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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan
bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen
en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur
inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de
school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te
geven.

1.2 Extra paragraaf (1)

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 42510

Bevoegd gezag Stichting Openbaar Onderwijs Groningen

Algemeen Directeur Drs, A.L. Lukkes

Adres + nr: L.Springerlaan 39

Postcode + plaats: 9727 KB Groningen

E-mail info@o2g2.nl

Telefoonnummer 0503210300

Website www.o2g2.nl

Gegevens van de school

Brin nummer 17MF

Naam school: Openbare Montessori school Boerhaaveschool

Directeur H. van Houwelingen

Adres + nr: Veenweg 1-1

Postcode + plaats: 9728 NH Groningen

E-mail h.vanhouwelingen@o2g2.nl

Telefoonnummer 0643802968

Website www.boerhaaveschool.o2g2.nl

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  SWV PO 20.01

Datum vaststelling SOP:  

3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

Openbare Montessori school Boerhaaveschool

Ondersteunings Profiel 2020-2021 3



Toelichting op de ondersteuningsniveau's :

Niveau 1 - Effectief onderwijs

Niveau 2- Intensivering d.m.v. extra instructie en oefentijd.

Niveau 3- Verdere intensivering door inzet van specifieke interventies.

Niveau 4 - Onderzoek en inzet specifieke interventie extern.

Niveau 5 - Verwijzing naar speciaal(basis)onderwijs

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

We hebben een aanbod op ondersteuningsniveau 1,2 en
3 voor leerlingen die meer -en of hoogbegaafd zijn.  

We weken met het leesproblemen en dyslexie van het
Openbaar onderwijs Groningen. We volgen het
toetsadvies en de daarop volgende interventies. We
maken gebruik van de screening in groep 2 ter preventie
van leesproblemen.  

Bij het aanname beleid voor 4-jarigen werken we samen
met de voorschoolse voorzieningen. Er is een warme
overdracht en indien nodig gaat de IB in gesprek met de
voorschoolse opvang.  

De leerkrachten hebben nog onvoldoende inzicht in  
de onderwijsbehoefte van de leerling. 

Het aanbod behorend bij ondersteuningsniveau 3 vindt
nog niet structureel plaats.  

Leerlingen die met een eigen leerlijn die onder het
referentieniveau1f uitstromen krijgen nog onvoldoende
passend aanbod. 

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Ontwikkelkracht team. 

Eigenaarschap leerkrachten. 

Vreedzame school.  

Driehoek-ouders-school. 

Terugloop leerlingaantal. 

Onstabiel team door de vele wisselingen. 

Kennis en vaardigheden van een aantal leerkrachten. 

3.2 Ambities

Voor de komende periode hebben we een aantal grotere ambities (ontwikkeldoelen) vastgesteld. Deze ambities
(ontwikkeldoelen) vormen de focus voor ons handelen.

Ambities

1. De leerkrachten hebben inzicht in de onderwijsbehoefte van de leerling.

2. Het aanbod behorend bij ondersteuningsniveau 3 is op orde.

3. Leerlingen met een eigen leerlijn die onder het referentieniveau1f uitstromen krijgen een passend aanbod.

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

4.1. De missie en visie van de school
De Boerhaave school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Groningen. De missie van het bestuur luidt
‘Samen sterk voor goed en innovatief onderwijs”.
De Boerhaave school is een openbare Montessorischool, waarin leerlingen vanaf 4 jaar zich gedurende acht leerjaren
voorbereiden op het voortgezet onderwijs en de samenleving.
Het streven naar kwalitatief goed onderwijs, toegesneden op het individu en zorg voor alle kinderen, heeft in de
dagelijkse praktijk geleid tot:
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1. een op Montessori principes gebaseerd onderwijsvorm die uitgaat van vrijheid van keuze, zelfstandigheid,
samenwerking en die een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van kinderen. Daarbij wordt ook uitgegaan
van de kernwaardes effectiviteit, en reflectie.
2. een veilig schoolklimaat gebaseerd op de Vreedzame school waarbij de school een gemeenschap is waarin alle
participanten (leerlingen, team, ouders) een gelijkwaardige rol spelen gebaseerd op wederzijds respect, waarin de
verschillen van elkaar worden geaccepteerd en op een positieve manier aan conflictbeheersing wordt gedaan.
3. de opzet van een praktisch zorgsysteem gebaseerd op de uitgangspunten van de 1-zorgroute voor alle leerlingen,
waarmee voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod wordt verzorgd.
Gericht op de individuele mogelijkheden en behoeften van het kind worden de leerlingen aangezet tot taakgericht
werken; individueel, in groepjes of klassikaal met opdrachten die liggen op het terrein van zowel cognitieve en
creatieve vakken als op het omgaan met het elkaar.
De school wil zorg dragen voor een kindvriendelijk klimaat, hetgeen zich onder meer uit in de aankleding en, indien
mogelijk, de indeling van de leslokalen, en de instroom van leerlingen voor schooltijd.
We willen als school een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Door het pedagogisch klimaat wil de school als
het ware een open huis zijn waar een ieder zich in warmte, saamhorigheid en met wederzijds respect thuis kan
voelen.
Onderwijsinhoudelijk gaat de school uit van een steeds veranderende samenleving, welke aanpassingen en
innovaties op het terrein van het onderwijs zullen opleveren.
 
4.2 Basis-aanvullende-of zware ondersteuning.

Definitie basisondersteuning:
Basisondersteuning is het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die de school binnen haar
onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende
ketenpartners.

Aanvullende ondersteuning:
Voor elke leerling die aanvullende ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Een eerste stap
voor het aanvragen van een arrangement is een bespreking in het ondersteuningsteam van het Kenniscentrum
openbaar onderwijs Groningen (KCOO) op school. Samen met ouders en school maken we een arrangement op
maat. We gaan daarbij uit van wat de leerling nodig heeft. 
Deze aanvullende ondersteuning wordt toegekend door ons schoolbestuur. Het zogenaamde bovenschoolse
arrangement wordt beoordeeld op een " duurzaam" karakter d.w.z. dat ze tijdelijk zijn en zichzelf overbodig moeten
maken. Aanvragen hebben betrekking op: 
- Individuele inzet voor zorgkinderen: doel is vaak een mogelijke plaatsing op te S(B)O te voorkomen.
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 -Kinderen met acute fysieke problematiek. ( bijv. Hersentumor, na behadeling kanker e.d.)
- Groepsarrangementen zijn vaak gericht op het gedrag van de leerlingen en/of de leerkracht. 
Als de aanvullende ondersteuning vanuit het KCOO niet toereikend is dan kunnen wij, altijd in afstemming met
ouders, een zogenaamd centraal arrangement aanvragen bij ons samenwerkingsverband PO 20.01. Ook is het
mogelijk dat de school samen met ouders zoekt naar een andere reguliere school of school voor speciaal
basisonderwijs die de gevraagde ondersteuning wel kan bieden.

