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Inleiding 

De missie van stichting Prodas is: In een veranderende samenleving meerwaarde bieden aan de 

ontwikkeling van kinderen in Deurne, Asten en Someren. 

Leerlingen beschikken bij het verlaten van de school over de juiste kennis en vaardigheden die 

toelating mogelijk maken tot dát vervolgonderwijs dat het beste aansluit bij hun individuele 

kwaliteiten. Het gaat hierbij om cognitieve, sociale en emotionele kwaliteiten. De algemeen erkende 

eindtermen voor Primair Onderwijs gelden als streefniveau. 

Zij beschikken over de basisvaardigheden die hen op weg helpen naar verantwoord maatschappelijk 

functioneren en betekenisvol persoonlijk functioneren. 

Zij zijn zich bewust van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke verscheidenheid. Ook zijn zij zich 

bewust van de bijzondere identiteit van de eigen school. 

Dit doen we vanuit de volgende visie:  Bij Prodas……… 

geloven we in de kracht van samen. Samen kom je verder en kun je meer. Daarom werken we samen 

binnen scholen, tussen scholen onderling, maar ook daarbuiten. We geven samen vorm en inhoud aan 

ons onderwijs. 

koesteren we eigenheid. Iedere school binnen Prodas heeft zijn eigenheid, zo ook iedere collega en 

iedere leerling. We dagen onze leerlingen, collega’s en scholen uit om hun eigenheid verder te 

ontwikkelen. 

kijken we met een brede blik naar ontwikkeling. Resultaten vinden we belangrijk. Maar we begeleiden 

onze leerlingen ook in hun groei als mens. Zodat ze vol vertrouwen hun weg vinden in de maatschappij 

en daarin hun bijdrage leveren. 

geven we ruimte aan talenten. Dat geldt voor onze leerlingen en ook voor onze collega’s. Op je eigen 

manier, in je eigen tempo aan de slag met je talenten, dat geeft kracht! 

blijven we voortdurend in beweging. We staan in verbinding met de wereld om ons heen. Die wereld is 

voortdurend in beweging en wij bewegen mee. Hierdoor blijven wij onszelf en ons onderwijs 

ontwikkelen.  

Het samenwerkingsverband (SWV) 

De wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht. Schoolbesturen hebben sindsdien een 

zorgplicht. Elk kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school, eventueel met extra 

ondersteuning of op een andere school (regulier, SBO of SO). Hiertoe heeft het bestuur van de huidige 

school een inspanningsverplichting. Besturen (en dus de scholen) vormen regionale 

samenwerkingsverbanden. Het SWV waartoe Prodas behoort is SWV Helmond - Peelland PO 30-08. 

Hierin zijn 23 besturen uit 10 gemeenten vertegenwoordigd. Binnen het SWV zijn afspraken gemaakt 

over de (extra) ondersteuning aan leerlingen en de bijbehorende bekostiging. Er zijn reguliere 

basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. 

Het samenwerkingsverband heeft ambities/ doelstellingen geformuleerd, zoals: 

het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te voorzien in een passend 

ondersteuningsaanbod; 

goede samenwerking met de zorgpartners; 

het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/verzorgers; 
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het verhogen van het niveau van de basisondersteuning; 

transparante afspraken rondom de inzet van de beschikbare financiële mogelijkheden. 

 

Bestuursondersteuningsprofiel stichting Prodas 

Om goed vorm te kunnen geven aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband en de 

zorgplicht van iedere school, beschrijven alle scholen in schoolondersteuningsprofielen (SOP) welke 

specifieke ondersteuning iedere afzonderlijke school biedt. Deze SOP’s zijn te vinden op de website 

van iedere school.  

 

Leerlingenzorg op Prodas-scholen vindt plaats binnen de structuur van de vijf niveaus van zorg: 

Niveau 1: zorg op groepsniveau 

Niveau 2: extra zorg op groepsniveau 

Niveau 3: extra zorg op schoolniveau na intern onderzoek. 

Niveau 4: extra zorg op school waarbij een externe specialist is betrokken. 

Niveau 5: Verwijzing naar S(B)O: Triade aanvragen om een toelaatbaarheidsverklaring te krijgen. 

Bij Prodas worden onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart  gebracht aan de hand van de acht 

leerling kenmerken.  

Leerlingen met een manifeste leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, taal- en leesproblemen). 

Leerlingen met een geringe begaafdheid. 

Jonge leerlingen met een ontwikkelingsachterstand. 

Faalangstige leerlingen en leerlingen met motivatieproblemen. 

Leerlingen die prikkelgevoelig zijn. 

Leerlingen in een sociaal isolement. 

Leerlingen met een pedagogisch labiele of incompetente thuissituatie. 

Hoogbegaafde leerlingen. 

De leerling kenmerken helpen onze scholen om de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in beeld te 

brengen en deze te matchen met de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Dit wordt gedaan 

aan de hand van de volgende velden: 

Deskundigheid die de school in huis of binnen handbereik heeft. 

Tijd en aandacht die de school aan leerlingen kan besteden. 

Specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt. 

Mogelijkheden van het schoolgebouw. 

Samenwerking met relevante organisaties. 

 

In dit bestuursondersteuningsprofiel beschrijven we op het niveau van de stichting welke 

ondersteuning er geboden kan worden. Wij bieden een zogenaamd continuüm van zorg met behulp 

van arrangementen: 

Expertise netwerk  

Taalklassen/NT2  

TOP klas 

Onderwijs voor meer of hoogbegaafden 

4.1 Plusklassen 
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4.2 Leo-Onderwijs 

SBO 

Versterken van de leerkrachtcompetenties 

 

Prodas werkt momenteel aan een nieuwe visie op passend onderwijs. Wanneer de nieuwe visie 

gereed is zullen we de hieronder beschreven arrangementen tegen het licht houden en, indien nodig, 

aanpassen.  
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Leerlingkenmerk 1 Competenties voor 

leerkrachten (SBL) 

Aandachtspunten op 

schoolniveau 

Condities waaraan moet 

worden voldaan 

Grens 

Leerlingen met een manifeste 

leerstoornis, met name 

leerlingen met dyslexie, met 

ernstige taal- en leesproblemen 

en met dyscalculie. Ze hebben 

aangepaste begeleiding en 

leerstof nodig en leerlingen, 

leerkrachten en ouders moeten 

leren omgaan met hun 

handicap. 

