzettingskracht) om met ouders passende 
plek te vinden

LOKET

-maak meer gebruik van de aanwezige deskundigheid in het 
ondersteuningsteam maar stel hier wel eisen aan

-bij toeleiding naar TLV sluiten deskundigen van Loket aan

-OPP verplicht

-consulent altijd betrokken, indien van toepassing SMW van eigen 
school altijd betrokken

-consulenten in positie; deskundigheid en verantwoordelijkheid

-Loket op locatie bij de school

-voorschools: op locatie instelling

-geen verschil tussen ‘klein loket’ en ‘groot loket’

-‘parkeerplek’ voor verhuizers (zij-instromers van buiten het 
verband) 

-werkgroep gaat bezien wat nodig is voor bespreking; herbezien 
wat verplicht is in O&O

-stel lijst vast van onderdelen die minimaal in OPP voorkomen

-stel een overzicht op van gewenste competenties die in het 
ondersteuningsteam vereist zijn

-verlengingen: initiatief ligt bij de twee scholen

-inwerken van nieuwe IB-ers in de scholen via IB-netwerk
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Adviezen werkgroepen
• POSITIE VAN VOORZIENINGEN

• -eigenaarschap ligt nu al bij de scholen

• -voorzieningen waar vraag naar is moeten 
blijven

• -scholen moeten expertise van de expert 
overnemen waardoor de kwaliteit van het 
thuisnabij onderwijs wordt verhoogd

• -bouw een database van expertise op; 
consulenten, De Kracht, HB, Taal, 
Nieuwkomers, experts van buiten, cluster 
1 en 2;

• -organiseer (bijv. 10 keer per jaar) een 
‘vraagtafel’ op wijkniveau

• -maak werk van de SBO satellieten, lichte 
SBO groep in de school of in de wijk

•

Daarna: 
mei Netwerk directies en IB (ook S(B)O)
30 mei Bestuur
5 juni OPR
20 juni Besluit Bestuur
26 juni Besluit OPR
Daarna OOGO

Vraag aan de IB-netwerken: 
gelegenheid om op de stellingen te 
reageren 
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De wijk
Stelling: 
Door het vergroten van expertise en nauwe samenwerking tussen scholen en 
partners bereiken we dat alle lichte ondersteuning voorhanden is in de wijk.

Voordeel Nadeel



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Zorgplicht

Stelling: 
Richt een uitvoerende commissie in die de zorgplicht van scholen 
desgewenst overneemt. 

Voordeel Nadeel
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Basisondersteuning

Stelling: 
De basisondersteuning moet geherdefinieerd worden.

Voordeel Nadeel
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Schoolondersteuningsprofielen

Stelling: 
De school bepaalt zelf wanneer het profiel wordt aangepast. Meer 
inclusieve profielen moeten worden beloond door het samenwerkingsverband.

Voordeel Nadeel
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Loket Plein 013

Stelling: 
De toeleiding naar extra ondersteuning wordt effectiever als de 
bespreking van kinderen binnen de school plaatsvindt en processen 
worden vereenvoudigd.

Voordeel Nadeel
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Bekostiging

Stelling: 
De grondslag voor toewijzing van ondersteuningsbudget blijft ongewijzigd. 
Er wordt 20% van het budget vrijgemaakt als gezamenlijk wijkbudget.

Voordeel Nadeel
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Handelingskwaliteit van leraren

Stelling: 
Het is van meerwaarde als Plein 013 een ondersteuningsaanbod en een 
scholingsaanbod creëert voor IB-ers en leraren.

Voordeel Nadeel
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Biesta’s doeldomeinen voor het onderwijs 

Op dit moment ligt de nadruk in het onderwijs sterk op 
kennis en vaardigheden, en worden vooral cognitieve 
prestaties gewaardeerd. Er is behoefte aan een bredere kijk 
op wat goed onderwijs is, waarin kwalificatie en socialisatie 
altijd zijn ingebed in de vorming van de persoon gericht op 
een volwassen in de wereld willen zijn. 

Dat is niet alleen belangrijk voor het individu, maar ook 
voor de kwaliteit van het democratisch samenleven en de 
grenzen die de ecologische problematiek aan leven en 
samenleven stelt. De pedagogiek kan een belangrijke steun 
bieden bij het denken en doen in de onderwijspraktijk."
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Biesta’s doeldomeinen 
kwalificatie, socialisatie en subjectivering 

1) Kwalificatie
de rol die school speelt in het verwerven van kennis, vaardigheden en 
houdingen die kinderen en jongeren kwalificeren om iets te doen 
2) Socialisatie
De wijze waarop kinderen en jongeren middels onderwijs deel worden van 
tradities en praktijken in sociale processen in specifieke contexten en als 
deelnemer van een democratische cultuur. 
3) subjectivering
Onderwijs werkt ook altijd in op de persoon, op de menselijke individualiteit en 
subjectiviteit: subjectivering en persoonsvorming  
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De morele opdracht van het onderwijs

Zeegers (2017). Veranderend toezicht. 
Los van de wettelijke kaders 
formuleren scholen zelf ook 
hun morele (waartoe) 
opdracht. 

Wat is de maatschappelijke 
opdracht van onderwijs? 
(waartoe?)

Wat zijn daarin voor mij 
leidende waarden? (van 
waaruit?) 
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De morele opdracht van onderwijs

Waardig, vaardig, aardig 
(Ons onderwijs, 2032)

Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid
(Zeegers, Veranderend toezicht, 2017)

Inclusive education is about human being, being
human (Barton) 
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Momentje voor een complimentje 
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Kracht & Kans (Nu & 2018-2019)

Kracht Kans
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Transfer 

• Wat neem je mee naar je eigen school?
• Wat neem je mee naar je schoolbestuur?
• Wat neem je mee als consulent
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Fijne zomervakantie 

https://youtu.be/-uIEORZzFZw (robbie van schie)

https://youtu.be/-uIEORZzFZw
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