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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Haaglanden 

Algemene gegevens  
Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld voor schooljaar 2021-2022. 
 

School Naam: Basisschool De Bras 
Adres: Oeverwallaan 104 
Telefoon: 015-3698243 
E-mail IB: mdatema@basisschooldebras.nl/ ibuiskool@basisschooldebras.nl  

Opgesteld namens 
directeur en team 

Datum: 3 juni 2021 
Namens directeur: Irma Buiskool en Marije Datema (IB)  

Opgesteld met advies MR Datum: 
Voorzitter MR: 

Vastgesteld door bestuur Datum: 
Voorzitter bestuur: 

Schoolgids 
Schoolplan 

https://basisschooldebras.nl/dit-schooljaar/schoolgids/  
https://basisschooldebras.nl/waar-staan-we-voor/schoolplan-2019-2023/  

 

1.Visie passend onderwijs   
 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werkt De Bras samen 

met Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) om dit voor elk kind zo goed mogelijk te 

bieden.  

Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een beeld van de basisondersteuning (inclusief interventies) die 

onze school aan kinderen kan bieden. Of De Bras voor een kind de juiste plek is, zal altijd blijken uit een 

individueel gesprek over de behoeften van het kind. 

 

2.Basisondersteuning binnen Haaglanden   
 

Basisondersteuning 
Basisondersteuning is ondersteuning die op elke school in Haaglanden geboden wordt. Scholen ontvangen 
jaarlijks een bijdrage vanuit het samenwerkingsverband ten behoeve van het vormgeven van 
basisondersteuning. Deze bijdrage wordt ingezet voor het versterken van passend onderwijs in de school. Denk 
aan het goed organiseren van een multidisciplinair overleg (MDO) of de inzet van preventieve en licht curatieve 
interventies.  
De basisondersteuning van onze scholen bestaat uit:  
A. Basiskwaliteit.  
B. De ondersteuningsstructuur op school.  
C. Werken volgens de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken.  
D. Preventieve en licht curatieve interventies 
 

A. Basiskwaliteit  
De basisondersteuning van een school is ten minste op orde als deze voldoet aan de basiskwaliteit zoals gesteld 
door de Inspectie van Onderwijs.   

 
B. De ondersteuningsstructuur op school 

De ondersteuningsstructuur van de school is het systeem waarmee de school het onderwijs evalueert en de 
ontwikkeling van individuele leerlingen volgt, ook wel de zorgstructuur genoemd. Onderdeel hiervan is een 
team dat de uitvoering van de basisondersteuning en extra ondersteuning coördineert en stimuleert. Dit team 
geeft deze ondersteuning vorm samen met onder meer de leerling, de leerkracht(en), ouders, de adviseur 
passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de schoolmaatschappelijk werker en andere deskundigen. 

mailto:mdatema@basisschooldebras.nl/
mailto:ibuiskool@basisschooldebras.nl
https://basisschooldebras.nl/dit-schooljaar/schoolgids/
https://basisschooldebras.nl/waar-staan-we-voor/schoolplan-2019-2023/
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In het schoolplan wordt beschreven wie en met welke expertise onderdeel is van die ondersteuningsstructuur 
en hoe dit zichtbaar wordt gemaakt voor de leerkrachten, ouders en leerlingen.  
 
Zo ziet de zorgstructuur van onze school eruit: 

 
 

 
C. Handelingsgericht werken  

In Haaglanden hebben we afgesproken dat we de onderwijsontwikkeling van kinderen volgen door de 
uitgangspunten van Handelingsgericht Werken te gebruiken. Hieronder verstaan we dat de school vanuit 
overzicht (wat is bekend) en inzicht (verklarende factoren) tot een passend uitzicht (passend aanbod) voor een 
leerling komt. Hierbij wordt de ontwikkeling van de leerling regelmatig geëvalueerd en worden zo nodig de 
doelen of het plan van aanpak voor de leerling bijgesteld. Scholen werken doelgericht en denken in 
mogelijkheden.  
 

Uitgangspunt HGW Op orde In 
ontwikkeling 

Nog op te 
starten  

Handelingsgericht werken is een actuele werkwijze 
binnen onze school.  

x   

1. Doelgericht werken. x   

2. De werkwijze is systematisch, in stappen en 
transparant. 

x   

3. Onderwijsbehoeften staan centraal. x   

4. De wisselwerking en afstemming tussen het kind, 
opvoeding en onderwijs. 

x   

5. Ouders en leerkrachten worden als 
ervaringsdeskundigen en partners gezien.  

x   



   
  Logo school 

Model SchoolOndersteuningsProfiel 2021-2025 versie 15 maart 2021   3 - 7. 

