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Inleiding 

Vanaf augustus 2014 moet iedere school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben, waarmee 

ze laat zien welke ondersteuning ze kan bieden. Het SOP is een bron aan informatie om nieuwe 

ontwikkelingen op school te initiëren in relatie tot de reeds aanwezige strategische beleidsplannen.  

De mogelijkheden van onze school om optimaal zorg te verlenen kent namelijk ook grenzen. Die 

worden bepaald door condities, zoals de beschikbaarheid van personeel en financiën, maar ook door 

het vermogen van de leerkracht goed om te gaan met verschillen en het vermogen van de school om 

de leerkracht daarbij te steunen en een zorgstructuur in te richten waarin direct kan worden 

gereageerd op de zorgbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten. In dit 

zorgplan proberen we weer te geven hoe wij recht doen aan  leerlingen met specifieke behoeften. 

Met de invoering van de Wet op Passend Onderwijs vond ook de transitie jeugdzorg naar de 

gemeente plaats. Gezamenlijk worden ervaringen opgedaan waarbij de zorg voor het kind centraal 

staan. De invoering en transitie leiden tot andere procedures in de zorg voor onze kinderen. We 

beschouwen dit zorgplan als een groeidocument dat richtinggevend zal zijn in de komende jaren. 

Bij het verder ontwikkelen en verstevigen van onze zorgplicht conformeren wij ons aan de algemene 

doelstellingen van het samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland: 
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Leeswijzer  

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) -dat op de website is te vinden- staat welke basis- en extra 

ondersteuning, de school op dit moment kan bieden. Het SOP is een groeidocument aangezien een 

team steeds in ontwikkeling is en het onderwijs op een school aan veranderingen onderhevig is. Het 

SOP en het zorgplan zal elk jaar opnieuw worden op- en vastgesteld. 

In dit document staan de voor onze scholen meest relevante thema’s verder uitgewerkt. Het vormt 

als het ware het draaiboek ‘zorg’ voor de school. 

In hoofdstuk 1 staat de visie op het gebied van zorg beschreven, zoals dit past bij onze school en 

kernwaarden. 

In hoofdstuk 2  staat de specifieke uitwerking van de zorg binnen onze school beschreven. Het gaat 

hier over de stappen in de zorgniveaus die worden doorlopen. (Handelingsgericht werken).  

In hoofdstuk 3 staat vermeld van welke toetsen wij wanneer gebruik maken bij het analyseren en 

diagnosticeren. Verder staat de procedure van de voortgangscontrolebesprekingen hier uitgewerkt. 

In hoofdstuk 4 staat overige informatie m.b.t opbrengstgericht werken en samenwerking met 

externen beschreven. 

Verder verwijzen we naar de werkprocessen waaronder ‘zorg’ valt: 

- Werkproces 2  Sociale en veilige omgeving 
- Werkproces 3  Afstemming leerstofaanbod 
- Werkproces 4  Differentiatie in instructie en verwerking 
- Werkproces 6  Afstemming leertijd 
- Werkproces 8  Planmatig handelen 
- Werkproces 9  Toetsen, waarderen en rapporteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zorgplan  
 5 

Hoofdstuk 1 Visie t.a.v. zorg 

 

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de 

stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij 

realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van 

basisondersteuning zoals die door het Samenwerkingsverband is gedefinieerd. Ons zorgsysteem 

functioneert goed. Het overgrote deel van de kinderen kan blijven aanhaken bij de grote groep. Het 

aantal handelingsplannen kan daardoor beperkt blijven. 

De zorg dient zo intensief mogelijk te zijn voor de leerlingen, en speciaal voor hen die pedagogisch-

didactische behoeften vertonen om zo in een zekere hoeveelheid tijd door de school te bepalen 

doelen en tussendoelen te bereiken. Dit vindt plaats door planmatig handelen en volgens de niveaus 

van zorg te werken met bijbehorende taken voor de leerkracht en IB-er. De visie wordt door het hele 

team gedragen. 

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we 

te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook 

mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun 

niveau?, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?). 

Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar 

nodig volgen zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, 

maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het 

CITO-LOVS. Leerlingen met een D- of E-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een A-

plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de 

leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Onze ambities zijn: 

 

1. De leraren kennen de leerlingen 

2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 

3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind 

4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen 

5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 

6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg 
voor  zorgleerlingen 

7. De school voert de zorg planmatig uit 

8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na 

9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding 
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1.2 Afstemming 

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met dagelijks wisselende groepsplannen. Na 
het corrigeren bekijken de leraren welke kinderen extra instructie/ extra oefentijd nodig hebben. Dat 
voorkomt uitval in een later stadium. 
In de lerarenklapper zit een gekleurd overzicht met de namen van kinderen die een aparte aanpak 
nodig hebben. Dat voorkomt problemen bij leraren die vervangen. 
 

Niveaus van zorg: 

Zorgniveau 1: algemene reguliere preventieve zorg in de groep 

Zorgniveau 2: extra zorg in de groep 

Zorgniveau 3: speciale zorg in samenwerking met de interne begeleider 

Zorgniveau 4: speciale zorg met inzet van externen 

Zorgniveau 5: passend onderwijs met specialistische hulp 

 

Willen we de kinderen de kans geven zich in een doorgaande lijn te ontplooien, dan hebben we een 

pakket van maatregelen tot onze beschikking dat er toe bijdraagt de kinderen die belemmeringen 

ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces, dus ook de meer- en hoogbegaafde kinderen, 

optimaal te helpen.  

 

Hoofdstuk 2 Uitwerking van de zorg op onze school 

De niveaus van zorg zijn in dit hoofdstuk uitgeschreven.  

 

Niveau 1: Algemene reguliere preventieve zorg in de groep 

 

Binnen de groep is de leerkracht verantwoordelijk voor het bieden van een passend/uitdagend 

onderwijsaanbod. Uitgangspunt is dat leerlingen zich in een verschillend tempo en niveau 

ontwikkelen.  

Het werken met ‘VANDAAG’ heeft als doel  dat de differentiatie binnen de groepen in kaart wordt 

gebracht, zodat de leerkracht steeds een overzicht heeft van welke hulp wanneer aan welke 

leerlingen  moet worden geboden.   

