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In dit Bestuur Ondersteunings Profiel van Eenbes Basisonderwijs wordt beschreven wat Eenbesscholen in 

de basisondersteuning bieden: in gezamenlijkheid als Eenbesscholen en in gezamenlijkheid vanuit ieder 

cluster. In het aansluitende School Ondersteunings Profiel beschrijft iedere Eenbesschool wat zij school-

specifiek bieden op het gebied van ondersteuning aan de leerling. De hoofdstukken van dit document 

volgen de opdracht van het SWV Helmond-Peelland.  

 

Inleiding:  

Om aan de opdracht van passend onderwijs te kunnen voldoen zal de mindset binnen ons onderwijs 

dienen te wijzigen van curatief naar preventief; niet omgaan met verschillen, maar uitgaan van verschillen 

en samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. Binnen het samenwerkingsverband heeft Eenbes 

zich gecommitteerd aan het versterken van de basisondersteuning. Het is daarmee een kwaliteitsopdracht 

om zowel de leerkracht-, ib- en directievaardigheden beter af te stemmen op de ontwikkeling van passend 

onderwijs. Daartoe dient er o.a. meer samengewerkt te worden en moet elkaars expertise optimaal worden 

benut. Dit staat dan ook omschreven in onderstaand bestuurondersteuningsprofiel (BOP). 

 

Binnen Eenbes basisonderwijs wordt gewerkt aan het versterken van de basisondersteuning op zowel alle 

individuele scholen als in samenwerking in 4 clusters: Nuenen, Geldrop, Laarbeek en Strabrecht (Heeze-

Mierlo). Organisatorisch ziet dat er als volgt uit:   
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In dit bestuurondersteuningsprofiel (BOP) wordt omschreven wat er binnen Eenbes basisonderwijs op 

iedere basisschool aan basisondersteuning geboden wordt. Onder dit BOP hangen de 

schoolondersteuningsprofielen (SOP) van de diverse scholen. Daarin staat de school-specifieke 

ondersteuning, die niet in het BOP beschreven wordt.  

 

De missie van Eenbes basisonderwijs is als volgt: Samen Vernieuwend Leren. Voor (passend) onderwijs 

geldt de volgende missie: ‘Elk kind verdient de best passende vorm van onderwijs om zichzelf zo optimaal 

mogelijk te kunnen ontwikkelen’.  

 

Eenbes basisonderwijs heeft zichzelf de opdracht gegeven om het onderwijs aan te laten sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de kinderen. Ieder kind verdient immers goed (dus passend) onderwijs. Dit 

betekent dat het onderwijs de kinderen in staat stelt om hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

Dit geldt voor alle kinderen, ongeacht hun ondersteuningsbehoeften. Deze opdracht geldt niet voor elke 

school alleen. We doen dit samen. Samen met de scholen binnen het cluster, met alle scholen van Eenbes 

basisonderwijs, met het Expertise Netwerk, met het SBO en het SO, met de gemeentelijke en 

zorgpartners, met partners in de kinderopvang, partners uit het VO en met het SWV. Samen gaan we op 

zoek naar de best passende plek om de talenten van kinderen tot bloei te laten komen. Hiervoor worden 

onze professionals ingezet op hun talenten, ook zij hoeven het niet alleen te doen. Samen laten we 

kinderen, naast het leren van de basisvaardigheden, hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen, zodat ieder 

kind met passie en plezier kan leren en eigenaarschap ontwikkelt.  

 

Welke specifieke ondersteuning is aanwezig en wat kunnen jullie goed? 

Al onze scholen voldoen aan de basiskwaliteit zoals geformuleerd in het toezichtskader van de inspectie. 

De beschreven pedagogische en didactische vaardigheden voor onze leerkrachten in het auditkader zijn 

de standaard voor al onze scholen. Daarom worden onze scholen eens in de 4 jaar door een auditteam 

bezocht. Zie voor het auditkader bijlage 1. 

 

De specifieke ondersteuning betreft:  

1. Eenbes basisonderwijs beschikt over een vast team van psychologen/orthopedagogen, ambulante 

begeleiders en coaches. Aan elk cluster is een vaste coach/orthopedagoog gekoppeld die de scholen 

adviseren, ondersteunen en begeleiden bij ondersteuningsvragen van kinderen en leerkrachten en 

ontwikkelingsvragen van teams en scholen; 

2. Het Expertise Netwerk, dat onderdeel is van onze stichting, bestaat uit lerende netwerken op het 

gebied van gedrag, taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Doel van deze lerende 

netwerken is het verder professionaliseren van de deelnemers binnen het genoemde netwerk en het 

verhogen van de expertise binnen de scholen; 

3. Eenbes beschikt over 7 plusklassen en 1 2EO-groep (twice exceptional). Deze zijn verdeeld over 3 

gemeenten: Laarbeek, Nuenen en Geldrop-Mierlo. In deze plusklassen wordt extra en ondersteunend 

aanbod voor (dubbel bijzondere) hoogbegaafde kinderen gegeven voor één dagdeel per week. 