Zware ondersteuning :
Voor sommige leerlingen is een (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek. We
noemen dit zware ondersteuning. Voor de verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs is een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Bij de aanvraag van een TLV is er instemming en een zienswijze nodig van
de
ouders, de huidige school en de toekomstige school. De schoolpsycholoog geeft eveneens haar zienswijze. Om te
beoordelen of een TLV passend is vraagt het samenwerkingsverband vervolgens advies aan deskundigen.
Voor een lesplaats op een school van cluster 1, visueel beperkte leerlingen, of cluster 2, auditieve beperkte leerlingen
en leerlingen met TOS, geldt een andere procedure.
Indien nodig vragen wij, altijd in afstemming met ouders, een arrangement aan bij het SWV Passend Onderwijs. De
arrangementen worden ingezet binnen het regulier basisonderwijs.

Indien nodig vragen wij, altijd in afstemming met ouders, een arrangement aan bij het SWV Passend Onderwijs. De
arrangementen worden ingezet binnen het regulier basisonderwijs.

Zorgplicht
In de aanmeldingsprocedure onderzoeken we gedegen welke (extra) ondersteuning de leerling van ons vraagt. We
gaan na of er op onze school een mogelijkheid is, eventueel met in- of externe begeleiding, om ons
ondersteuningsaanbod aan te passen. Wanneer dat niet mogelijk is gaan we gezamenlijk met de ouders na op welke
school wel een passende onderwijsplek is.

4.4 Intern stroomschema ondersteuningsstructuur
Ter verduidelijking vindt u hieronder het stroomschema van de ondersteuningsstructuur binnen onze school. Hierin
staan de verschillende stappen die moeten leiden tot een passend aanbod op de verschillende
ondersteuningsniveaus. In de volgende paragraaf wordt de basisondersteuning binnen onze school toegelicht.

4.5 Welke (basis) ondersteuning bieden wij op de Boerhaave?
Binnen onze school werken we met de PDCA cyclus.
Binnen deze cyclus is het gezamenlijke doel het kind verder te brengen in zijn/haar ontwikkeling. Handelingsgericht
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werken gaat altijd uit van dit kind in deze groep, bij deze leerkracht, in deze school en van deze ouder(s)/verzorger(s).
Een positieve samenwerking waarbij alle betrokkenen vanuit het belang van het kind meedenken is noodzakelijk om
het gestelde doel voor het kind te bereiken. Het uitgangspunt bij handelingsgericht werken is proactief handelen. 
In de groep
De lange cyclus van handelingsgericht werken wordt twee keer per jaar door de leerkracht doorlopen en kent de
volgende stappen:
1. verzamelen en evalueren van de verschillende data; Cito toetsen, methode gebonden toetsen, gegevens vanuit het
logboek, de scol
2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften;
4. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften;
5. formuleren van een plan van aanpak;
6. uitvoeren plan van aanpak.
De PDCA cyclus - lang
In de groepen 3 tm 8 worden de gegevens vanuit de CITO toetsen, methodegebonden toetsen en observaties van de
leerkrachten geregistreerd in groepsoverzichten voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch
lezen. 
De leerkracht analyseert de gegevens en komt tot een plan van aanpak voor leerlingen die hiaten hebben opgelopen
in de leerlijn. Tijdens twee periodes van elk ongeveer acht weken krijgen deze leerlingen een intensieve interventie.
Na één periode wordt het plan van aanpak geëvalueerd en wordt gekeken of de doelen zijn gehaald. Vervolgens
wordt deze cyclus herhaald. 
In de onderbouw wordt de ontwikkeling van de  leerlingen gevolgd middels dagelijkse observaties, deze worden
geregistreerd in het Digikeuzebord. 

De leerkracht formuleert aandachtspunten voor de hele groep en voor individuele leerlingen. De aanpak van
individuele leerlingen zijn de specifieke onderwijsbehoeften. Deze wordt genoteerd in het groepsoverzicht. 
Tijdens de opbrengstgerichte gesprekken met de directie en de intern begeleider evalueert de leerkracht zijn aanpak
op individueel en groepsniveau. Deze opbrengstgerichte gesprekken vinden drie keer per jaar plaats:  februari en
juni. 

De PDCA cyclus - kort
De leerkracht werkt met een weekplanning waarin de lesdoelen staan vermeld. De leerlingen die het lesdoel niet
begrijpen krijgen een verlengde instructie. Mocht dit niet voldoende zijn volgt op een later moment een interventie. De
leerkracht evalueert de les en noteert de daaropvolgende acties in het logboek. 

Afwijken van de leerlijn:
1. Er zijn leerlingen die in een ander tempo door de leerstof heen gaan, leerlingen die anders denken en leerlingen
die zich anders ontwikkelen. 
Voor leerlingen uit groep 1 t/m 3 met een ontwikkelingsvoorsprong en leerlingen uit groep 4 t/m 8 die meer- of
hoogbegaafd zijn hebben we een passend aanbod. Leerlingen in de kleutergroep worden gesignaleerd in de eerste 6
weken dat ze op school zijn met de 6-wekenprocedure. Leerlingen waarvoor het plusaanbod in de groep niet
toereikend is omdat zij ‘meer’ willen of anders leren is er  binnen ons bestuur de mogelijkheid van 
plaatsing van leerlingen in de bovenschoolse plusklas.
In de bovenschoolse plusklas komen leerlingen van verschillende basisscholen van Openbaar Onderwijs Groningen
bij elkaar om specifieke vaardigheden aan te leren en te vergroten;
- Leren leren: werkhouding, planmatig werken, inzicht in eigen manier van leren
- Leren denken: analytisch denken, creatief denken en kritisch denken
- Leren (samen)leven: inzicht in jezelf, samenwerken.

2. Leerlingen die moeite hebben met het aanvankelijk en voortgezet technisch lezen krijgen een aanbod dat in
overeenstemming
is met het dyslexieprotocol. Deze leerlingen worden gesignaleerd met de toetsen die we afnemen volgens het advies
vanuit hetzelfde dyslexieprotocol. Zijn de leesachterstanden hardnekkig, gaan leerlingen niet vooruit ondanks de
gepleegde interventie gedurende een bepaalde periode, dan wordt in overleg met ouders een dyslexieonderzoek
aangevraagd.
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Als de leerkracht hulp en ondersteuning nodig heeft bij het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de
leerling (en) zijn er verschillende mogelijkheden.

Er zijn er drie keer per jaar leerlingebesprekingen met leerkracht en intern begeleider.
Het doel van deze leerlingbespreking is dat de leerkracht samen met en onder begeleiding van de intern begeleider
komt tot een concrete aanpak voor de individuele leerling. Er wordt een periode afgesproken waarin de aanpak wordt
toegepast. Na deze periode wordt de aanpak geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Ook kan de leerkracht vragen om
een observatie/groepsbezoek door de intern begeleider, of vloeit dit voort uit de leerlingbespreking
Er is de mogelijkheid van collegiale consultatie in de vorm van intervisie met collega leerkrachten. 