Procesdoelstellingen vinden wij belangrijker dan doelstellingen in vaardigheidsscores. Deze laatste 

geven geen handvaten voor de uitvoering. De procesdoelstellingen wel. Vanzelfsprekend geeft iedere 

methodegebonden toets ook inzichten over de instructiebehoefte.  

Communicatie naar de ouders 

De leerkracht communiceert met de ouders over de voortgang van de 

resultaten: 

• tijdens reguliere oudergesprekken 

• tijdens een tussentijds oudergesprek 

• tijdens eventueel tussentijds telefonisch overleg  
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Verslaglegging 

• toetsgegevens van cito worden vastgelegd in het LOVS (directe koppeling naar Eduscope) 

• toetsgegevens van de methodegebonden toetsen worden vastgelegd in Eduscope 

• het groepsprofiel (VANDAAG)is vastgelegd in de groepsklapper.   

• oudergespreksverslagen worden in Eduscope genoteerd 

 

Taken van de leerkracht op zorgniveau 1 

 Goed onderwijs bieden: door goede en recente methodes te hanteren met aandacht voor 
betekenisvol, sociaal, samenwerkend en strategisch leren. 

 De ontwikkelingen van de leerling goed te volgen o.a. door te signaleren, te observeren, 
methodegebonden toetsen af te nemen, ons CITO leerlingvolgsysteem goed te hanteren en 
een goede registratie en dossiervorming bij te houden.  

 Groepsprofiel wordt twee keer per jaar door de leerkracht opgesteld. Dit geeft een duidelijk 
overzicht van de zorg op groepsniveau.  

 Het signaleren van risicoleerlingen aan de hand van uitval bij methodegebonden toetsen, bij 
CITO-toetsen (leerlingen met een D- en E-score) en vanuit het dossier leerlingvolgsysteem. 

 Voortgangscontrolebesprekingen met de IB-er houden: hierin komen standaard alle 
risicoleerlingen 3x per jaar aan de orde en de overige leerlingen indien dat nodig is. 

 De leerkracht geeft les op 3 niveaus: aanpak 1 (Verlengde instructie), aanpak 2 
(basisinstructie), aanpak 3 (verkorte instructie). 
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Overzicht van de verantwoordelijkheden en acties in zorgniveau 1 

 

Verantwoordelijkheden Support 

actie groepsleerkracht  interne 

begeleider  

directie  LB 

observeren  x   x 

methode toetsen afnemen  x    

methode onafhankelijke toetsen 

afnemen(CITO) en vastleggen in 

digitale LOVS 

x    

toetsen analyseren x   x 

Groepsplan / groepsprofiel  maken 

en bijstellen 

x    

hulp inschakelen van collega’s en/of 

ouders 

x    

minimaal 3 keer per jaar een 

voortgangscontrolebespreking 

x x   

voortgangsgesprek met kinderen 

voeren 

x   (x) 

zorgen voor de aanwezigheid van 

het CITO toetsmateriaal 

 x   

attenderen op toetsafname en 

adviseren 

 x   

controleren vastlegging in digitale 

LOVS 

 x   

analyseren van de toetsgegevens op 

groeps- en schoolniveau en 

bespreken met directie 

 x x (x) 

leerkrachten uitnodigen voor 

gesprek indien wenselijk. 

 x x  

leerkrachten adviseren  x  x 

leiden van de VCB- en 

leerlingbesprekingen  

 x   

directie volledig op de hoogte 

houden van ontwikkelingen. 

 x x  

leerkrachten coachen en 

groepsbezoeken 

 x  x 

orthotheek actueel houden  x  x 
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Niveau 2: Extra zorg in de groep 

 

Deze zorg geldt voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waaraan in niveau 1 (aanpak 1) 

niet voldaan kan worden. De toets resultaten zijn lager dan de verwachtingen die we van het kind 

hebben. Het kan gaan om een tijdelijke uitval op een bepaald gebied. De leerkracht maakt naar 

aanleiding van zijn observaties, toetsen en gesprekken binnen 3 weken na afname een planning van 

de extra hulp. Deze extra hulp wordt in principe in de groep uitgevoerd door de leerkracht, indien 

mogelijk met een groepje kinderen. 

Het doel van deze extra hulp is opgelopen achterstand weer in te lopen. Dit kan door middel van: 

• Het vergroten van de oefentijd. 

• Het geven van extra instructie. 

• Het inzetten van meer gespecialiseerde methoden of materialen. 

• Het creëren van een positief werkklimaat. 

In de individuele handelingsgerichte aanpak (HGA) wordt deze extra hulp vastgelegd en gepland door 

de leerkracht. De leerkracht evalueert de extra hulp na een aantal weken en maakt, indien nodig, 

plannen voor het vervolg. De HGA is opgeslagen in Eduscope. 

Wanneer een HGA afloopt kan het vervolg zijn dat deze extra hulp beëindigd wordt (het doel is 

bereikt terug naar zorgniveau 1), doorgaan met de extra hulp (het kind blijft in zorgniveau 2) of 

aanmelden bij de interne begeleider (zorgniveau 3).  De interactie leerkracht-kind staat centraal, de 

ib-er coacht. 

 

De leerkracht beschrijft in de HGA  in het kort hoe hij/zij het probleem wil gaan aanpakken. De 

volgende punten worden beschreven:  

 het probleem (+analayse) 
 de werkwijze die gehanteerd wordt  
 het materiaal dat gebruikt wordt  
 de duur  
 of het handelingsplan effect gehad heeft  
 de evaluatie van het plan. 

Hiertoe wordt het format van het HGA toegepast. 

De leerkracht kan ook tot een HGA (zorgniveau 2) overgaan als er sprake is van 

werkhoudingproblemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Een HGA op zorgniveau 2 is 

binnen de klas uitvoerbaar. De ouders worden hiervan in kennis gesteld.  

Bij de evaluatie wordt de vervolgaanpak bepaald: 

 Het heeft veel effect gehad: terug naar niveau 1 
 Nog steeds achterstand, maar wel voldoende vooruitgang: het kind blijft in niveau 2. 
 Nauwelijks of geen vooruitgang: we gaan naar niveau 3. 