6. Positieve aspecten zijn van belang. x   

7. Constructieve samenwerking. x   

 
 

D. Preventieve en curatieve interventies  
Elke school kan binnen de basisondersteuning een aantal preventieve- en licht curatieve interventies inzetten 
om te voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling. De school voert deze 
interventies uit binnen de eigen ondersteuningsstructuur en onder eigen regie en verantwoordelijkheid.  
 
 

Extra expertise binnen het team  

Onderwijsbehoeften 

van leerlingen 

Specifieke kennis en kunde 

 

Inzet en zichtbaarheid  

Domeinen Alle opleidingen zijn op HBO/WO 

denkniveau 

 

Cognitieve ontwikkeling Remedial teacher 
Vakspecialist muziek 
Opgeleide ICC’ers  
Taal in blokjes 
Kansrijke taal   
Hogeschool voor de kunsten 
Amsterdam 
OOL -Ontwerp atelier Lucas 
Jonge kind dagen HCO 
Therapiehondbegeleider (in opleiding) 
 

De expertise die hier genoemd wordt 
is iedere dag aanwezig op de 
werkvloer. Het wordt ingezet wanneer 
nodig. Extra inzichten op vakgebieden 
of vaardigheden worden gedeeld, 
toegepast bij kinderen met deze 
behoeften. Dit wordt omgezet naar 
het handelen. Veel kracht in het 
afstemmen van werk op maat bij 
kinderen. 
 
Doordat we werken met 
gespecialiseerd middagaanbod kunnen 
mentoren werken vanuit talenten en 
hun vaardigheden en kennis met 
passie overdragen. 
 
Dit alles is zichtbaar in de inrichting 

van de ruimtes en in de opdrachten 

die kinderen kunnen kiezen. 

 

Didactische ontwikkeling ICT- vaardigheden 
Afgeronde cursus: EGO Ferre Leavers  
De coalitie NIVOZ 
Post HBO Interne begeleiding 
Hoogbegaafdheid ervaring 

ICT-ontwikkelingen worden gedeeld in 
het team, we scholen elkaar indien 
nodig.  
 
EGO vindt elke dag plaats in didactiek 
en de leeromgeving.  
 
De coaching en begeleiding van 
leerkrachten op didactisch gebied, 
gebeurt door collegiale consultatie en 
vanuit het handelingsgericht werken. 
In deze cyclus komt het steeds weer 
naar voren.  

Spraak, taal en 
communicatie 

Beheersing Nederlandse gebarentaal 
Native Speaker Engels 
HBO- communicatie 
Coaches Lucas Academie 

Dit wordt ingezet in de communicatie 
met kinderen, ouders, collega’s en  
externen. 
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Coaching en gesprekstechnieken 
Module gesprekstechnieken  
Leergesprekken met kinderen 

Ook met name bij coaching collega’s 
onderling en vanuit het 
managementteam. 
 

Leergesprekken met kinderen zijn er 
iedere dag: inzicht 
ontwikkelingsproces, autonomie en 
competentie vergroten. Hier is veel 
ervaring in. 

Werkhouding motivatie, 
doorzettingsvermogen, 
leren leren, werktempo, 
zelfstandigheid 

Ik leer anders 
NLP practioner + Master 
Trainersopleiding NLP 
NLP-trainer  
NLP Practioners  
Training Stichting Hoogbegaafdheid. 
LICH-KWINK 
 

Dit wordt dagelijks ingezet bij coaching 
gesprekken met de kinderen m.b.t. 
werkhouding, gedrag en leren leren.   

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling en gedrag  

Kindercoach SEO 
Trainer zorgen voor getraumatiseerde 
kinderen. 
Kindertekentherapeut 

Dit wordt ingezet bij de individuele 
begeleiding in de arrangementen en 
interne begeleiding. 
Expertise hierover wordt gedeeld bij 
vergaderingen en kindbesprekingen. 
Zo nodig wordt het iedere dag ingezet 
op de werkvloer.  
 

Lichamelijke, 
motorische, zintuiglijke 
ontwikkeling 

Specialist bewegingsonderwijs. 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs,  
Docenten Yoga 
Motorische remedial teaching 
 

Deze expertise wordt in alle units 
ingezet bij het bewegingsonderwijs.  
Yoga wordt aangeboden aan een 

aantal familiegroepen en in het 

middagaanbod.  

Motorische remedial teaching wordt 

gebruikt als screening waar nodig.  

Aanvullend per 
schooljaar 21/22 
 
 
 
 

Specialist hoogbegaafdheid en 
executieve functies 
 
taalspecialist 

Deze expertise wordt gedeeld met het 
team en er zijn coaching momenten 
op de werkvloer.  
 

 

 

 

EXTRA ONDERSTEUNING IN SAMENWERKING MET PARTNERS  

Organisatie Functie/deskundigheid Inzet en zichtbaarheid 

SPPOH Adviseur 

Netwerkbijeenkomsten 

Scholingsaanbod 

Advies over de verschillende 

ondersteuningen en bij casussen. 