Pedagogisch:  

zorg dragen voor veilige 

leeromgeving =  lkr. en kinderen 

hebben de gelegenheid om te 

kunnen  omgaan met 

verschillen. 

 

Didactisch:  

zorg dragen voor krachtige 

leeromgeving = deskundigheid 

t.a.v. deze  problematiek bij de 

leerkracht zelf, dus niet per 

definitie extern! 

 

 

Organisatorisch:  

zorg dragen voor structuur in 

leeromgeving = inzicht in en 

beheer van goed 

klassenmanagement. 

 

Herkennen en erkennen 

Adequaat leerlingvolgsysteem 

en kwaliteitszorgsysteem 

uitgedrukt in dle’s. 

 

Duidelijke afspraken over 

dossiervorming en vastleggen 

van het dyslexieprotocol 

 

Beschreven in Zorgplan en 

herkenbaar voor elke school 

afzonderlijk. 

 

Expertise moet kunnen worden 

ontwikkeld of ingekocht. 

 

Via POP’s competenties op peil 

houden en waar nodig 

vergroten. 

 

Structureel/ organisatorisch/ 

formatief/ de mogelijkheid 

scheppen voor extra 

materialen en extra handen in 

de klas d.m.v. IB, RT of 

onderwijsassistente 

 

Het hebben, verwerven of 

opleiden van competente IB-er 

(s) via scholing, training en/of 

coaching. 

 

Doordacht budgetterings-, 

reserveringsbeleid, afgestemd 

op zorgplan van school. 

 

Leerachterstand > 1 jaar en 

meer dan een ½ jaar 

onvoldoende vooruitgang 

ondanks extra hulp (een 

leerrendement < 50%). Er is 

sprake van een discrepantie 

tussen leervermogen en 

leerresultaat. Hulpmiddel: De 

Didactische Groeicurve  

 

Er is sprake van een soc.-emot. 

problematiek als gevolg van 

leerstoornis. Het is een 

meervoudige problematiek 

geworden. 

Hulpmiddel: Gedragsvragenlijst, 

ingevuld door de lkr. en/of de 

ouders. Zelfbeeldvragenlijst, 

ingevuld door of samen met de 

leerling. Vragenlijst voor ouders 

 

Bepaling van een onafhankelijk 

leerpotentieel, uitgedrukt in 

een IQ (VIQ en PIQ)  

Hulpmiddel: WIPPSI, WISC of 

SON. Beredeneerd afwijken. 
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Leerlingkenmerk 2 Competenties voor leerkrachten 

(SBL) 

Aandachtspunten op 

schoolniveau 

Condities waaraan moet worden 

voldaan 

Grens 

Leerlingen met een geringe 

begaafdheid, die zich in een 

eigen tempo (een deel van) de 

leerstof van de basisschool 

eigen maken.  

Ze hebben grote moeite met 

abstracte begrippen en 

behoeven wereldoriënterend 

onderwijs dat praktisch en 

toegespitst op hun leefwereld 

aangeboden wordt. 

 

Pedagogisch:  

zorg dragen voor veilige 

leeromgeving =  lkr. en 

kinderen hebben de 

gelegenheid om te kunnen  

omgaan met verschillen: 

belangstelling, vertrouwen en 

respect, positieve feedback. 

 

Didactisch:  

zorg dragen voor krachtige 

leeromgeving = deskundigheid 

t.a.v. deze  problematiek: 

afstemmen voor wat betreft 

leerroute en –inhoud en het 

bevorderen van zelfstandigheid. 

 

Adequaat leerlingvolgsysteem 

en kwaliteitszorgsysteem, 

uitgedrukt in dle’s. 

 

Duidelijke afspraken over 

diagnose- en 

analysemogelijkheden en 

verplichtingen. 

 

Individuele handelingsplannen, 

inclusief het logboek de 

evaluaties daarvan. 

 

Duidelijke afspraken wat betreft 

minimumdoelen: 

Expertise moet kunnen worden 

ontwikkeld of ingekocht. 

 

Via POP’s competenties op peil 

houden en waar nodig 

vergroten. 

 

De school: 

> bevordert de actieve 

betrokkenheid van leraren en 

hun verantwoordelijkheid voor 

de verbetering van de kwaliteit 

van het onderwijs; 

IQ lager dan 80 (uitgesplitst 

naar VIQ en PIQ met aandacht 

voor discrepanties) 

Hulpmiddel: WIPPSI, WISC of 

SON én  

 

Leerachterstand > 1½ jaar en 

onvoldoende vooruitgang 

ondanks extra hulp. ( een 

leerrendement < 50% ) 

Hulpmiddel:  De Didactische 

Groeicurve 
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Organisatorisch:  

zorg dragen voor structuur in 

leeromgeving = inzicht in en 

beheer van goed 

klassenmanagement. 

 

Herkennen en erkennen 

> de school heeft een 

curriculum dat afstemming op 

de ontwikkelingsken-merken en 

-behoeften van leerlingen 

mogelijk maakt; 

> de school organiseert haar 

onderwijs zodanig dat 

afstemming op de 

ontwikkelingskenmerken en  

-behoeften van leerlingen 

bevorderd wordt. 

> een duidelijke zorgstructuur 

(en –cultuur) dus op groeps- en 

op schoolniveau. 

 

> bevordert de persoonlijke en 

collectieve professionele 

ontwikkeling van leraren. 

 

De school hanteert een 

systeem van procedures en 

voorzieningen ten behoeve van 

leerlingen die behoefte hebben 

aan specialistische vormen van 

ondersteuning. 