 

Communicatie naar de ouders 

De leerkracht communiceert met de ouders over de voortgang van de 

resultaten: 

• tijdens reguliere oudergesprekken 

• tijdens een tussentijds oudergesprek 
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• tijdens eventueel tussentijds telefonisch overleg  

 

Verslaglegging 

• toetsgegevens van cito worden vastgelegd in het LOVS (directe koppeling met Eduscope) 

• toetsgegevens van de methodegebonden toetsen worden vastgelegd in Eduscope 

• Het HGA is in Eduscope opgeslagen. In het logboek staat beschreven wanneer welke activiteit van 

het HGA wordt uitgevoerd (of een verwijzing naar deze activiteit) 

• ouder gespreksverslagen worden in Eduscope genoteerd 

Overzicht van de verantwoordelijkheden en acties in zorgniveau 2 

 

Verantwoordelijkheden Support 

actie groepsleerkracht  interne 

begeleider  

directie  LB 

HGA opstellen binnen 3 weken 

na afname toets  

x   x 

gesprekken voeren met ouders 

en kind en hen op de hoogte 

stellen van de extra hulp 

x    

advies vragen bij ib  x   x 

evalueren na 6/8 weken en 

melden resultaat bij ib, kind en 

ouders 

x    

adviseren bij opstellen van 

groepsplan / HGA 

 x  x 

Dossiervorming van de plannen 

en evaluaties op groepsniveau 

(HGA) 

 x   

Diepte-analyse maken op 

schoolniveau n.a.v medio-

resultaten. 

 x   
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Niveau 3: Speciale zorg in samenwerking met de interne begeleider 

 

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, zoekt de leerkracht hulp op schoolniveau. Dit kan 

de interne begeleider, of een gespecialiseerde collega of zijn. Het gaat hierbij om kinderen waarbij is 

gebleken dat niveau 2 tot onvoldoende resultaat leidt. In dit zorgniveau wordt gesproken over een 

individueel handelingsplan op zorgniveau 3. De hierin opgenomen doelstellingen worden SMART 

geformuleerd.  

Het handelingsplan wordt na 6/8 lesweken geëvalueerd. Uit de evaluatie kan blijken dat de doelen 

behaald zijn, dan wordt het plan afgesloten. 

Indien de doelen nog niet (geheel) behaald zijn kan het handelingsplan voortgezet worden of er kan 

een nieuw plan opgesteld worden.  

Wanneer de school handelingsverlegen is wat betreft de aanpak, kan er besloten worden een 

externe instantie in te schakelen. Dan gaan we over op zorgniveau 4. 

 

Mogelijkheid 1 

Zorg binnen de school: 

De leerkracht stelt –eventueel met hulp van de ib’er- een HGA op niveau 3 op en voert dit uit. Dit 

plan wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend. De uitvoering ervan vindt binnen  de 

groep plaats. 

Mogelijkheid 2 

Afhankelijk van de zwaarte en/of complexiteit van de problematiek kan tijdens de 

voortgangsbespreking besloten worden om de leerling direct in te brengen: 

 In een leerlingbespreking, waarbij het hele team/bouw aanwezig is. 
 Zorg Advies Team (ZAT) evt met externe (niet zijnde lid ZAT) deskundige 
 Multi-disciplinair overleg (MDO) met trajectbegeleider expertpool 

 

In beide gevallen wordt van daaruit bekeken hoe de vervolgaanpak zal zijn. 

In het handelingsplan op niveau 3 moeten de volgende punten vermeld staan: 

 Probleemomschrijving 
 Onderzoeksgegevens / beginsituatie 
 Aandachtspunten voor de begeleiding 
 Het doel dat aan het einde bereikt moet worden 
 De werkwijze en materialen 
 Of en hoe de ouders hierbij betrokken worden 
 De startdatum 
 Wanneer ermee gewerkt wordt 
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 De duur (in de regel 6 à 8 weken) 
 De effecttoetsing 

Op de evaluatiedatum van het handelingsplan worden de volgende, mogelijke vervolgstappen 

bepaald:  

 Handelingsplan heeft veel effect gehad. Terug naar niveau 1 

 Bij voldoende vooruitgang, terug naar niveau 2 of voortzetting van het handelingsplan 
gedurende een tweede termijn van 6 à 8 weken. 

 Bij weinig of geen vooruitgang; consultatie of vervolgconsultatie van externe deskundige , 
met als doel meer zicht te krijgen op de problematiek en een eventuele andere en/of verdere 
aanpak. 

 Indien een bredere kijk op de problematiek van de betreffende leerling(en) gewenst is, wordt 
deze besproken binnen het ZAT. Het ZAT bestaat uit: IB-er,  schoolmaatschappelijk werk en 
schoolarts. In principe komt het Zat 3x(mits er iets tussendoor gebeurt) per jaar bij elkaar. 
Andere instanties worden op oproep ingeschakeld. 

 

Dit kan er als volgt uitzien: 

 Aanpassen van het handelingsplan 

 Opstellen van een Plan van Aanpak. We gaan hiertoe over als, op welk moment dan ook, uit 
onderzoek blijkt dat een handelingsplan op niveau 3 geen uitkomst biedt voor de 
betreffende problematiek. Het is een plan voor langere termijn. Hierin wordt beschreven hoe 
en met welke middelen we extra ondersteuning gaan geven m.b.t. de betreffende 
problematiek. Ook het tijdsbestek en de evaluatie van het traject wordt hierin vastgelegd. Dit 
plan wordt ook met de ouders besproken en door hen ondertekend. 

 Aanvragen van verder onderzoek. 
 

Communicatie naar de ouders 

• De leerkracht informeert de ouders over de hulp die zij inschakelt. 

• Ouders worden betrokken om mee te denken (afhankelijk van het gesignaleerde probleem) 

• De leerkracht overlegt het concept van het individuele handelingsplan aan de ouders en 

  bespreekt dit met ze. Wanneer ouders en leerkracht het eens zijn over de inhoud van het  

  handelingsplan wordt het definitieve handelingsplan vastgesteld. In het plan staat hoe ouders  

  betrokken worden. 

