
 

 

Schoolondersteuningsprofiel          

Kindcentrum Andreas Voorhout  

Visie-onderwijsconcept  Ambitie & Schoolontwikkeling 

De Andreasschool is een plek waar kinderen 
optimaal tot groei kunnen komen.   
 
Wij bieden op onderwijskundig gebied een mix van 
traditioneel en innovatief onderwijs: 
 
-Kindcentrum: doorgaande lijn 0-14 jaar 
-Veilige, rijke leeromgeving 
-Sociaal vaardig 
-Planmatig handelen 
-Ontwikkelingsgericht 
-Thematisch, samenhangend 
-Een eigen talent 
-Eigenaarschap  
 
Wij geloven in open, eerlijke communicatie en het 
samen beleven in de school. 

Wij zien in elk kind talent en kijken samen met alle 
betrokkenen hoe de samenwerking zo optimaal mogelijk 
gecreëerd kan worden. Samen maken we de veilige, rijke 
leeromgeving waarin wij geloven. Een vaste, doordachte 
zorgstructuur waarin de inzet van OA, RT en IB zichtbaar is 
vinden wij essentieel. Door het continu investeren in een 
helder, effectief ondersteuningsnetwerk in de omgeving van 
het kind kunnen wij ervoor zorgen dat de lijntjes kort zijn en er 
adequaat gehandeld kan worden.  
 
Onze ambitie ligt in het thematisch, samenhangend onderwijs. 
Door de vakintegratie willen we aansluiten bij de 
belevingswereld van het kind, zonder steeds van de ene 
wereld naar de andere wereld te hoppen. Door het werken in 
projecten kunnen ook begeleiders binnen de school en 
externen aansluiten bij wat leeft in de klas. Hierdoor vormen 
wij samen een geheel om het kind heen en is ieder kind 
onderdeel van het groeps- en schoolproces met zijn 
individuele behoeften. Wij kijken naar wat een kind kan en 
willen zo optimaal mogelijk aansluiten bij de 
ontwikkelingskansen en hierbij interprofessioneel 
samenwerken. Een positieve grondhouding als uitgangspunt. 

Basis-ondersteuning Interne expertise 
 Personeel: 

 
Ondersteuningsaanbod: 

Deze bestaat uit de basiskwaliteit en aanvullende 
ondersteuning, en gaat uit van de 
ondersteuningsbehoefte van alle kinderen. De 
ondersteuning betreft de inrichting, borging en 
ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur op 
school in alle facetten: een basisarrangement van 
de inspectie, handelingsgericht werken in de groep 
en in de school, planmatig werken aan resultaten, 
het onderhouden van een sterk 
ondersteuningsnetwerk in en om de school en het 
‘kennen en kunnen’ van de route van signaleren 
naar verwijzen. Scholen zetten voor dit deel de 
middelen in van het samenwerkingsverband en 
kunnen naast de intern begeleider gebruik maken 
van routebegeleiding en onderwijsspecialisten   
(memo basisondersteuning, swv D&B van mei 2018) 

X Intern begeleider 

X Onderwijsassistent 

X Gedragsspecialist 

X Logopedist 

X R.T. 

X Specialist HB 
X Vlaggensysteem Sensea 
X Anti-pest coördinator  

X Aandachtsfunctionaris  
     Kindermishandeling 
X Vertrouwenspersoon  
X Specialisten per vakgebied
  

X AD(H)D 

X ASS 

X Orthodidactische onderst. 
X TOS  

X Kwink (SEO) 
X Taakspel (SEO) 

X Dyslexie 

X Hoogbegaafdheid 

X NT2 
X Afsprakenkaarten;  
Individuele behoeften. 

 

https://www.swv-db.nl/bestanden/749


 

 

Aanvullende ondersteuning en arrangementen Externe deskundigheid & ketenpartners 

Per ondersteuningsvraag kijken wij of de 
mogelijkheid gecreëerd kan worden om aan te 
sluiten bij de ontwikkelingskansen van het kind. Bij 
de ondersteuningsvraag kijken wij op groeps-, 
school- en stichtingsniveau en ons opgebouwde 
ondersteuningsnetwerk. De onderwijsbegeleider en 
contactpersoon vanuit het JGT zijn nauw betrokken 
op school. Waar nodig kan een onderwijsspecialist 
ingeschakeld worden. De samenwerking met 
ouders is hierin essentieel evenals de stem van het 
kind. Dit vertaalt zich in ambitiegesprekken en 
persoonlijke afsprakenkaarten waarop de 
individuele onderwijsbehoeften van het kind staan 
en samen met het kind wordt afgestemd met 
leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.  