 

Het hebben van een 

competente IB-er. 

 

Doordacht budgetterings-, 

reserveringsbeleid, afgestemd 

op zorgplan van school. 

Evaluatieve gegevens van reëel 

uitgevoerde 

handelingsplannen.  

 

Beredeneerd afwijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingkenmerk 3 Competenties voor leerkrachten 

(SBL) 

Aandachtspunten op 

schoolniveau 

Condities waaraan moet worden 

voldaan 

Grens 
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Jonge leerlingen (4-7 jarigen) 

met een ontwikkelingsachter-

stand. Zij ontwikkelen zichzelf 

onvoldoende aan het reguliere 

onderwijsaanbod van de 

basisschool. 

Pedagogisch: 

- Een veilige en krachtige 

leeromgeving 

- Een uitdagend leer- en 

ontwikkelingsklimaat. 

 

Didactisch: 

- Inzet van objectieve 

kleutertoetsen 

- Kennis en inzicht om 

vaardigheden en en bereikte 

ontwikkelingsniveaus te kunnen 

interpreteren. 

 

Organisatorisch: 

- Goed klassenmanagement 

- Transparant en goed 

toegankelijk opbergsysteem 

voor alle kleuter- en 

ontwikkelingsmaterialen, 

gericht op zelfwerkzaamheid, 

zelf kunnen vinden en weer 

opbergen door leerlingen zelf 

en voor de ‘extra handen in de 

klas’ (klassenassistenten, 

ouders, stagiaires, e.d.) 

 

Adequaat leerling- of 

kindvolgsysteem. 

 

Volglijsten voor het meten en 

registreren van groei in leren en 

ontwikkeling. 

 

Een helder en transparant 

ordenings- en 

registratiesysteem voor alle 

kleutermaterialen naar hun 

doelen en 

gebruiksmogelijkheden. 

Ervaren en gedreven 

leerkrachten in de onderbouw. 

 

Zorgstructuur met herkenbaar 

en hanteerbaar registratie- of 

volgsysteem (niet louter alles 

noteren, maar werken met 

gerichte leerdoel-observaties. 

 

Samenwerking met ‘extra 

handen in de klas’ 

(klassenassistenten, ouders, 

stagiaires, e.d.). 

 

Stimulering van samenwerkend 

leren (samen spelen, samen 

leren). 

 

(H)erkennen en omgaan met  

verschillen. 

 

Kijken bij elkaar in de klas, in de 

groep, in de speelzaal of op het 

klein. 

 

Achterstand > 1 jaar t.o.v. 

kalenderleeftijd ten aanzien 

van:   

> spraak/taalontwikkeling, 

> motorische ontwikkeling,  

> visueel/ruimtelijke                                                         

ontwikkeling,  

> leerontwikkeling. 

 

Een ½ jaar onvoldoende 

vooruitgang ondanks extra 

hulp. 

 

Hulpmiddel: De Didactische 

Groeicurve met gebruik van dle-

gerelateerde objectieve 

kleutertoetsen. 

 

Beredeneerd afwijken. 
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(Mogelijk project: ‘een blik in 

de klas’, Handelingsgerichte 

diagnostiek [HD]). 

 

 

 

 

 

 

Leerlingkenmerk 4 Competenties voor leerkrachten 

(SBL) 

Aandachtspunten op 

schoolniveau 

Condities waaraan moet worden 

voldaan 

Grens 

Faalangstige leerlingen, 

leerlingen die de moed verloren 

hebben en leerlingen met 

motivatieproblemen. Zij moeten 

met behulp van een zeer goed 

afgewogen leerstofaanbod 

succeservaringen opdoen in een 

pedagogisch stimulerende 

omgeving.  

 

Pedagogisch:  

zorg dragen voor veilige 

leeromgeving en veel positieve 

feedback. 

 

Didactisch:  

signaleren, diagnosticeren en 

het maken van 

handelingsplannen. 

 

Samenwerken met de 

omgeving:  

communicatie met ouders. 

 

Veilig schoolklimaat. 

 

Werken met 

handelingsplannen. 

 

Instellen van een 

vertrouwenspersoon. 

 

Beschikken over een 

orthotheek. 

 

Alternatief voor toetsen of een 

andere werkwijze hanteren.  

Expertise moet kunnen worden 

ontwikkeld of ingekocht. 

 

Via POP’s competenties op peil 

houden en waar nodig 

vergroten. 

 

Coaching en begeleiding met 

inzet van externe 

ondersteuning. 

 

Video-interactie begeleiding. 

 

Psycho-somatische klachten 

(met intrinsieke en extrinsieke 

oorzaken en/of symptomen). 

 

Discrepantie tussen 

leervermogen en leerresultaat.  

Hulpmiddel: WISC, met 

gedetailleerde scores en een 

grafiek t.b.v de werkelijke 

discrepantie-bepaling. 

 

Kinderen die geen plezier 

hebben en/of angstig zijn.  

Hulpmiddel: 
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Leerlingen leren om hun eigen 

werk na te kijken en te leren 

van hun fouten (en 

successen!!). 

 

(Mogelijk project: ‘auto-

correctie’, Handelingsgerichte 

diagnostiek [HD]). 

Faalangst-reductie training. 

 

Gesprekken met de leerling zelf 

(inschatting van eigen 

mogelijkheden en reflectie met 

positieve feedback; 

terugwinnen van het 

zelfvertrouwen; leren d.m.v.  

succeservaringen). 

 

Afstemming van het 

leerpotentieel op een (reëel!) 

verwachtingspatroon van de 

ouders. 

- Gedragsvragenlijst, ingevuld 

door de leerkracht en/of de 

ouders. 

- Zelfbeeldvragenlijst, ingevuld 

door of samen met de leerling. 

- De school-vragenlijst (SVL) 

met volglijsten voor de 

interpretaties van de scores 

- Vragenlijst voor  opvatting van 

de ouders. 

