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Naam school OBS De Bundel 

Brinnummer school 23RY 

Adres Anna Bijnsring 201 

Postcode/Plaats 7321 HG  Apeldoorn 

Directeur/contactpersoon Inge Voncken 

Datum audit 22-01-2015 

Auditor(en)  Theo te Brake 

 

 

1  INLEIDING 

 

In het kader van passend onderwijs hebben de scholen aangesloten bij het swv hun 

schoolondersteuningsprofiel (sop) ‘Q3’ opgesteld en geactualiseerd. Deze beoordeling is in de audit 

meegenomen in de volgende zin: 

 de audit moet ondersteunend zijn in het proces van de interne reflectie, ontwikkeling en 

zelfbeoordeling van het sop 

 in hoeverre komt het beeld van de zelfbeoordeling (sop) overeen met het beeld dat de auditor 

heeft?  

 zijn er aandachtspunten en suggesties voor verbetering?  

 

Het sop kent twee kernthema’s, namelijk aan de ene kant kwaliteit van de ondersteuning en aan de 

andere kant de voorzieningen (deskundigheden van binnen en buiten, voorzieningen en netwerken). 

 

In dit rapport zijn cruciale indicatoren van de basisondersteuning getoetst en is hiervan verslag 

gedaan. Het rapport kan door de scholen worden benut om de eigen beoordelingen in de toekomst 

verder te nuanceren en aan te scherpen. 

 

Verder zijn integraal ook de beschikbaarheid en kwaliteit van extra ondersteuning, deskundigheden 

en voorzieningen aan de orde geweest. Contextfactoren en de resultaten blijven in de audit buiten 

beschouwing. 

 

2 BEVINDINGEN 

 

De auditor heeft het sop van de school, de ingeziene documenten en de informatie over de 

school op de website en de website van de inspectie bestudeerd. Vervolgens heeft de 

auditor een halve dag lang onderzoek gedaan in de school. 

 

 

 

 

 
VERSLAG 

AUDIT 
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Op basis van deze informatie en de waarnemingen en informatie tijdens het schoolbezoek 

komt de auditor tot de waarderingen in deze rapportage. Dit gebeurt aan de hand van de 

volgende indicatoren. 

 

Gezien  de tijd die is geïnvesteerd in de audit, blijft een aantal indicatoren op dit moment 

buiten de beoordeling: 

 een aantal indicatoren die van meer algemene aard zijn en een breder onderzoek nodig  

zouden maken, zoals veiligheidsbeleid, inschatting van deskundigheden, doorgaande 

lijnen en contacten met ouders 

 de indicatoren met betrekking tot de ondersteuningsteams vanwege het feit dat de  

  binnen- en bovenschoolse structuur op dit moment in het swv in ontwikkeling zijn 

 

Beoordelingen 

 

De auditor hanteert bij de beoordelingen de volgende kwalificaties: 

1. onvoldoende betekent dat dit onderdeel in de kinderschoenen staat. Verbeteringen zijn 

dringend nodig. Deze kwalificatie geeft aan dat echt iets moet worden verbeterd  

2. zwak betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld. Verbeteringen zijn nodig en 

ook wenselijk 

3. voldoende betekent dat dit onderdeel op orde is, maar ook mogelijkheden biedt voor 

nog verdere verbetering 

4. goed betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en dat het bovendien een voorbeeld is 

voor andere scholen, waarvan zij kunnen leren 

5. niet beoordeeld  betekent dat er geen oordeel kan worden gegeven vanwege het 

ontbreken van voldoende informatie. 

 

In de tabellen staan de oordelen van de auditor. 

In de kolom ‘vergelijking oordeel school’ is een vergelijking gemaakt met de eigen 

beoordeling door de school op de volgende wijze: 

=  betekent dat het oordeel van de auditor overeenkomt met dat van de school 

+  betekent dat de auditor een positiever oordeel heeft dan de school 

-  betekent dat de auditor een negatiever oordeel heeft dan de school. 
 