Altijd aanwezig bij MDO. 

Bieden voor gehele team 

scholingen. 
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Organisatie bijeenkomsten IB en 

directie, t.b.v.: kennis, netwerken, 

ervaringen delen. 

HCO Gedragsdeskundige  Wordt ingehuurd voor het doen 

van individueel onderzoek bij 

leerlingen. 

Xtra+ Schoolmaatschappelijk werk De smw’er is 6 uur beschikbaar 

voor de school en aanwezig bij 

het MDO. De smw is elke week 

een ochtend op school aanwezig 

met een inloopspreekuur.  

Aventurijn Expertisecentrum, SBO-expertise Aanwezig bij MDO op verzoek, 

expertise kunnen wij inhuren voor 

observatie en onderzoek. 

CJG Diensten; consultatiebureau, 

gezinscoach, opvoedsteunpunt. 

Experts: 

Jeugdarts,  jeugdverpleegkundige, 

orthopedagoog, jeugdpsychiater, 

coaches. 

Breed hulpverleningsnetwerk: 

Middin, De Jutters, 

Jeugdbescherming West, MEE, 

Leger des Heils, Welzijn 

Scheveningen en Vrede en Recht 

Den Haag. 

Wordt meestal via SMW 

doorverwezen of ingezet. 

Vanuit IB, consulterend gesprek, 

informatieve vragen. 

Wijkagent Politiezorg binnen de wijk Bij wijkproblematiek, zorgen over 

situaties in de wijk, contact 

leerplichtambtenaar Schoolverzuim en vroegtijdig 

schoolverlaten bestrijden. 

Ondersteunen van de school, het 

kind, het gezin waarbij die van 

toepassing is in meer of mindere 

mate.  

Inzet bij structureel verzuim. 

Ambtenaar is gekoppeld aan 

woonplaats van de leerling. 

 

 

 
 
 

Bijzondere voorzieningen en/of toegankelijkheid in het gebouw 

Voorziening Aanwezig in de school Niet van toepassing 

Rolstoelvriendelijk X gedeelte van het gebouw  

Invalidetoilet x  

Voorzieningen 
doven/slechthorenden 

 x 

Voorzieningen 
blinden/slechtzienden 

 x 

Gespreksruimte x  

Therapieruimte  x 
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Verzorgingsruimte  x 

Time out ruimte  x 

Lift x  

 

 
 

3. Extra ondersteuning  
Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning van onze school mogelijk 
is, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Dit kan in de vorm van een arrangement vanuit het 
samenwerkingsverband, de inzet van jeugdhulp of een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of het 
speciaal onderwijs.  De extra ondersteuning wordt besproken in het multidisciplinair overleg (MDO) in overleg 
met de ouders en indien mogelijk ook met de leerling. Bij het vormgeven van extra ondersteuning is de 
adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband betrokken. Zie voor meer informatie de website 
van het samenwerkingsverband SPPOH, www.sppoh.nl. De intern begeleider is aanspreekpunt voor de ouders, 
leerkracht en leerling bij het vormgeven van extra ondersteuning.  
 
Bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften bespreken school, ouders en overige betrokken partijen 

(experts) hoe vorm kan worden gegeven aan deze extra ondersteuning. Bij een aanmelding en intake spreken 

we een eerste keer met elkaar hierover. Het is mogelijk alvorens de start op de basisschool met elkaar (ouders, 

leerkrachten, onderwijsadviseur SPPOH en Schoolmaatschappelijk werk) ondersteuning aan te vragen. 

Het doel is het bieden van de juiste ondersteuning zodat het kind zich blijft welbevinden, er betrokkenheid is 

en zijn eigen mogelijkheden heeft tot ontwikkeling. Dit kan concreet inhouden dat er meer tijd wordt 

uitgetrokken voor het individuele kind, of het in huis halen van de juiste expertise om het kind zo optimaal 

mogelijk te ondersteunen. De optimale ondersteuning van het kind ligt soms op een school waar er meer 

specialisme is dan op de Bras, hiervoor kunnen we een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Hier is te denken 

aan een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Ook kan een andere basisschool passender 

zijn voor een kind. Het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkelingsmogelijkheden op De Bras 

gekoppeld aan de vorm van extra ondersteuning wordt regelmatig geëvalueerd met alle betrokkenen op 

doelen en haalbaarheid op De Bras. Zodra het welbevinden van een van de betrokkenen in het geding is, zijn 

andere stappen noodzakelijk en kan het zijn dat De Bras niet langer de juiste plek is.   

Wanneer een kind behoefte heeft aan externe expertise, bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie gaat dit op 

doorverwijzing van een huisarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige in overleg met school. 