 

Beredeneerd afwijken. 

 

 

 

 

 

 

Leerlingkenmerk 5 Competenties voor 

leerkrachten (SBL) 

Aandachtspunten op 

schoolniveau 

Condities waaraan moet 

worden voldaan 

Grens 



11 
 

Leerlingen die heel 

prikkelgevoelig zijn. Zij 

kunnen alleen een goede 

werkhouding ontwikkelen in 

een duidelijk 

gestructureerde en rustige 

omgeving. 

 

Pedagogisch:  

zorg dragen voor een 

leeromgeving waarin ruimte 

is voor verschillen tussen 

leerlingen op het gebied van 

zelfstandigheid en het dragen 

van verantwoordelijkheid. 

 

Didactisch:  

zorg dragen voor 

overzichtelijkheid van en 

samenhang tussen 

leerinhouden en afstemming 

werkvormen op behoeften 

en mogelijkheden van 

leerlingen. 

 

Organisatorisch:  

> variëren van de leertijd, 

afhankelijk van de 

mogelijkheden en behoeften 

van de leerling; 

> goed klassenmanagement. 

 

 

 

 

De school aanvaardt 

verschillen in prestaties en 

tempo van leerlingen. 

 

De school ziet erop toe dat 

de leerinhouden tegemoet 

komen aan verschillen tussen 

leerlingen voor wat betreft 

hun mogelijkheden. 

 

De school houdt volgens een 

vastgestelde procedure 

leerlingbesprekingen waarin 

wordt beoordeeld of 

leerlingen in aanmerkingen 

komen voor interne 

voorzieningen op 

schoolniveau. 

 

Werken met 

handelingsplannen, inclusief 

duidelijke doelformulering en 

objectieve effectmeting in de 

evaluaties daarvan. 

 

Gerichte Inzet van computers 

in de klas met methodische 

programma’s en toegang tot 

het ‘world-wide-web’. 

Creëren van werkplekken 

waar leerlingen desgewenst 

zonder afleiding kunnen 

werken. 

 

Regels en afspraken zijn 

eenduidig vastgelegd en 

worden door iedereen 

gehanteerd. 

 

Afspraken met 

ouders/verzorgers 

vastleggen en hanteren. 

 

Extra aandacht voor 

ordening in het 

leerstofaanbod. 

 

Werkplekken moeten geen 

‘strafplekken’ zijn. 

 

Een goede en toegankelijke 

orthotheek als bron voor het 

raadplegen van afwisselend 

en uitdagend lesmateriaal 

ter aanvulling op of variatie 

en verrijking van bestaande 

methoden. 

 

Valide tests om de mate van 

AD(H)D, autisme vast te 

stellen 

Hulpmiddel:  Auti-lijst en 

DSM-schalen. 

 

Taakgerichtheid < 60%.  

Hulpmiddel: 

observatielijsten. 

 

Discrepantie tussen 

leervermogen en 

leerresultaat.  

Hulpmiddel: WISC, met 

grafiek en scores en De 

Didactische Groeicurve. 

 

Vanaf groep 6: Prognose en 

toekomstperspectief voor 

deze leerling. Overweeg: wat 

heeft de SBO méér te bieden 

als de kansen op 

vervolgonderwijs daarmee 

niet anders worden? 

Ondanks extra klimaat wordt 

een aantoonbaar 
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Leerlingkenmerk 6 Competenties voor leerkrachten 

(SBL) 

Aandachtspunten op 

schoolniveau 

Condities waaraan moet worden 

voldaan 

Grens 

Leerlingen in een sociaal 

isolement, die moeten leren hoe 

zij relaties opbouwen. 

(oppositioneel gedrag, sociaal 

angstig, depressief, 

zondebokpositie). 

 

Interpersoonlijk:  

creëren van een prettig leef- en 

werkklimaat in de groep. 

 

Pedagogisch:  

> bevorderen van sociaal-

emotionele en morele 

ontwikkeling; 

> zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid 

stimuleren; 

> kennis hebben van processen 

van identiteitsvorming. 

 

Organisatorisch:  

creëren van een overzichtelijke, 

ordelijke en taakgerichte sfeer. 

 

Samenwerking met collega’s:  

afstemming van aanpak. 

Vriendelijke en coöperatieve 

sfeer. 

 

Veilige leeromgeving. 

 

Gezamenlijk gedragen visie 

waarin de sociale relaties als 

basisvoorwaarde voorkomen. 

 

Eigentijds, professioneel en 

planmatig handelen. Weten 

hoeveel ruimte er is voor eigen 

initiatief. 

 

Heldere taakstelling voor 

leerkrachten. 

 

Helderheid over wiens hulp kan 

worden ingeroepen. 

 

Zicht hebben op sociale 

verhoudingen / klimaat; weten 

hoe een en ander te verbeteren 

is. 

 

Gelegenheid voor specialisatie / 

nascholing. 

 

Bekendheid met leefwereld en 

culturele achtergrond. 

 

Sociale kaart. (incl. minimaal de 

weg naar SBO, REC’s en BJZ). 

 

Gesprekken met leerlingen ter 

motivaties en uitzicht op hun 

eigen toekomst. 

 

Gesprekken met ouders over 

hun opvoedingsidealen en 

Valide tests tonen een 

persoonlijkheidsstoornis aan. 

Hulpmiddel:  ZAT (zinnen-

aanvul-tests), tekentests, 

vlekkentests, SVL en 

gedragsobservaties. 

 

Ondanks extra programma 

wordt een aantoonbaar 

onevenredig deel van de 

zorgmiddelen opgeslokt. 

 

Na overleg met de ouders is de 

school niet in staat om aan de 

hulpvraag van de leerling te 

voldoen. 

 

Hier altijd externe additionele 

onderzoeksrapportage bij 

betrekken, zoals Curium, 

RIAGG, BJZ, MKD, 

 

 

 

onevenredig deel van de 

zorgmiddelen opgeslokt. 