Groepsbezoek 
De intern begeleider plant twee keer per jaar een groepsbezoek, deze vindt meestal plaats voor de leerling
besprekingen en opbrengstgerichte gesprekken.  Een groepsbezoek kan ook ad hoc plaatsvinden als de leerkracht
een hulpvraag heeft. 
In de jaaragenda is de gehele zorgstructuur ingepland, deze is in het bezit van alle medewerkers. 

4.6 Kenniscentrum Openbaar Onderwijs (KCOO) 
Indien er meer onderzoek en ondersteuning nodig dan kan er een beroep gedaan worden op de ambulante
begeleiders  van het KCOO. Is er daarna nog reden voor diepgaander onderzoek dan is er de mogelijkheid om een
psychologisch onderzoek aan te vragen. Dit alles vindt plaats in overleg met  ouders. Het overleg met het
ondersteuningsteam KCOO vindt vier keer per jaar plaats. In dit overleg worden zorgleerlingen besproken en worden
acties uitgezet.
Ook is er verleg is er 4 keer per jaar overleg met het  WIJ/-Team en de  jeugdverpleegkundige.
Anoniem of met toestemming van ouders kunnen leerlingen worden ingebracht met een hulpvraag.

4.7 Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs
Scholen, instellingen en professionals werken zodanig met elkaar samen dat er een integraal en passend
arrangement is voor de leerlingen en hun opvoeders die specifieke ondersteuning nodig hebben. Wij maken deel uit
van het provinciaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV 20.01). Het geheel van
ondersteuningsprofielen moet binnen een SWV zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het
samenwerkingsverband. Hiermee kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een passende plek
vinden voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken.
Alle informatie over het samenwerkingsverband 20.01 vindt u op de website: www.passendonderwijsgroningen.nl

5 Extra ondersteuning
5.1 Basis en extra ondersteuning op onze school
Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig hebben
de volgende extra ondersteuning geven: zie de tabel in de bijlage, achterin dit SOP. Bijlagen 
1. tabel (basis) ondersteuning op de Boerhaave

5 Basiskwaliteit

5.1 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader

Onze school heeft een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van het kwaliteitszorgsysteem WMK. Voor de
gedetailleerde uitslagen verwijzen we naar het WMK-rapport.

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

OP1: Aanbod 2,79

OP2: Zicht op ontwikkeling 2,6

OP3: Didactisch handelen 2,31

OP4: (Extra) ondersteuning 2,44

OP6: Samenwerking 3

OP8: Toetsing en afsluiting 3

SK1: Veiligheid 3

SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] 3

OR1: Resultaten 3

OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] 3

OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] 3

KA1: Kwaliteitszorg 2,9

KA2: Kwaliteitscultuur 2,73

KA3: Verantwoording en dialoog 2,11

5.2 Zelfevaluatie Vragenlijst Basisondersteuning

Onze school heeft een vragenlijst gescoord waarvan de uitslagen verhelderen in welke mate de school
basisondersteuning kan geven. Voor het gedetailleerde rapport verwijzen we naar een bijlage.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

OP1: Aanbod 2,79

OP2: Zicht op ontwikkeling 2,6

OP3: Didactisch handelen 2,31

OP4: (Extra) ondersteuning 2,44

OP6: Samenwerking 3

OP8: Toetsing en afsluiting 3

SK1: Veiligheid 3

SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] 3

OR1: Resultaten 3

OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] 3

OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] 3

KA1: Kwaliteitszorg 2,9

KA2: Kwaliteitscultuur 2,73

KA3: Verantwoording en dialoog 2,11

6 Parels

6.1 Parels
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Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekent door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

Kinderen leren om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor hun
medeleerlingen en voor hun omgeving.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Wij besteden veel aandacht aan kunstzinnige en culturele vorming. OP1 - Aanbod

Op de Boerhaaveschool mag je zijn wie je bent. SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Wij werken volgens het gedachtengoed van Maria Montessori. SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Kinderen leren binnen en buiten de school. OP3 - Didactisch handelen

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

8 Kengetallen

8.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Leerjaar '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

1 34 34 22 19

2 35 37 28 31

3 35 37 34 29

4 36 32 34 31

5 46 34 32 31

6 43 36 31 25

7 42 42 34 29

8 52 37 39 27

Totaal 323 289 254 222

8.2 Schoolweging

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar (!) de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie)
en het spreidingsgetal van de school. Dat kan voor de school interessant zijn, met name als de categorie en/of het
spreidingsgetal verandert. Wat betekent dan (bijvoorbeeld) een hogere categorie, of een lagere spreiding?

De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom geven we
in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde categorie (over de
laatste drie jaar).

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2019 / 2020 25,03 25-26 7,11 25,65 
17/18 - 19/20

25-26 
17/18 - 19/20

2018 / 2019 25,57 25-26 7,16

2017 / 2018 26,34 26-27 7,31

8.3 Referentieniveaus / schoolnormen
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 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.

De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). Is de afwijking minder of meer dan 10%, dan is het
zaak om te bespreken of de school correcte adviezen geeft.

De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde
en de eigen schoolnorm.

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2018 / 2019 26-27 85% 53,6% 95,8% 61,3%

2019 / 2020 25-26 85% 55,1% 93,6% 59,5%

Bijlagen

1. referentieniveaus

9 Voorzieningen

10 Personeel

10.1 Specialismen

11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1. Het kind is vier jaar
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd
5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:

1. Aan het bovenstaande niet voldaan is
2. Het kind niet zindelijk is
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk 4)

12 Extra ondersteuning

12.1 Extra ondersteuning

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig
hebben de volgende extra ondersteuning geven:

Bijlagen

1. tabel basisondersteuning

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

Openbare Montessori school Boerhaaveschool
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13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. In deze paragraaf geven we een aantal
voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze
grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer
ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het
SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben

Openbare Montessori school Boerhaaveschool
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14 Aandachtspunten 2020-2021

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Ambitie De leerkrachten hebben inzicht in de onderwijsbehoefte van de leerling. hoog

Het aanbod behorend bij ondersteuningsniveau 3 is op orde. hoog

Leerlingen met een eigen leerlijn die onder het referentieniveau1f
uitstromen krijgen een passend aanbod.

hoog

Openbare Montessori school Boerhaaveschool
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BASISONDERSTEUNING 

 Welke ondersteuning bieden wij? 

 Preventief Curatief Grens/ambitie/scholing 

Sociaal emotioneel  
inclusief het voorkomen van pesten 

De Vreedzame school is de basis 

voor ons pedagogisch handelen.  

Om grensoverschrijdend gedrag te 

voorkomen gebruiken we de 

lessen uit de Vreedzame school. 

Coördinator Pesten. 

Incidentenregistratie 

Samenwerking met het WIJ team. 

SCOL 

 

Scholing/ambitie: 

implementatie Vreedzame school 

Coördinator Pesten sleutelrol 

Grens: gedragsproblematiek waardoor 

anderen zich onveilig voelen. 

