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1. Inleiding 
 

In het kader van Passend Onderwijs hebben de scholen aangesloten bij SWV Barneveld e.o. hun 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld aan de hand van de methodiek van de Q3-groep. Deze methodiek behelst 
een systeem van zelfbeoordeling met de mogelijkheid de scores te vergelijken met de andere scholen in het 
samenwerkingverband. De eerste afname heeft in 2012 plaatsgevonden. Alle scholen beoordeelden zichzelf in 
2013 nogmaals via dezelfde methodiek. Deze laatste beoordeling vormt het uitgangspunt voor de audit. 
 
Het samenwerkingsverband hecht er waarde aan dat er naast de zelfbeoordeling een externe audit per school 
plaatsvindt. De audit heeft uitdrukkelijk niet het karakter van een beoordeling. De audit moet ondersteunend zijn 
in het proces van de ontwikkeling en bepaling van het schoolondersteuningsprofiel in de vorm van reflectie voor 
het team. In hoeverre komt het beeld dat de zelfbeoordeling oplevert overeen met het beeld dat de externe 
auditor heeft naar aanleiding van het schoolbezoek? Zijn er aandachtspunten met betrekking tot het profiel die 
nog niet of onvoldoende door het team in kaart zijn gebracht? Heeft de school zicht op de ontwikkelagenda die op 
termijn moet worden samengesteld. Is de prioritering van aandachtspunten in de planvorming in overeenkomst 
met de belangrijkste vragen waar de school zich voor ziet gesteld in het kader van de wet Passend Onderwijs?  
 
 
 
 

2. Afstemming 
 
 
onderwerp afspraken 
datum van uitvoering: 27 januari 2014 

 
datum oplevering verslag: 27 januari 2014 

 
rooster schoolbezoek In overleg aangepast 

 
te bezoeken klassen Groep 4 en groep 7/8 

 
vaste kijkpunten auditor Veiligheid , afstemming, beleid 

 
aanvullingen punten directie n.v.t. 
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3. Rapportage 
 
 

I Algehele indruk van de school, mede naar aanleiding van de rondleiding 
(Korte rondleiding door de school met als referentie de korte typering van de school uit het profiel en/ of 
zichtbare aspecten van huisvesting en onderwijs in relatie tot passend onderwijs) 

De Wheemschool ligt op een rustige plek in de woonwijk. Het gebouw bestaat uit drie delen. Het centrale deel 
heeft 2 bouwlagen. De school wordt op korte termijn herbouwd en gerenoveerd. In de nieuwbouw zal ook een lift 
aanwezig zijn. Om de school heen ligt een ruim  plein met diverse speeltoestellen. In het huidige gebouw zit de 
school vanwege een geleidelijke daling van het aantal leerlingen ruim in haar jasje. Er zijn nevenruimten 
beschikbaar die voornamelijk voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt. Centraal in de onderwijsvisie staan 
toewijding, verbinding en ontspanning. Vanuit deze waarden wil men blijven zoeken naar een passend 
onderwijsaanbod voor de leerlingen. De school beschikt over grote onderbouw lokalen. Er is een ruim speellokaal 
aanwezig. In een centrale ruimte beschikt de school over een vast toneel. Er is een invalidentoilet aanwezig. 
In de laatste periode maakt de school een omslag door van hulp buiten de groep naar hulp door de leerkracht in 
de groep. Met de komst van een nieuwe directeur zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals handelingsgericht 
werken, in gang gezet. De school beschikt over 4 pc ’s per lokaal, en ict lokaal en digiborden in de leslokalen. Men 
is van plan in de toekomst met tablets te gaan werken. 