X Onderwijsondersteuner 

X Onderwijsspecialist 

X JGT 

X GGZ 
X GGD 

X Jeugdarts 
X Jeugdverpleegkundige 
X Fysiotherapie 

X Logopedist 

X Dyslexiespecialist 
X Orthopedagoog  
X Kindercoaching  

X Logopedie 
X Kinderfysiotherapie  
X Sova training 
X Trainingen vanuit CJG 
X Trainingen vanuit GGD 

X Weerbaarheidstraining 
X Hoog sensitiviteit 
X Paardencoaching  

Grenzen 

Komt de grens van aanvullende ondersteuning voor onze school in zicht dan gaan wij altijd in gesprek. Hierbij 
betrekken wij onderstaande aspecten:  
leerstofaanbod; ontwikkeling; relaties & interacties; welbevinden & zelfbeeld; participatie; tijd- & aandachtverdeling; 
samenwerking & vertrouwen; veiligheid; medisch protocol; gebouw & technische aanpassingen.  
 
Zie “Grenzen in zicht voor passend onderwijs binnen onze school.” 

 

Zie hoofdstuk 2 in onze schoolgids voor verdere toelichting over ons onderwijsconcept en zorgstructuur.  

Grenzen in zicht voor passend onderwijs binnen onze school 

Als de vraag centraal staat: is de grens voor het regulier onderwijs in zicht? Dan kunnen een tiental 

aspecten die hierbij van belang zijn in de gesprekken de revue passeren. Ervaring en onderzoek leert, dat 

gesprekken die inhoudelijk betrekking hebben op deze aspecten er vaker toe leiden dat een besluit 

gezamenlijk met ouders gemaakt wordt en dat ouders en scholen minder vaak tegenover elkaar komen te 

staan bij deze moeilijke afweging (Daffodil, 2013; De Vries & Van Meersbergen, 2017). 

Deze 10 aspecten zijn: 

1: Leerstofaanbod: is de school in staat het onderwijs te verzorgen dat passend is bij de 

onderwijsbehoefte van de leerling? Zijn curriculumaanpassingen voor de leerling te realiseren? 

2: Ontwikkeling: is er nog sprake van ontwikkeling bij de leerling, in de brede zin des woords? Kan de 

school hier nog in voldoende mate toe bijdragen? 

3: Relaties & interacties: is er nog sprake van positieve relaties en interacties tussen de leerling en 

klasgenoten en tussen de leerling en de leerkracht en/of andere professionals binnen de school? 

4: Welbevinden & zelfbeeld: is de leerling nog gelukkig binnen de school en draagt de 

schoolomgeving nog bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld? 

5: Participatie: kan de leerling, eventueel met redelijke aanpassingen, volwaardig deelnemen aan 

allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de klas of school? 



 

 

6:  Tijd- & aandachtverdeling: is de tijd die de leerkracht aan de leerling moet besteden nog in balans 

met de tijd en aandacht die de andere leerlingen in de klas vragen? 

7: Samenwerking & vertrouwen: is er nog voldoende vertrouwensbasis om met elkaar samen te 

werken in het belang van de leerling? (professionals binnen de school, ouders, leerling zelf, professionals 

van buiten de school) 

8: Veiligheid: biedt een reguliere school nog voldoende veiligheidsgaranties voor zowel de 

medeleerlingen, de professionals die werkzaam zijn binnen de school als voor de leerling zelf? (fysieke & 

psychische veiligheid) 

9: Medisch protocol: is de school in staat de medische zorg te bieden of te faciliteren binnen het 

medisch protocol van de school? (toedienen medicatie, injecteren, uitvoeren medische of verzorgende 

handelingen, verzorgingsruimtes etc.) 

10: Gebouw & technische aanpassingen: is het gebouw geschikt de leerling toegang te verlenen tot 

alle benodigde ruimtes en zijn de eventueel noodzakelijke technische aanpassingen redelijkerwijze te 

realiseren binnen de reguliere school? 