 

Verslaglegging 

• toetsgegevens worden vastgelegd in het LOVS 

• toetsgegevens van de methodegebonden toetsen worden vastgelegd in Eduscope 

• het individuele handelingsplan wordt gemaakt en geëvalueerd in Eduscope 

• ouder gespreksverslagen worden in Eduscope genoteerd 

 

Overzicht van de verantwoordelijkheden en acties in zorgniveau 3 

 

Verantwoordelijkheden Support 

actie groepsleerkracht  interne 

begeleider  

directie  LB 
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afspraak maken voor individuele 

kindbespreking met ib-lkr 

x    

kindbespreking leiden   x   

handelingsplan opstellen, 

bespreken en evalueren met 

ouders en kind 

x   x 

handelingsplannen en 

groepsplannen digitaal bewaren 

x x   

handelingsplannen evalueren. 

 

x    

hulp van externen inroepen  

 

 x   

extra onderzoek/observaties 

uitvoeren 

 

 x  x 

Directie op de hoogte houden van 

de voortgang en de resultaten 

 x x  

 

 

Niveau 4: Speciale zorg met inzet van externen 

 

Ouders halen een verwijsbrief bij de huisarts/jeugdarts en melden hun zoon/ dochter aan bij een 

onderzoeksbureau voor nader onderzoek. Dit gebeurt na overleg met de interne begeleider. Er wordt 

nagegaan welke instellingen/onderzoeksinstanties contractueel door de gemeente (woonplaats kind) 

zijn vastgelegd ivm eventuele vergoedingen. 

Binnen de expertisepool van INNOVO is het ook mogelijk om ambulante begeleiding of diagnostiek 

aan te vragen. Op de website van het samenwerkingsverband Heuvelland-Maastricht is meer 

informatie hierover te vinden. 

Doel van het inschakelen van specialisten uit de expertisepool is het ondersteunen van het 

zorgsysteem en het overdragen van meer specialistische kennis.  

Bij zorgniveau 4 en wellicht verwijzing naar het S(B)O wordt een trajectbegeleider ingeschakeld. In 

deze regio is dat Leo Ortmans.  
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Ontwikkelingsperspectief (voor leerlingen met een eigen leerlijn) 
 
Voor bepaalde leerlingen zijn niet alle einddoelen van het basisonderwijs haalbaar. Deze leerlingen 
doorlopen de leerstof vaak op een andere wijze en in een ander tempo dan waarvan standaard 
wordt uitgegaan. Passend onderwijs is een noodzakelijke stap om deze leerlingen binnen de eigen 
school te kunnen begeleiden. Dan spreekt men over het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. 
Een ontwikkelingsperspectief is een structureel afwijkend onderwijsprogramma voor één of 
meerdere basisvakken, dat leidt tot een lager eindniveau dan normaal beoogd wordt op de 
basisschool. Het geeft de doelen en de inhouden aan van wat geleerd moet worden en het onderwijs 
dat daarvoor nodig is. Een leerling krijgt een onderwijsaanbod dat past bij de eigen mogelijkheden. 
Voorafgaand aan een ontwikkelingsperspectief vindt een intelligentieonderzoek plaats naar 
capaciteiten en/of persoonlijkheid (sociaal-emotioneel) van het kind. Wanneer er voldoende 
gegevens hiertoe aanwezig zijn, kan deze stap ook worden weggelaten. 
 
Bij een ontwikkelingsperspectief zullen toetsing en rapportage worden aangepast. De 
ontwikkelingslijn van de leerling staat centraal, dus de vergelijking met zichzelf. Daarnaast moet 
zichtbaar blijven hoe de resultaten zich verhouden tot de landelijke referentiegegevens (LOVS). De 
vaardigheidsscores (LOVS) maken het mogelijk om de leerling zowel met zichzelf als met andere 
(reguliere) leerlingen te vergelijken.  
 
Een ontwikkelingsperspectief heeft consequenties voor school, leerling en ouders. De beslissing 
hiertoe wordt genomen na een zorgvuldig doorlopen stappenplan. Uitgangspunt is dat het 
uitzonderingen betreft en dat er geen andere oplossingen meer mogelijk zijn. Op teamniveau zijn de 
risico’s en nadelen van een ontwikkelingsperspectief bekend. Het team neemt hiervoor 
verantwoordelijkheid en heeft de intentie om deze leerlingen op maat te begeleiden. 
 

Door het opstellen van een ontwikkelingsperspectief brengt onze school aan de hand van alle 
relevante gegevens in beeld wat ze met de leerling wil bereiken. Het is dus niet alleen bedoeld om de 
ontwikkeling te volgen, maar vooral om het onderwijsaanbod voor de leerling zodanig te plannen dat 
de leerling zich optimaal ontwikkelt. Er wordt duidelijk in kaart gebracht welke doelen de leerling op 
lange, middellange en korte termijn nastreeft. De school benoemt zowel het verwachte 
uitstroomniveau als de leerrendementsverwachting per vakgebied van een leerling. 
Het verwachte uitstroomniveau van een leerling  is niet op één vakgebied gebaseerd, maar op het 
totale functioneren van een leerling. Op basis van de leerrendementsverwachtingen voor genoemde 
vakgebieden ontstaat, aangevuld met gegevens over de cognitieve mogelijkheden en over 
belemmerende en protectieve factoren van de leerling, een profiel van de leerling. Op basis van dit 
profiel wordt het uitstroomniveau van een leerling benoemd. 
 

Voor wie is een ontwikkelingsperspectief? 
 
Een ontwikkelingsperspectief wordt gemaakt voor leerlingen die het eindniveau van groep 7 niet  
halen. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met:  

 een SO- of SBO-indicatie;  

 een verwachte uitstroom naar het praktijk- of voortgezet speciaal onderwijs;  

 cognitieve of sociaal-emotionele belemmeringen op één of meerdere van de vakgebieden  
rekenen en wiskunde, technisch lezen of begrijpend lezen. Tot deze laatste groep behoren  
vooral leerlingen die naar verwachting zullen uitstromen naar het LWOO. Wanneer het 
slechts een vakgebied betreft, kan dit ook hoger zijn. 