Daarnaast ondersteunen de plusklasleerkrachten de scholen om een afgestemd aanbod voor 

meerbegaafde kinderen te creëren; 

4. Eenbes biedt tijdelijke arrangementen (begeleidingsplannen met bekostiging) aan kinderen en aan 

leerkrachten met een bijzondere ondersteuningsvraag. Bij deze arrangementen wordt altijd een 

vertaling naar de groep/school gemaakt;  

5. Onder het bestuur valt ook een school voor speciaal basisonderwijs, waar het (tijdelijke) arrangement 

SBO vorm gegeven wordt. Dit gebeurt in kleinere klassen door speciaal opgeleide leerkrachten. 

 

Binnen Eenbes basisonderwijs wordt op verschillende manieren gewerkt aan het versterken van de 

basisondersteuning. Op elke school wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de 

onderwijsondersteuningsbehoefte van leerlingen in een zo preventief mogelijk stadium. Binnen de clusters 

worden gezamenlijk arrangementen vormgegeven, wordt expertise gedeeld en wordt van en met elkaar 
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geleerd. Aan elk cluster is een coach/orthopedagoog gekoppeld die de scholen ondersteunt in het 

verhogen van deze basisondersteuning. Op deze wijze wordt de basisondersteuning en daarmee de 

kwaliteit van ons onderwijs binnen de hele stichting vergroot.  

  

Verder heeft elk cluster haar eigen deskundigheid en voorzieningen. Deze zijn o.a. gerealiseerd op basis 

van analyse van de (individuele) arrangementen en dus op de ondersteuningsbehoefte van kinderen in het 

cluster Bij alle onderstaande deskundigheden en voorzieningen wordt zo veel als mogelijk een koppeling 

gemaakt naar de leerkracht voor de groep en de daarbij behorende schoolontwikkeling.  

 

Laarbeek:  

De uitgangspunten van cluster Laarbeek zijn de volgende: 

1. De behoefte van leerling en leerkracht in het primaire proces staat centraal. 

2. Efficiënt en snel werken in een kleinere organisatie, inzetten van kennis en kunde uit school. Bijv. 

arrangementen anders inrichten. 

3. Flexibiliteit gedurende het hele jaar (behoefte i.p.v. aanbod). 

4. Specialisten in beeld, inzetbaar in de kern, juist ook op leerkracht niveau. 

5. Spoor 1 (gezamenlijke arrangementen) wat nodig is behouden, bevorderen spoor 2 (maatwerk). 

In cluster Laarbeek willen we de expertise die er is maximaal inzetten voor de leerlingen in de kern die dat 

nodig hebben. De leerling staat centraal. Wij willen dat bij een ondersteuningsbehoefte snel en effectief 

gereageerd wordt op de hulpvragen en preventieve acties inzetten die er nodig zijn. Dit vergt een flexibele 

inzet van (een breed scala) experts en een nauwe samenwerking op clusterniveau. Omdat we de behoefte 

van de leerling en leerkracht centraal stellen, kijken we vooral naar wat er nodig is in de klas, inzetten op 

spoor 2 of waar nodig op spoor 1. 

Omdat er voor de ondersteuningsbehoefte van de leerling maatwerk nodig is, vraagt dit een flexibele inzet 

van onze specialisten. Zo kunnen zij snel en effectief reageren op de hulpvragen of preventieve acties 

uitzetten die er nodig zijn. Voor het cluster hebben we een vervanger ingezet die de groepen van de 

specialisten overneemt, zodat zij anderen kunnen ondersteunen bij hun hulpvraag. De specialisten zijn 

daardoor flexibel inzetbaar en worden voor hun klassentaken op dat moment vervangen. De expertise die 

aanwezig is op de scholen is inzichtelijk gemaakt, zodat er snel gehandeld kan worden. Door de leerling en 

leerkracht snel hulp te bieden en handvatten te geven voor de verdere ontwikkeling en begeleiding van de 

leerling bereiken we dat we de leerkracht in zijn/haar kracht staat en blijft. 