 

Beredeneerd afwijken. 
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Samenwerking met de 

omgeving:  

> contacten met 

ouders/verzorgers; 

> contacten met anderen die te 

maken hebben met zorg. 

 

Samenwerking met de SBO en 

gebruikmaking van elkaars 

expertise. 

 

Helder communicatielijnen. 

 

Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid: 

> constructieve participatie; 

> professionele infrastructuur. 

 

Duidelijke zorgstructuur. 

 

Inzet van het OPA-project 

(OrthoPedagogische 

Afstemming, Univ.v.Utrecht). 

afstemming tussen school- en 

thuisklimaat of cultuur. 

 

Gesprekken met collega’s, 

uitwisseling van ervaringen en 

opvattingen.  

 

Kijken bij elkaar in de klas. 

 

Teamoverleg over visie op 

onderwijs en opvoeding, 

normen en waarden. 

maatschappelijk werk, 

psychiatrisch onderzoek, 

kinderziekenhuis e.d. (zie de 

invulling van de eigen sociale 

kaart in de directe omgeving). 

 

Beredeneerd afwijken. 

 

 

Leerlingkenmerk 7 Competenties voor leerkrachten 

(SBL) 

Aandachtspunten op 

schoolniveau 

Condities waaraan moet worden 

voldaan 

Grens 

Leerlingen met een 

pedagogisch labiele of 

incompetente thuissituatie, in 

combinatie met één of meer 

van bovenstaande 

vraagstellingstypen. 

Pedagogisch: 

signaleren van symptomen. 

 

Didactisch: Aanbieden van veel 

en gevarieerde leerstof op 

niveau (deels misschien alleen 

al ter compensatie van 

gevoelens van onmacht). 

Veel succeservaringen laten 

opdoen. 

Goede intake (geen selectie) op 

basis van informatie van: 

> peuterspeelzaal; 

> buurtnetwerk; 

 

Inzicht verwerven van de 

thuissituatie. 

 

Gerichte huisbezoeken. 

 

Goed sociaal netwerk. 

 

Sociale kaart. 

 

Inzicht in de dossiers van 

andere partijen 

(consultatiebureau, VVE, 

Jeugdzorg, JGZ). 

 

 

 

Beredeneerde toewijzing. 

 

Externe onderzoeksrapportage 

van hulpverlenende instanties, 

hun bevindingen en hun kijk op 

de zaak. 

 

Schriftelijke opvatting van de 

ouders, weergegeven in het 

onderwijskundig rapport. 
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Samenwerking met de 

omgeving:  

weten wanneer extra hulp 

moet worden ingeschakeld. 

Chronologisch dekkende 

verslaggeving van bijzondere 

gebeurtenissen en afspraken 

met de ouders (op logboek-

niveau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitslag van een contra-

expertise door CvI van REC-3 

en/of REC-4 

 

Rapportage van de school die 

de leerling bezoekt of het laatst 

bezocht betreffende hun inzet 

en de effecten daarvan, 

weergegeven in het onderwijs 

rapport. 

 

Inzicht in de handelingsplannen 

aan de hand van een 

zorgkalender en een tijdbalk 

(wanneer is e.e. voor het eerst 

begonnen, wanneer was er 

opeens een omslag, e.d.). 
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Leerlingkenmerk 8 Competenties voor 

leerkrachten (SBL) 

Aandachtspunten op 

schoolniveau 

Condities waaraan moet 

worden voldaan 

Grens 

De hoogbegaafde leerling is een 

leerling met een begaafdheid ver 

boven het gemiddelde. Met een IQ 

van 130 of hoger (indien IQ is 

gemeten) . Deze leerling heeft veel 

uitdaging nodig.  

Heeft behoefte aan autonomie > 

verlangen naar zelfstandigheid. 

Heeft specifieke leer- en 

persoonlijkheidseigenschappen die 

vaak lastig te herkennen.  

Kan onderpresteerder zijn.  

Kan de aansluiting missen.  

Kan gedragsproblemen vertonen. 

Organisatorisch 

Educatieve (didactische) 

behoeften van de 

(hoog)begaafde leerling te zien 

en te begrijpen en deze in 

kaart te brengen.  

 

Het DHH-digitaal handelings-

protocol hoogbegaafdheid te 

hanteren en 

onderpresteerders te 

signaleren. 

 

Didactisch 

Passende leerinhouden aan te 

bieden die aansluiten op de 

didactische behoeften van de 

leerling (middels 

gedifferentieerde instructie en 

compacten en verrijken).  

 

De leerling te laten 

samenwerken met 

gelijkgestemden.  

 

De school aanvaardt verschillen 

in prestaties en tempo van 

leerlingen.  

 

Een gezamenlijk gedragen visie 

en verantwoordelijkheid.  

 

Een adequaat 

leerlingvolgsysteem.  

 

Een duidelijke zorgstructuur 

met vastgelegde afspraken.  

Individuele plannen als 

onderdeel van het 

groepshandelingsplan.  

 

School organiseert onderwijs 

zodanig dat afstemming op 

ontwikkelingskenmerken en 

behoeften bevorderd wordt.  

 

Gerichte inzet van 

(computer)programma’s in het 

onderwijsleerproces.  

Het hanteren van een 

signaleringsinstrument. 

(Stichting PRODAS kiest voor 

het Digitaal handelingsprotocol 

Hoogbegaafdheid (DHH)  

 

Expertiseontwikkeling  

 

Structureel, organisatorisch en 

formatief mogelijkheden 

scheppen ter ondersteuning 

van het ontwikkelingsproces 

van de (hoog) begaafde leerling  

 

Samenwerking met andere 

instanties.  

 

Signaleren, (h)erkenning en 

diagnostiek zodat leerlingen 

gezien, geaccepteerd en 

gewaardeerd worden, steun en 

autonomie ervaren, ruimte 

krijgen om zelf te ontwikkelen, 

kiezen, ontdekken en ervaren.  