Agressie t.o.v. team en leerlingen. 

Lezen 
Niveau 1, 2 en 3 dyslexieprotocol 

Wij werken conform het 

dyslexieprotocol waaronder: 

Leesmethoden (voldoende tijd) 

Montessorimateriaal.  

Stillezen 

Pre-teaching. 

 

Kleuter risico screening. 

Connect lezen 

Ralfi (light) 

Meerdere digitale leesvormen die 

bijdragen tot een verhoging van het 

leesniveau van de leerlingen.   

Ambitie: 

Aanbod gr 3 kritisch bekijken met de 

leerkrachten zodat dit aangepast kan 

worden aan de onderwijsbehoefte van de 

individuele leerling. 

Grens: 

Leesproblematiek zodanig dat de leerling 

niet tot voortgezet lezen komt i.c.m. 

sociaal-emotionele problematiek. 

Dyslexie 
Diagnose EED 

dyslexieprotocol SPRINT XL 

Behandeling extern. 

Aangepaste toetsing. 

Grens: 

Leesproblematiek zodanig dat de leerling 

niet tot voortgezet lezen komt i.c.m. 

sociaal-emotionele problematiek 

Rekenen Basisinstructies en verlengde 

instructies op basis van de 

verschillende handelingsniveaus 

en met gebruik van het   

Montessorimateriaal 

Differentiatie in aanbod, aanpak 

en leer/oefentijd. 

PVA hiaten. 

F-lijn voor rekenen. 

 

 

Ambitie: 

Verbeteren analysevaardigheden en 

bewuster inzetten op de verschillende 

fases van het handelingsmodel en het 

gebruik van het Montessorimateriaal. 

Grens: 

Op het moment dat er structureel een op 

een begeleiding nodig is/ blijft en een 

leerling niet tot leren komt. 

Dyscalculie 
Een specifieke leerstoornis die zich 

kenmerkt door een hardnekkig probleem in 

het aanleren van accuraat en vlot rekenen. 

Plan van aanpak om hiaten aan te 

pakken. Inzet van hulpmiddelen 

als tafelkaart de 

Montessorimaterialen.  

Adviezen aanpak vanuit onderzoek 

toepassen. 

Individueel arrangement, indien 

nodig. 

Grens: 

Op het moment dat er structureel een op 

een begeleiding nodig is/ blijft en een 



leerling niet of onvoldoende tot leren 

komt.   

Werkhoudings- en 

concentratieproblemen 

Structuur in de dagindeling- 

visueel zichtbaar 

Inzet diverse middelen, zoals 

stappenplan, zandloper etc. 

Kindgesprekken: in gesprek met 

(ouders) en kind: wat werkt bij jou? 

Inzet hulpmiddelen als 

wiebelkussen, time timer, 

koptelefoon, dagtaken/ hulp bij 

structureren en plannen door lkr en/ 

of maatje. 

Grens: langdurig storend gedrag dat niet 

beïnvloedbaar is. Als de leerling hiervan 

dermate last heeft dat het langdurig 

gevolgen heeft voor het leren van de 

leerling zelf en van de groep.   

Minder dan gemiddeld IQ Differentiatie methoden. 

F-lijn RW 

Maatwerk RW 

Interventies gericht op hiaten, 

uitgevoerd door de leerkracht. 

 

Grens: 

Een lln waarbij sprake is van grote 

achterstand en er al vroeg op een eigen 

leerlijn moet worden overgestapt 

(meerdere vakgebieden) en het perspectief 

is dat deze leerling in kleine stapjes leert 

en zoveel begeleiding nodig heeft van de 

leerkracht zodat deze handelingsverlegen 

wordt of het welbevinden van de leerling 

in het geding komt.  

(Hoog)Begaafdheid . 

(Wanneer iemand beschikt over 

bovengemiddelde cognitieve vaardigheden 

(IQ > 130), doorzettingsvermogen en 

creativiteit in denken.) 

Vroegsignalering middels de 6-

wekenprocedure. 

Differentiatie binnen methoden. 

Extra aanbod d.m.v. werkboeken 

die aansluiten bij de 

onderwijsbehoefte van de leerling. 

 

Bovenschoolse Plusklas Grens: 

Als de ontwikkeling stagneert, het 

welbevinden van het kind onvoldoende is 

of wanneer er gedragsmatig veel een op 

een begeleiding en/ of specialistische hulp 

nodig is. 

Als de leerkracht handelingsverlegen is 

en/of het welbevinden van de leerling in 

het geding komt. 

Lichte fysieke beperkingen Inzet paramedisch team (ergo- en 

fysiotherapeuten) van CEDIN. 

 

Rolstoelvriendelijk gebouw 

Lift aanwezig. 

Inzet paramedisch team (ergo- en 

fysiotherapeuten) van CEDIN.  
 

Aanpak naar individuele behoeften 

en waar mogelijk, zoals: 
werken met een IPad en/of 

aangepast meubilair. 

Grens: 

Op het moment dat er  medische 

handelingen moeten worden verricht, 

waarbij  de leerkracht zich niet bekwaam 

genoeg voelt om deze toe te passen of 

wanneer dit teveel tijd kost en de 



 

 

begeleiding van andere kinderen in het 

geding komt. 

Langdurig of chronisch zieken Contact met schoolarts, de 

leerplichtambtenaar en ambulante 

begeleiding.  

Evt. voorlichting m.b.t. de ziekte 

en gevolgen school (gang) door 

OZL Noord. 

 

Plan van aanpak rondom zieke 

leerling met ouders, schoolarts, 

leerplicht en andere betrokkenen. 

Bijv. Inzet ‘klasse-contact’ vanuit 

netwerk Ziezon. 

Grens: 

Op het moment dat er  medische 

handelingen moeten worden verricht, 

waarbij  de leerkracht zich niet bekwaam 

genoeg voelt om deze toe te passen of 

wanneer dit teveel tijd kost en de 

begeleiding van andere kinderen in het 

geding komt. 

AANVULLENDE ONDERSTEUNING (bovenschools arrangement) 

Orthobeeld Welke ondersteuning is er mogelijk? Grens/ambitie/scholing 

TOS 
Taalontwikkelingsstoornis, 

Gediagnosticeerd. 

Kinderen die vanuit Kentalis (cluster 2) een arrangement toegewezen 

hebben gekregen, kunnen wij plaatsen op school. De kinderen krijgen 

individuele begeleiding van een ambulant begeleider voor een x aantal 

uur in de week. 

Preventief: leerling met een achterstand in de taalontwikkeling worden 

gescreend door de logopediste GGD en krijgen op basis daarvan 

wel/geen logopedie.  

 

Grens: 

Als ondanks de inzet van de ambulante 

begeleiding het kind onvoldoende groeit 

in zijn ontwikkeling en de aansluiting met 

het lesaanbod in de groep steeds 

minimaler wordt. 