 



Zorgplan  
 15 

Het gaat hier dus niet om leerlingen die met kortlopende handelingsplannen tot het eind van de 
basisschool mee kunnen komen en ook niet om leerlingen met zintuiglijke of lichamelijke handicaps 
die het eindniveau van groep 8 wel kunnen halen.  
Als een school geen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften heeft moet men dit kunnen 
aantonen met behulp van het leerlingvolgsysteem. Wij maken gebruik van het document “Analyse en 
waarderingen van opbrengsten – Inspectie van het onderwijs”.  
 
Hoe is het opgebouwd? 
Het ontwikkelingsperspectief dient in meetbare termen te worden geformuleerd (bijvoorbeeld in 
vaardigheidsscores of DLE’s). Onze school gebruikt DLE’s. Het perspectief wordt onderbouwd met de 
bevindingen uit de raadpleging van de externe deskundigen, het leerrendement tot dusver, 
belemmerende en protectieve factoren en het IQ van de leerling indien dit bekend is. De inspectie 
eist hierbij overigens geen IQ-onderzoek. De school moet wel kunnen aantonen dat de achterstand is 
veroorzaakt door kindkenmerken en niet door tekortschietend onderwijs.  
 
De onderstaande tabel gebruiken wij als houvast bij het inschatten of het ontwikkelingsperspectief 
realistisch is.  
 
Tabel 31. Indicatie voor relatie uitstroomniveau, intelligentieniveau en ontwikkelingsperspectief  

Uitstroomniveau  Intelligentieniveau  Indicatie ontwikkelingsperspectief 

voor RW, TL, BL  

PRO  IQ 55-80  Eind niveau groep 5  

LWOO  IQ 75-90  Eind niveau groep 6  

LWOO  IQ 80-90 en specifieke stoornis  

(bv dyslexie, dyscalculie)  

Eind niveau groep 6 voor het 

betreffende vakgebied  

LWOO  IQ 90-120 en sociaal-emotionele 

problemen  

Eind niveau groep 7  

 

Het ontwikkelingsperspectief wordt ingevuld door de interne begeleider in samenspraak met de 
groepsleerkracht. Elk half jaar (na Cito afname) wordt dit perspectief bekeken, geëvalueerd en 
worden de doelen bijgesteld indien nodig. Dit wordt ook met ouders en kind besproken. 
 
Uitsluiten van de Citotoets 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (ontwikkelingsperspectief) komen in aanmerking om 
buiten de berekening van de schoolverlaterstoets gelaten te worden, mits aan de genoemde criteria 
voldaan wordt. (Rapport van Inspectie: indicator 13.2): 
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de inspectie de resultaten van een lwoo-leerling uitsluit 
van de beoordeling: hiervoor moet de school aantonen dat de achterstanden bij deze leerlingen niet 
zijn veroorzaakt door het onderwijs. Bovendien moet er sprake zijn van forse achterstanden 
(eindniveau groep 7 wordt niet gehaald) op meerdere van de vakgebieden rekenen en wiskunde, 
technisch lezen of begrijpend lezen en kan de school aantonen dat de betreffende leerling zich naar 
verwachting heeft ontwikkeld. Hieraan stelt de inspectie de volgende eisen (zie Deel B, indicator 1.4):  
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 De school heeft voor de leerling een ontwikkelingsperspectief bepaald dat voldoende 
onderbouwd en realistisch is.  

 

 De school heeft voor de leerling tussendoelen opgesteld die zijn afgeleid van het 
ontwikkelingsperspectief.  

 

 De leerling ontwikkelt zich naar verwachting (dus volgens de gestelde tussendoelen).  
 

Beslisschema OPP 
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Externe hulp via school  

Als de school niet voldoende middelen heeft om de leerling voldoende te kunnen stimuleren, zich te 

laten ontwikkelen, wordt externe hulp ingeschakeld. 

Het is vanuit school mogelijk om extra zorg in te schakelen door een Expertisepool. Zie de procedure 

hieronder. Deze aanvraag wordt altijd begeleid door de trajectbegeleider. Voor onze regio is dat Leo 

Ortmans. 

 

Deskundigenadvies 
PROCEDURE 
 

- De voorkeur gaat ernaar uit om medewerkers, die onder de 
werking van het Tripartite akkoord vallen, in te zetten voor het verstrekken van het 
deskundigenadvies in de procedure van de toelaatbaarheidsverklaring. 

- Pas als blijkt dat geen of onvoldoende deskundigenadviseurs beschikbaar zijn, zullen externe 
deskundigenadviseurs ingezet worden. 

- Het deskundigenadvies zal betrokken worden uit een naburig samenwerkingsverband 
teneinde neutraliteit van de deskundige te waarborgen. Hij/zij mag dus niet betrokken zijn 
geweest bij het betreffende dossier en/of anderzins betrokken en/of verbonden zijn bij de 
betreffende scholen.  

- Per Samenwerkingsverband wordt een orthopedagoog en psycholoog aangezocht. Deze 
deskundigen bepalen onderling wie het dossier in behandeling neemt. Indien de deskundige 
van oordeel is dat – naast het reeds gegeven advies van een aantal deskundigen in het 
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aanvraagproces - een tweede deskundige ingeschakeld moet worden (revalidatie-arts, 
jeugdarts, maatschappelijk werker, etc), dan wordt deze door de deskundige adviseur 
ingeschakeld.    

 
Externe hulp via ouders 

Soms is het nodig onderzoek of behandeling te laten doen door bijvoorbeeld een ergotherapeut, 

logopedist of kinderpsycholoog. Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanvraag van het onderzoek bij 

externe instanties en zorgen voor een verwijskaart via de huis/jeugdarts. Als school hebben wij de 

taak om dit proces te volgen met de ouders.  

De leerkracht, intern begeleider en ouders hebben overleg met de onderzoeker/ behandelaar. 

Communicatie naar ouders 

• Ouders nemen i.o. met leerkracht/ib-er contact op met huisarts voor aanvraag onderzoek bij 

externe  instanties.  

• De leerkracht communiceert met de ouders. Alle benodigde formulieren voor onderzoek worden 

door ouders en school ondertekend.  