 

Als uit diagnostische fase van 

DHH wordt geadviseerd om 

het onderwijsaanbod aan te 

passen volgens de tweede 

leerlijn en de school is niet in 

staat om dit te realiseren.  

 

Onderpresteren.  

 

Als de didactische voorsprong 

op hoofddomeinen minimaal 1 

. jaar is en de school is niet in 

staat om aan de hulpvraag van 

de leerling te voldoen.  

 

Comorbiditeit (meerdere 

stoornissen).  

 

Leerlingen met een IQ hoger 

dan 130 met één of meer van 

bovenstaande kenmerken. 

 

Beredeneerd afwijken.  
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Te variëren in de leertijd 

afhankelijk van de behoeften 

van de leerling.  

 

Pedagogisch 

Tegemoet te komen aan de 

sociaal-emotionele eigenheid 

en behoeften.  

 

 

Er is een doorlopende leerlijn 

voor (hoog)begaafde 

leerlingen. Voor 

(hoog)begaafde leerlingen 

wordt een OPP gehanteerd.  

 

Contact met gelijkgestemden.  
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Expertise Netwerk 

Het Expertise Netwerk Prodas voorziet in de ondersteuning bij hulpvragen op basisscholen. De 

experts van het Expertise Netwerk bieden steun en begeleiding aan leerlingen én leerkrachten. Zij 

staan klaar om mee te denken met verschillende leer- en/of gedragsuitdagingen. De ondersteuning 

wordt hierdoor zo dicht mogelijk op de werkvloer gegeven en de zorg blijft dichtbij het kind en de 

school. 

Passend onderwijs 

Door de introductie van passend onderwijs wordt er meer en meer de nadruk gelegd op het 

accepteren dat iedere leerling anders is en vanuit zijn eigenheid specifieke onderwijsbehoeften 

heeft. De leerkracht moet oog hebben voor de sterke en minder sterke kanten van de leerling en 

vervolgens leren omgaan met deze verschillen. Iedere leerling heeft recht op gelijke kansen tot 

ontwikkeling. Daarmee wordt een groot beroep gedaan op de ondersteuningscapaciteit van de 

leerkracht. De leerkracht, en niet het ingezette materiaal, maakt immers het verschil. Prodas-

leerkrachten hebben daarom de mogelijkheid om een beroep te doen op de experts die werkzaam 

zijn in het Expertise Netwerk. 

Aanbod 

Het Expertise Netwerk biedt begeleiding aan zowel leerkrachten als leerlingen. Zij verrichten 

onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld taalproblemen, vermoeden van dyslexie, 

gedragsproblemen, werkhouding etc. Onze experts gaan vervolgens met een coaching aan de slag op 

individueel niveau of in kleine groepjes leerlingen. 

Daarnaast worden onze leerkrachten ondersteund wanneer zij bijvoorbeeld een didactisch vraagstuk 

hebben, of behoefte hebben aan coaching over hoe om te gaan met bepaalde problematieken in de 

klas. Het Expertise Netwerk biedt workshops, advies en individuele begeleiding aan wanneer er een 

stukje expertise gewenst is binnen een team of in de klas. Zo wordt er gericht en preventief 

ingespeeld op de hulpvraag door maatwerk en doelgerichte afstemming. 

Expertises 
Binnen het ENP werken drie gedragswetenschappers en een 9-tal andere experts. Er zijn expertises 
op het gebied van:  
meer- en hoogbegaafdheid 
gedrag/sociaal-emotioneel/autisme spectrum stoornissen 
het jonge kind 
didactische vakgebieden (lezen, taal, rekenen)/dyslexie 
trainingen (faalangst, SOVA, rots- en water) 
onderzoeken 
 

Taalklassen / NT2 

Stichting Prodas vindt het belangrijk dat alle leerlingen een aanbod krijgen dat past bij hun 

individuele kwaliteiten, behoefte en mogelijkheden. Alle scholen hebben te maken met instroom van 

leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond die zich hier tijdelijk of permanent willen vestigen, 

waarbij Nederlands de Tweede taal is. 

 

De NT2 leerlingen kunnen we in drie categorieën verdelen: 
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asielmigranten, afkomstig uit bijvoorbeeld Syrië en Eritrea; 

arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa; 

kenniswerkers, hoogopgeleide arbeidsmigranten uit alle windstreken. 

Goed taalonderwijs betekent een planmatige aanpak van de inhoud en organisatie van het onderwijs 

gericht op de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van de meertalige/niet Nederlands sprekende 

leerling. Behalve om de behoeften van leerlingen gaat het ook om de behoefte van leerkrachten, 

zoals kennis van meertaligheid, inzicht hoe de begeleiding vorm te geven en het contact met de 

ouders. In de wetenschap dat “taal de sleutel is” om met succes de kansen van kinderen in het 

onderwijs te vergroten en integratie te bevorderen, moeten deze kinderen afhankelijk van hun 

instroomniveau op een passend niveau het reguliere onderwijs kunnen volgen. Prodas heeft in elke 

gemeente een NT2 expertise school. Binnen deze school worden onderstaande NT2 arrangementen 

geboden: 

NT2 kleutergroep 

Nieuwkomersklas 

Geïntegreerde klas 

Taalklas arrangement 

Ambulante begeleiding in de reguliere basisschool 

Regulier basisonderwijs 

Uiteindelijk stromen de kinderen door naar een reguliere basisschool waar met de inzet van 

ambulante begeleiding de doorgaande lijn wordt gewaarborgd. 

NT2 kleutergroep 

Om kleuters goed te begeleiden bij het aanleren van de Nederlandse taal is er een krachtige 

taakgerichte leeromgeving nodig. Kenmerken hiervan zijn een veilig en positief klimaat, 

betekenisvolle en functionele taken en ondersteuning door interactie. In veel kleutergroepen van de 

NT2 expertise school zitten verhoudingsgewijs veel meer NT2 kleuters in de kleutergroep ten 

opzichte van een reguliere kleutergroep. Om de kleuters een passend aanbod te kunnen geven 

wordt er soms een extra onderwijsassistent ingezet. Zo kunnen ook de NT2 kleuters met minimaal 

2000 woorden starten in groep 3. 