  

 

SOP-indicatoren 
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Veiligheid 1. De omgeving is veilig voor leerlingen    x +  

2. Onze school voert een actief veiligheidsbeleid.      x 

Begeleiding 3. Wij werken opbrengstgericht    x +  

4. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem    x   

5. Wij analyseren regelmatig de resultaten.    x   

Deskundigheid 6. Wij zijn deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.        x 

7. Wij werken continu aan het vergroten van deskundigheid.      x 

Ondersteuning 8. Wij passen groepsplannen en OPP-en aan op basis van toetsgegevens.    x +  
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9. Wij voeren de zorg volgens de plannen uit.    x +  

Afstemming 10. Wij differentiëren in ons aanbod en de materialen die wij gebruiken.    x +  

11. Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen.    x +  

12. Wij stemmen instructie en verwerking af op de verschillen tussen leerlingen    x +  

13. Wij werken in doorgaande leerlijnen voor taal/lezen.      x 

14. Wij werken in doorgaande leerlijnen voor rekenen/wiskunde.      x 

15. Wij evalueren jaarlijks de leerlingenzorg.    x =  

Evaluatie 

leerlingen-

ondersteuning 

16. Wij werken continu aan het verbeteren van het lesgeven.    x =  

17. Wij gaan jaarlijks na of de zorgmiddelen goed zijn ingezet.    x =  

18. Wij verantwoorden ons aan ouders en bestuur.      x 

Beleid 

leerlingen-

ondersteuning 

19. Wij hebben een duidelijke visie op leerlingenzorg.      x 

20. Onze interne zorgprocedures zijn vastgelegd.    x +  

21. Wij zetten zorgmiddelen gericht in.    x +  

Ondersteunings-

teams 

22. De taken van ons ondersteuningsteam zijn duidelijk.      x 

23. Ons ondersteuningsteam bereidt de verwijzing naar een andere school voor.      x 

24. Ons ondersteuningsteam organiseert snelle hulp in de school.      x 

25. Ons ondersteuningsteam is het informatieloket voor ouders.      x 

Organisatie 

basisondersteu-

ning 

26. Wij hebben een goed toegeruste interne begeleiding.    x =  

27. Taken op het gebied van ondersteuning zijn bij ons duidelijk belegd.    x +  

28. Onze ondersteuning is goed georganiseerd in de praktijk.    x +  

Ontwikkelings-

perspectieven 

29. Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een vaste structuur.    x =  

30. Onze ontwikkelingsperspectieven zijn concreet en volledig.    x =  

Overdracht 31. Er is warme overdracht van voorschool naar onze school.   x  =  

32. Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.     x =  

33. Er is warme overdracht van onze school naar een volgende school.    x =  

Ouders 34. Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders.      x 

35. Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind.      x 

36. Wij betrekken ouders bij het opstellen/evalueren van plannen voor hun kind.      x 

37. Wij betrekken ouders bij de warme overdracht.      x 

Deskundigheid 

en 

voorzieningen 

38. Er is voor de school voldoende interne deskundigheid aanwezig    x   

39. Er is voor de school voldoende externe deskundigheid aanwezig    x   

40. Er zijn op de school voldoende voorzieningen aanwezig.    x   

41. De school kent geen knelpunten bij deskundigheden en voorzieningen.   x    

 
 
 
 Toelichting: 
 

In de tabel zijn de oordelen van de school getoetst op basis van het onderzoek. Waar de 

auditor het oordeel van de school heeft overgenomen is dit aangegeven met ‘=’ in de kolom 

‘vergelijking school’. Waar de auditor afwijkt van het oordeel van de school is dit 

aangegeven met ‘-‘ of ‘+’. 

 

Bij het domein Onderwijs met de thema’s ‘veiligheid’, ‘begeleiding’, ‘ondersteuning’ en 

‘afstemming’  worden de volgende kanttekeningen geplaatst: 

Wie OBS De Bundel binnenloopt ervaart een rustige werksfeer. Leerlingen werken 

zelfstandig in groepjes in de hal, in de groepslokalen doen alle kinderen mee met de les. 