 

AD(H)D In de structuur die we bieden en de aanpak van gedrag op onze school 

blijken de meeste leerlingen met AD(H)D te kunnen functioneren.  

De ambulant begeleider, specialist gedrag, kan gevraagd worden voor 

observatie en advies. Samenwerking met de behandelende instelling 

wordt gezocht i.o.m. ouders. 

Grens: langdurig storend gedrag dat niet 

beïnvloedbaar is. Als de leerling hiervan 

dermate last heeft dat het langdurig 

gevolgen heeft voor het leren van de 

leerling zelf en/of dat van andere 

leerlingen.   

ASS In de structuur die we bieden en de aanpak van gedrag op onze school 

blijken de meeste leerlingen met ASS te kunnen functioneren.  

De ambulant begeleider, specialist gedrag, kan gevraagd worden voor 

observatie en advies. Samenwerking met de behandelende instelling 

wordt gezocht i.o.m. ouders. 

Grens: langdurig storend gedrag dat niet 

beïnvloedbaar is. Als de leerling hiervan 

dermate last heeft dat het langdurig 

gevolgen heeft voor het leren van de 

leerling zelf en/of dat van andere 

leerlingen.   

Syndroom van Down In de structuur die we bieden en de aanpak van gedrag op onze school 

blijken leerlingen met het Syndroom van Down te kunnen functioneren.  

Grens: langdurig storend gedrag dat niet 

beïnvloedbaar is. Als de leerling hiervan 

dermate last heeft dat het langdurig 



De ambulant begeleider, specialist gedrag, kan gevraagd worden voor 

observatie en advies. Samenwerking met de behandelende instelling 

wordt gezocht i.o.m. ouders. 

gevolgen heeft voor het leren van de 

leerling zelf en/of dat van andere 

leerlingen.   

 



  

Stap voor stap naar 
schooleigen doelen
Versie najaar 2020

Een handreiking voor het bepalen van ambitieuze  
en realistische schooldoelen



2

  

Hoe weet je of je het maximale uit je leerlingen hebt gehaald? Of het onderwijs op je school echt uitdagend is? Deze hand-
reiking helpt je eigen ambitieuze en realistische schooldoelen te bepalen met behulp van de referentieniveaus voor lezen, 
taalverzorging en rekenen. Zo kun je de leerresultaten op je school afzetten tegen jullie eigen ambities en waar nodig 
tijdig bijsturen. 

Regie op onderwijskwaliteit
Deze handreiking past bij het model Regie op 
Onderwijskwaliteit  dat de PO-Raad met haar 
leden ontwikkelde om schoolbesturen te on-
dersteunen bij het verbeteren van en sturen op 
onderwijskwaliteit. Een van de vier pijlers in dit 
model is het definiëren van onderwijskwaliteit. 

Het stappenplan in deze handreiking kan wor-
den gebruikt als een manier om hieraan handen 
en voeten te geven. De handreiking spitst zich 
toe op het stellen van doelen voor de meetbare 
leerresultaten op de kernvakken aan het einde 
van de basisschool. Deze vormen immers de 
basis voor de brede ontwikkeling van kinderen. 
Uiteraard is het ook van belang en wenselijk 
om doelen te formuleren voor minder meet-
bare vakgebieden. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de referentieniveaus voor mondelinge en 
schriftelijke taalvaardigheid, burgerschap of de 
veiligheidsbeleving van leerlingen. Dat kun je 
doen op een manier die aansluit bij je eigen visie 
op onderwijs en je eigen kwaliteitszorgcyclus. 
Stel de doelen vast voor een langere periode, 
bijvoorbeeld voor vier jaar. 

Waarom schooleigen doelen?
Als school wil je natuurlijk alle leerlingen kansen 
bieden en optimaal voorbereiden op het ver-
volgonderwijs. Helaas lukt dat nog niet op alle 
scholen even goed. 
Bij de introductie van de referentieniveaus stelde 
de Commissie Meijerink in 2008 als ambitie voor 
lezen, taalverzorging en rekenen dat aan het eind 
van de basisschool 85% van de leerlingen  

tenminste het fundamenteel niveau 1F en 65% 
het streefniveau 1S (voor rekenen) en 2F (voor  
lezen en taalverzorging) beheerst. De streef-
niveaus 1S/2F vormen het algemeen maatschap-
pelijk functioneel niveau; het niveau dat nodig is 
om je in de maatschappij te redden.

Inmiddels is de ambitie van 85% 1F ruimschoots 
behaald (Peil.Taal en rekenen Einde basisonder-
wijs 2018-2019),  maar die voor 1S/2F niet, zie 
onderstaande tabel.

Percentage leerlingen dat de referentieniveaus behaalt 
in schooljaar 2018-2019 per vakgebied

%1F %1S/2F

Lezen 98,4% 77,9%

Taalverzorging 97% 60,2%

Rekenen 93,5% 47,1%

Leerlingen die 1F niet halen op de basisschool, 
zullen alleen met een flinke inspanning in het 
voortgezet onderwijs het algemeen maatschap-
pelijk functioneel niveau 1S/2F halen. Zij zijn de 
potentieel laag-geletterden en laag-gecijferden 
van de toekomst. 

Scholen streven er idealiter naar dat alle leer-
lingen de fundamentele niveaus 1F behalen.  
En dat zoveel mogelijk leerlingen, in ieder geval  
de leerlingen die naar vmbo-g/t en hoger  
uitstromen, de streefniveaus 1S/2F halen  

(leerlingen die uitstromen naar havo en vwo 
halen de streefniveaus ruimschoots). Zodat de 
leerlingen over voldoende basisvaardigheden 
beschikken als zij naar het vervolgonderwijs 
gaan. Daarom is het belangrijk dat alle leerlingen 
(in ieder geval tot groep 6, tenzij dit echt onmo-
gelijk is) een aanbod krijgen dat gericht is op het 
behalen van de streefniveaus 1S/2F. Alleen als dit 
echt niet realistisch is, kun je als school overgaan 
op een aanbod gericht op het behalen van de 
fundamentele niveaus. Bij voorkeur koppel je 
leerlingen dan niet los van de leerstof van de rest 
van de groep, maar kies je voor een minimum-
programma.

Het stappenplan:
1. Wat is de schoolweging van jouw school?
2.  Bepaal de behaalde resultaten voor 1F en 

1S/2F voor lezen, taalverzorging en reke
nen samen

3.  Vergelijk de behaalde resultaten in stap 
2 met die van vergelijkbare scholen en 
formuleer schoolambities 

4.  Bepaal de behaalde resultaten voor 1F en 
1S/2F voor lezen, taalverzorging en reke
nen afzonderlijk

5.  Vergelijk de behaalde resultaten voor 
lezen, taalverzorging en rekenen met die 
van vergelijkbare scholen en formuleer 
schoolambities 

6.  Bepaal of de behaalde resultaten voor 
1S/2F passen bij de gegeven school
adviezen

7.  Acties m.b.t. het werken aan school
ambities
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Wat is de schoolweging van jouw school?