Hoogbegaafde kinderen met een ondersteuningsvraag kunnen gebruik maken van het arrangement 

plusklas binnen het cluster Laarbeek en is er ook voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong de 

mogelijkheid gebruik te maken van de plusklas jonge kind.  

Op basisschool de Raagten is veel expertise m.b.t. NT2 problematiek aanwezig. Op alle scholen is 

geïnventariseerd hoeveel kinderen met NT2 problematiek en taalzwakke kinderen aanwezig zijn. Er is 

onderzocht op welke wijze de expertise m.b.t. dit onderwerp ingezet kan worden voor alle Laarbeekse 

Eenbesscholen. Dit is vervolgens besproken met de gemeente om een betere cofinanciering te realiseren. 

 

Nuenen:  

Binnen het cluster Nuenen krijgt het projectplan passend onderwijs het doel om leer- en 

ontwikkelingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, we focussen op preventie bij dreigende problemen. 

Daarbij wordt preventief handelen gezien als: 

1. Vroegtijdig en goed kunnen signaleren; 

2. Je onderwijs- en ondersteuningsaanbod in de klas zo inrichten dat er vroegtijdig gereageerd kan 

worden op signalen die kinderen afgeven. 

Hiervoor is het nodig dat we inzetten op: 

a) Vergroten van de deskundigheid van leerkrachten bij het signaleren (“je gaat het pas zien als je het 

doorhebt”) en (leerkrachten coachen en ondersteunen) bij het handelen in de klas; 

b) Korte (groeps-)arrangementen voor leerlingen die dreigen uit te vallen. 
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Wat gaan we binnen het cluster Nuenen niet doen? Met andere woorden, wat valt buiten de doelstelling 

van dit project? 

1. Curatief handelen, bijvoorbeeld na/bij diagnose (is aan iedere school zelf); 

2. De plusklas (is een al bestaand arrangement); 

3. Het aanbod voor de NT-2 leerlingen (is aan iedere school zelf); 

4. Aanbod bij gedragsproblematiek in de klas (daarbij is het preventieve stadium al verstreken). 

 

Er wordt in het cluster Nuenen gewerkt met drie arrangementen:  

• Begaafdheid (onderwijs afgestemd op de meerbegaafde leerling in de klas);  

• Leren en gedrag (executieve functies en sociale vaardigheden);  

• Taal (rijke taalomgeving, woordenschat, lezen).  

Elk van deze arrangementen is onderverdeeld in:  

• Aanbod voor de leerlingen;   

• Coaching van de leerkrachten;  

• Schoolontwikkeling.  

 

Heeze:  

Arrangementen:  

1. Meerbegaafde leerlingen en het vergroten van de leerkrachtvaardigheden in het kader van meer- en 

hoogbegaafdheid: 

Er is gebleken dat er, naast het vergroten van de leerkrachtvaardigheden, behoefte is aan het werken 

met meer- en hoogbegaafde kinderen. Niet alle meer- en hoogbegaafde kinderen maken gebruik van 

de plusklas. Deze kinderen hebben behoefte aan een specifieke aanpak. De leerkracht kan hierin voor 

een deel voorzien, maar het is niet altijd mogelijk een op een met deze kinderen te gaan zitten. De 

meer- en hoogbegaafdheidsspecialisten zullen daarom aan twee doelen werken:  

• het vergroten van de basisondersteuning van alle leerkrachten; 

• het werken met kinderen die meer nodig hebben dan het basisaanbod. 

2. Sova-trainingen: 

• Uitvoeren van de basis- en verdiepingstraining Rots en Water in groep 2/3 en 5/6; 

• De basiskennis van de leerkrachten wordt vergroot; 

• Ouders worden betrokken d.m.v. mailing en een ouderbijeenkomst. 

3. Taalzwakke kinderen/NT2: 

• Verzorgen van een taalaanbod voor taalzwakke en NT2 kinderen op alle drie de scholen; 

• De kloof tussen school en anderstalige ouders verkleinen. 

4. Vroegtijdig signaleren van mogelijke spraaktaal- en motorische problematiek:  

Uitvoering van de screening in groep 2 door een logopedist en een fysiotherapeut, aangevuld door een 

aanbod “Zit met Pit” in groep 5: 

• Basiskennis van de leerkrachten wordt vergroot. 

5. Taalaanbod:  

Om de samenwerking tussen de scholen in Heeze te optimaliseren, gaan we met ingang van dit 

schooljaar werken met een bovenschoolse taalcoördinator:  

• De taalcoördinator(en) verzorgt voor de leerkrachten een specifiek aanbod aan kennis op het 

gebied van taalonderwijs om zo de kennis van leerkrachten te verbreden; 

• De taalcoördinator zet projecten mee op en begeleid scholen; 

• Ondersteunt bij het opzetten van een eigen leerlijn. 

