
Basisondersteuning SWV 28.04 
 

De basisondersteuning SWV 28.04 geldt voor alle scholen die deel uit maken van het SWV 28.04. De 

basisondersteuning is ingedeeld op vier niveaus: niveau 0, 0’, 1 en 2 (zie Ondersteuningsplan 2018-

2022). Hieronder vindt u een beschrijving per niveau. 

Niveau 0: de school 

o De school heeft beschreven vanuit welke waarden de school werkt 

o De school ziet de ouders daarbij als partner 

o De school heeft haar (extra) ondersteuning beschreven in het ondersteuningsdeel van het 

schoolplan 

o De school heeft haar (extra) ondersteuning beschreven in de schoolgids en op de website 

o De school hanteert een methode of methodiek waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen wordt gestimuleerd gebaseerd op eerder genoemde waarden 

o De school heeft een leerlingvolgsysteem voor het in kaart brengen van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen 

o De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de 

incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen 

o De school heeft een beschreven veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen 

van incidenten in en om de school 

o De school heeft (in dit veiligheidsbeleid) beschreven wanneer men overstapt van een aanpak 

in de klas tot verwijdering 

o De school heeft kennis en vaardigheden aangaande gedragsproblematiek. 

o De school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen 

omgaan 

o De school heeft een beschreven en beredeneerd aanbod voor groep 1 en 2 

o De school heeft een kindvolgsysteem voor groep 1 en 2 

o De school heeft een beschreven beleid op het gebied van dyslexie en/of ernstige 

leesproblemen 

o De school werkt aangaande ernstige leesproblematiek met Ralfi of een dergelijke aanpak 

o De school hanteert een protocol voor medische handelingen 

o De school ondersteunt haar aanbod waar nodig door samen te werken met ketenpartners op 

het gebied van onderwijs en heeft dit beschreven in haar ondersteuningsdeel van het 

schoolplan 

o De school ondersteunt haar aanbod waar nodig door samen te werken met ketenpartners op 

het gebied van jeugdzorg/SMW en heeft dit beschreven  in het ondersteuningsdeel van het 

schoolplan 

o De school werkt vanuit de één zorgroute of de één zorgroute ‘light’ en heeft dit beschreven in 

het ondersteuningsdeel van het schoolplan 

o De school voldoet aan de standaarden voor handelingsgericht werken en heeft dit beschreven 

in het ondersteuningsdeel van het schoolplan 

o De school heeft de taken en functies binnen de school die een rol spelen in de 

ondersteuningsstructuur beschreven in het ondersteuningsdeel van het schoolplan (wie doet 

wat, wanneer en hoe) 

o De school heeft transparante en goed opgebouwde leerlingdossiers 

o De school kent per cursusjaar een overdracht die zorgt voor naadloze voortgang van de 

aanpak en begeleiding van leerlingen 

o De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie 

o De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen 

o De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces 

o De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 

o De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces 

o De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit 

o De school heeft opbrengsten die door de inspectie als voldoende zijn beoordeeld 



o De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen met extra 

ondersteuning/specifieke behoeften binnen 6 weken na toezegging van de extra 

ondersteuning bekostigd door het SWV, cluster 1 en 2 (zie ook Deel 1 H 4.3.) 

o De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en 

maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes 

o De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 

procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 

o De school benut dit systeem voor vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en 

opvoedproblemen 

o De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief 

burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en 

kennismaking met de diversiteit van de samenleving 

o De school werkt planmatig 

o De school werkt met ParnasSys of Esis 

o De school denkt en werkt cyclisch 

o De school heeft een basisarrangement 

Niveau 0’: de leraar 

De leraar vertaalt niveau 0 in handelen 

o De leraren werken met hart en ziel vanuit de door school geformuleerde waarden 

o De leraren stemmen de doelen en de aangeboden leerinhouden af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen. 

o De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de 

leerlingen 

o De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 

o De leraren zorgen voor een prettige en gestructureerde leeromgeving 

o De leraren werken handelingsgericht 

o De leraren handelen vanuit verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen 

o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen 

o De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de 

leerlingen 

o De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben 

o De leraren bepalen de aard van de ondersteuning voor de leerlingen op basis van een 

analyse van de verzamelde gegevens 

o De leraren voeren de ondersteuning planmatig uit 

o De leraren evalueren regelmatig de effecten van de ondersteuning 

o De leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, henzelf, de groep en 

de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen 

o De leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van 

leerlingen, ouders, collega’s 

o De leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen 

hebben 

o Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de 

leerlingen, de leraren, de ouders en het schoolteam 

o De leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren 

samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen 

o De leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner 

bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak 

o De leraren benoemen hoge, reële doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte 

(tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, 

ouders en collega’s 

o De leraren werken planmatig waarbij ze de doelen (van hun plan) en de aanpak voor de 

groep, subgroepjes en mogelijk (een) individuele leerling(en) beschrijven. 

