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SOP 2018-2022 toelichting  

             Schoolondersteuningsprofiel versie 2018-2022 

Inleiding 
 
Voor de periode 2018-2022 werkt SWV Twente Noord met een nieuw format voor het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit nieuwe format en de werkwijze die daar bij hoort 
sluit aan bij de actualiteit rondom het SOP. 
Door de minister van onderwijs is in juli 2018 over het SOP het volgende opgemerkt en 
besloten: 
1. Het schoolteam moeten meer betrokken worden bij passend onderwijs. Het SOP is 

hiertoe een middel. 
2. Ouders moeten via het SOP een goed beeld krijgen van de mogelijkheden van de 

school t.a.v. passend onderwijs. 
3. Voor leraren en ouders is het schoolondersteuningsprofiel het instrument waarmee zij 

(via de MR) het meeste inspraak hebben in de uitvoering van passend onderwijs op 
hun school. 

4. De bedoeling is dat schoolleiding, leraren en andere medewerkers op scholen het 
gesprek voeren over wat zij aan kunnen en wat zij daarvoor nodig hebben. Wat voor 
school wil je zijn, ook gezien de populatie leerlingen? 

5. De nieuwe richtlijnen door de overheid voor het schoolplan zijn uitgegeven. Het SOP 
moet in het schoolplan betrokken worden. Passend Onderwijs wordt een verplicht 
onderdeel van het schoolplan. 

 
Bovenstaande uitspraken zijn verwerkt in de werkwijze en het format SOP, zoals die in 
de periode 2018-2022 gelden.  
 
Het nieuwe SOP als 4-jarig plan met een duidelijke verbinding naar de schoolplannen is 
inmiddels bereikbaar via de bekende “WINSOP-link”, die scholen in eerdere jaren 
ontvingen. Inloggen gebeurt op de bekende wijze en met dezelfde wachtwoorden.  
 
De opbrengst van de zelfevaluatie vragenlijsten zijn samengevat weergegeven in 
WINSOP in het eigen schoolprofiel. 
De samenvatting geeft 5 standaarden waar de school volgens de eigen evaluatie in 
excelleert en 5 standaarden waarin de school zelf nog ontwikkelingsmogelijkheden ziet.  
Scholen houden regie op hun eigen SOP. De school kan in het SOP namelijk een eigen 
toelichting en uitleg schrijven bij de resultaten van de zelfevaluatie. 
 
De gedachten achter het nieuwe SOP 2018-2022 zijn:  
 
1. Een vragenlijst basisondersteuning met standaarden en indicatoren wordt door de 

directie, IB’ers, leerkrachten, het gehele onderwijsteam eens per 4 jaar gescoord. De 
vragenlijst die in het SOP was opgenomen, is vervallen. 

2. Een samenvatting van de zelfevaluatie geeft 5 standaarden waar de school volgens 
de eigen evaluatie in excelleert en 5 standaarden waarin de school zelf nog 
ontwikkelingsmogelijkheden ziet.  

3. Scholen houden regie op hun eigen SOP. De school kan in het SOP namelijk een eigen 
toelichting en uitleg schrijven bij de resultaten van de zelfevaluatie. Hierbij kan ook 
de volledige uitkomst van de zelfevaluatie gebruikt worden. Deze volledige lijst is via 
de schoolbesturen naar de school gestuurd. 

4. Deze score als resultaat van de zelfevaluatie en de toelichting hierbij is ook de basis 
voor het onderdeel passend onderwijs in het schoolplan. 

5. Het SOP is bondig en kernachtig. Onderdelen in het nieuwe SOP zijn: 
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a. Visie op het realiseren van thuisnabij, passend onderwijs. De school haakt hier 
aan bij de visie van het SWV 

b. Ondersteuningsstructuur van het SWV en de specifieke uitwerking op school 
c. Zelfevaluatie door de school van de basisondersteuning en de toelichting van 

de school hierop: zie boven punt 1 boven 
d. Cijfers deelname en gewichten door het SWV in te vullen 
e. Verkregen financiële ondersteuningsmiddelen en de wijze van inzet hiervan 

door de school 
f. Aanvullende opmerkingen van de school m.b.t. passend onderwijs. 

 

Voorbereiding en bewerking door de school 
 

I. Starten september 2018 
 
De school kan vanaf september 2018 al werken in de nieuwe SOP-omgeving. 
Inloggen gebeurt op de bekende wijze. Wachtwoorden zijn onveranderd. Er is nog 
steeds sprake van een dubbele aanmelding. Dit i.v.m. de beveiliging van de 
gegevens. Eerst wordt ingelogd in de WINSOP serveromgeving. Daarna wordt 
ingelogd in het SOP van de school. 
 
Alle oude gegevens zijn bewaard en beschikbaar in het actuele SOP. 

