
Vaak gestelde vragen, hoe zat het ook alweer? 

 
Wat is basisondersteuning? 

Dit is de kwaliteit die op iedere school aanwezig dient te zijn. Iedere leerkracht behoort over 

bepaalde pedagogische en didactische vaardigheden te beschikken, en heeft de ontwikkeling en 

onderwijsbehoefte van elk kind in kaart. Met de basisondersteuning zetten de scholen in op 

preventie. Signaleren en tijdig interventies inzetten gebeurt binnen de basisondersteuning.  

Ter informatie: het document Basisondersteuning staat op de website van het SWV.  

 

Is de basisondersteuning op elke school in Nederland hetzelfde? 

Inspectie van Onderwijs heeft minimumdoelen gesteld waaraan elke school in Nederland zich moet 

houden. Aanvullend op deze basiskwaliteit komt de basisondersteuning. Dit is een set van afspraken 

die besturen/scholen in een samenwerkingsverband met elkaar hebben gemaakt. Dit betekent dat 

de basisondersteuning tussen samenwerkingsverbanden kan verschillen. De uitwerking van de 

basisondersteuning kan tussen scholen wel weer verschillend zijn. Zo kan er op de ene school voor 

(meer)begaafde kinderen een plusgroep zijn; op een andere school is juist gekozen voor 

verrijkingsmateriaal binnen de klas.  

Hierbij is vooral belangrijk: sluit het onderwijsaanbod van de school goed aan bij de 

basisondersteuning én de eigen schoolpopulatie? En in hoeverre voldoet de school aan de 

basisondersteuning?  

 

Wat is extra ondersteuning? 

Boven op de basisondersteuning komt de extra ondersteuning. Extra ondersteuning wordt daarbij 

gedefinieerd als alle ondersteuning waarvoor het samenwerkingsverband middelen toewijst. Dit is 

voor kinderen die intensieve begeleiding op school nodig hebben. 

Extra ondersteuning wordt vaak vorm gegeven in samenwerking met Dienstencentrum Dynamica XL 

van Zaan Primair, Agora Support en externe partners. Zo kan er een onderwijsarrangement opgesteld 

worden voor een leerling waarbij specialistische ondersteuning nodig is.  

 

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)? 

In het SOP staat beschreven welke onderwijsondersteuning een school te bieden heeft. 

In het SOP is in ieder geval informatie te vinden over: 

- Ken de populatie! Wat vraagt de eigen schoolpopulatie? 

- Wat heeft de school in huis om die vraag te beantwoorden? 

- Wat heeft de school (nog) niet in huis om die vraag te beantwoorden en waar haal je het dan 

vandaan? 

 

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van het SOP? 

Elke school heeft het Format SOP SWV PO Zaanstreek ingevuld en dit document besproken in het 

team en met de MR. De MR heeft adviesrecht.  

Ter informatie: Format SOP. 

Zoals met de besturen van SWV PO Zaanstreek afgesproken voert ieder schoolbestuur een eigen 

regie bij het tot stand brengen van de SOP’s binnen de eigen scholen. 

 

http://www.swvpozaanstreek.nl/uploads/Basisondersteuning_SWV_PO_Zaanstreek.pdf
http://www.swvpozaanstreek.nl/uploads/Schoolondersteuningsprofiel_(SOP)_-_Format.pdf


Is een SOP verplicht? 

In de wet Passend onderwijs is opgenomen dat elke school verplicht is om een SOP te maken en op 

laagdrempelige wijze toegankelijk stelt voor ouders en andere belangstellenden.  

Het schoolondersteuningsprofiel moet beschikbaar en inzichtelijk zijn voor anderen. Hetzelfde geldt 

voor de schoolgids. Daarmee is het logisch om het plan inderdaad op de website te zetten van de 

school. Echter is het ook een mogelijkheid om het digitaal/schriftelijk te verspreiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