o De leraren bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het planmatig 

handelen met de intern begeleider.  



o De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor een ieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken 

over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer 

o De leraren weten dat als zij handelingsverlegen zijn en zij geen antwoord meer hebben op de 

onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind, zij zich kunnen wenden tot de interne 

ondersteuning 

Niveau 1: interne ondersteuning 

De interne ondersteuners ondersteunen de leraren in het realiseren van een passend aanbod 

op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind 

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het verkennen en benoemen van de  

onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van 

toetsen 

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het volgen en analyseren systematisch 

de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen 

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het vroegtijdig signaleren van welke 

leerlingen ondersteuning nodig hebben 

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het bepalen van de aard van de 

ondersteuning voor de leerlingen op basis van een analyse van de verzamelde gegevens 

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het planmatig handelen 

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het regelmatig evalueren van de 

effecten van de ondersteuning 

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het bekijken en bespreken van de 

wisselwerking tussen de leerling, henzelf, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften 

te begrijpen en daarop af te stemmen 

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het reflecteren op hun eigen rol en het 

effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega’s 

o De interne ondersteuners bewaken het proces 

o De interne ondersteuners zien ouders als partner in de dialoog 

o De leraren en de intern ondersteuners weten dat als zij handelingsverlegen zijn en zij geen 

antwoord meer hebben op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind, zij zich kunnen 

wenden tot de externe ondersteuning 

Niveau 2: Externe onderwijsgerelateerde ondersteuning 

De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren in het 

realiseren van een passend aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind 

middels CLB en/of HGW. 

o De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het 

verkennen en benoemen van de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, 

gesprekken en het analyseren van toetsen 

o De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het 

bepalen van de aard van de ondersteuning voor de leerlingen op basis van een analyse van 

de verzamelde gegevens 

o De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het 

planmatig handelen 

o De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het 

bekijken en bespreken van de wisselwerking tussen de leerling, henzelf, de groep en de 

leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen 

o De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het 

reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, 

ouders, collega’s 

o De interne ondersteuners bewaken het proces 

o De externe ondersteuners zien ouders als partner in de dialoog 

o De leraren, de interne en externe ondersteuners weten dat als zij handelingsverlegen zijn en 

zij geen antwoord meer hebben op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind, zij zich 

kunnen wenden tot de Ondersteuningscommissie 



Niveau 2: Externe niet-onderwijsgerelateerde ondersteuning 

 

De externe niet-onderwijsgerelateerde ondersteuners ondersteunen de school en de thuissituatie bij 

het realiseren van een passend aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind. 

o De externe niet-onderwijsgerelateerde ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners 

door de volgende mogelijkheden: 

- Inbreng van kennis van de sociale kaart en hulpverlenings(on)mogelijkheden o.a. 

 meldcode kindermishandeling 

- Inbreng van specifieke deskundigheid over het communiceren met ouders 

- Consultatie en coaching van onderwijzend personeel op gespreksvoering met ouders 

- Bemiddeling tussen leerlingen, ouders en school 

- Suggesties doen voor preventieactiviteiten (zoals sociale vaardigheidstrainingen, 

 antipestprojecten, faalangsreductietrainingen enz.) 

- Deelnemen aan relevante zorgoverleggen binnen de school of binnen 

 samenwerkingsverbanden 

- In overleg namens de school deel te nemen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin 

o De externe niet-onderwijsgerelateerde ondersteuners kunnen de ouders en de kinderen 

ondersteunen door: 

- Actief contact te leggen met zorgleerlingen en/of hun ouders en hen motiveren voor 

 hulpverlening en het in kaart brengen van (eerdere) vormen van hulpverlening 

- Analyseren en verhelderen van de hulpvraag 

- Geven van informatie en advies aan leerlingen en ouders 

- Verlenen van kortdurende hulpverlening aan leerlingen en/of hun ouders, gericht op 

 het vergroten van hun competenties in hun dagelijks functioneren 

- Bieden van laagfrequente ondersteuningscontacten indien (nog) niet verwezen kan 

 worden 

- Evalueren en afronden van de hulpverlening en zo nodig bieden van nazorg 

- Toelating naar speciale en geïndiceerde zorg via het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

o Toegevoegd 2018-2022 
- Niveau 0: De school heeft methodes of methodieken gericht op het voorkomen van en     
              omgaan met gedragsproblemen.  
- Niveau 0: De school heeft een beschreven beleid op het gebied van   
              hoogbegaafdheid. 
- Niveau 0’: De leraren geven lessen conform het IGDI model = het Individueel          
              Gedifferentieerde Instructiemodel*. 

       Het IGDI wordt op drie niveaus toegepast bij technisch lezen. 
       Het IGDI wordt op drie niveaus toegepast bij begrijpend lezen. 
       Het IGDI wordt op drie niveaus toegepast bij spelling 
       Het IGDI wordt op drie niveaus toegepast bij rekenen. 

 

 

*Kan ook EDI model zijn. 

 

 