6. Rekenaanbod: 

Om de samenwerking tussen de scholen in Heeze te optimaliseren, gaan we met ingang van dit 

schooljaar werken met een bovenschoolse rekencoördinator: 

• De rekencoördinator(en) verzorgt voor de leerkrachten een specifiek aanbod aan kennis op het 

gebied van taalonderwijs om zo de kennis van leerkrachten te verbreden; 

• De rekencoördinator zet projecten mee op en begeleid scholen; 
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• Ondersteunt bij het opzetten van een eigen leerlijn. 

7. Leerkrachten leren van en met elkaar:  

Leerkrachten gaan twee keer per jaar bij elkaar op consultatie/visitatie. Waar vorig jaar bepaald was 

naar wie de leerkrachten gingen, zal er dit jaar voor gekozen worden om dit door de leerkracht zelf te 

laten bepalen. Leerkrachten stellen vooraf een doel op, kijken bij wie ze hun doel kunnen behalen en 

gaan daar op collegiale consultatie.  

Voorwaarde bij arrangement 1 t/m 6 is dat er altijd een transfer naar de groep/school gemaakt wordt. De 

directeur is hiervoor verantwoordelijk. 

 

Geldrop/Mierlo:  

Arrangementen: 

1. Meerbegaafde leerlingen en het vergroten van de leerkrachtvaardigheden in het kader van 

meerbegaafdheid: 

De Eenbesscholen uit Geldrop-Mierlo hebben reeds een plusklas. Zij zijn zoekende naar de juiste 

afstemming voor meer- en hoogbegaafde kinderen die niet behoren tot de doelgroep van de plusklas, 

maar meer nodig hebben dan de ondersteuning die op school gegeven wordt. Er wordt onderzocht wat 

scholen nodig hebben om deze doelgroep leerlingen de juiste ondersteuning te bieden. De 

plusklasleerkracht coacht de leerkrachten in afstemming met de hulpvraag van de school. Ook verzorgt 

zij scholingsbijeenkomsten op de school als de hulpvraag daarop gericht is. Op deze wijze ontstaat er 

een lerend effect en wordt de basisondersteuning m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid versterkt. Er wordt 

hierbij samengewerkt met de plusklasleerkracht om een lijn te creëren van school t/m eventueel 

plusklas. Op iedere school is een persoon aanwezig die medeverantwoordelijk is voor uitvoering en 

borging van dit project. 

2. Executieve functies en mindset: 

Bij de individuele arrangementen blijkt dat veel kinderen moeite hebben met de executieve functies 

zoals bijvoorbeeld het plannen en organiseren. Daarnaast hebben zij vaak een vaste mindset. Zij 

hebben hierbij extra ondersteuning en training nodig. Deze training wordt nu vaak gegeven middels 

individuele arrangementen. Er wordt bekeken of en op welke wijze er meer groepsgewijs gewerkt kan 

worden. Daarnaast is het van belang dat leerkrachten en intern begeleiders deze problematiek leren 

signaleren om zo preventief mogelijk te kunnen handelen en vaardigheden aangeboden krijgen om 

hier in de dagelijkse praktijk beter mee om te kunnen gaan. 

3. Opvallend gedrag bij kinderen met specifieke kindkenmerken en het verbreden van 

leerkrachtvaardigheden in het omgaan met dit gedrag: 

Veel scholen binnen Geldrop-Mierlo hebben te maken met vragen op het gebied van 

gedragsproblemen bij kinderen met specifieke kindkenmerken. Deze kinderen hebben extra 

ondersteuning nodig en krijgen momenteel vaak een individueel arrangement. De expertise van 

leerkrachten m.b.t. deze doelgroep dient verbreed te worden. Hiertoe wordt expertise uitgewisseld, 

wordt met kinderen gewerkt en worden workshops en trainingen verzorgd, waarbij de 

leerkrachtvaardigheden versterkt worden en de regels en afspraken binnen de school duidelijk zijn.  
Er wordt een vaste orthopedagoog en coach gekoppeld aan het cluster. Hiermee verbreden we de 

basisondersteuning op iedere school.  

De coach en orthopedagoog werken op alle scholen binnen het cluster. Zij brengen hun expertise in en 

voegen de hulpvragen van de verschillende scholen samen indien dit mogelijk is. De coach en 

orthopedagoog worden op verschillende manieren ingezet en kijken mee naar de ontwikkelingen per 

school. Zorgteams en eventueel CLB’s zijn gepland voor het huidige schooljaar. Ib’ers stellen in het IB-

overleg de kaders voor de koppeling orthopedagoog en coach aan het cluster. De coach en 

orthopedagoog sluiten aan bij de leidende coalitie wanneer noodzakelijk. 