 
II Klassenbezoek groep 4 en groep 7/8 

Uit het domein onderwijs worden in ieder geval de volgende indicatoren geobserveerd: 
Wij differentiëren in ons aanbod en de materialen die we gebruiken 
Methoden bieden differentiatie aan voor wat betreft herhalings- en verrijkingsstof. 
Er wordt gewerkt met de inzet van diverse werkbladen, methoden en educatieve software 
Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen 
In de bezochte lessen niet waargenomen door auditor. 
Wij stemmen instructie en verwerking af op de verschillen tussen de   leerlingen 
Principes uit het model directe instructie worden toegepast 
Wij werken in doorgaande leerlijnen voor taal/lezen, rekenen/wiskunde 
Methoden vormen de kapstok voor de leerlijnen. 
Uit het domein zorg worden meegenomen: 
Wij passen groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven aan op basis van toetsgegeven 
Groepsplannen worden 2 x per jaar aangepast op basis van toetsgegevens, 
Wij voeren de zorg volgens de plannen uit 
De zorg wordt planmatig uitgevoerd. 
Algeheel beeld lesbezoek: 
In de lokalen staat het dagrooster en opdrachten op het bord. In de onderbouw worden de blokjes voor 
zelfstandig werken / uitgestelde aandacht gehanteerd. Een enkele leerling gebruik een sound barrier voor betere 
concentratie. Onderbouw staat opgesteld in rijtjes. In de bovenbouw zijn groepjes geformeerd. De leerkrachten 
zorgen voor een ontspannen sfeer en tonen respect voor de leerlingen. De leerkrachten ondersteunen het 
zelfvertrouwen van de kinderen. Bij de les wordt voorgaande lesstof opgehaald. Een groep leerlingen die het snel 
snapt gaat aan het werk, een andere groep krijgt instructie en begeleide in-oefening. Tijdens de verwerking van 
de lesstof krijgen leerlingen extra ondersteuning aan de instructietafel. De leerkrachten lopen rondjes voor 
individuele ondersteuning. Leerlingen gaan zelfstandig naar de PC’s om taken te maken en halen zelf materialen 
en extra stof om te verwerken. De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement. In de bovenbouw 
wordt in groepjes gewerkt waarbij aspecten van samenwerkend leren worden ingezet om beschikbare 
begeleidingstijd voor de leerkracht te vergroten. De combinatiegroep is zo samengesteld dat er per jaargroep 
twee niveaus functioneren. Dit beperkt het aantal instructieniveaus tot vier (bij geen bijzondere leerlijnen in de 
groep). Er is sprake van een taakgerichte werksfeer. De leerkracht stimuleert reflectie door middel van 
interactieve instructie- en werkvormen. Leerkrachten stimuleren leerlingen hardop te denken en leert leerlingen 
strategieën aan voor denken en leren. Het taalgebruik van de leerkrachten past bij de taalbehoeften van de 
leerlingen. De leerlingen zijn actief betrokken bij de instructie. De leerkracht biedt de leerlingen een structuur aan 
om zelfstandig te werken. 
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III Reflectiegesprek met directie en IB 
De ontwikkelingen binnen school hebben in een voorgaande periode vertraging opgelopen door wisselende 
bezetting van de directie en ziekte bij de interne begeleiding. Nu er weer een vaste aansturing is heeft de school 
ingezet op handelings- en opbrengstgericht werken. Voor het uitzetten en implementeren van deze koers wordt 
bewust geen beroep op externen gedaan. Het team is aan zet waarbij het eigenaarschap van de ontwikkeling bij  
het hele team wordt gelegd. In het verleden werd vooral geleund op ondersteuning buiten de groep door remedial 
teaching en interne begeleiding. Nu wordt van leerkrachten verwacht dat zij naar aanleiding van de opbrengsten 
van het onderwijsleerproces zelf in staat zijn een analyse te maken en het onderwijsaanbod in de groep hierop af 
te stemmen. Interne begeleiding en directie hebben hierin een ondersteunende en coachende rol. De focus ligt 
nu op het technisch leren lezen, met name vanwege het hoge aantal leerlingen met een dyslexieverklaring. De 
eerste aanzetten tot het maken van een groepsplan zijn gedaan. Twee keer per jaar wordt getoetst en naar 
aanleiding daarvan worden de groepsplannen aangepast. Van belang is vooral de bewustwording rond de 
afstemming van het onderwijsaanbod op basis van de resultaten. De laatste jaren zijn er weinig kinderen 
verwezen naar SBO of SO. Het onderwijsprofiel is in eerste instantie samengesteld met het team. De aanpassing 
in 2013 is gedaan door het managementteam op grond van de nieuwste ontwikkelingen.  
Veiligheid. De school hanteert een aantal gedragsregels die door de hele school bekend zijn. In de gangen hangt 
een lijst met basisregels waar men zich aan houdt. In een klaslokaal hangen ook de gedragregels uit de 