Nieuwkomersklas 

Onderwijs in een nieuwkomersklas draagt bij aan een effectieve manier om nieuwkomers het 

Nederlands te leren. Het gaat hierbij met name om kinderen van statushouders en om kinderen uit 

Oost-Europa in de leeftijd van groep 3 tot en met groep 8, 6 tot 12-jarigen. In de nieuwkomersgroep 

wordt intensief NT2 onderwijs gegeven wat volledig is afgestemd op de nieuwkomersleerlingen. Er 

staat een gediplomeerde NT2 leerkracht voor de groep. Doordat de groep kleiner is, is er meer 

ruimte voor individuele begeleiding. Ze kunnen met medeleerlingen ook de ervaringen van de 

verhuizing(en) delen en het niet spreken van de taal. Deze gedeelde ervaring zorgt mede voor een 

veilige omgeving om zich in te ontplooien. Een ander voordeel van de nieuwkomersklas is dat de 

brede expertise gebundeld en geconcentreerd wordt aangeboden. 

Geïntegreerde klas 

In een geïntegreerde klas zitten nieuwkomers gedurende de gehele week in de reguliere klas maar 

worden ze op vaste momenten uit de klas gehaald door een NT2 leerkracht om extra onderwijs aan 

te bieden. Het extra onderwijs kan individueel of in kleine groepen aangeboden worden. Daarnaast 
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nemen de leerlingen deel aan de taalklas. Deze vorm vraagt een hoge mate van zelfstandigheid van 

de leerling en het stelt hogere eisen aan de leerkracht en organisatie op school. Alle leerkrachten 

moeten voldoende NT2 kennis en expertise hebben om een goede doorgaande leerlijn aan de 

leerling te bieden. 

 

Taalklas arrangement 

De parttime taalklas biedt taalonderwijs aan NT2 leerlingen met een beperkte kennis van de 

Nederlandse taal. Zij kunnen het reguliere onderwijs onvoldoende volgen omdat ze de Nederlandse 

taal niet machtig zijn, er is sprake van een taalachterstand. Hierdoor ontstaat het risico dat leerlingen 

op termijn aangewezen zijn op speciaal onderwijs of alsnog zelfs uitvallen. Door leerlingen minimaal 

twee dagdelen per week intensief extra taalonderwijs te bieden, kunnen zij het reguliere 

basisonderwijs wel op een normale manier volgen. De taalklas is niet alleen effectief voor NT2 

leerlingen maar ook voor reguliere leerlingen met een taalachterstand > 1 jaar zonder een contra 

indicatie. Leerlingen krijgen in de taalklas intensieve begeleiding bij het verder leren van de 

Nederlandse taal. Zodra de leerling de Nederlandse taal voldoende beheerst kan de leerling volledig 

instromen in het reguliere onderwijs. 

Ambulante begeleiding in de reguliere basisschool 

In elke basisschool kunnen er NT2 leerlingen instromen. Op basis van de ondersteuningsbehoefte 

van de leerling wordt er samen met de ambulante NT2 specialist gekeken naar het best passende 

NT2 arrangement. Daarnaast kan de ambulante NT2 specialist ondersteuning bieden aan de 

leerkracht om regulier een passend taalaanbod en/of passende onderwijsmaterialen in te zetten. Het 

duurt namelijk enkele jaren voordat NT2 leerlingen de Nederlandse taal zodanig beheersen dat zij 

volledig, zonder extra ondersteuning, mee kunnen doen in het onderwijs. 

Regulier basisonderwijs 

Een NT2 leerling met voldoende kennis van de Nederlandse taal en die volgens de IVO velden 

passend onderwijs deel kan nemen aan het reguliere onderwijs gaat in overleg met de ontvangende 

school naar een reguliere klas in de basisschool. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte kan de 

ambulante NT2 begeleider het didactische niveau en het taalniveau van de leerling vaststellen en 

daarbij de leerkracht ondersteunen in het juiste taalaanbod. 

 

TOPklas 

Stichting Prodas is onder andere in samenwerking met het Varendonckcollege de Topklas gestart. 

(TOP staat voor Talent Ontwikkel Periode). De Topklas is bestemd voor kinderen uit groep 5 en 6 die 

op didactisch niveau  wat meer moeite hebben. In de Topklas wordt thematisch en praktisch gewerkt 

aan talentontwikkeling, bewustwording en aan het zelfvertrouwen van de kinderen.  Het is een 

preventieve aanpak om de kinderen vervolgens met meer vertrouwen  in de bovenbouw te laten 

starten. De leerlingen komen 13 weken lang 1 ochtend in de week met gelijkgestemde samen en 

tijdens elke periode is er minimaal 1 intervisiemiddag met de leerkrachten om de transfer naar de 

klas te kunnen maken.  

Hoogbegaafdheid  
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4.1 Plusklassen 

Voor kinderen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof heeft Prodas zogenaamde plusklassen. 

Het doel van deze plusklas is het uitdagen van hoger begaafde leerlingen en het stimuleren van de 

ontwikkeling van hun vaardigheden; kinderen in contact laten komen met gelijk denkenden; kinderen 

inzicht geven in meer- en hoogbegaafdheid en hiermee leren om te gaan (in sociale contacten).   

Binnen het beleidsplan van iedere school is de doelgroep omschreven en als zodanig herkend. 

Hoogbegaafdheid is op een objectieve manier gesignaleerd en gediagnosticeerd. Scholen signaleren 

zo vroeg mogelijk (hoog)begaafdheid. Het leerstofaanbod voor de leerling wordt aangepast en er 

wordt verrijking aangeboden. In geval de begeleiding van de hoger begaafde leerling niet toereikend 

is of wanneer de leerling binnen de school onvoldoende in contact kan komen met 

ontwikkelingsgelijken is er sprake is handelingsverlegenheid en kan besloten worden tot aanmelding 

voor de bovenschoolse Plusklas.  

