
Schoolondersteuningsprofiel van Kindercampus Joseph, Lisse. 
   

Visie-onderwijsconcept 
 

Ambitie & Schoolontwikkeling 

Visie & missie 
 
Visie 
Ieder kind ontdekt, leert en ontwikkelt zich iedere dag op 
zijn eigen niveau. 
Het welbevinden en plezier staan hier centraal. 
Vertrouwen en respect zijn hierbij belangrijke begrippen. 
Zowel kinderen als ouders en professionals (leerkrachten 
en pedagogisch medewerkers) komen het beste tot hun 
recht als zij zich veilig voelen, elkaar respecteren en 
vertrouwen. 
Door samen op te trekken en gebruik te maken van 
elkaars talenten, ontstaat er ruimte voor groei, creativiteit, 
uitdaging en dus voor persoonlijke ontwikkeling. 
Kinderen van 0-13 jaar krijgen in een veilige omgeving 
individuele aandacht, maar ook leren zij samen te werken 
en hun speel- en leeromgeving te verkennen. 
 
Missie 
Kinderen gaan met plezier naar onze kindercampus, 
voelen zich veilig en ontwikkelen zich op hun eigen niveau. 
Onze kindercampus is een omgeving waarin kinderen van 
0 tot 13 jaar een stevige basis kunnen leggen voor hun 
middelbare schoolperiode en voor hun verdere 
ontwikkeling van interesses en talenten. De basis voor 
optimale ontplooiing in het verdere leven en deelname aan 
de maatschappij. Kinderen (en professionals) hebben 
respect voor elkaars opvattingen en gaan met 
zelfvertrouwen de toekomst tegemoet. 
 
Motto 
Een kind is als een vlinder 
in de wind. 
De ene vliegt hoog, 
de ander laag, 
maar ieder doet het 
op zijn eigen manier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindercampus Joseph werkt handelingsgericht.  
Elke leerkracht werkt vanuit de sterke kanten van de leerlingen. 
De school evalueert twee keer per jaar de interne interventies aan 

de hand van de trendanalyses en schoolopbrengsten. 
Tevens worden de resultaten van externe interventies op het 

gebied van leerling- en leerkrachtbegeleiding regelmatig 

geëvalueerd. 

Ambities 
Ten aanzien van aanvullende (extra) ondersteuning, hebben wij 

op Kindercampus Joseph de volgende ambities:  

 
-Het aanbod voor plusleerlingen: 
Doel: het vergroten van vaardigheden op het gebied van 

onderzoekend leren, het vergroten van metacognitieve 

vaardigheden, ervaringen opdoen met hogere orde denken en het 

kunnen sparren met gelijkgestemden. 
Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot van de 

bovenschoolse plusklas, worden keuzes gemaakt over de verdere 

inhoud en organisatie van deze plusklas. 

 
-Veilig klimaat binnen de school: 
Om het veilig klimaat te optimaliseren, wordt op teamniveau een 

opfristraining gevolgd om kennis en vaardigheden te vergroten ten 

aanzien van de begeleiding van leerlingen op dit gebied.  

-De 21e eeuwse vaardigheden: 
Door het inzetten van de methode TopOndernemers wordt 
eigenaarschap van de leerlingen bevorderd en een doorgaande 
lijn gecreëerd van de 21e eeuwse vaardigheden. 
De leerkracht treedt hierbij coachend op. 
Dit vraagt een andere manier van leerlingen begeleiden, daarom 
worden de leerkrachten op de werkvloer gecoacht door een 
specialist, om zich deze nieuwe rol eigen te maken.  
 
-Ontwikkeling van peuter naar kleuter: 
Doel: aansluiten bij de behoeften en ontwikkeling van de kinderen 
van 0 tot 4 jaar, om op deze manier de overgang van peuter- naar 
kleutergroep zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.  
Om de overgang zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, werken 
wij met één team, vanuit één visie en maken wij gebruik van 
elkaars ruimtes en expertises. 
Dagelijks worden activiteiten op het kleuterleerplein aangeboden. 
Zowel peuters als kleuters nemen hieraan deel en spelen elke dag 
met elkaar. Op deze wijze wordt de integratie peuters en kleuters 
bevorderd.  
Ook bieden we peutersport aan, zowel binnen als buiten, waarbij 
kleuters kunnen aansluiten. 
 
Ten aanzien van passende ondersteuning ter voorkoming 
verwijzing S(B)O: 
-Zie Schoolplan 2015-2019, hoofdstuk: Kwaliteit en 
kwaliteitsbewaking.  
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☒ Intern begeleider 

☐ Onderwijsassistent 

☐ Dyslexiespecialist 

☐ Specialist dyscalculie 

☐ Gedragsspecialist 

☒ Orthopedagoog/Psycholoog 

☐Logopedist 

☒ (Motorisch) R.T. 