Kanjertraining. De school beschikt over een pestprotocol. In Parnassys bijvoorbeeld worden gesprekken met 
betrekking tot pesten vastgelegd. Men hanteert “Canvas” uit de kanjertraining. Ouders waarderen het veilige 
klimaat dat de Wheemschool biedt, zo blijkt uit de oudervragenlijst (volgens het kwaliteitssysteem WMK-PO van 
Cees Bos). Bij problematisch gedrag van kinderen (bv op het plein) wordt dit in de plenaire teamvergadering 
doorgesproken. Men probeert dan een teamgerichte aanpak af te spreken. De school heeft ook een time-out plek 
om kinderen naar aanleiding van een incident  een prikkelarme omgeving te bieden. 
Afstemming. De school is bezig om groepsplannen in te voeren. De focus ligt op technisch leren lezen. Daarna 
komt rekenen/wiskunde aan de beurt. In Parnassys wordt een groepsoverzicht gegenereerd. Men werkt in de 
groepen met dagtaken en weektaken. Er wordt gedifferentieerd vanuit het basisaanbod naar “meer en weer”. Dit 
organiseren in de groep kost veel voorbereidingstijd. Met het verschil in leerstijlen wordt impliciet via het aanbod 
in de methoden rekening mee gehouden. In school functioneert een plusgroep begeleidt door de AB-er. Koers is 
dit steeds meer in de klas te organiseren. 
Begeleiding. De meeste ondersteuning wordt in de groep geboden. Buiten de groep is er nog ondersteuning 
vanuit de ambulant begeleider die twee dagen per week op school is vanuit de rugzak middelen die er nu nog 
zijn. Dit is meteen een zorg naar de toekomst onder Passend Onderwijs. Hoe komen middelen die nu naar het 
samenwerkingsverband gaan ten goede aan de kinderen op school? Daar is nog weinig zicht op. 
Twee keer per jaar worden de groepsresultaten geanalyseerd. Als er in een groep een dip zit in de opbrengsten 
wordt dit in het team bespreekbaar gemaakt vanuit een oplossingsgerichte aanpak. Een keer per jaar vindt er 
een trendanalyse plaats op schoolniveau. De uitkomsten resulteren zo nodig in de aanpassing van het 
schoolbeleid.  
Zorg. In school gebruiken de leerkrachten de principes van directe instructie bij de basisvaardigheden. Via een 
goed klassenmanagement wordt er tijd vrijgemaakt voor leerlingen die dit nodig hebben, bijvoorbeeld door het 
inzetten van de instructietafel en individuele instructiemomenten.  
Externe deskundigheid levert bijvoorbeeld Centraal Nederland met dyslexie ondersteuning, ambulante 
begeleiding voor leerlingen met LGF, kanjertraining voor leerkrachten.  
Met betrekking tot de instroom wordt opgemerkt dat er meer leerlingen zijn met motorische problemen, 
spraakproblemen. Om deze leerlingen ondersteuning te kunnen bied is meer onderwijstijd nodig. Onduidelijk is 
het of de middelen daarvoor beschikbaar gaan komen. Het aantal leerlingen met een rugzak gaat komend 
schooljaar afnemen waardoor kostbare begeleidingstijd gaat verdwijnen. 
Ontwikkelingsperspectief. Dit is verplicht voor leerlingen met een aparte leerlijn waarbij ondersteuningsmiddelen 
uit het samenwerkingsverband worden ingezet. De school heeft hier nog geen ervaring mee opgedaan. 
Overdracht. Vanwege gemeentelijk beleid wordt er een warme overdracht georganiseerd voor kinderen in een 
voorschoolse voorziening. Intern vindt er in school ook een warme overdracht plaats. De overdacht naar het 
voortgezet onderwijs wordt niet direct als “warm ervaren”. De overdracht verloopt via O.S.O., een digitaal 
overdrachtssysteem. 
Beleid. De school beschikt niet over een medisch protocol. Is ook nog niet van toepassing. Als er in praktische zin 
aanleiding toe is zal overwogen worden om zo’n protocol te maken. Voor wat betreft het toelatingsbeleid van de 
school: men sluit op voorhand geen typen leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen uit. Bij de intake wordt 
afgewogen of het in het belang van de leerling en het totaal van de school is om tot plaatsing over te gaan. 
Rond de zorg zijn de rollen in school duidelijk voor het team. De leerkracht staat centraal, interne begeleiding 
heeft een coördinerende en coachende rol. De directie faciliteert de zorg door middelen en schoolontwikkeling. 
Men verwacht niet dat met Passend Onderwijs de schoolpopulatie wezenlijk zal veranderen. Wel is de 
financiering van de zorg op schoolniveau een punt van aandacht. Men is bedacht voor een toename van 
bureaucratische processen om tot verwijzing over te kunnen gaan of arrangementen voor school te organiseren. 
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Voor Passend Onderwijs maakt de school geen aparte ontwikkelagenda. Zaken rond de ontwikkeling van de 
ondersteuningsmogelijkheden op school verwerkt men in het schoolplan. Het uitgangspunt is: “goed onderwijs” 
biedt de beste kansen voor Passend Onderwijs. 
 