 

4.2 Leo-onderwijs 

Meer-en hoogbegaafde kinderen hebben een andere onderwijsbehoefte dan de meeste kinderen. 

Voor hen heeft stichting Prodas, ondersteund door oudervereniging Parentes, het voltijd Leo-

onderwijs. In de vijf Leo-klassen krijgen maximaal 100 hoogbegaafde kinderen onderwijs dat past bij 

hun manier van leren. Er wordt lesgegeven aan de groepen 2 t/m 8. Sinds dit schooljaar is de Leo-

afdeling gevestigd in het gebouw van basisschool Willibrordus. De basisschool en de Leo-afdeling 

willen groeien naar één school met 2 herkenbare afdelingen die optimaal profiteren van elkaars 

aanwezigheid. 

 

Het voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen maakt onderdeel uit van het een gevarieerd 

aanbod van zorg dat door stichting Prodas wordt aangeboden. Er is geïnvesteerd in de deskundigheid 

van leerkrachten en een goed instrument om de signalen van hoogbegaafdheid bij kinderen te 

herkennen. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en heeft zich binnen ons bestuur een 

aanbod van zorg op vier niveaus gevormd. Dit continuüm is geen vast gegeven. Het ontwikkelt zich 

nog steeds verder.  

De Leo-afdeling van bs Willibrordus heeft als missie fulltime passend onderwijs te bieden voor alle 

hoogbegaafden kinderen die om welke reden dan ook vastlopen of vast dreigen te lopen binnen het 

reguliere onderwijs.  

  

Binnen het Leo-onderwijs krijgen de kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot evenwichtige, 

gelukkige, jonge mensen en krijgen ze de ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen zodat ze 

kunnen excelleren. 

SBO 

Soms lukt het een kind niet, om welke reden dan ook, om zich optimaal te ontwikkelen op een reguliere 

school. Deze kinderen worden dan, soms, verwezen naar het speciaal basisonderwijs. SBO de Brigantijn 

http://www.parentes.nl/
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wil die ondersteuning bieden die nodig is om leerlingen, op een goede manier, door te laten stromen naar 

regulier of speciaal voorgezet onderwijs.  

Onze aanpak maken we passend, individueel als het nodig is en groepsgericht als het kan. We zetten leer- 

en hulpmiddelen in naast reguliere en specifieke methodes. Op onze school staat naast de leerstof, vooral 

het kind en zijn ontwikkeling centraal. We willen werken vanuit de mogelijkheden en kracht van elk 

individueel kind. 

Onze leerkrachten, die gespecialiseerd zijn in de speciale behoeften van onze kinderen, worden 

ondersteund door een zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de intern begeleiders, een psycholoog, de 

logopedist, de remedial teacher en de ambulante begeleider. Daarnaast maken we gebruik van externe 

expertise zoals o.a. fysiotherapie en autismebegeleiding. 

De Brigantijn is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij willen elk kind dat tot de zorg van onze 

school behoort de gelegenheid geven om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een zelfstandig 

denkend en handelend mens. Kinderen worden optimaal gestimuleerd als wij hen kunnen uitdagen 

in de zone van de naaste ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij vanuit een vertrouwde basis steeds 

verder groeien. Kernwaarden die ten grondslag liggen aan de begeleiding van onze kinderen zijn: 

Structuur, Eigenheid, Veiligheid, Openheid, Welbevinden, Ontwikkeling en Saamhorigheid. 

Op de Brigantijn streven wij ernaar om alle kinderen op professionele wijze te begeleiden op 

didactisch, pedagogisch, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Wij willen (samen)werken met 

kinderen in een open sfeer, waarin respectvol omgegaan wordt met elkaar en waarin verschillen 

tussen leerlingen er mogen zijn. Daarom richten wij ons op de totale ontwikkeling van het kind en 

begeleiden het hierbij, in overleg en samenwerking met de ouders, naar beste vermogen. Het 

stimuleren van die totale ontwikkeling houdt in dat we niet alleen bezig zijn met het aanleren van 

cognitieve vaardigheden, maar ook met creatieve uitingsvormen, sociale en manuele vaardigheden 

en het ontwikkelen van leerstrategieën. Kinderen leren bij het maken van keuzes rekening te houden 

met hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie met die van hun omgeving. Niet enkel 

de leerstof staat centraal maar zeker ook het leerproces. Het leveren van kwaliteit is onze taak; 

daarom werken wij niet alleen aan de ontwikkeling van de kinderen, maar ook aan die van onszelf als 

hun professionele begeleiders. 

   Versterken van de leerkrachtcompetenties 
 
Om Passend Onderwijs goed vorm te kunnen geven, is het belangrijk dat leerkrachten constant 
werken aan hun competenties. Prodas heeft daarvoor een breed aanbod: 
 
Expertise Netwerk (ENP)  
Leerkrachten met een hulpvraag worden gecoacht door een expert van het ENP. Dat kan zijn voor 
een specifieke leerling of groep. 
 
Prodasacademie:  
Leerkrachten hebben de mogelijkheid om zich te scholen op diverse gebieden. De Prodasacademie 
heeft een breed aanbod. Scholing of workshops worden gegeven door medewerkers van het ENP of 
worden extern ingekocht. 
 
Lerende netwerken:  
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Binnen Prodas zijn veel lerende netwerken actief. Op deze manier leren leerkrachten (met een 
specifieke expertise) van en met elkaar. De volgende netwerken zijn actief: 
-taal 
-rekenen 
-gedrag 
-het jonge kind 
-startende leerkrachten 
-rouw en verlies 
-vertrouwenspersonen 
-onderwijsassistentes 
-administratieve krachten 
-preventiemedewerkers 
Zij komen minimaal twee maal per jaar bij elkaar. 
 
 
 
 