Vergelijk de schoolweging met die van andere scholen onder het bestuur en met het landelijk gemiddelde?

STAP

1 Schoolweging 
(gemiddelde laatste 3 jaar):

De schoolweging kan helpen om zicht te krijgen 
op je leerlingenpopulatie. Deze maat geeft aan 
hoe complex de leerlingenpopulatie is. Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bere-
kent deze schoolweging. Dat doet ze aan de 
hand van vijf factoren: het opleidingsniveau van 
zowel de moeder als de vader, de herkomst van 
ouders, of ouders in de schuldsanering zitten, de 

verblijfsduur van de moeder in Nederland en het 
gemiddelde opleidingsniveau van de moeders 
van leerlingen op school.

Hoe hoger de schoolweging is, des te complexer 
de leerlingenpopulatie. Je vindt jouw gemiddel-
de schoolweging en de schoolweging per jaar in 
Vensters of op de website van de inspectie. 

Bekijk ook de schoolweging van de afzonderlijke jaren. Is deze stabiel? Zo nee, is dit te verklaren?

De schoolweging in de afzonderlijke jaren is redelijk stabiel. De 
schoolweging daalt van 26,34 in '17-'18 naar 25,03 in '19-'20.

25.65

Als OBS Boerhaaveschool vergeleken wordt met andere scholen onder 
het bestuur zijn er 7 scholen met en lagere schoolweging en 10 
scholen met een hogere schoolweging. De Boerhaaveschool heeft een 
lagere schoolweging (25,65) dan het gemiddelde van het bestuur 
(28,55). 

Daarnaast ligt de schoolweging ook onder het landelijk gemiddelde 
(30,19). 
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Bepaal de behaalde resultaten voor 1F en 1S/2F voor lezen, 
taalverzorging en rekenen samen

Beoordeel nu de resultaten die jouw school 
behaalt. Kijk hierbij naar de behaalde referentie-
niveaus van meerdere jaren samen. Tot mei 2021 
kijk je naar de eindtoetsresultaten van 2018 en 
2019. In de jaren daarna kijk je naar de drie laatst 
afgenomen eindtoetsen. Vervolgens bereken je 
welk percentage leerlingen in deze jaren 1F en 
1S/2F heeft behaald voor lezen, taalverzorging 
en rekenen samen. De cijfers kun je vinden in 
Vensters. Aan de hand van deze cijfers kijkt ook 
de inspectie naar de leerresultaten. 

In Vensters zijn de behaalde resultaten in een 
balk met de volgende kleuren weergegeven: 
Groen: boven de signaleringswaarde van de 
inspectie EN op of boven het gemiddelde van 
scholen met vergelijkbare schoolweging.
Oranje: op of boven de signaleringswaarde 
van de inspectie EN onder het gemiddelde van 
scholen met vergelijkbare schoolweging.
Rood: onder de signaleringswaarde van de 
inspectie EN onder het gemiddelde van scholen 
met vergelijkbare schoolweging.

Wat is het percentage leerlingen op de school dat de afgelopen jaren het fundamentele 
niveau (1F) en het streefniveau (1S/2F) heeft behaald?

Zet een vinkje in het vak dat van toepassing is.

Percentage 1F behaald:

%

Percentage 1S/2F behaald:

%

Zet een vinkje in het vak dat van toepassing is.

STAP

2

93,56 59,43
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Vergelijk de behaalde resultaten in stap 2 met die van vergelijkbare 
scholen en formuleer schoolambitiesSTAP

3 Vergelijk de behaalde percentages 1F en 1S/2F in 
stap 2 met het landelijk gemiddelde van scholen 
met dezelfde schoolweging en met de signale-
ringswaarde van de inspectie. Formuleer op basis 
van dit inzicht je eigen schoolambities voor  
1F en 1S/2F. 
 

De landelijk gemiddelden, de signalerings-
waarden en de bijbehorende figuur waarin de 
resultaten van alle reguliere basisscholen voor 
2018 en 2019 staan weergegeven, zijn te vinden 
in Bijlage 1. 

Signaleringswaarde 1F

Signaleringswaarde 1S/2F

Landelijk gemiddelde  
schoolwegingsgroep 

Landelijk gemiddelde 
schoolwegingsgroep 

Behaalde resultaat 1F 
van de school (zie stap 2)

Behaalde resultaat 1S/2F 
van de school (zie stap 2)

Schoolambitie 1F

Schoolambitie 1S/2F

%

%

%

%

%

%

%

%

Schoolambities 1F totaal 

Schoolambities 1S/2F totaal 

Toelichting

85 96,9 93,56 97

64,9 59,43 65

Gezien de bovengenoemde schoolweging en de schoolpopulatie stellen wij de schoolambitie 
vast op net iets boven het landelijk gemiddelde.

55,1
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STAP

4
Bepaal de behaalde resultaten voor 1F en 1S/2F voor lezen, 

taalverzorging en rekenen afzonderlijk

De mate waarin leerlingen de referentieniveaus 
voor lezen, taalverzorging en rekenen behalen, 
verschilt behoorlijk. Daarom is het zinvol om 
ook naar de vakgebieden apart te kijken. In deze 

stap bepaal je de behaalde percentages voor 
lezen, taalverzorging en rekenen afzonderlijk. Kijk 
hierbij naar de behaalde referentieniveaus van 
meerdere jaren samen. Tot mei 2021 kijk je naar 

de eindtoetsresultaten van 2018 en 2019. In de 
jaren daarna kijk je naar de drie laatst afgenomen 
eindtoetsen. De cijfers kun je vinden in Vensters. 

Percentage 1F lezen behaald: 

Wat is het percentage leerlingen op de 
school dat de afgelopen jaren het funda
mentele niveau (1F) en het streefniveau 
voor lezen (1S/2F) heeft behaald?

Percentage 2F lezen behaald: 

Percentage 1F taalverzorging behaald: 

Wat is het percentage leerlingen op de 
school dat de afgelopen jaren het funda
mentele niveau (1F) en het streefniveau (2F) 
voor taalverzorging heeft behaald?

Percentage 2F taalverzorging behaald: 

Percentage 1F rekenen behaald:

Percentage 1S rekenen behaald:

Wat is het percentage leerlingen op de 
school dat de afgelopen jaren het funda
mentele niveau (1F) en het streefniveau (1S) 
voor rekenen heeft behaald?

Wat valt je op aan de behaalde resultaten 
1F en 1S/2F voor lezen, taalverzorging en 
rekenen?

%

%

%

%

%

%

Het valt op dat Rekenen een aandachtspunt is. Daarbij scoort zowel 1F 
(ondergemiddeld) als 1S (onvoldoende) lager dan we mogen verwachten van 
onze schoolpopulatie. Ook zien we in de huidige groep 6 en 7 een 
voorspelling waarbij zowel 1F als 1S onvoldoende zal zijn. Dit behoeft 
aandacht.