 
 
 IV Algeheel beeld van de auditor nav van de zelfbeoordeling door de school 

Naar aanleiding van de gesprekken en de lesbezoeken concludeert de auditor dat De Wheemschool actief op 
weg is om de onderwijskwaliteit na een periode van veel wisselingen naar een hoger niveau te brengen. De 
ontwikkeling naar handelings- en opbrengstgericht werken is ingezet. Het team analyseert de opbrengsten van 
het onderwijs en hanteert groepsplannen om het onderwijs in de klas doelgerichter te maken. Dit proces is 
ingezet binnen de geformuleerde kernwaarden van de school. Het uitgangspunt is dat goed onderwijs de beste 
basis vormt om kinderen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften op school op maat te bedienen. In de 
lessen zijn aspecten van de ingezette koers waargenomen. De ontwikkeling is ingezet met inachtneming van de 
draagkracht van het team. De nieuwbouw van school maakt de inzet van nieuwe onderwijsconcepten mogelijk 
door flexibel gebruik van de ruimten in het gebouw. Naar aanleiding van de bevindingen is de conclusie dat het 
schoolondersteuningsprofiel van de Wheemschool een realistische weergave is van de praktijk van alledag. 

 
V Aanbevelingen voor de ontwikkelagenda 

• Stem handelen en organisatiemodellen in de verschillende groepen nog meer op elkaar af, 
bijvoorbeeld door het toepassen van collegiale klassenconsultatie 

• Begin pas aan het realiseren van nieuwe doelstellingen als de voorgaande doelen zijn 
behaald en geborgd in het kwaliteitszorgsysteem van de school 

• Bedenk alvast samen welke mogelijkheden de nieuwbouw gaat geven voor het doorbreken 
van de groepsniveaus. 

 
 
VI Afsluiting 
De aangegeven groeimogelijkheden bieden kansen om meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
onderwijs te kunnen bieden, maar ook om de ‘gewone’ leerlingen meer aan hun specifieke 
onderwijsbehoeften aangepast onderwijs te bieden. De Wheemschool toont zich een open, gastvrije school 
die de discussie rond de onderwijszorg naar aanleiding van de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs graag 

aangaat. Hopelijk ondersteunt dit rapport het team bij deze ontwikkeling. 
 
Met dank voor de gastvrije ontvangst, 
 

 
 
 
Theo te Brake 