☐ Specialist HB 

☐ Maatschappelijk werker 

☒ Aandachtsfunctionaris 

Kindermishandeling  

 
 
 
 
 
 
 

☒ Gedrag 

☐ ASS 

☒ Orthodidactische 

ondersteuning 

☒ Soc. Emotionele 
ondersteuning 

☒ Dyslexie 

☐ Dyscalculie 

☒ Hoogbegaafdheid 

☐ TOS 

☐ Nieuwkomers / NT2 

☒ Kanjertraining 

☒ Rekenspecialist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende ondersteuning en arrangementen 
 

Externe deskundigheid & ketenpartners 

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


De school werkt structureel samen met externe partners in 
onderwijs en zorg (waaronder onderwijsondersteuners, 
routebegeleiders, onderwijsspecialisten, de jeugd- en 
gezinswerker van het CJG) ten aanzien van de 
ondersteuning van leerling, leerkracht, ouders en school.   
In het ondersteuningsteam wordt, indien nodig, de 
expertise van deze partners ingeroepen om de vraag van 
een leerling, leerkracht en/of ouders te kunnen 
beantwoorden. 
 
Indien leerkracht en intern begeleider beiden 
handelingsverlegen blijven, kan elke school de hulp 
inroepen van de routebegeleider, de 
onderwijsondersteuner, de onderwijsspecialist of de jeugd- 
en gezinswerker bij het ondersteuningsteam op school. Dit 
team, waarin de school samenwerkt met ouders en met 
deskundigen uit het collegiale netwerk, bestaat in de basis 
uit leerkracht, intern begeleider, een onderwijsspecialist en 
een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam is, in 
staat om op adequate wijze een passend arrangement of 
plek te arrangeren voor alle leerlingen en draagt daarmee 
wezenlijk bij aan de (versterking van) de 
ondersteuningsstructuur van de school. Het 
samenwerkingsverband vindt het belangrijk, dat scholen in 
een zo vroeg mogelijk stadium kunnen beschikken over 
maximale expertise aan de voorkant en dat scholen actief 
in een vroeg stadium aanvullende ondersteuning 
organiseren. Hierbij kan een onderwijsspecialist worden 
uitgenodigd om het traject uit te zetten.  
Hierbij is het belangrijk dat:  
-De stimulerende en belemmerende factoren in kaart zijn 
gebracht;  
-doelen, aanpak en evaluatie zijn geformuleerd en  
-deze onderdelen zijn opgenomen in het groeidocument, 
dat ter ondersteuning dient bij het HGW proces binnen de 
school.   

 
In de route zijn er twee ondersteuningsteams met een 
onderwijsspecialist voorafgaand aan de aanvraag voor een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) opgenomen. In eerste 
instantie bij de organisatie van aanvullende ondersteuning 
en het OPP dat daarbij hoort. Het is aan de beoordeling 
van de onderwijsspecialist of ze hierbij fysiek aanwezig is. 
Pas als dit niet toereikend blijkt te zijn, kan een TLV 
worden aangevraagd en wordt een tweede OT mét 
onderwijsspecialist georganiseerd. In dit geval is de 
onderwijsspecialist altijd aanwezig. Een uitzondering 
hierop vormen de directe instromers.  

 
Ontwikkelingsperspectief (OPP)  
Het samenwerkingsverband hecht veel waarde aan het 
belang van het werken met een ontwikkelingsperspectief 
(OPP) in het kader van de afstemming van het onderwijs 
op de (pedagogische en didactische) onderwijsbehoeften 
van leerlingen. In dat kader is ook een instrumentarium 
ontwikkeld. Voor sommige leerlingen is een lange-
termijnperspectief nodig, waarvan de onderwijsbehoeften 
worden afgeleid. Een OPP wordt opgesteld wanneer 
kinderen herhaald onvoldoende profiteren van het aanbod 
in de groep. Vanuit het OPP maakt de leerkracht 
beargumenteerde keuzes wat betreft de korte- en de 
lange-termijn-doelen die nagestreefd worden en wat 
aangeboden wordt om de doelen te bereiken.   
Ouders geven toestemming voor bespreking van hun kind 
in het ondersteuningsteam.  
Ouders zijn uitgenodigd voor deelname aan het 
ondersteuningsteam en ondertekenen het verslag van dit 
overleg.  
Scholen kunnen per gemeente onderling afspraken maken 
voor de organisatie van begeleiding van specifieke 
aanvullende ondersteuningsvragen zodat de leerling blijft 
ingeschreven op de eigen school (thuis nabij). 

☒ Onderwijsondersteuner 

☒ Onderwijsspecialist 

☒ JGT 

☒ Maatschappelijk werker 

☒ Gedragsdeskundige 

☒ GGZ 

☒ Jeugdarts/Jeugdverpleegk 

☒ Fysiotherapie 

☒ Logopedist 

☒ Dyslexiespecialist 

☒ Orthopedagoog/Psycholoog 

☒ TOS specialist 

☒ OLZ deskundige 

 
 

☒ Logopedie 

☒ Weerbaarheidstraining 

☒ Interventie Kanjertraining 

☒ TOS 

☒ 1 op 1 begeleiding OLZ 

☒ SKOL 
 
 
 



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. 

 

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? 

 

 