96,6 94,3 89,8

79,5 47,7 51,1
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STAP

5
Vergelijk de behaalde resultaten voor lezen, taalverzorging en rekenen 

met die van vergelijkbare scholen en formuleer schoolambities

Vergelijk nu de percentages behaald voor lezen, 
taalverzorging en rekenen in stap 4 met het 
landelijk gemiddelde van scholen met dezelfde 
schoolweging. Formuleer op basis van dit inzicht 
je eigen schoolambities voor lezen, rekenen en 
taalverzorging. 

De landelijk gemiddelden en de bijbehorende 
figuren waarin de resultaten van alle reguliere 
basisscholen voor 2018 en 2019 staan weer    ge-
geven, zijn te vinden in Bijlage 2.

% % %

% % %

% % %

Schoolambities 1F voor de vakgebieden rekenen, taalverzorging en lezen afzonderlijk

Lezen

Taalverzorging

Rekenen

Landelijk gemiddelde 
schoolwegingsgroep 

Behaalde resultaat 1F van 
de school (zie stap 4)

Schoolambitie 1F

% % %

% % %

% % %

Schoolambities 1S/2F voor de vakgebieden rekenen, taalverzorging en lezen afzonderlijk

Lezen

Taalverzorging

Rekenen

Landelijk gemiddelde 
schoolwegingsgroep 

Behaalde resultaat 1S/2F van 
de school (zie stap 4)

Schoolambitie 1S/2F

Toelichting

99

96,8

94,7

96,6

94,3

89,8

99

96,8

94,7

82,4 79,5 82,4

63,4 47,7 63,4

52 51,1 52

Gezien de bovengenoemde 
schoolweging en de 
schoolpopulatie stellen wij 
de schoolambitie vast op  
het landelijk gemiddelde, 
ook per vakgebied.



8

STAP

6
Bepaal of de behaalde resultaten voor 1S/2F passen  

bij de gegeven schooladviezen

Tot slot vergelijk je de behaalde percentages 
voor lezen, taalverzorging en rekenen met de 
schooladviezen van de leerlingen. Dit doe je 
om te kijken of alle leerlingen, waarvan je mag 
verwachten dat ze het streefniveau behalen, dit 
ook daadwerkelijk doen.

In Bijlage 3 staan de landelijke gemiddelde 
percentages die leerlingen met een bepaald 
schooladvies op de eindtoets van 2019 hebben 
behaald. Hier zien we dat het behalen van het 
fundamenteel niveau voor bijna alle leerlingen 
reëel is. Verreweg de meeste leerlingen met een 
vmbo-b advies halen 1F voor lezen en taalver-
zorging. Voor rekenen is dit anders: ruim de helft 
behaalt 1F. De streefniveaus behalen veel minder 
leerlingen; er is een duidelijke relatie met het 
schooladvies dat de leerlingen hebben gekregen. 

Kijkend naar de cijfers in Bijlage 3 en uitgaande 
van het streven dat landelijk 65% van de leer-
lingen het streefniveau haalt, dan mag je ambitie 
zijn dat:
•  leerlingen met een vmbok/gt advies of 

hoger 2F voor lezen halen;
•  leerlingen met een vmbogt/havo advies of  

hoger 2F voor taalverzorging en 1S voor 
rekenen halen.

Vervolgens kijk je voor enkele school jaren1 

of dit is gelukt:
>  komt het percentage leerlingen met een 

schooladvies vmbo-k/gt en hoger overeen met 
het percentage dat het streefniveau behaalt 
voor lezen?

>  komt het percentage leerlingen met een 
schooladvies vmbo-gt/havo en hoger overeen 
met het percentage dat het streefniveau  
behaalt voor taalverzorging en rekenen? 

1. Bij voorkeur kijk je hier naar de cijfers van meerdere schooljaren samen. Dit biedt een stabieler beeld. Je vult dan maar één keer de tabel in.

2. Als je naar meerdere schooljaren tegelijk kijkt, kun je hier de cijfers uit stap 4 gebruiken.

Vervolg stap 6 op pagina 9.

>  Kolom Verwacht: vul het percentage leer-
lingen met een advies vmbo-k/gt en hoger 
in bij lezen en het percentage leerlingen 
met een advies vmbo-gt/havo en hoger bij 
taalverzorging en rekenen.

>  Kolom Behaald: neem de percentages voor 
lezen, taalverzorging en rekenen per school-
jaar over uit Vensters2.

>    of : zet een in het rode vakje als het 
behaalde percentage lager is dan het ver-
wachte of een in het groene vakje als het 
behaalde percentage gelijk is of hoger.
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vervolg
6

Bepaal of de behaalde resultaten voor 1S/2F passen  
bij de gegeven schooladviezen

Schooljaar 

%

%

%

%

%

%

Verwacht 1S/2F
op basis van schooladvies 

Behaald % 1S/2F2

Lezen (vmbo-k/gt en hoger)

Taalverzorging (vmbo-gt/havo en hoger)

Rekenen (vmbo-gt/havo en hoger)

Conclusie
Hoe doen de leerlingen het individueel
Het is daarbij zinvol om ook te kijken in welke 
mate leerlingen de referentieniveaus hebben 
behaald: zijn ze nipt of ruimschoots behaald? 
De individuele eindtoetsrapportages geven 
hier inzicht in. Van leerlingen die uitstromen 
naar havo/vwo mag bijvoorbeeld verwacht 
worden dat ze de streefniveaus 1S/2F ruim-
schoots halen.

Schooljaar 

%

%

%

%

%

%

Verwacht 1S/2F
op basis van schooladvies 

Behaald % 1S/2F2

   of  

Lezen (vmbo-k/gt en hoger)

Taalverzorging (vmbo-gt/havo en hoger)

Rekenen (vmbo-gt/havo en hoger)

  of  
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7
Acties m.b.t. het werken aan schoolambities

Nu de schoolambities helder zijn, is de 
vraag hoe je deze kunt realiseren.

De onderstaande poster  'Schoolverschillen  
in het primair onderwijs' van de inspectie kan 
helpen om te bepalen welke acties je zou 
kunnen ondernemen. De poster toont factoren 
die het verschil maken (waar het gaat om het 
handelen van leraren en schoolleiders) en een 
suggestie voor een werkwijze om als team  
samen aan de slag te gaan om hoge(re) leer-
resultaten te realiseren. 
De poster is ook te vinden op de website van de 
inspectie. Klik op de links in de poster om meer 
informatie te verkrijgen.

Hoe realiseren we hogere leerresultaten?
primair onderwijs

Hoe dragen onze doelen bij 
aan hogere leerresultaten?   

 Onderwijs kundig leiderschap 

visie(bij)sturen

evalueren
Focus op de 
kernvakken

Gedeelde 
verantwoordelijkheid 

van schoolleiding 
en docententeam 

voor continu 
verbeteren

ruimte geven

verantwoorden

Werken we echt samen?

 Professionele cultuur 

Ambitie 

Samen werken 

Keuzes kunnen/durven maken 

Duidelijke verwachtingen 

Vertrouwen/veiligheid 

Hoe ervaren onze leerlingen 
het pedagogisch klimaat?