4. Vroegtijdig signaleren van mogelijke spraak-taalproblematiek: 

Jaarlijks worden op de meeste scholen binnen Geldrop-Mierlo de kinderen uit groep 2 gescreend door 

een logopediste. Voor iedere school is er de mogelijkheid om een samenwerking met een logopediste 

op te zetten. Op basis van deze screening worden kinderen begeleid door de logopediste wanneer dit 
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noodzakelijk is. Voor de andere kinderen krijgt de school handelingsadviezen op maat. Jaarlijks vindt 

een evaluatie plaats om te bekijken of er ontwikkelingen zijn die meegenomen dienen te worden 

binnen het schoolbeleid of de samenwerking. 

Op veel scholen zijn vragen op het gebied van spraak-taalproblematiek. De expertise van de 

leerkrachten m.b.t deze doelgroep dient verbreed te worden. Hiertoe wordt een expert ingeschakeld 

voor het geven van workshops of training en wordt er een specialist opgeleid binnen het cluster. De 

specialist wordt ingezet in de onderbouw om een preventieve aanpak binnen de school te realiseren, 

de leerkrachten te coachen op de werkvloer en mee te observeren in de klassen. 

5. Communicatie en gespreksvaardigheden: 

Goede communicatie bevordert de samenwerking tussen ouders, school en kind. Dit zorgt ervoor dat 

de afstemming om tot constructieve oplossingen te komen op een voor alle partijen positieve manier 

verloopt. Uit het tevredenheidsonderzoek van de Eenbes werd duidelijk dat onze stichting op dit gebied 

lager scoort. We willen dat alle professionals binnen de school competent zijn en zich competent 

voelen in het voeren van gesprekken met ouders en kinderen. Ouders voelen zich gehoord door onze 

professionals en ervaren dat de school met ze meedenkt in het zoeken van constructieve oplossingen 

voor alle zaken die hun kinderen betreffen. Alle professionals volgen één keer in de twee jaar een 

(herhalings-) cursus communicatieve vaardigheden. 

 

Waar ligt voor jullie een grens in ondersteuningsmogelijkheden? 

Tenslotte willen we aangeven dat we niet gaan voor inclusief onderwijs, maar wel zo inclusief en thuisnabij 

mogelijk. Er ligt een grens wanneer: 

1. de veiligheid van het kind, de groep of de leerkracht in gevaar komt;  

2. een grote problematiek in het systeem om de leerling heen een rol speelt en de maatschappelijke 

partners hun rol niet (kunnen) pakken;  

3. een kind zich onvoldoende ontwikkelt, nauwelijks groei laat zien, zich niet meer fijn voelt op de school 

of structureel grensoverschrijdend gedrag laat zien. Er wordt dan samen met ouders en kind bekeken 

wat de best passende plek is en samengewerkt met de partners binnen het samenwerkingsverband.  

 

Wat jullie nog niet kunnen, maar wel willen kunnen (ambities)? 

Dit staat omschreven in ons projectplan (zie bijlage).  

 

Wat hebben jullie in de periode sinds het vorige BOP ontwikkeld (realisatie)? 

Sinds de invoering van passend onderwijs heeft Eenbes basisonderwijs deze opdracht heel nauwgezet 

opgepakt. De coördinator passend onderwijs heeft, met het Expertise Netwerk en het hoofd Onderwijs en 

Ontwikkeling, het projectplan Passend Onderwijs geïmplementeerd binnen de hele stichting.  
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School Ondersteunings Profiel Eenbes Basisonderwijs 
20180523 eindversie 

 

Naam school:  

 

 

Deze specifieke ondersteuning is bij ons op school aanwezig. Dit kunnen wij goed.  

 

Korte omschrijving Reden invoering 

  

 

 

Dit hebben we bij ons op school de afgelopen periode ontwikkeld, naast de ontwikkelingen zoals verwoord 

in het bestuurondersteuningsprofiel (BOP).  

 

Korte omschrijving Reden invoering 

  

 

 

Hier gaan we de komende periode aan werken, naast de ontwikkelingen zoals genoemd in het BOP. 

 

Korte omschrijving Reden invoering 

  

 

 

Hier ligt de grens m.b.t. onze ondersteuningsmogelijkheden (naast de grens zoals genoemd in het BOP).  

 

 

 

 

 

 

 