• De interne begeleider communiceert met de externe instanties. 

• Bij het adviesgesprek zijn de onderzoeker, de ouders, de leerkracht en de interne begeleider  

  aanwezig. 

• Wanneer ouders geen toestemming geven voor extern onderzoek, zal de school haar grenzen  

  schriftelijk vastleggen. Hierin wordt duidelijk beschreven wat de mogelijkheden van de school zijn.  

• Indien er een ontwikkelingsperspectief gemaakt wordt, worden ouders door de leerkracht 

en de interne begeleider door middel van een gesprek hiervan op de hoogte gesteld. Het 

plan wordt eveneens in deze samenstelling besproken met ouders. Het loslaten van de leerstof is 

een ingrijpende gebeurtenis en zullen we alleen doen wanneer onderzoek aantoont dat dit 

noodzakelijk is, om de leerling uiteindelijk zo goed mogelijk in zijn/haar specifieke 

onderwijsbehoeften te voorzien. 

 

Verslaglegging 

• De interne begeleider verzamelt alle benodigde informatie en vormt een dossier. 

• De toetsgegevens van de methodegebonden toetsen worden vastgelegd in Eduscope door de 

leerkracht. 

• Bij begeleidingsgesprekken maakt de interne begeleider een verslag van het gesprek en zet deze in 

Eduscope. 

Overzicht van de verantwoordelijkheden en acties in zorgniveau 4  

 

actie groepsleerkracht  interne 

begeleider  

directie  

met directie overleggen welke hulp 

wordt ingeschakeld 

 x x 
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contact leggen met externe instanties  x  

formulieren en onderwijskundig rapport 

invullen 

x   

controleren, aanvullen en verzenden 

formulieren 

 

 x  

ontwikkelingsperspectief opstellen 

 

x x  

ontwikkelingsperspectief bespreken met 

ouders 

x x  

gesprekken voeren met externe 

instanties  

x x  

ouders uitnodigen voor de gesprekken  x   

dossiers bijhouden  x x  

uitvoeren van adviezen  x   

 

Niveau 5: Passend onderwijs met specialistische hulp 

 

De school kan geen juist onderwijsarrangement aanbieden. Samen met de ouders wordt er voor dit 

kind gezocht naar een passende plaats in het (Speciaal) Basis onderwijs of het Speciaal Onderwijs. 

Voor leerlingen die met een leerlinggebonden financiering (rugzak) deelnemen aan het regulier 

onderwijs, is sinds 1 augustus 2014 ‘de rugzak’ vervallen. Vanaf die datum hebben wij als basisschool 

een zorgplicht. Dat betekent dat wij voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een 

passend onderwijsprogramma en begeleiding moeten bieden. Het samenwerkingsverband krijgt 

vanaf 1 augustus 2014 de lgf-bekostiging die nu naar de reguliere scholen gaat. De scholen in het 

samenwerkingsverband moeten afspraken maken over de bekostiging van extra ondersteuning op de 

reguliere scholen. De SOP’s tonen aan op welke school welke hulp kan worden gegeven. 

Aanvragen van een TLV 

Sinds 1 augustus 2014 is het mogelijk om een toelaatbaarheidsverklaring voor een SO of SBO in te 

vullen. Zie hiervoor het stroomschema op de volgende bladzijde. 
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Aanvragen TLV t.b.v. 

S(B)O-plaatsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder meldt LL 

aan bij: 

2. SBO of SO 

Intake 

SO of SBO  
plaatsing 

nodig ? 

Ouder meldt LL 

aan bij: 

1. BAO 

SO of SBO schakelt TB in.  

TB organiseert MDO: 

- SO, SBO en BAO * aan 
tafel 

- ouders nemen deel 

nee

ee 

Aanvraag TLV behan-

delen in MDO  

ja 

MDO akkoord ? 

4 handtekeningen 

Directeur SWV 
neemt besluit over TLV 

Directeur SWV: 

I bemiddeling 
II geschil 

Intake 

ja 

Plaatsbaar in 
school (met of zonder 

extra ondersteuning) ? 

School  
plaatst 

nee

ee 

LL is ingeschreven in 

BAO. School kan on-
dersteuningsbehoefte 

niet langer realiseren 
in de eigen school. 

DeskundigenAdvies vragen 

DA vergelijkbaar 
met oordeel MDO? 

BAO school: 

- haalt TB erbij 
- betrekt de ouders erbij 

- ronde tafel gesprek 

 

BAO-BAO-

plaatsing 
mogelijk? 

Aanvraag indienen bij  
directeur SWV 

ja 

 

TB organiseert MDO: 

- BAO en BAO aan tafel 
- ouders nemen deel 

SBO of SO plaatst Geschil 

MDO akkoord ? 

4 handtekeningen 

Andere 

BAO-school 
plaatst 
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Plaatsingsvraag be-

handelen in MDO  

SO of SBO 

schakelt 
TB in.  
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Communicatie naar ouders 

• De ouders zijn aanwezig bij alle gesprekken en geven toestemming voor de te ondernemen acties.  

  Ook vullen zij de ouderformulieren in. 

• De interne begeleider gaat indien ouders dat prettig vinden mee voor een oriënterend gesprek op 

de nieuwe school. 

 

Verslaglegging 

• De interne begeleider maakt een verslag in Eduscope van de gesprekken met ouders, leerkracht en 

externe instanties.  