We schrijven gezamenlijk (mentor met ondersteuning van interne begeleiding) een OPP 

(ontwikkelingsperspectiefplan) voor een kind wanneer specifiek kindgericht handelen in onze 

basisondersteuning (beschreven in het groeiplan in Looqin) niet leidt tot het beoogde effect. In samenwerking 

met ouders, school, SPPOH en eventueel andere expertise beschrijven we in een OPP hoe gerealiseerd kan 

worden dat het kind voldoende in ontwikkeling blijft, betrokken is en zich blijft welbevinden op De Bras. 
Om het half jaar wordt de evaluatie gerapporteerd in het OPP. 

In het OPP moet vanuit de Wet Passend onderwijs het volgende geschreven zijn: 

- Bepaling van het uitstroomniveau; 
- Onderbouwing en beschrijving van de keuze voor dit niveau; 
- Indien aan de orde, welke afwijkingen van het onderwijsprogramma gemaakt worden. 

 

4. Zorgplicht 
Sinds de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat zij 
verantwoordelijk zijn om te onderzoeken of de school aan een leerling met extra onderwijs- en 

http://www.sppoh.nl/


   
  Logo school 

Model SchoolOndersteuningsProfiel 2021-2025 versie 15 maart 2021   7 - 7. 

ondersteuningsbehoeften passend onderwijs kan bieden, eventueel met de inzet van extra ondersteuning 
vanuit het samenwerkingsverband. Soms is van tevoren niet duidelijk of en zo ja welke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften de leerling heeft. Dan heeft de school zes weken na schriftelijke aanmelding door de 
ouder(s)/verzorger(s) de tijd om te onderzoeken welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de leerling 
heeft en of de school passend onderwijs kan bieden. De periode van zes weken kan eenmalig met vier weken 
worden verlengd. Dit moet wel aan de ouders worden gemeld. Kan een school deze benodigde ondersteuning 
niet bieden, dan zoekt zij samen met ouders naar een passende plek op een andere school. Het 
samenwerkingsverband kan hierin ondersteunen, maar de schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk.  

 
De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is 
gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip valt. Een school 
kan een leerling weigeren als de school vol is. Hierbij geldt wel dat de school een consequent en transparant 
toelatingsbeleid heeft. Ook indien ouders de grondslag van de (bijzondere) school niet erkennen, is dit grond 
voor weigering. Het toelatingsbeleid van scholen is niet alleen voor ouders inzichtelijk, ook voor collega-scholen 
in het werkgebied is duidelijk hoe scholen omgaan met het toelaten van leerlingen. In werkgebieden waar 
sprake is van plaatsingsproblematiek, omdat veel scholen vol zijn, voeren scholen actief overleg om dit 
gezamenlijk op te lossen. Thuisnabij onderwijs is het uitgangspunt. Mocht blijken dat scholen/schoolbesturen 
onvoldoende rekening houden met de zorgplicht, dan spreken schooldirecteuren elkaar hier actief op aan. In 
laatste instantie kan de directeur van het samenwerkingsverband met schoolbesturen in gesprek gaan en 
eventueel besluiten het bestuur van het samenwerkingsverband maatregelen voor te stellen. Bij tussentijdse 
schoolwisseling van leerlingen hebben scholen altijd contact met elkaar voor zij een leerling van een andere 
school aannemen. Dit geldt overigens niet alleen voor situaties waarop de zorgplicht mogelijk van toepassing is, 
maar ook om overplaatsingen (bijvoorbeeld BAO > BAO, of S(B)O - BAO, situaties van onvrede bij ouders, etc.) 
 

 

5. Financiën basisondersteuning  
Elke school ontvangt een geldbedrag ter versterking van de basisondersteuning inclusief interventies. Dit 
bedrag wordt per schooljaar vastgesteld en toegekend. Het bestaat uit een vaste voet per zelfstandige 
schoollocatie en een bedrag per leerling.  
 

In het schooljaar 2020-2021 betreft het een vaste voet van € 8.500 plus € 106 per leerling.  
Uit dit bedrag worden: 
- extra uren voor de schoolmaatschappelijk werker bekostigd.  
- gelden ingezet voor extra formatie ten behoeve van de ondersteuning van de leerlingen.   
- en ambulant begeleider van expertisecentrum de Aventurijn bekostigd voor consultatie en advies. 
- HCO bekostigd voor onderzoek. 
- overige expertise nodig voor specialistische hulpvragen bekostigd. 

 

6. Ontwikkeling/ evaluatie  

De school stelt doelen passend onderwijs op in het jaarplan. Het schoolondersteuningsprofiel wordt 
geëvalueerd via de PDCA cyclus van de school op donderdag 2 juni 2022 
 

 
 
 


