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Programma

• Context en aanleiding
• Peiling: evaluatie van de ondersteuning
• Voorbeelden evaluatie
• Schoolondersteuningsprofiel 
• Tijdpad 



Uitgangspunten SOP

• Wet Voortgezet Onderwijs, art. 1
‘een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor 
leerlingen die ondersteuning behoeven’

• Wet Voortgezet Onderwijs, art. 24
‘het beleid met betrekking tot passend onderwijs en de 
verbetering ervan deel moet uitmaken van het schoolplan en 
daarmee van de beleidsagenda van de school. Bij de beschrijving 
van het onderwijskundig beleid wordt tevens het 
schoolondersteuningsprofiel betrokken’ 



Context en aanleiding

• Wettelijke vereiste
• Geschiedenis: vragenlijsten 2017, onderzoek/begeleiding NJI

• Drie onderdelen:
1. Verkort overzicht ondersteuning
2. Evaluatie van de ondersteuning
3. Geactualiseerd SOP voor schooljaar 2021-2022



Peiling evaluatie van de ondersteuning

• https://forms.gle/hGjZVr6c6nmasdDd8

https://forms.gle/hGjZVr6c6nmasdDd8


Stand van zaken evaluatie



Belemmerende factoren

• Tijdsdruk en werkdruk
• Gevolgen corona
• Afstemming met schoolleiding



Evaluatie als onderdeel kwaliteitscyclus

• Tekst



Voorbeelden evaluatie

• Metis Montessori Lyceum
• Clusius College
• Montessori Lyceum Amsterdam



Hoe is de ondersteuning geëvalueerd?
• Enquêtes docenten, mentoren, ouders en leerlingen
• Vragenlijst aan leerlingen die afgelopen jaar ondersteuning hebben gehad
• Voorbeeld vragen van het Samenwerkingsverband gebruikt
• Analyse van sterke punten en uitdagingen
• Regelmatige procesevaluatie met ZAT partners
• Jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken
• Resultaten bespreken in het team
• Gemengde groep collega’s (docenten, mentoren, leerjaarcoördinatoren) 

gebruiken als klankbord
• Handreiking van het NJI
• Ondersteuningsbehoefte evalueren a.d.h.v. zorgpiramide



Tips voor de evaluatie

• Betrek de schoolleiding goed
• Maak tijdpad gelijk aan die van het schoolplan
• Learning on the job: ergens beginnen
• Maak gebruik van beschikbare tools (bijvoorbeeld google forms)



Uitgangspunten SOP (1)

• Wet Voortgezet Onderwijs, art. 1
‘een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor 
leerlingen die ondersteuning behoeven’

• Wet Voortgezet Onderwijs, art. 24
‘het beleid met betrekking tot passend onderwijs en de 
verbetering ervan deel moet uitmaken van het schoolplan en 
daarmee van de beleidsagenda van de school. Bij de beschrijving 
van het onderwijskundig beleid wordt tevens het 
schoolondersteuningsprofiel betrokken’ 



Uitgangspunten SOP (2)

1. Het profiel is geen plan
2. Evaluatie van de ondersteuning als onderdeel van de jaarplanning
3. Overzicht van de ondersteuning als de kern
4. Looptijd (4 jaar, advies: jaarlijks evalueren)



Ingrediënten Schoolondersteuningsprofiel

1. De school in het Samenwerkingsverband
2. Overzicht van de ondersteuning 
3. Intakeprocedure voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
4. Organisatie van de ondersteuning 
• Ondersteuning in de eerste lijn
• Ondersteuning in de tweede lijn
• Ondersteuning in de derde lijn



Tijdpad
• Juni – december 2020 

• Evaluatie van de ondersteuning in het schoolteam, met ouders en leerlingen. 
• Opnemen van de verbeterpunten naar aanleiding van de evaluatie in de jaarplanning c.q. 

kwaliteitscyclus van de school.
• Januari 2021

• Eventuele aanpassing van de overzichten van de ondersteuning van de scholen
• Jan. – mei 2021

• Opstelling van het nieuwe schoolondersteuningsprofiel
• Vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel na inspraak van de medezeggenschapsraad van de 

school. 
• 1 juni 2021 

• De nieuwe schoolondersteuningsprofielen van de scholen zijn ingediend bij het 
Samenwerkingsverband.  

• Juni – sept. 2021
• Publicatie van de schoolondersteuningsprofielen op de websites van de scholen.
• Invoering van de nieuwe schoolondersteuningsprofielen in de scholen.