Leerkrachten tonen een respectvolle omgang met leerlingen. Leerlingen accepteren elkaar 

zoals ze zijn. Er is sprake van een veilige leer- en leefomgeving. 
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Het team heeft de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van het opbrengstgericht 

werken. Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van kinderen en realiseren een 

taakgerichte werksfeer. De leraren verduidelijken het doel en de opbouw van de les. 

Leraren activeren voorkennis en sluiten aan bij de vorige les. De leraren maken efficiënt 

gebruik van de geplande onderwijstijd. De lesstof wordt duidelijk uitgelegd en leerkrachten 

geven effectieve feedback aan de leerlingen. Instructie en verwerking worden aangepast 

aan verschillen tussen leerlingen. Aan de instructietafel wordt verlengde instructie 

geboden. In de lessen is samenvatting en evaluatie van de lesdoelen met de leerlingen niet 

aan de orde gekomen. Bij nastreving van het doel dat kinderen de regie nemen over hun 

eigen leerproces kan het ondersteunend zijn om hier meer aandacht aan te geven. 

 

Bij het domein Beleid met de thema’s ‘evaluatie leerlingenzorg’ en ‘beleid 

leerlingenondersteuning’ worden de volgende kanttekeningen geplaatst: 

De leerlingenzorg is de afgelopen jaren op een hoger plan gebracht. Er is sprake van een 

gesloten beleidscyclus waarbij evaluatie van de zorg leidt tot beleidsaanpassingen. In het 

laatste inspectierapport wordt dit ook als zodanig benoemd. 

 

Bij het domein Organisatie met de thema’s ‘organisatie basisondersteuning’ , 

‘ontwikkelingsperspectieven’,  ‘overdracht’ worden de volgende kanttekeningen geplaatst:  

De organisatie van de basisondersteuning is op orde. Leraren en interne begeleiding  passen 

groepsplannen, weekplannen en OPP-en aan op basis van toets gegevens. De informatie 

overdracht vanuit voorschoolse voorzieningen vindt meestal plaats via de ouders en via 

schriftelijke rapportage. Intern worden leerlingen warm overgedragen. Daarnaast is er bij 

de overstap naar het voortgezet onderwijs naast het overdrachtsdossier sprake van 

onderling contact tussen medewerkers van de onderwijsinstellingen. 

 

Ten aanzien van de Deskundigheid en voorzieningen worden de volgende kanttekeningen 

geplaatst: 
Voor de huidige schoolpopulatie heeft de school de beschikking over voldoende 
deskundigheid. Binnen de eigen scholengroep was er in het verleden meer deskundigheid 
aanwezig, maar bezuinigingen hebben dat teniet gedaan. Er is wel een bovenschoolse 
voorziening voor hoogbegaafde kinderen. In de nieuwe situatie onder passend onderwijs zijn 
nog niet alle routes naar externe deskundigheid helder, maar de ervaring is wel dat er 
vanuit het samenwerkingsverband voldoende snel wordt gereageerd op verzoeken voor 
externe inzet op school. 

 
3 AFSLUITING  

 
In een halve dag is de school globaal getoetst op de zelfbeoordeling zoals vastgelegd in het 

SOP middels gesprekken en observaties. Het is aan de school de kanttekeningen in het 

rapport te benutten bij de verdere schoolontwikkeling en bij het aanscherpen van het SOP 

in de toekomst. 

 

Op basis van het bezoek kunnen tot slot de volgende tips aan de school worden 

meegegeven: 

 Coöperatieve werkvormen kunnen ondersteund zijn aan gedifferentieerde 

verwerkingsvormen. 

 Verken mogelijkheden van educatieve software waarbij de prestaties van kinderen 

bepalend zijn voor het naastvolgende aanbod (zelf corrigerend en nivellerend) 

 Evalueer met de leerlingen de lesdoelen als aanzet tot het vervolg   

drs. Theo te Brake 



        Verslag toetsing SOP 2015 

5 

 
 
 

 

 

 