Overzicht van de verantwoordelijkheden en acties in zorgniveau 5  

 

actie groepsleerkracht  interne 

begeleider  

directie  

ouders uitnodigen voor gesprekken  

 

x   

gesprek voeren met ouders over 

verwijzing 

 

x x  

Onderwijskundig rapport invullen  

 

x   

Controleren, aanvullen en verzenden 

formulieren 

 x  

Aanvraag coördineren  x  

Directie op de hoogte brengen  x x 

Dossier bijhouden 

 

x x  
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Hoofdstuk 3            Toetsen en Procedure VCB 

Basisschool de Lindegaerd 

 
 

Schooljaar 2015-2016 
 

Toets Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni 

Rekenen voor 

kleuters 

   M1 

M2 

   E1 

E2 

 

Taal voor kleuters    M1 

M2 

   E1 

E2 

 

Herfstsignalering  3        

Wintersignalering     3     

lentesignalering       3   

Eindsignalering         3 

Avi/DMT  

 

  M3 +M4 

(A-versie) 

    E3 + E4 

(B-versie) 

Begrijpend lezen    M4 t/m 8      

Begrijpend lezen 3.0         E3 

Spelling 2012    M4 t/m M8     E4 t/m E8 

Spelling 3.0    M3     E3 

Spelling: 

Werkwoorden 

    M8     

Woordenschattoets     M3 t/m M8     E3 t/m E8 

Rekenen -Wiskunde    M4 t/m 8     E4 t/m E8 

Rekenen-Wiskunde 

3.0 

   M3     E3 

Cito eindtoets       8   

Entreetoets       7   

Quickscan Digitaal 

handelingsprotocol 

hoogbegaafdheid 

3* 

1* 

  4 

6 
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Procedure voortgangscontrolebespreking (VCB) 

 

Aanwezig: 

 Groepsleerkracht(en) 

 Intern begeleider 

Algemeen 

 3  keer per jaar vindt er op onze school per groep een voortgangscontrolebespreking plaats 
die vastligt in onze jaarplanning. Tijdens de eerste voortgangscontrolebespreking wordt de 
gehele groep besproken. Daarna slechts zorgleerlingen en door de groepsleerkracht 
ingebrachte leerlingen. 

 Indien nodig kan er een tussentijdse individuele leerlingenbespreking ingevoegd worden. 

 De leerkrachten vullen voor de leerlingen  een voortgangscontrolebespreking  formulier in en 
voegen hier eventueel eerder afgenomen methodegebonden toetsen, werkjes of observaties 
bij.  

 De intern begeleider bereidt de voortgangscontrolebespreking voor en dient derhalve 
uiterlijk één week voor de bespreking in het bezit te zijn van alle gegevens. 

 De interne begeleider maakt een overzicht met data en tijden. 

Procedure tijdens de voortgangscontrolebespreking 

 De leerkracht, die de leerling heeft ingebracht, licht zijn formulier toe. 

 De intern begeleider stelt eventuele verhelderende vragen zodat de hulpvraag duidelijk 
wordt. 

 De intern begeleider reikt indien mogelijk informatie en of handelingsadviezen aan die de 
leerkracht in zijn dagelijkse praktijk kan toepassen.  

 De leerkracht licht de volgende leerling toe. 
 

Uitwerking van de afspraken m.b.t. de voortgangscontrolebespreking. 

De leerkracht draagt zorg voor een schriftelijke voorbereiding van de voortgangscontrolebespreking. 

Het is de bedoeling dat in een volgende voortgangscontrolebespreking de zorgleerlingen geëvalueerd 

worden. 

De interne begeleider typt tijdens of na de VCB bespreking, de voortvloeiende acties bij de 

betreffende leerling in Eduscope. 

 

N.B. 

 Leerlingen met een CITO-score D en E worden beschouwd als zorgleerlingen en worden bij 
iedere voortgangscontrolebespreking ingebracht, mits op basis van de kenmerken van het 
kind is afgesproken dat dit niet noodzakelijk is 

 Voor alle kinderen met de tweede keer een D score en een CITO-score E wordt een 
handelingsplan opgesteld, mits op basis van de kenmerken van het kind is afgesproken dat 
dit niet noodzakelijk is 

 Kinderen die voor de eerste keer een D scoren, krijgen zorg op niveau 2. Dit wordt 
omschreven in het groepszorgprofiel(vandaag). 
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 Wanneer blijkt dat het niveau van een hele groep laag ligt dan wordt dit in een 
voortgangscontrolebespreking besproken en kan de leerkracht met de intern begeleider een 
programma samenstellen voor deze groep aangaande de gesignaleerde problematiek. 

 Een leerkracht zal niet bij iedere D/E-leerling een ondersteuningsvraag hebben. Deze leerling 
wordt wel besproken. De leerkracht informeert de intern begeleider over de wijze waarop de 
leerkracht het gesignaleerde probleem zal aanpakken. 

 In de laatste maand (of eerste week) van het schooljaar vinden de 
leerlingoverdrachtbesprekingen plaats tussen de huidige leerkracht en de ontvangende 
leerkracht. De interne begeleider is hierbij niet noodzakelijk aanwezig.  Tijdens deze 
besprekingen worden alle leerlingengegevens overgedragen. De analyses, doelstellingen en 
aanpak t.b.v. de handelingsplannen voor het nieuwe schooljaar worden door de leerkracht 
aan het eind van het schooljaar gemaakt, zodat er meteen mee gestart kan worden. De 
nieuwe leerkracht vult dit aan met de organisatorische aanpak. 
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Hoofdstuk 4 Opbrengstgericht werken en samenwerking met externen  

Opbrengstgericht werken 

 

Met behulp van het CITO-LOVS kan de IB-er verschuivingen en trends in de resultaten signaleren, 

waarna er actie ondernomen kan worden. Twee keer per jaar wordt er een rapportage gemaakt van 

de leeropbrengsten op basis van de resultaten op de LOVS-toetsen (in maart en juni), Eindtoets en 

Entreetoets. Naar aanleiding hiervan kunnen (in overleg) vervolgbeslissingen worden genomen ten 

aanzien van de inhoud en vormgeving van het onderwijsleerproces zoals aanpassing van het 

programma en/of leertijd, of actie in een bepaalde groep in samenspraak met de leerkrachten en de 

directie. Wanneer dit noodzakelijk is gebleken, dan zal na de aanpassing ten aanzien van inhoud en 

vormgeving bij de volgende toetsronde een evaluatie plaatsvinden over de opbrengsten. 

Procedure m.b.t. logopedie 

Aan de school is Marie-José (Stalmeier) als logopedist van O2 verbonden.  De logopedist screent 

leerlingen die door de leerkracht en IB-er aangedragen worden. De uitslag van deze screening 

spreekt zij met de betreffende leerkracht en de interne begeleider door, voordat zij de 

screeninggegevens doorspreekt met de ouders.  