II. Toelichting op de inhoud van het SOP 
 

De school kan tot 1 mei 2019 werken in het SOP nieuwe versie.  
Een toelichting op de onderdelen. 

A. Schoolconcept passend onderwijs. Visie van het SWV en de school op passend 
onderwijs. Beschrijving van het schoolconcept.  
De visie van het SWV op passend onderwijs is verwoord in het rechterdeel van 
het scherm. In het linkerscherm voegt de school zijn eigen uitwerking hiervan 
toe. De uitwerking van de school van vorige jaren is overgenomen. Deze kan 
aangepast worden. Het gaat hier om een bondige beschrijving van de missie, 
visie en de uitwerking hiervan in het schoolconcept. De focus in deze 
beschrijving is gericht op passend onderwijs in de school. 
 
Aan de volgende zaken kan dan bijvoorbeeld aandacht besteed worden in het 
schoolconcept: 

o Hoofddoel: hoe bieden we zoveel mogelijk leerlingen een kans op 
passend onderwijs in onze school 

o Beschrijven hoe omgegaan wordt met verschillen tussen lln. 
o Pedagogisch klimaat, veiligheid en gedrag 
o Competenties van leerkrachten m.b.t. passend onderwijs 
o Ouders als pedagogisch partner 
o Samenwerken met partners in de jeugdzorg. 

 
B. Het SWV heeft de ondersteuningsstructuur volgens de basisondersteuning hier 

al beschreven. In het rechterscherm bij dit onderdeel is deze beschrijving te 
lezen. Deze samenvatting van de ondersteuningsstructuur wordt toegevoegd 
aan het SOP. Daar hoeft de school niet meer veel aan toe te voegen.  
Hier valt de organisatie van groeps- en leerlingenbesprekingen onder, de 
organisatie van het schoolondersteuningsteam (SOT), de werkwijze van de 
trajectbegeleiding, samenwerking met de schoolcoaches.   
Er is ruimte voor de school om hier eigen accenten te benoemen. Dit kan een 
aanvulling op deze interne organisatie volgens het SWV zijn. Ook kan de 
facilitering in personeel door de school zelf aangegeven worden. Gedacht kan 
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worden aan de inzet van  onderwijsassistenten, LIO’s, stagiaires of ouders 
indien deze constructief bijdragen aan de ondersteuningsstructuur van de 
school. Gecertificeerde deskundigheid van personeel waarvan het team 
constructief gebruik kan maken, is ook goed om te benoemen. Deze 
deskundigheid kan de ondersteuningsstructuur van de school versterken door 
extra begeleidings- of adviesmogelijkheden voor leerlingen, leerkrachten of 
team.  
 
Speciale voorzieningen zoals plusgroepen, MLK-groepen, structuurgroepen, die 
schooleigen zijn, worden hier indien van toepassing genoemd. 
 
Samenwerking met externe partners rond de school kan extra beschreven 
worden. Beschrijf bijvoorbeeld hoe samengewerkt wordt met partners in de 
zorg, zoals leerplicht, wijkagent, jeugdzorg. 
Externe partners kunnen zijn: jeugdconsulenten, gemeentelijke regisseurs, 
fysiotherapie, logopedie, MEE, Dimence, Jarabee, enz.. 
 
De tijdsplanning van de interne organisatie van groepsbespreking, 
leerlingbespreking en SOT kan eventueel ook benoemd worden. 

  
C. De uitkomsten van de 4-jaarlijkse zelfevaluatie basisondersteuning worden 

hier door het SWV weergegeven. De school schrijft hier een eigen commentaar 
op. Dit onderdeel is ook het deel dat weergeeft welke accenten de school in 
haar schoolplan legt, daar waar het passend onderwijs betreft. Het geeft de 
doelen en acties weer die de school in de lopende planperiode kiest om 
passend onderwijs te borgen en verder te ontwikkelen. Dit onderdeel zou 1 op 
1 overgenomen kunnen worden in het schoolplan.  
 

D. Het SWV houdt in dit onderdeel de volgende cijfers bij voor de school: totaal 
aantal lln. op teldatum 1 oktober, de deelname aan het SBO en SO, de 
gewichten. 

 
E. De school geeft in euro’s aan hoeveel financiële middelen zij ontvangt van 

haar schoolbestuur aan lichte en zware ondersteuningsmiddelen. De school 
beschrijft hoe zij deze middelen inzet en met welk doel of motivatie. 

 
F. In dit onderdeel “Toelichting en opmerkingen m.b.t. het SOP” kan de school 

alle opmerkingen kwijt, die noodzakelijk zijn om een goed beeld van de 
uitwerking van passend onderwijs te geven. Gedacht kan worden aan: 
mogelijkheden en grenzen, toelatingsbeleid en uitwerking van de zorgplicht, 
medisch protocol, samenwerking met ouders. 
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