 Pedagogisch klimaat 

Elkaar zien en serieus nemen
Goede (werk)sfeer
Regels/structuur – rust

Hoe weet ik of mijn
uitleg goed is?

 Goede uitleg 

Doelgericht
Duidelijk en focus op de aanpak
Activerende en afwisselende werkvormen
Goed leerklimaat en adequaat klassenmanagement

Hoe sluit wat we doen 
aan bij onze leerlingen?
 Differentiatie 

Analyse op school/groep/
leerling-niveau
Zicht op onderwijsbehoeften
afstemming

Wat weet ik al? 
Wat moet ik nog leren? 
Hoe pak ik dat aan? 

Wat weet hij/zij al? 
Wat moet hij/zij nog leren? 
Hoe pak ik dat aan?

visie(bij)sturen

evalueren
Focus op de 
kernvakken

Acties die we gaan plannen

Algemeen Lezen

Taalverzorging

Rekenen



Bijlage 1. Gemiddelde percentages referentieniveaus 1F en 1S/2F 2018 en 2019
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Schoolweging Gemiddelde %1F Gemiddelde %1S/2F Sign.waarde %1F Sign.waarde %1S/2F
[20,21) 98,8 78,4 85 66,8
[21,22) 98,4 74,8 85 63,9
[22,23) 97,4 69,7 85 61,1
[23,24) 97,4 69,5 85 58,6
[24,25) 97,2 67,2 85 56,6
[25,26) 96,8 65,9 85 55,1
[26,27) 96,9 64,8 85 53,6
[27,28) 96,7 63,3 85 52,1
[28,29) 96,6 63,3 85 50,6
[29,30) 96,3 62,1 85 49,0
[30,31) 95,9 60,2 85 47,3
[31,32) 95,5 58,6 85 45,5
[32,33) 95,4 57,9 85 43,5
[33,34) 95,0 55,1 85 41,5
[34,35) 94,2 53,8 85 39,5
[35,36) 94,0 51,4 85 37,5
[36,37) 93,0 49,5 85 35,7
[37,38) 93,3 49,2 85 33,9
[38,39) 92,1 47,1 85 32,1
[39,40) 91,2 45,8 85 30,3

Behaalde referentieniveaus lezen, taalverzorging, rekenen 2018-2019

1F landelijk
1S/2F landelijk
land gem 1F
land gem 1S/2F
signaleringswaarde 1F
signaleringswaarde 1S/2F



Bijlage 2. Gemiddelde percentages referentieniveaus lezen, taalverzorging en rekenen 2018 en 20191
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Schoolweging %1F LEZ %2F LEZ %1F TAV %2F TAV %1F REK %1S REK
[20,21) 99,8 92,2 98,2 74,4 98,5 68,7
[21,22) 99,6 90,5 98,0 70,3 97,4 63,6
[22,23) 99,4 87,2 96,8 65,6 96,0 56,3
[23,24) 99,3 86,7 97,0 65,2 96,0 56,6
[24,25) 99,1 85,4 97,4 62,8 94,9 53,4
[25,26) 99,0 82,4 96,8 63,4 94,7 52,0
[26,27) 98,9 81,1 97,0 62,2 94,7 51,1
[27,28) 98,8 79,4 96,9 60,3 94,3 50,2
[28,29) 98,5 78,7 96,9 60,9 94,3 50,3
[29,30) 98,5 77,5 96,9 60,4 93,6 48,4
[30,31) 98,2 75,3 96,5 58,4 93,1 47,1
[31,32) 98,1 73,5 96,1 57,1 92,4 45,2
[32,33) 97,8 72,3 95,7 56,8 92,5 44,7
[33,34) 97,8 70,3 95,8 53,5 91,3 41,5
[34,35) 97,2 68,3 95,4 53,7 90,0 39,3
[35,36) 96,8 64,7 95,6 52,1 89,7 37,5
[36,37) 96,3 60,7 94,6 51,6 88,2 36,2
[37,38) 96,1 59,8 95,1 51,1 88,8 36,7
[38,39) 94,9 56,9 94,5 50,4 86,9 34,0
[39,40) 93,5 53,1 94,8 49,9 85,2 34,4

1.  Bij de afzonderlijke vakgebieden wordt geen signaleringswaarde gehanteerd.

Behaalde referentieniveaus lezen 2018-2019 Behaalde referentieniveaus taalverzorging 2018-2019 Behaalde referentieniveaus rekenen 2018-2019

1F landelijk lezen
2F landelijk lezen
land gem 1F lezen
land gem 2F lezen

1F landelijk taalverzorging
2F landelijk taalverzorging
land gem 1F taalverzorging
land gem 2F taalverzorging

1F landelijk rekenen
2F landelijk rekenen
land gem 1F rekenen
land gem 1S rekenen



Bijlage 3. Gemiddelde percentages referentieniveaus lezen, taalverzorging en rekenen naar schooladvies 2019
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Schooladvies %<1F %1F %1S/2F

Lezen

vmbo-b 12,5% 87,5% 20,2%
vmbo-b/k 6,3% 93,7% 33,8%
vmbo-k 2,8% 97,2% 49,0%
vmbo-k/(g)t 1,2% 98,8% 61,9%
vmbo-(g)t 0,5% 99,5% 74,5%
vmbo-(g)t/havo 0,2% 99,8% 85,9%
havo 0,1% 99,9% 93,4%
havo/vwo & vwo 0,0% 100,0% 98,3%

Taalverzorging

vmbo-b 18,3% 81,7% 11,8%
vmbo-b/k 11,3% 88,7% 18,5%
vmbo-k 6,1% 93,9% 27,2%
vmbo-k/(g)t 3,7% 96,3% 37,7%
vmbo-(g)t 2,1% 97,9% 47,4%
vmbo-(g)t/havo 1,0% 99,0% 61,4%
havo 0,3% 99,7% 74,1%
havo/vwo & vwo 0,1% 99,9% 89,8%

Rekenen

vmbo-b 46,6% 53,4% 1,4%
vmbo-b/k 28,2% 71,8% 2,8%
vmbo-k 14,0% 86,0% 7,7%
vmbo-k/(g)t 7,0% 93,0% 13,9%
vmbo-(g)t 3,0% 97,0% 24,8%
vmbo-(g)t/havo 0,9% 99,1% 41,7%
havo 0,2% 99,8% 61,6%
havo/vwo & vwo 0,1% 99,9% 87,8%

Zie Peil.Taal en rekenen Einde basisonderwijs 2018-2019 

Figuur 3.4a Percentage leerlingen dat de referentieniveaus beheerst naar schooladvies (vmbob n=6.660; (vmbob/k n=6.333;
vmbok n=16.911; vmbok/(g)t n7.646; vmbo=(g)t n=31.073; vmbo(g)t/havo n=16.094; havo n=29.810; havo/vwo & vwo n=49.965
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