Leerlingen waarbij de logopediste problemen constateert kunnen op de controlelijst geplaatst 

worden dan wel in aanmerking komen voor behandeling bij een privé logopediepraktijk. Een 

overzicht van de screeninggegevens en de voortgang van onder behandeling zijnde leerlingen wordt 

overgedragen aan de IB-er. 

Aanvragen voor screening logopedie buiten de reguliere screening lopen via de interne begeleider. 

De logopediste screent tevens al peuters op de peuterspeelzaal en kinderopvang. 

Bij de interne begeleider kunnen ouders terecht met vragen over externen. Zij zal ouders dan door 

schakelen naar een bureau, maatschappelijk werk, logopedist of ergotherapie.  

Procedure zorgadviesteam (ZAT) 

Vaste leden van het ZAT: 
* Schoolarts 
* School Maatschappelijk Werk 
* IB'er 
  

(Mogelijke) aanwezigen op afroep: 

 Groepsleerkracht  
 Ouders  
 Logopedie 
 Wijkagent 
 Leerkracht met specialisme 
 Leerplichtambtenaar  
 Sociaal jeugdteam van de gemeente 
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De intern begeleider is altijd aanwezig. Hij/zij coördineert de ZAT. 

Het zorg adviesteam komt 3 keer per jaar bij elkaar om de leerlingen te bespreken die door de IB, 

jeugdarts of SMW worden ingebracht.  

Ouders tekenen vooraf altijd een toestemmingsformulier dat door de IB of de groepsleerkracht aan 

ouders wordt overhandigd en bewaard in het dossier van de leerling. 

Er is altijd een terugkoppeling na afloop van het ZAT aan ouders. De vervolgstappen worden met 

ouders besproken en ingepland indien nodig.  

Het is ook mogelijk een leerling anoniem in te brengen in het ZAT om advies in te winnen. 
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Bijlage 1: Document aangepaste toets afnamen 
 

Inleiding 

Ten aanzien van de standaardprocedure die gehanteerd wordt bij de afname van de methode 

gebonden toetsen en de Cito toetsen kunnen een aantal aanpassingen gemaakt worden. In dit 

protocol wordt beschreven voor wie die aanpassingen van toepassing kunnen zijn en wat deze 

aanpassingen inhouden. Vervolgens wordt de te volgen procedure beschreven. Eerdere ervaringen, 

handleidingen uitgegeven door Cito, informatie vanuit publicaties en overleg binnen diverse 

geledingen liggen aan dit protocol ten grondslag. 

1. Belang volgens Cito en inspectie 
 

1.1 Het standpunt van de inspectie met betrekking tot hulpmiddelen 

De toetsen moeten volgens de richtlijnen ,vermeld in de handleiding van Cito, worden afgenomen. 

Alleen als expliciet in de handleiding wordt vermeld dat hulpmiddelen zijn toegestaan, gaat de 

inspectie hiermee akkoord. Ook als bij de toets hulpmiddelen door Cito worden geleverd, is het 

toegestaan deze te gebruiken.  

1.2 Het standpunt van de inspectie met betrekking tot ‘Toetsen voor speciale leerlingen’ 

Het is de inspectie bekend dat het Cito toetsen ontwikkelt voor leerlingen in het SBO. Deze toetsen 

zijn eveneens geschikt voor zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs. De inspectie is dan ook 

positief over het gebruik van deze toetsen bij zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs.  

Indien wij op school de toetsen voor speciale leerlingen afnemen gebeurt dit na overleg met ouders, 

leerkracht en interne begeleider. De toetsen speciale leerlingen zijn er voor leerlingen uit groep 4 

t/m 8. Wij volgen hiervoor het stroomschema uit de ‘Wegwijzer toetsgebruik’ van Cito.  

1.3 Het standpunt van Cito met betrekking tot hulpmiddelen 

Leerlingen met een dyslexieverklaring mogen bij alle Cito toetsen gebruik maken van een gesproken 

versie met uitzondering van de toets Begrijpend Lezen.  Onder strikte voorwaarden mag deze 

voorgelezen worden (zie bijbehorende verantwoording) 

Wij weten dat leerlingen met dyslexie veelal gesproken teksten - via daisyspeler of met een tekst-

naar-spraak-programma - gebruiken ter ondersteuning van het lezen. Het is bekend dat dergelijke 

ondersteuning het lezen van teksten vergemakkelijkt. Wat echter niet bekend is, is wat een 

toetsuitslag betekent die is behaald met een toets begrijpend lezen die is voorgelezen. Een 

voorbeeld: stel dat twee leerlingen exact dezelfde uitslag behalen op de toets Begrijpend lezen. Bij 

de een is die toets echter voorgelezen, terwijl bij de ander de tekst zelf heeft gelezen. Het is dan 

maar de vraag of we dan kunnen zeggen dat beide leerlingen even goed kunnen Begrijpend lezen. En 

het is helemaal de vraag of beide leerlingen dezelfde onderwijsbehoefte hebben op het gebied van 

begrijpend lezen.  
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Bij toets Rekenen en wiskunde wordt uitdrukkelijk vermeld dat er geen hulpmiddelen zoals blokjes, 

tafelkaarten, zakrekenmachines e.d. gebruikt mogen worden. Ook een klassikale getallenlijn en 

getallenrijen in de vorm van kaartjes mogen niet zichtbaar zijn voor de leerlingen. Wanneer er 

leerlingen zijn die bij deze taken een zakrekenmachine of tafelkaart zouden gebruiken, heeft dat 

gevolgen voor de interpretaties van de scores en beantwoorden de toetsen niet meer aan hun doel. 

We weten dan niet in hoeverre leerlingen die deze hulpmiddelen gebruiken zelf relaties tussen 

getallen kunnen leggen en in hoeverre ze zelf bewerkingen kunnen uitvoeren. De scores die zij 

behalen zijn dan niet meer vergelijkbaar met de scores van de normgroep en de betekenis van hun 

score komt dan ook niet overeen met die van alle andere toetsdeelnemers. Ook zijn er bepalingen 

vastgesteld omtrent het gebruik van kladpapier. (zie handleiding; dit kan per leerjaar verschillen.) 


